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إستفتاح:

خطة استراتيجية
تنمية الحركة الكشفية العربية
المرحلة الثالثة 2020 - 2017
الحركــة الكشــفية العربيــة وهــى تخطــوا بثقــة مــن حارضهــا املجيــد نحــو مســتقبلها الســعيد تطمــح
ىف أن يســتمر تنامــى دورهــا الرتبــوى ىف تحقيــق كامــل اإلرتقــاء بقــدرات الفتيــة والشــباب العــرب بدنيــا
وعقيـاً وروحيـاً وإجتامعيـاً ليغــدوا كل منهــم مواطنــا فاعـاً يقــوم بــدوره املفتاحــى عــى أكمــل وجــه ىف
مجتمعــه املحــى والوطنــى واالقليمــى والعاملــى.
لــذا يــر األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة ومركــز الدعــم العــرىب للمنظمــة العامليــة
للحركــة الكشــفية (اإلقليــم الكشــفى العــرىب) أن يقدمــا لحرضاتكــم وثيقــة خطــة اسـراتيجية تنميــة الحركة
الكشــفية واملُقدمــة بهــدف االث ـراء واالجــازة مــن املؤمتــر الكشــفى العــرىب الثامــن والعــرون املنعقــد
بفنــدق قــر البســتان مبســقط حــارضة ســلطنة عــان خــال الفــرة مــن  10 - 5نوفمــر  2016م.
		

حيــث تــأىت املرحلــة الثالثــة مــن اإلســراتيجية  2020 - 2017أكــر نضجــاً بعــد وضــع لبناتهــا

مــن االمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة /االقليــم الكشــفى العــرىب وموامئتهــا مــع االس ـراتيجية
الكشــفية العامليــة واملســاهمة الكبــرة ىف إثرائهــا مــن القــادة الخــراء املتخصصــن ىف اللجنــة العربيــة
الفرعيــة لالس ـراتيجية والتطويــر االدارى دورة  2016 -2013ومتــت دوزنــة مســاراتها ىف القمــة الكشــفية
العربيــة السادســة عــر التــى شــارك فيهــا مســؤولو مثــاىن لجــان فرعيــة وختمــت باجتــاع الســيدات
والســادة رؤســاء الجمعيــات الكشــفية العربيــة او مــن ينوبهــم ىف نســخته العــارشة الجــازة الخطــة فنيـاً،
حيــث تتناغمــت املخرجــات مــع تطلعــات األمــة العربيــة للمرتجــى مــن شــبابها ىف العرشيــة الثانيــة مــن
االلفيــة الثالثــة.
تــم العمــل عــى أهــداف االسـراتيجية التشــغيلية لتكــون خارطــة طريــق وبرنامــج عمــل ملنتســبى
		
الحركــة الكشــفية حتــى يشــحذوا الهمــم ويشــمروا الســواعد ويقدحــوا األلبــاب وميتــذج كريــم الخصــال
التــى يتحلــون بهــا بعظيــم األفعــال املناطــة بهــم واملتوقعــة منهــم.
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وحتــى نفتــح املزيــد مــن نوافــذ األمــل وبوابــات العمــل عــى نواصيهــا ونضــخ املديــد واملزيــد مــن
الــرؤى واألفــكار البنــاءة يرشفنــا أن نضــع بــن أيديكــم هــذه الوثيقــة التــى تحتــوى عــى :الهــدف العــام
واألهــداف التشــغيلية (اإلجرائيــة) ،االوزان النســبية ،الربامــج واملرشوعــات ،املعايــر الكميــة والكيفيــة،
مــؤرشات ومعايــر القيــاس (اإلنجــاز) ،معايــر التقييــم ،زمــن القيــاس ،أدوات القيــاس ومســؤويل القيــاس
وذلــك وفــق األولويــات االس ـراتيجية الثامنيــة الجديــدة للحركــة الكشــفية ومســاراتها االربعــة :تجديــد
الكشــفية ،الوصــول للجميــع ،االعــام واالتصــال والعالقــات الخارجيــة ثــم الحوكمــة ودعــم الجمعيــات.

للتفضل بكريم اإلطالع عليها ومناقشتها واثرائها متهيداً لعرضها وإعتامدها من املؤمتر الكشفى العرىب
		
الـ ( )28مبسقط نوفمرب .2016

وتفضلوا بقبول وافر التحية
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األمين العــام
مدير اإلقليم الكشفى العربى
د .عاطف عبد المجيد عبد الرحمن

هدف الحركة الكشفية
املســاهمة ىف تربيــة وتنميــة قــدرات الشــباب لتحقيــق أقــى إرتقــاء بقدراتهــم البدنيــة،
العقليــة ،الروحيــة ،االجتامعيــة والوجدانيــة كأفـراد ،مواطنني مســئولني وكأعضــاء ىف مجتامعاتهم
املحليــة والوطنيــة والعامليــة.
رسالــةالحركةالكشفية
املســاهمة ىف تربيــة الفتيــة والشــباب مــن خــال نظــام تربــوى الكتســاب القيــم يرتكــز عــى
الوعــد والقانــون الكشــفيني ،وذلــك مــن أجــل املســاعدة ىف بناء عــامل أفضل يلتــزم فيــه املواطنون
كأفـراد بــأداء دور بنــاء ىف املجتمــع.

