
 

1 
 

ات األ ي الرياضة من أجل التنميةإطار مؤشر
 
ي الهدف   S4Dثر ف

 
 من أهداف التنمية المستدامة 3ف

بية البدنية والنشاط S4D يدعو إطار مؤشر األثر ي أهداف التنمية المستدامة هذا إىل اتباع نهج منظم ومحدد لقياس مساهمة الرياضة والتر
 
ي ف

  .البدن 

ي يكتسبها األطفال والشباب )من سن 
ي مجال  16إىل  13يعتمد اإلطار عىل الكفاءات التر

 
وع، وبالتاىلي فهو مصمم  الرياضة من أجل الصحة عاًما( ف نامج أو المشر الهدف العام  .عىل مستوى التر

ي الهدف هو 
 
 .من أهداف التنمية المستدامة 3قياس مساهمة األنشطة الرياضية ف

ات الرئيسيةتمت صياغة  .1ذات صلة أهداف التنمية المستدامةلذلك ، يتم العمل عىل  ي برامج الرياضة من أجل تكون   . لكل من األهداف S4D المؤشر
 
كفاءات األطفال والشباب ف

ات الفر   التنمية ي  عيةالمؤشر
 
ات الفرعية  .S4D لهذا اإلطار ف ات الرئيسية والمؤشر وع مع إعتبار عمق و أنو  S4Dهذه المؤشر نامج أو المشر ات لقياس التأثتر عىل مستوى التر امج هي متغتر اع التر

ي ذلك  الكفاءاتفيما يىلي ، يتم تبسيط  The Commonwealth 2019, p. 44f.. (2 مراجعة  (أو المشاري    ع المختلفة
 
ي مجال الكفاءة الذاتية  الكفاءات المحددةالمحددة بطريقة منهجية ، بما ف

 
ف

اتيجية والكفاءة الخاصة بالرياضة.  ات األثر  .  الترصفو التقييم التعرف،: الكفاءات مقسمة إىل ثالثة مستويات  ، والكفاءة االجتماعية ، والكفاءة المنهجية / االستر ال يجب فهم إطار عمل مؤشر

ي تطويرها مع المستفيدين عىل أنه مكتمل و
 
ي يرغبون ف

اإلجماىلي وراء هذا اإلطار  فرضية التأثي   . يجب أن يقرر كل برنامج من برامج الرياضة من أجل التنمية  عىل  مجموعة من الكفاءات التر

 :  هي كما يىلي

ي الدورات التدريبية1إذا كان األطفال / الشباب )
 
ي تتضمن أنشطة 3S4D   ، (2)( يشاركون بانتظام ف

ي  S4D  ، (3) الت 
 
ي أهداف S4D(4 ( قد يكتسبون كفاءات خاصة ف

 
  التنمية تساهم ف

 .المستدامة

  

                                                           
   Sport to the SDGs Enhancing the Contribution of“Commonwealth Publication”  (Lindsey & Chapman, 2017)يعتمد اختيار األهداف عىل 1
أن تكون بمثابة نهج مشترك وواحد للقياس ، نظرا إلى تنوع  3)البرامجية(. "ال يُقصد بمؤشرات الفئة  3، فإن هذه المؤشرات تسمى مؤشرات الفئة ntCommonwealth Toolkit and model indicators draft docume استنادًا إلى  2

بية البدنية والنشاط البدني على التنمية المستدامة. وسيدعم ذلك نهًجا أكثر تماسًكا عابراً للسياقات أنواع البرامج والمنهجيات والسياقات. بدالً من ذلك ، نهدف إلى استخدامها إلنشاء لغة مشتركة لوصف نوع وعمق تأثير الرياضة والتر

ى مستوى شبكات التواصل في مجال الرياضة من أجل بالضرورة لإلجمال على المستوى الوطني أو عل 3المتنوعة ، المرتبطة بشكل واضح بأولويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة و المقاصد. لم يتم تصميم مؤشرات الفئة 

 .(42مال ")ص التنمية،نظراً إلى الموارد الكبيرة والمتطلبات اللوجستية التي ينطوي عليها لتطبيق ذلك؛ ومع ذلك ، فإن عملية مشتركة تخلق هذا االحت
  ؛ وتطوير الكفاءات في جميع أجزاء التدريب  S4D؛ مع التركيز على موضوعات المؤهلين  S4Dقبل مدربيالتي يتم تنفيذها من  3

https://www.sport-for-development.com/topic-collection?id=14#cat14
https://www.sport-for-development.com/topic-collection?id=14#cat14
https://www.sport-for-development.com/topic-collection?id=14#cat14
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-general-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-general-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/commonwealth2017-enhancing-the-contribution-of-sport-to-the-sustainable-development-goals.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Publications/commonwealth-2019-en-sport-sdgs-indicator-framework.pdf
https://www.sport-for-development.com/essentials?id=3#cat3
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/giz-dshs2021-en-s4d-training-session-cycle.pdf
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ي الدورات التدريبية1إذا كان األطفال / الشباب ) (1)
 
