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

 
 من أهداف التنمية المستدامة  8 ف

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

  .والنشاط البدن 

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

 
وع،  قابلية التوظيف الرياضة من أجل عاًما( ف نامج أو المشر  .وبالتاىلي فهو مصمم عىل مستوى التر

ي الهدفالهدف العام هو 
 
 .من أهداف التنمية المستدامة  8قياس 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 الفرعية  التنمية ي  المؤشر
 
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  .  الترصفو التقييم التعرف،: الكفاءات مقسمة إىل ثالثة مستويات  ، والكفاءة االجتماعية ، والكفاءة المنهجية / االستر األثر 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

 

 

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

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

اضة من أجل بالضرورة لإلجمال على المستوى الوطني أو على مستوى شبكات التواصل في مجال الري 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  S4Dدربيقبل مالتي 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/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 8الت 

 8في الهدف   S4Dنشاط 
"Voyage on the Caribbean 

Sea"  

 8في الهدف   S4Dنشاط 
 “Supermarket” 

 8في الهدف   S4Dنشاط 
 “Around the World” 

 8في الهدف  S4Dنشاط  
 “Dodgeball” 

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 …   

 8.5الهدف 
تحقيق العمالة الكاملة 

والمنتجة وتوفير العمل 

الالئق لجميع النساء 

والرجال، بما في ذلك 

الشباب واألشخاص ذوو 

اإلعاقة، وتكافؤ األجر 

لقاء العمل المتكافئ 

القيمة، بحلول عام 

2030 
 

ي وفرص 
... التعرف عىل التعليم المهت 

ي يج
ي بيئتهم والخطوات التر

 
ب العمل ف

 اتخاذها للوصول إىل هذه الفرص. 
اضات  ي االفتر

 
... التفكتر بشكل نقدي ف

والممارسات الثقافية والمعيارية األساسية 
ي ، وخيارات 

المتعلقة بالتعليم المهت 
 . المتاحة التوظيف واالختيارات

... تحسير  مهاراتهم وكفاءاتهم من أجل 

ي سوق العمل / 
 
)إعادة( الدخول ف

 التدريبات.  / اإلعدادات التعليمية 

... التعرف عىل قدراتهم ومؤهالتهم التخاذ قرارات )شجاعة( )مثل 

 التقدم لوظيفة(. 
فيما يتعلق   ... إدراك وتقييم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم

 .الوظيفية ومتطلبات الوظيفةبطموحاتهم 

الثقة بالنفس والثقةا  الكفاءات الذاتية 

 

 

 

 

 
 

ا مهنية والعمل بنشاط 
ً
 التحفيز .لتحقيقها... وضع أهداف

.  ... استخالص استنتاجات واقعية ي
 القدرة عىل النقد بشأن كفاءاتهم وأدائهم المهت 

  بير   ... التعرف عىل طرق لوضع خطط محددة لتحقيق التوازن
 .الشخصية حياتهم المهنية وحياتهم

 نحو الهدف  التوجيه

يه  … تطبيق القواعد للعمل وللتعاون مع اآلخرين ام واللعب الت   االحتر
 والتسامح

 االجتماعية الكفاءات
 

عند التواصل   ... التعرف عىل السلوك وردود األفعال الصحيحة
 )عىل سبيل المثال أثناء مقابلة عمل(. 

 التواصل

 التعاون .أهدافهم الفردية و / أو الجماعية... العمل مًعا لتحقيق 

                                                           
  !(الدليل اإلرشادي هناالكفاءات المدرجة. تذكر: إذا قمت بتعديل أسئلة التأمل أثناء جلسة التدريب الخاصة بك ، يمكنك التركيز على أي كفاءة تريدها )انظر  هي أمثلة. أنها تغطي فقط بعض  S4Dأنشطة 4
 .مع هدف التنمية المستدامة ، اعتمادًا على كيفية مطابقتها 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%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-voyage-on-the-caribbean-sea.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-voyage-on-the-caribbean-sea.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-voyage-on-the-caribbean-sea.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-supermarket.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-supermarket.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-running-and-dribbling-around-the-world.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-running-and-dribbling-around-the-world.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-dodgeball.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/S4D%20Activities/SDG%208/giz-dshs2021-sdg8-s4d-activity-dodgeball.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-sdg8-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-sdg8-competences-children-youth.pdf
https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Kompetenzen%20&%20IIFs/Competences%20Children%20&%20Youth%20FRENCH/ARABIC/giz-dshs2022-ar-sdg8-competences-children-youth.pdf


 

3 
 

ي العمل. 
 