رؤية الحركة الكشفية
بحلــول عــام  2023ســتكون الكشــافة الحركــة الرتبويــة الشــبابية الرائــدة ىف العــامل ،لتمكــن
 100مليــون مــن الشــباب ليكونــوا مواطنــن فاعلــن ىف إحــداث التغيــر اإليجــايب يف مجتمعاتهــم
وىف العــامل بنــاءاً عــى قيــم مشــركة.
المبادئ الكشفية:

وعد الحركة الكشفية:

 .1الواجب نحو اهلل:

أعــد بــريف أن أقــوم بواجبــى نحــو اللــه ثــم الوطــن و
أن اســاعد النــاس ىف جميــع الظــروف وأن أعمــل بقانــون
الكشافة.

االلتــزام باملبــادىء الروحيــة والتمســك بالديــن الــذي
يعــر عنهــا ،وتقبــل الواجبــات التــى تنتــج عــن هــذا
االلتــزام.
 .2الواجب نحو اآلخرين:
الــوالء للوطــن املتناغــم مــع تعزيــز الســام والتفاهــم
والتعــاون املحــى والوطنــى والعاملــى .واملشــاركة
ىف تنميــة املجتمــع مــع اإلعــراف واالحــرام لكرامــة
األنســانية والتكامــل مــع الطبيعــة.
 .3الواحب نحو الذات:
مسئولية كل شخص عن تنمية ذاته.

قانون الحركة الكشفية:
1.1الكشاف صادق.
2.2الكشاف مخلص.
3.3الكشاف نافع.
4.4الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف.
5.5الكشاف مهذب.
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6.6الكشاف رفيق بالحيوان والبيئة.
7.7الكشاف مطيع.
8.8الكشاف باش يبتسم عند مواجهة الصعاب.
9.9الكشاف مقتصد.
1010الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل.

الطريقةالكشفية:
•الوعد والقانون.
•التعلم باملامرسة.
•نظام املجموعات الصغرية (نظام الطالئع).
•اإلطار الرمزى (املُثل والتقاليد).
•نظام التقدم الشخىص (الكفاية).
•حياة الطبيعة والخالء.
•دعم الراشدون.

الخصوصيات المتعلقة بإالقليم العربى:
•الكشــفية حركــة تربويــة ترســخ االنتــاء للوطــن
والعروبــة والعامليــة.
•الكشــفية حركــة تحافــظ عــى األصالــة العربيــة
والتســامح الدينــى.
•الكشــفية حركــة متجــددة  ،متطــورة ومواكبــة
للتقــدم العلمــى والتكنولوجــى.
•الكشــفية حركــة تســعى لعقــد رشاكات مــع
املنظــات والهيئــات االقليميــة والدوليــة.
•الكشــفية حركــة تســعى دومــاً ليكــون لهــا دور
فاعــل وتأثــر اجتامعــى ذو مــردود وأثــر بــاق.
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المدى الزمنى لالستراتيجية ومراحلها:
•املــــــــــــــدى الزمنى )10( :سنوات
•مراحــل االسـراتيجية 3 ( :مراحــل ،كل منهــا ثالثــة
ســنوات ) وفيــا يــى املرحلــة الثالثــة ( – 2017
.)2020

المدى الجغرافى لالستراتيجية :
كافــة الــدول العربيــة املنضويــة تحــت لــواء اإلقليــم
الكشــفى العــرىب /املنظمــة الكشــفية العربيــة.

تحليل واقع الحركة الكشفية العربية
بــدأ العمــل ىف دراســة قواعــد بنــاء الخطــة االسـراتيجية
للمنظمــة الكشــفية العربيــة لألعــوام ()2020 – 2011
بالنــدوة العربيــة لتنميــة الحركــة الكشــفية ىف الوطــن
العــرىب (نوفمــر  )2005باملركــز الكشــفى العــرىب الــدوىل
بالقاهــرة وىف اللقــاء الســابع لرؤســاء الجمعيــات
الكشــفية بالكويــت (أبريــل  ،)2006وتــم تربيــع تحليــل
القواعــد لتشــمل عنــارص القــوة والضعــف والتحديــات
والفــرص املتاحــة عــر الـــ  SWOT Analysisخــال
النــدوة العربيــة الـــ  13ملســئوىل مجــاالت العمــل
الكشــفى (أبريــل  )2007باملركــز الكشــفى االعرىب الدوىل
بالقاهــرة ،حيــث تــم اســتعراضها بــكل واقعية وشــفافية
خــال املؤمتــر الكشــفى العــرىب الـــ ( )25نوفمــر 2007
باملركــز الكشــفى العــرىب الــدوىل بالقاهــرة الــذى وافــق
عليهــا وأوىص باســتدامة مراجعتهــا .واســتمر إثرائهــا
ىف اللقــاء العــرىب الخامــس ملســئوىل اإلدارة والتخطيــط
االس ـراتيجي ( يونيــو  ،)2008وىف النــدوة العربيــة الـــ
( )14ملســئوىل مجــاالت العمــل الكشــفى أبريــل .)2009
و تــم إعتامدهــا خــال املؤمتــر الكشــفى العرىب الـــ ()26
ينايــر  2010بالخرطــوم  /الســودان ،وجــاءت الخالصــة
كــا يــى:

نقــاط القــوة:
1.1وجــود الهيــكل التنظيمــى املتناســق للكشــافة
العربيــة.
2.2وجــود الفلســفة الواضحــة املبنيــة عــى هــدف
ومبــادئ وطريقــة الحركــة الكشــفية.
3.3وجــود الكفــاءات والكــوادر املؤهلــة ذات الخربات
املتنوعــة ىف كافــة املجاالت.