  S4D …( يشاركون بانتظام ف

ي تركز عىل الهدف  S4Dتتضمن أنشطة   ... (2)
 ... 4، عىل سبيل المثال  3الت 

 Pick the : "3الهدف   S4Dنشاط  
Fruits" 

 : "3 الهدف S4Dنشاط  

MoonBall"  

 Virus The: "3الهدف   S4Dنشاط
Chain " 

 Healthy: "3الهدف   S4Dنشاط  
Living" 

ي أهداف(4) 
 
ي   … (3) .المستدامة  التنمية تساهم ف

 
 ...   S4D قد يكتسبون كفاءات خاصة ف

هدف أهداف التنمية 

 3المستدامة 
  S4D :المؤشر الفرعي : S4D المؤشرات الرئيسية

 5مختارة محددة  S4Dكفاءات
 :األبعاد الفرعية

  S4D كفاءات
 :األبعاد العامة

  مجموعة الكفاءات
S4D 

 XY قادرون على  الشباب /٪ من األطفال…   XY 6قادرون على  الشباب /٪ من األطفال …   

 3.4الهدف 
تخفيض الوفيات المبكرة 

الناجمة عن األمراض 

بمقدار الثلث  غير المعدية

من خالل الوقاية والعالج 

وتعزيز الصحة والسالمة 

العقليتين بحلول عام 

2030 

ي ال... 
تعرف عىل أهمية النشاط البدن 

 والرياضة لرفاهيتهم. 
 

اضات و  ... التفكتر النقدي باالفتر

الممارسات الثقافية و المعيارية الكامنة 
 وراء سلوكهم وأفعالهم من حيث الصحة. 

 

اتيجيات الوقاية ... است خدام استر
ي 
 
المناسبة لتعزيز الصحة البدنية )بما ف
ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية( ، 

 والصحة العقلية والرفاه. 
 

... التعرف عىل القدرة عىل تطوير تصور واقعي للذات فيما يتعلق 

 بأجسامهم ولياقتهم البدنية وصحتهم الجنسية واإلنجابية. 
قوتهم وقدراتهم وغريزتهم فيما يتعلق بصحتهم   عىل  ... اإلعتماد

 )خاصة الصحة الجنسية واإلنجابية(. 

الثقة بالنفس والثقةا  الكفاءات الذاتية 

 

 

 

 
 

 رفاهيتهم فهم أنهم مسؤلون عن... 
ي دائرة معارفهم ا …

 
لداخلية )مثل دعم صحة ورفاهية األفراد ف

 .العائلة واألصدقاء(

ليةو المسئو   

ي الرياضة واألنشطة البدنية عىل الصحة ... فهم 
 
فوائد المشاركة ف

 العقلية والنفسية

 المرونة النفسية
 

 التحفيز . التعلم عن مختلف أنواع المواقف تجاه النشاط البدني ...

تطوير التزام شخصي لتعزيز الصحة والرفاهية ألنفسهم وأسرهم ... 

 . واآلخرين حولهم
 نحو الهدف  التوجيه

                                                           
  !(الدليل اإلرشادي هناعلى أي كفاءة تريدها )انظر هي أمثلة. أنها تغطي فقط بعض الكفاءات المدرجة. تذكر: إذا قمت بتعديل أسئلة التأمل أثناء جلسة التدريب الخاصة بك ، يمكنك التركيز   S4Dأنشطة 4
 .تنمية المستدامة، اعتمادًا على كيفية مطابقتها مع هدف ال S4D إطار عمل الكفاءاتالخاصة من   S4Dتم اختيار كفاءات 5
 = يظهر األطفال / الشباب الكفاءة 1= األطفال / الشباب ال يظهرون الكفاءة ؛  0مقياس:   =6

https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-the-virus-chain.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-the-virus-chain.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-the-virus-chain.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%203/giz-dshs2021-sdg3-s4d-activity-healthy-living.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Guidelines/Reflection%20Guidelines/giz-dshs2022-ar-s4d-reflection-guideline.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-sdg3-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-sdg3-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-sdg3-competences-children-youth.pdf
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 فهم فوائد العمل العام الموجه نحو النشاط البدني…
  إبداء موقفهم من الشمولية والدمج واالهتمام بصحة اآلخرين …

 االجتماعية الكفاءات التضامن
 

كنتيجة أساسية للتعليم   7 التعرف على محو األمية البدنية... 