ي سلوكهم و وصله بأهدافهم وإنجازاتهم ف

 
 المنهجية ، الكفاءات التفكير النقدي ... التفكتر ف

 : االستراتيجية الكفاءات
 

... إعتبار جميع الخيارات ومقارنة الجوانب اإليجابية والسلبية لكل 

 خيار. 
المثال اختيار ... اتخاذ قرارات بشأن حياتهم المهنية )عىل سبيل 

 الوظائف أو إنجاز المهام(. 

 صناعة القرار
 

اتيجيات للوصول إىل حل.   حل المشاكل ... تحديد المشكلة وتطوير االستر
 

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

 8.6الهدف 
الحد بدرجة كبيرة من 

نسبة الشباب غير 

الملتحقين بالعمالة أو 

التعليم أو التدريب بحلول 

 2020عام 

... التعرف عىل مسؤلياتهم و مسؤوليات 

ا لذلك. 
ً
 اآلخرين والترصف وفق

 
ي نقاط القوة والضعف 

 
... التفكتر ف

ي بدورها تسمح لهم 
الخاصة بهم، والتر

بإستنتاج الخالصات المتعلقة بحياتهم 
 المهنية. 

 
ءاتهم من أجل ... تحسير  مهاراتهم وكفا 

ي سوق العمل / 
 
)إعادة( الدخول ف

 اإلعدادات التعليمية / التدريبات. 
 
 
 
 

... التعرف عىل قدراتهم ومؤهالتهم التخاذ قرارات )شجاعة( )مثل 

 التقدم لوظيفة(. 
فيما يتعلق   ... إدراك وتقييم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم

 بطموحاتهم الوظيفية ومتطلبات الوظيفة. 

 بالنفس والثقة الثقة
 

 الكفاءات الذاتية
 

ا مهنية والعمل بنشاط 
ً
 التحفيز .لتحقيقها... وضع أهداف

.  ... استخالص استنتاجات واقعية ي
 بشأن كفاءاتهم وأدائهم المهت 

 
 القدرة عىل النقد

ي .. اعتبار الخطوات الالزمة للنجاح / للوصول إىل هدف مع.
 
ير  ف

ي حياتهم  العمل و
 
 المهنية. ف

 نحو الهدف  التوجيه

... التعرف عىل قدرتهم عىل التكيف مع الظروف )عمل( المختلفة / 

 الجديدة. 
 القدرة على التكيف

 

اتهم من أجل توليد أفكار جديدة إلنجاز  تحديد كفاءاتهم وختر
 .مهامهم/ حل المشكالت

 .إنتاج أساليب وإجراءات مبتكرة…
 .المشاكل أو إنجاز مهامهمإيجاد طرق جديدة لحل  …

 اإلبداع

يه  … تطبيق القواعد للعمل وللتعاون مع اآلخرين ام واللعب الت   االحتر
 والتسامح

االجتماعية الكفاءات  

عند التواصل   ... التعرف عىل السلوك وردود األفعال الصحيحة
 )عىل سبيل المثال أثناء مقابلة عمل(. 

 التواصل
 

 لتحقيق أهدافهم الفردية و / أو الجماعية. ... العمل مًعا 
 
 

 التعاون
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ي العمل. 
 
ي سلوكهم و وصله بأهدافهم وإنجازاتهم ف

 
 المنهجية ، الكفاءات التفكير النقدي ... التفكتر ف

 : االستراتيجية الكفاءات
 

... إعتبار جميع الخيارات ومقارنة الجوانب اإليجابية والسلبية لكل 

 خيار. 
قرارات بشأن حياتهم المهنية )عىل سبيل المثال اختيار ... اتخاذ 

 الوظائف أو إنجاز المهام(. 