4.4شــمول نظــام التأهيــل للقيــادات والربامــج لكافــة
املراحــل العمريــة.
5.5وجود املناهج الكشفية املطورة لكافة املراحل.
6.6وجــود روح العمــل التطوعــى الجامعــى وثقافــة
املشــاركة.
7.7عراقة وأصالة اإلقليم الكشفى العرىب.

نقــاط الضعف:
 1.1محدوديــة الصالحيــات مقابــل املســؤوليات ىف
الهيــاكل التنظيمــة للجمعيــات.
2.2محدودية املوارد املالية.
3.3ضعــف الخطــاب اإلعالمــى الكشــفى الرســمى
لــدى العديــد مــن الجمعيــات.
4.4ضعــف توظيــف الجانــب التكنولوجــى ىف الربامــج
الكشفية.
5.5قصور نظام الحوافز واملكافآت.
6.6رتابة األنشطة والربامج املعمول بها.
7.7ضعــف التكامــل مــا بــن املناهــج الكشــفية
واملدرســية.
8.8ضعــف تعميــم وتبــادل املرشوعــات التنمويــة
الناجحــة التــى تتــم بالتعــاون مــع املنظــات
الدوليــة.

الفرصالمتاحة:
1.1كــرة عوامــل التقــارب والتواصــل الثقــاىف
واالجتامعــى ىف البيئــة العربيــة.
2.2إمكانية التواصل الفعال مع املجتمع.
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3.3إمكانيــة إقامــة الــراكات والتفاهــات مــع
املؤسســات واملنظــات العامليــة.
 4.4ثقة املجتمع العرىب بالحركة الكشفية.
5.5إمكانيــة االســتفادة مــن الكفــاءات والخــرات
العربيــة.
6.6توفــر فــرص التدريــب والتأهيــل ىف املؤسســات
العربيــة العامــة والخاصــة ذات العالقــة.
7.7توفــر الدعــم مــن املنظــات العربيــة والعامليــة
العامــة والخاصــة واالســتفادة منهــا للربامــج
واألنشــطة

التحديــــات:
1.1عدم االستقرار األمنى ىف بعض الدول العربية.
2.2البطالة والفقر واالرهاب.
3.3الغزو الثقاىف والفكرى ىف ظل العوملة.

الهدفالعــــام
تنميــة الحركــة الكشــفية ىف الوطــن العــرىب وبــث
روح االنتــاء واالخــوة والتعــاون بــن الهيئــات الكشــفية
العربيــة وتطبيــق قـرارات وتوصيات املؤمترات الكشــفية
العربيــة والعامليــة.

الغايات المستقبلية ( األهداف العامة)
لإلقليم الكشفى العربى  /المنظمة الكشفية
العربية
األولوية األولى :تمكين الشباب:
تحقيــق مبــدأ متكــن الشــباب واشــراكهم يف
صنــع القـرار عــى جميــع املســتويات والهيــاكل وتطويــر
املناهــج والربنامــج الكشــفى ،واســتمرار تنفيــذ السياســة
العامليــة للربنامــج الكشــفي والسياســة العربيــة لتنميــة
املراحــل ،مبــا يحقــق األهــداف الرتبويــة للحركــة
واالســتمتاع مبامرســتها وتطويــر املعــارف واملهــارات
املطلوبــة للقيــام بــدور فعــال يف الحركــة الكشــفية
واملجتمــع.

4.4التحديات البيئية والصحية املتزايدة.
5.5اإلغرتاب النفىس لدى بعض الشباب العرىب.

األولويةالثانية:القيادة:

7.7الفجوة املعرفية بني األجيال.

االســتمرار يف تنفيــذ السياســة العامليــة والعربيــة
للقيــادات يف الكشــفية وتطويــر أنظمــة التأهيــل
القيــادي وتنميــة روح العمــل التطوعــى والعنايــة
بالقيــادات الشــابة واالرتقــاء بتدريــب شــاغىل جميــع
املهــام الكشــفية ورفــع كفاءتهــم.

6.6القصور ىف مواكبة النمو الرسيع للمعرفة.
8.8التأثري السلبى السياىس واالقتصادى.
9.9ظهــور املنظــات الشــبابية املنافســة للحركــة
الكشــفية.