واستراتيجية مهمة لتحسين الصحة العامة من خالل تحقيق أهداف 

 . النشاط البدني
التجادل مع االخرين لصالح استراتيجيات الوقاية لتعزيز الصحة ... 

 والرفاه

 التواصل
 

لتطبيق الخيارات ( مشتركة)تعلم كيفية تطوير أهداف واستراتيجيات ... 

 . الصحيةواألنشطة 
إعتبار أن األنشطة البدنية والرياضية هي طرق رائعة لتعلم ... 

 . خصائص العمل الجماعي

 التعاون
 

الجيدة / تحديد األساس المنطقي وراء الحفاظ على المواقف الموءيدة... 

 . تجاه الصحة والرياضة
طرح األسئلة حول المعايير اإلجتماعية واآلراء والممارسات ... 

 . بالصحة والرفاه ، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابيةالمتعلقة 

 التفكير النقدي
 

 المنهجية ، الكفاءات
 : االستراتيجية الكفاءات

 

 . فهم أهمية السلوك الصحي في روتينهم اليومي… 
التصرف واتخاذ إجراءات بناًء على قرارات مستنيرة فيما يتعلق   ... 

 . في مواقف صعبة ابالصحة والرفاهية حتى عندما يكونو

 صناعة القرار
 

تحليل المشكالت المتعلقة بالصحة والرفاهية ألنفسهم أو لعائالتهم أو ... 

 . أقرانهم
تطوير األفكار حول كيفية استخدام الرياضة والنشاط البدني لمعالجة ... 

 . المشاكل الصحية
 
 
 
 
 

 ل المشاكلح
 

                                                           
 من 23.10.2017تم االسترجاع في  ، 2014، مايو  “دى الحياةمحو األمية البدنية هو الدافع والثقة والكفاءة البدنية والمعرفة والفهم للقيمة وتحمل المسؤولية عن المشاركة في األنشطة البدنية لم “7 

literacy-http://physicalliteracy.ca/physical/ 

 

http://physicalliteracy.ca/physical-literacy/
http://physicalliteracy.ca/physical-literacy/
http://physicalliteracy.ca/physical-literacy/
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XYقادرون على  ٪ من األطفال / الشباب… XYقادرون على  ٪ من األطفال / الشباب…   

 3.3الهدف 
وضع نهاية ألوبئة اإليدز 

والسل والمالريا 

واألمراض المدارية 

المهملة ومكافحة 

االلتهاب الكبدي الوبائي 

واألمراض المنقولة 

بالمياه واألمراض 

المعدية األخرى بحلول 

 2030عام 

تعرف على الحقائق حول أشد ال... 

. المعدية وغير المعديةاألمراض   
 

إدراك المفاهيم الحالية للصحة والنظافة ... 

بما في ذلك فهم أهمية الهوية : والرفاهية

 . الجنسية في الصحة والرفاهية
 
استخدام استراتيجيات الوقاية المناسبة ... 

بما في ذلك الصحة )لتعزيز الصحة البدنية 

، والصحة العقلية ( الجنسية واإلنجابية

 . والرفاه

التعرف على القدرة على تطوير تصور واقعي للذات فيما يتعلق ... 

 بأجسامهم ولياقتهم البدنية وصحتهم الجنسية واإلنجابية
 الثقة بالنفس والثقة

 

 الكفاءات الذاتية
 

تشجيع اآلخرين على اتخاذ القرارات والعمل لصالح تعزيز الصحة ... 

 . والرفاهية للجميع
 اإلبداع

 . رفاهيتهم فهم أنهم مسؤلون عن... 
مثل العائلة )دعم صحة ورفاهية األفراد في دائرة معارفهم الداخلية ...  

 (. واألصدقاء

 المسؤولية
 

اتخاذ خيارات صحية باستمرار على الرغم من التأثيرات السلبية ... 

 في حياتهم
 المرونة النفسية

 

غير الصحية وإجراء التعديالت التعرف على سلوكياتهم الشخصية ... 

 . الالزمة لرفاهيتهم
 

 نحو الهدف  التوجيه
 

 القدرة على التكيف . شمل السلوكيات المعززة للصحة في روتينهم اليومي وحياتهم... 
 