 صناعة القرار
 

اتيجيات للوصول إىل حل.   حل المشاكل ... تحديد المشكلة وتطوير االستر
 

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

 8.3الهدف 
السياسات الموجهة تعزيز 

نحو التنمية والتي تدعم 

األنشطة اإلنتاجية، 

وفرص العمل الالئق، 

ومباشرة األعمال الحرة، 

والقدرة على اإلبداع 

واالبتكار، وتشجع على 

إضفاء الطابع الرسمي 

على المشاريع المتناهية 

الصغر والصغيرة 

والمتوسطة الحجم، 

ونموها، بما في ذلك من 

خالل الحصول على 

 لخدمات الماليةا

... التعرف عىل مسؤلياتهم و مسؤوليات 

ا لذلك. 
ً
 اآلخرين والترصف وفق

 

ي نقاط القوة والضعف 
 
... التفكتر ف

ي بدورها تسمح لهم 
الخاصة بهم، والتر

بإستنتاج الخالصات المتعلقة بحياتهم 
 المهنية. 

 
 

... العمل بطريقة منضبطة ومنظمة 

 تحقيق أهدافهم. ل
 

قدراتهم ومؤهالتهم التخاذ قرارات )شجاعة( )مثل ... التعرف عىل 
 التقدم لوظيفة(. 

فيما يتعلق   ... إدراك وتقييم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم
 بطموحاتهم الوظيفية ومتطلبات الوظيفة. 

 الثقة بالنفس والثقة
 

 الكفاءات الذاتية
 

 والمهنيةاالجتماعية ... فهم أهمية تحفتر  أنفسهم ، وتحفتر  بيئتهم 
ا مهنية والعمل بنشاط 

ً
 .لتحقيقها... وضع أهداف

 التحفيز

.  ... استخالص استنتاجات واقعية ي
 القدرة عىل النقد بشأن كفاءاتهم وأدائهم المهت 

ي .. اعتبار الخطوات الالزمة للنجاح / للوصول إىل هدف مع.
 
ير  ف

ي حياتهم المهنية.  العمل و
 
 ف

كتر  عىل مهام 
 خاصة ومعيارية وعىل نتائجها. ... التر

 نحو الهدف  التوجيه

... التعرف عىل قدرتهم عىل التكيف مع الظروف )عمل( المختلفة / 

 الجديدة. 
 القدرة على التكيف

 

 .إنتاج أساليب وإجراءات مبتكرة…
 .إيجاد طرق جديدة لحل المشاكل أو إنجاز مهامهم …

 اإلبداع

 … وللتعاون مع اآلخرينتطبيق القواعد للعمل 
ي الفريق ، …

 
ام والتسامح مع الزمالء الجدد ، أو الزمالء ف التحىلي باالحتر

 سياقات مختلفةالذين ينتمون إىل بيئة أو 

يه  ام واللعب الت   االحتر
 والتسامح

االجتماعية الكفاءات  

ام والتعبتر عنها أم، صياغة األسئلة بقدرتهم عىل خلق... التفكتر 
فير  عىل العمل. األقران   والمشر

 التواصل
 

 التعاون ... العمل مًعا لتحقيق أهدافهم الفردية و / أو الجماعية. 
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ي العمل. 
 
ي سلوكهم و وصله بأهدافهم وإنجازاتهم ف

 
 التفكير النقدي ... التفكتر ف

 

 المنهجية ، الكفاءات
 : االستراتيجية الكفاءات

الجوانب اإليجابية والسلبية لكل ... إعتبار جميع الخيارات ومقارنة  
 خيار. 

... اتخاذ قرارات بشأن حياتهم المهنية )عىل سبيل المثال اختيار 

 الوظائف أو إنجاز المهام(. 

 صناعة القرار
 

اتيجيات للوصول إىل حل.   حل المشاكل ... تحديد المشكلة وتطوير االستر

 