األولويةالثالثة:تنميةالعضوية
املســاهة ىف تنميــة عضويــة الحركــة الكشــفية مــن
الفتيــة والشــباب والقــادة عــى املســتوى الوطنــى.
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وزيــادة نســبة العضويــة املفصــح عنهــا مــن الجمعيــات
الكشــفية العربيــة بحلــول عــام  2020بنســبة .%150

األولوية الرابعة :المسؤولية االجتماعية
تطويــر أنشــطة وبرامــج تنميــة املجتمــع
واملســؤولية االجتامعيــة ،واســتمرار التعــاون مــع
املنظــات والهيئــات التنمويــة دوليـاً وإقليميـاً العاملــة
يف مجــاالت التنميــة ،وإعــداد الكــوادر مبــا يلبــي جانبــا
مــن احتياجــات التنميــة املســتدامة ومواجهــة التحديات
التــي تواجــه املجتمــع.

االولوية الخامسة :االعالم واالتصال
والتسويق
دعــم العالقــات وتقويــة االتصــاالت بــن االقليــم
الكشــفي العــريب والجمعيــات الكشــفية العربيــة
واملؤسســات والــوزارات بدولــة املقــر .ومتكــن أعضــاء
الحركــة الكشــفية وقادتهــا مــن مهــارات االتصــال
والتســويق لتعزيــز الصــورة الذهنيــة للحركــة وحشــد
التأييــد لهــا مــن أجــل إظهــار األثــر املجتمعــي وجــذب
أعضــاء جــدد.

األولوية السادسة :العالقات الخارجية
تطويــر وتنميــة انشــطة وبرامــج التعــاون
مــع املكتــب الكشــفي العاملــي ومراكــزة ومكاتبــة
اإلقليميــة والجمعيــات الكشــفية العامليــة ومــع الهيئــات
واملنظــات االمميــة والدوليــة والعربيــة لدعــم وتعزيــز
أنشــطة وبرامــج اإلقليــم العــرىب.

األولويةالسابعة:الحوكمةوالجاهزية
تطبيــق معايــر الحوكمــة وتحقيــق الجــودة ىف
االدارة واملعاونــة ىف وضــع وتقويــم االســراتيجيات
الوطنيــة ومتابعــة تنفيــذ وتقويــم خطــة اســراتيجية
تنميــة الحركــة الكشــفية العربيــة (،)2020 - 2017
ووضــع اســراتيجية (.)2030-2021

األولوية الثامنة :تنمية الموارد
تنويــع مصــادر التمويــل مبــا يســاهم ىف تنميــة
املــوارد ودعــم الحركــة الكشــفية وتحقيــق أهدافهــا
الرتبويــة.
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مسار تجديد الكشفية
األولوية االولى :تمكين الشباب
الوزن
النسبى
½%12

الهدف العام:
تحقيــق مبــدأ متكــن الشــباب واش ـراكهم يف صنــع الق ـرار عــى جميــع املســتويات والهيــاكل
وتطويــر املناهــج والربنامــج الكشــفى ،واســتمرار تنفيــذ السياســة العامليــة للربنامــج الكشــفي
والسياســة العربيــة لتنميــة املراحــل ،مبــا يحقق األهــداف الرتبويــة للحركة واالســتمتاع مبامرســتها
وتطويــر املعــارف واملهــارات املطلوبــة للقيــام بــدور فعــال يف الحركــة الكشــفية واملجتمــع.

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
%4

والشــباب كيفـاً وكـاً ىف صنــع واتخــاذ القـرار.

%2

2.2استكامل وابتكار آليات تطبيق املناهج الكشفية وفقاً الحتياجات الفتية والشباب.

%4

3.3دعم تنظيم التجمعات الكشفية العربية الكربى.

½% 1
%1
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1.1تطويــر الربامــج واألســاليب واآلليــات التــي تســاعد عــى متكــن القــادة الطبيعيــن مــن الفتية

4.4العمــل عــى وضــع الربامــج املشــوقة للفتيــة والشــباب والقــادة باســتخدام الطريقــة والتقاليد
الكشــفية وأدلــة املناهــج الكشــفية البحريــة ،الجويــة ومناهــج االشــخاص ذوي االعاقــة.
5.5تطوير برامج الحركة الكشفية يف املؤسسات الرتبوية والشبابية.
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( )1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تطوير البرامج واألساليب واآلليات التي تساعد على تمكين
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
االنشطةالعربية:

%1

تنظيــم الــدورات التخصصيــة لتأهيــل مفــويض الربامــج تنظيــم
الــدورات التخصصيــة لتأهيــل مفــويض الربامــج وتنميــة املراحل
يف مجــاالت الرتبيــة والربامــج والتفويــض الكشــفي (،2017
 ، )2020 ،2019 ،2018بهــدف:
•اعــداد ورفــع كفــاءة القــادة املســؤولني والخ ـراء الرتبويــن
املهتمــن بالربامــج وتنميــة املراحــل عــى املســتوى العــريب.

كمى

مشاركة  25قائدا ً من  12جمعية
عىل األقل يف كل نشاط.

كيفى

كمى

%1

تنظيــم املنتــدى الكشــفي العــريب الـــ 4لرؤســاء السداســيات
( )2017والـــ 19لعرفــاء الطالئــع ( ،)2018والـ 17لــرواد الرهوط
( ،)2019الـــ 5لرؤســاء السداســيات ( )2020بهــدف:
•مشــاركة الفتيــة والشــباب يف مناقشــة بعــض األمــور التــي
تهمهــم عــى كافــة األصعــدة ،وتدريبهــم عــى طــرق الحــوار
البنــاءة واملثمــرة وكيفيــة حــل املشــكالت واتخــاذ القـرار.