التفاعل مع األشخاص الذين يعانون من األمراض ، والشعور … 

 بالتعاطف مع حالتهم ومشاعرهم
 والتعاطفتغيير المنظور 
 

االجتماعية الكفاءات  

 

 

 

 
 

 التضامن … فهم فوائد العمل العام الموجه نحو النشاط البدني
 

لتطبيق الخيارات ( مشتركة)تعلم كيفية تطوير أهداف واستراتيجيات ... 

 . واألنشطة الصحية
 التعاون

التجادل مع االخرين لصالح استراتيجيات الوقاية لتعزيز الصحة ... 

 . والرفاه
 التواصل

 

طرح األسئلة حول المعايير اإلجتماعية واآلراء والممارسات ... 

 . المتعلقة بالصحة والرفاه ، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية
 المنهجية ، الكفاءات التفكير النقدي

 : االستراتيجية الكفاءات
 . السلوك الصحي لتنفيذهو عامل حاسم   أن ضبط النفس  إدراك...  

التصرف واتخاذ إجراءات بناًء على قرارات مستنيرة فيما يتعلق   ... 

 . في مواقف صعبة ابالصحة والرفاهية حتى عندما يكونو
 

 صناعة القرار
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XYقادرون على  ٪ من األطفال / الشباب… XYقادرون على  ٪ من األطفال / الشباب…   

 3.5الهدف 
تعزيز الوقاية من إساءة 

استعمال المواد، بما يشمل 

تعاطي المخدرات وتناول 

الكحول على نحو يضر 

 بالصحة، وعالج ذلك

تعرف على الحقائق حول أشد ال... 

. األمراض المعدية وغير المعدية  
إدراك كيف يتسبب اإلدمان على الكحول ... 

أو التبغ أو المخدرات األخرى في إلحاق 

. الضرر بالصحة والرفاهية  
 
 

السلوكيات المعززة للصحة في شمل ... 

. روتينهم اليومي  
 

 

قوتهم وقدراتهم وغريزتهم فيما يتعلق بصحتهم   على  اإلعتماد... 

 (. خاصة الصحة الجنسية واإلنجابية)
 الثقة بالنفس والثقة

 

 الكفاءات الذاتية
 

تشجيع اآلخرين على اتخاذ القرارات والعمل لصالح تعزيز الصحة ... 

 . للجميعوالرفاهية 
 اإلبداع

 . رفاهيتهم فهم أنهم مسؤلون عن... 
مثل العائلة )دعم صحة ورفاهية األفراد في دائرة معارفهم الداخلية ...  

 (. واألصدقاء

 المسؤولية
 

التعرف على سلوكياتهم الشخصية غير الصحية وإجراء التعديالت ... 

 . الالزمة لرفاهيتهم
 نحو الهدف  التوجيه

 

 القدرة على التكيف . شمل السلوكيات المعززة للصحة في روتينهم اليومي وحياتهم... 
 

اتخاذ خيارات صحية باستمرار على الرغم من التأثيرات السلبية في ... 

 حياتهم
 المرونة النفسية

 

التفاعل مع األشخاص الذين يعانون من األمراض ، والشعور … 

 ومشاعرهمبالتعاطف مع حالتهم 
االجتماعية الكفاءات تغيير المنظور والتعاطف  

 
 التضامن فهم فوائد العمل العام الموجه نحو النشاط البدني… 

لتطبيق الخيارات ( مشتركة)تعلم كيفية تطوير أهداف واستراتيجيات ... 

 . واألنشطة الصحية
إعتبار أن األنشطة البدنية والرياضية هي طرق رائعة لتعلم ... 

 . خصائص العمل الجماعي

 التعاون
 

التجادل مع االخرين لصالح استراتيجيات الوقاية لتعزيز الصحة ... 

 . والرفاه
 التواصل

 

الجيدة / تحديد األساس المنطقي وراء الحفاظ على المواقف الموءيدة... 

 . تجاه الصحة والرياضة
والممارسات طرح األسئلة حول المعايير اإلجتماعية واآلراء ... 

 . المتعلقة بالصحة والرفاه ، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية

 التفكير النقدي
 

 المنهجية ، الكفاءات
 : االستراتيجية الكفاءات

 

 صناعة القرار . فهم أهمية السلوك الصحي في روتينهم اليومي… 
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التصرف واتخاذ إجراءات بناًء على قرارات مستنيرة فيما يتعلق   ... 

 . في مواقف صعبة اوالرفاهية حتى عندما يكونوبالصحة 

تحليل المشكالت المتعلقة بالصحة والرفاهية ألنفسهم أو لعائالتهم أو ... 

 . أقرانهم
تطبيق االستراتيجيات التي تعزز الصحة والرفاهية ألنفسهم وأسرهم ... 

 . واآلخرين

 حل المشاكل
 

 