%1

تنظيــم املنتــدى الكشــفى العــرىب الرابــع للشــباب ()2020
بهــدف :
مشــاركة الشــباب ىف صنــع القـرار عــى مســتوى اإلقليــم العرىب،
وتكويــن جيــل مــن الشــباب يتحمــل مســئولية القيادة.

كيفى

التعاون مع الجمعيات:

كمى

½%

معأونــة الجمعيــات العربيــة (وفقــاً الحتياجاتهــا وبنــاء عــى
طلبهــا) ىف تنظيــم ( نــدوات  ،دراســات) وطنيــة لتأهيــل
مســؤوىل تنميــة املراحــل والربامــج عــى كافــة املســتويات،
لتطبيــق املناهــج املطــورة ولتأهيــل مســؤوىل التجمعــات
الكشــفية الكــرى.

المطبوعات:

½%
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المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

اصــدار نــرة ورقيــة ورقميــة شــهرية حــول الربامــج وتنميــة
املراحــل تتضمــن التجــارب واالفــكار الرائــدة التــى مــن شــانها
االرتقــاء مبســؤوىل الربامــج وتنميــة املراحــل.

كيفى

كمى

زيادة معارف ومهارات القادة
املشاركني (بنسبة )%70
اجتياز متطلبات املرشوعات
الشخصية بنسبة  %70من
املشاركني
مشاركة  24مشارك من 12
جمعية عىل األقل يف كل نشاط
تنمية قدرات الحوار لدى الفتية
والشباب املشارك
الوصول إىل توصيات واقعية يف
كل منتدى وميكن تنفيذها
مشاركة  30جواالً وقائد شاباً
من  12جمعيات
زيادة وعي القادة الشباب
بالقضايا الكشفية والشبابية
العربية والعاملية
معأونة  2جمعية سنوياً
(حسب الطلب )

كيفى

تحقيق املستهدف من أي نشاط
يتم التعاون فيه مع الجمعيات
الكشفية العربية

كمى

اصدار  48عدد من نرشة الربامج

كيفى

نرش وتعميم التجارب واالفكار
الرائدة يف مجال الربامج وتنمية
املراحل

القادة الطبيعيين من الفتية والشباب كيف ًا وكم ًا فى صنع واتخاذ القرار.
معيار التقييم

زمن القياس

مشــاركة  %70مــن الجمعيــات الكشــفية
العربيــة عــى االقــل.

أثناء

ان يتقن املشاركون  %70من
محتوى الدورة.

بعد

إنجاز املرشوعات الشخصية
ىف الوقت املحدد.

بعد

مشاركة  %70من الجمعيات
الكشفية العربية.

أثناء

أن يتقن  %70من املشاركني
قدرات الحوار.

بعد

•تنفيذ توصيات كل منتدى.
•تحقيق املعايري الدولية للمنتديات.

بعد

مشاركة  %70من الجمعيات
الكشفية العربية.

أثناء

•أن يتقن  %70من املشاركني قدرات الحوار.
•تحقيق املعايري الدولية للمنتديات

بعد

تلبية دعوات الجمعيات

أثناء

تحقيق رضا الجمعيات بنسبة  %70عن الدعم
والتعاون املقدم من األمانة العامة.

بعد

تنفيذ املطبوعات املحددة.

اثناء

وصول املطبوعات لكافة الجمعيات الكشفية
العربية فور إصدارها.

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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( )2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :استكمال وابتكار آليات تطبيق المناهج الكشفية وفق ًا الحتياجات
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

%1

تنظيــم املنتــدى الكشــفي العــريب ملســؤويل الربامــج ()2017
بهــدف:
تقييــم العمــل بالسياســة العربيــة للمراحــل والعامليــة للربنامــج
الكشــفى والعمــل عــى ابتــكار آليــات مشــوقة وجذابــة لتطبيق
املناهــج الكشــفية العربيــة وكيفيــة خلــق فــرص التعلــم للفتيــة
والشباب

%1

•تقييــم العمــل باملناهــج الكشــفية العربيــة ومــدى ابتــكار
آليــات لتعزيــز تطبيــق املناهــج الكشــفية

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

المعيار
كمى

كيفى

مشاركة  24مشاركاً من 12
جمعية عىل األقل.
تطبيق السياسة العاملية للربنامج
الكشفى والسياسة العربية لتنمية
املراحل ىف ( )12من الجمعيات
الكشفية العربية.
تبني ( )12جمعية كشفية عربية
آلليات تطبيق املناهج الكشفية
املطورة بشكل رسمي .

كمى

مشاركة  3جمعيات عىل األقل يف
تقييم املناهج.

كيفى

تطبيق املناهج املطورة يف %70
من الجمعيات الكشفية العربية

( )3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تنظيم التجمعات الكشفية العربية الكبرى.
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
تنظيم التجمعات الكشفية العربية الكبرى:

%4
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•امللتقى العريب الـ 6لألشبال ))2017
•املخيم الكشفي العريب الـ)2018( 32
•اللقاء  21للجوالة العرب ()2019
•امللتقى العرىب الـ 7لألشبال )(2020
بهدف:
•توثيــق أوارص الــود وبــث الــروح الوطنيــة والعربيــة بــن
الفتيــة والشــباب وتعزيــز وحدتهــم للعمــل عــى بنــاء
مجتمعهــم والنهــوض بــه والحفــاظ عــى تراثــه والتعــرف
عــى تقاليــده.
•تبــادل الخــرات واملعــارف بــن الفتيــة والشــباب وغــرس
روح االستكشــاف واملغامــرة ودعــم الصداقــة العربيــة.
•التعريــف بالحركــة الكشــفية ومــا تحتويــه مــن برامــج
تنمويــة هادفــة وذلــك مــن خــال وســائل اإلعــام املختلفــة.
•أثــراء تجربــة القــادة يف املشــاركة يف إعــداد وتنظيــم
التجمعــات الكشــفية الكــرى.
•مــد جســور التعــارف والتعــاون بــن الفتيــة والشــباب العريب
بقصــد التعــرف عــى مختلــف الحضــارات العربية.

المعيار
كمى

كيفى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
مشاركة  500مشارك من 12
جمعية ىف كل تجمع عىل االقل

زيادة كفاءة الفتية والشباب
املشاركني يف التجمعات الكربى

الفتية والشباب.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

وجود هياكل للمراحل الكشفية ىف  %70من
الجمعيات.

بعد

تطبيق املناهج الكشفية املطورة ىف  %70من
الجمعيات

بعد

مشاركة الجمعيات املستهدفة.

أثناء

رضا  %70من الجمعيات عن املناهج الكشفية
العربية.

بعد

معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

رضا  %70من الفتية والشباب املشاركني عن
جودة برامج التجمعات الكربى

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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( )4الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :وضع البرامج المشوقة للفتية والشباب والقادة باستخدام الطريقة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

½% 1

تشــكيل مجموعــات عمــل متخصصــة حول املوســوعة الكشــفية
بهــدف انتاج:
•دليل حول التقاليد الكشفية (.)2017
•الطرق واألساليب الرتبوية ()2018
•تطبيق كشفى تكنولوجى ()2017
•أدلــة للمناهــج التخصصيــة البحريــة  ،الجويــة  ،االشــخاص
ذوي االعاقــة (.)2018

المعيار
كمى

كيفى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
مشاركة  25متخصصاًمن 12
جمعية عىل األقل.

.أتجهيز واعداد وطبع ادلة حول:
•التقاليد الكشفية.
•الطرق واألساليب الرتبوية.
•املناهج البحرية.
•املناهج الجوية.
•االشخاص ذوي اإلعاقة.
.ببتجهيــز واعــداد تطبيق كشــفى
تكنولوجى.

( )5الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تطوير برامج الحركة الكشفية في المؤسسات التربوية والشبابية.
الوزن
النسبى

%1
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البرامج والمشروعات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

تنظيــم عــدد ( )2دراســة كشــفية عربيــة ملفــويض الربامــج يف
الجهــات والقطاعــات (  )2019 / 2017بهــدف:
•رفــع كفــاءة القــادة املســؤولني عــن الربامــج وتنميــة
املراحــل عــى املســتوى الجهــوي وتنميــة مهــارات وســبل
دعــم الكشــافة ىف املؤسســات الرتبويــة والشــبابية.

كمى

مشاركة  30قائدا ً من  12جمعية

كيفى

رفع كفاءة املشاركني لدعم
وتطوير برامج الحركة الكشفية يف
املؤسسات الرتبوية والشبابية.

والتقاليد الكشفية وأدلة المناهج الكشفية البحرية ،الجوية ومناهج االشخاص ذوي االعاقة.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة القادة املستهدفني

أثناء

وصول األدلة والتطبيقات التالية:
•دليل التقاليد الكشفية.
•دليل الطرق واألساليب الرتبوية.
•دليل املناهج البحرية.
•دليل املناهج الجوية.
•دليل االشخاص ذوي اإلعاقة.
• التطبيق الكشــفى التكنولوجى اىل الجمعيات
فــور انتاجها.

بعد

معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

اتقان املشاركني لربامج تطوير الحركة الكشفية
يف املؤسسات الرتبوية والشبابية بنسبة .%70

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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مسار تجديد الكشفية
األولوية الثانية :القيادة فى الكشفية
الوزن

الهدف العام:

النسبى

االســتمرار يف تنفيــذ السياســة العامليــة والعربيــة للقيــادات يف الكشــفية وتطويــر أنظمــة التأهيــل
القيــادي وتنميــة روح العمــل التطوعــى والعنايــة بالقيــادات الشــابة واالرتقــاء بتدريــب شــاغىل
جميــع املهــام الكشــفية ورفــع كفاءتهــم.

½%12

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
%1

16

1.1تنميــة روح العمــل التطوعــى للمحافظــة عــى القــادة ىف الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة عــى
كافة املســتويات.

%3

2.2اســتمرار تطبيــق وتقويــم عنــارص السياســة العامليــة والعربيــة للقيــادات ىف الكشــفية عــى
املســتوى الوطنــى ىف ( )12جمعيــة كشــفية عربيــة.

½% 3

3.3تطويــر قــدرات ( )196قائــد وقائــدة مــن املدربــن لتصميــم وتقديــم وتقويــم التدريــب
لشــاغىل جميــع املهــام الكشــفية.

%2

4.4مراجعــة وتطويــر ( )15نظــام تأهيــل لشــاغىل املهــام الكشــفية القياديــة وفــق املعايــر
الدوليــة.

%3

5.5دعم استمرار القيادات الشابة يف العمل الكشفي واملشاركة يف صنع القرار.
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 .1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تنمية روح العمل التطوعى للمحافظة على القادة فى الجمعيات الكشفية
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

كمى

المطبوعات:

%1

المعيار

•إصــدار ( )4إعــداد ســنوياً مــن نــرة تنميــة روح العمــل
التطوعــى تتضمــن تنميــة مفاهيــم العمــل التطوعــى عــى
كافــة املســتويات والتجــارب الناجحــة ىف هــذا املجــال .

كيفى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
إعداد وإصدار عدد ( )16نرشة.
نرش وتعميم أفكار وتجارب
وموضوعات مفيدة ىف مجال
تنمية روح العمل التطوعى عىل
الجمعيات الكشفية العربية.

 .2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :استمرار تطبيق وتقويم عناصر السياسة العالمية للقيادات فى
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
األنشطةالكشفيةالعربية:

%1

• تنظيــم ( )2ملتقــى إقليمــى عــريب ملســؤوىل السياســة
العامليــة للقيــادات ىف الكشــفية عــى كافــة املســتويات
( ، )2020 /2017بهــدف :اســتمرار تطبيــق وتقويــم عنــارص
السياســة العامليــة للقيــادات ىف الكشــفية ( الجــذب والتعيني
 ،الدعــم والتأهيــل ،متابعــة تقويــم األداء) لشــاغىل جميــع
املهــام عــى املســتوى الوطنــى.

التعاون مع الجمعيات الكشفية العربية:

%1

½%
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•معاونــة ( )2جمعيــة كشــفية عربيــة ســنوياً (وفقــاً
الحتياجاتهــا وبنــاء عــى طلبهــا) ىف تنظيــم (نــدوات،
دراســات) وطنيــة لتأهيــل شــاغىل املهــام الكشــفية املختلفة
عــى كافــة املســتويات ومراجعــة مــدى تطبيــق عنــارص
السياســة العامليــة للقيــادات ىف الكشــفية واســتخدام أنظمــة
التأهيــل القيــادى لشــاغىل جميــع املهــام ومــدى دعــم
وتشــجيع القيــادات الشــابة.

•تشــجيع املشــاركة ىف النــدوات اإلقليميــة والعامليــة ىف مجــال
السياســة العامليــة للقيــادات ىف الكشــفية التــى يدعــى إليهــا
اإلقليــم العــرىب ،وإتاحــة الفرصــة للقيــادات الشــابة عــى
املشــاركة فيهــا.

المعيار
كمى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
مشاركة ( )24قائدا ً من ()12
جمعية يف كل ملتقى عىل االقل.

كيفى

دعم قدرات مسئويل تنمية
القيادات يف مجال تنفيذ عنارص
سياسة تنمية القيادات عىل
املستوى الوطنى.

كمى

 2نشاط سنوى × 4سنوات ()8
أنشطة وطنية.

كيفى

منو معارف ومهارات واتجاهات
القيادات الكشفية التي شاركت
عىل املستوى الوطنى.

كمى

عدد دعوات األنشطة التي وصلت
لإلقليم العرىب.

كيفى

مدى تبادل الخربات والتعرف
عىل تجارب األقاليم الكشفية فيام
يخص تنمية القيادات وتدريب
القادة وتنمية العمل التطوعى
عىل كافة املستويات.

الوطنية على كافة المستويات.
معيار التقييم

زمن القياس

تنفيذ املطبوعات املحددة.

أثناء

وصول املطبوعات لكافة الجمعيات الكشفية
العربية فور إصدارها.

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

الكشفية فى ( )12جمعية كشفية عربية.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

•حضور القيادات املستهدفة.
•تنفيــذ  %70مــن الجمعيــات الكشــفية
العربيــة لعنرصيــن عــى األقــل مــن
العنــارص الثالثــة للسياســة.

بعد

تلبية دعوات الجمعيات

أثناء

تحقيق رضا الجمعيات بنسبة  %70عن الدعم
والتعاون املقدم من األمانة العامة.

بعد

عدد الدعوات التي تم تلبيتها وعدد املشاركني
فيها.

قبل

•مشاركة القادة املستهدفني.
•تحديــد مــدى االســتفادة مــن املشــاركة يف
هــذه الفعاليــات.

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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الدراسات واألبحاث:

½%

•مراجعــة وتطويــر اســتبيان قيــاس مــدى تنفيــذ عنــارص
السياســة العامليــة للقيــادات ىف الكشــفية وتقييــم مردودهــا
عــى املســتوى الوطنــى.

كمى
كيفى

اعداد وتنفيذ االستبيان.
مدى تطبيق عنارص السياسة
العاملية للقيادات ىف الكشفية
بالجمعيات الكشفية العربية.

 .3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تطوير قدرات ( )196من المدربين لتصميم وتقديم وتقويم
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

األنشطةالكشفيةالعربية:

%1
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•تنظيــم ( )2دورة اقليميــة عربيــة لتنميــة قــدرات املدربــن
(مســاعدى وقادة التدريــب ) (  ، )2020/2017بهدف:تنمية
قــدرات املدربــن لتقديــم التدريــب وتقوميــة بشــكل فعــال
لشــاغىل جميــع املهــام الكشــفية وعــى كافــة املســتويات.

%1

•تنظيــم امللتقــى العــرىب لتبــادل الخــرات حــول طــرق
التدريــب وإعــداد امليرسيــن ( )2018بهــدف :اســتخدام
طــرق التدريــب الحديثــة ومامرســة دور امليــر مــع الفــرد
واملجموعــة بكفــاءة

½%

•تنظيــم امللتقــى الكشــفى العــرىب لتبــادل الخ ـرات حــول
الحقائــب التدريبيــة ( ،)2019بهــدف :مراجعــة وتقويــم
مــدى تطبيــق الحقائــب التدريبيــة عــى املســتوى الوطنــى.

%1

•تنظيــم ( )4دورات دوليــة إلعــداد املدربــن املعتمديــن
بالتعــاون مــع املؤسســة العامليــة للتدريــب والتنميــة
 ARTDO Internationalو 2018 / 2017 ( ITD World
.)2020 /2019/ /

المعيار
كمى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
 2ق ×  12ج=  24مشاركاً عىل
األقل يف كل نشاط

كيفى

منو قدرات املشاركني من املدربني
للقيام مبهمة التدريب بكفاءة عىل
املستوى الوطنى.

كمى

 2ق ×  12ج  24مشاركاً

كيفى

تنمية قدرات املشاركني عىل
استخدام طرق التدريب والقيام
بدور امليرس بكفاءة عىل املستوى
الوطنى.

كمى

 2ق ×  12ج  24مشاركاً

كيفى

تنمية قدرات املشاركني لتقويم
مدى تطبيق الحقائب التدريبية
عىل املستوى الوطنى.

كمى

تنفيذ عدد ( )4دورات ×  25ق يف
كل دورة =  100مشارك

كيفى

تنمية قدرات املدربني املشاركني
للقيام بدور املدرب املعتمد
بكفاءة عىل املستوى الوطنى.

نرش االستبيان عىل الجمعيات فور تنفيذه.

قبل

توفري قاعدة بيانات حول مدى تطبيق عنارص
سياسة تنمية القيادات عىل املستوى الوطنى
لعدد ( )19جمعية.

بعد

التدريب لشاغلى المهام الكشفية بكفاءة.
معيار التقييم

زمن القياس

•مشاركة القادة املستهدفني.
•مشــاركة  %70مــن الجمعيــات الكشــفية
العربيــة.

أثناء

•وجــود عــدد ( )48مدربــاً قــادرا ً عــى
تصميــم وتقديــم وتقويــم أثــر التدريــب ىف
كافــة املســتويات
•اجتيــاز  % 80مــن القــادة لإلختبــار وتنميــة
القدرات.

بعد

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

اتقان  %70من املشاركني الستخدام طرق
التدريب والقيام بدور امليرس بكفاءة عىل
املستوى الوطنى .

بعد

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

اتقان  %70من املشاركني مهارات اعداد وإنتاج
الحقائب التدريبية عىل املستوى الوطنى.

أثناء  /بعد

•مشاركة القادة املستهدفني
•مشــاركة  %70مــن الجمعيــات الكشــفية
العربيــة.
•نجاح  %70من املتدربني املشاركني.
•وجــود عــدد ( )70مــروع تدريبــى
متكا مــل .

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أثناء
بعد
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 .4الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :مراجعة وتطوير عدد ( )15نظام تأهيل قيادى لشاغلى المهام
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
األنشطةالكشفيةالعربية:

%1

•تنظيــم امللتقــى الكشــفى العــرىب ملراجعــة وتطويــر أنظمــة
التأهيــل القيــادى لشــاغىل املهــام الكشــفية املختلفــة
( ،)2019بهــدف :مراجعــة وتطويــر أنظمــة التأهيــل القيادي
وفــق املعايــر الدوليــة وتضمينهــا (املناهــج العربيــة املطورة
 /أنشــطة األشــخاص ذوى اإلعاقــة  /الشــارات الدوليــة.)... /

المطبوعات:

%1

•إصــدار كتيــب تتضمــن عــدد ( )15مــن أنظمــة التأهيــل
القيــادى لجميــع املهــام الكشــفية بعــد إعــادة تصميمهــا
وتطويرهــا وفــق متطلبــات العــر.

المعيار
كمى

كيفى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
 2ق ×  12ج  24مشاركاً
تنمية قدرات املشاركني للقيام
بتصميم وتطبيق أنظمة التأهيل
القيادى عىل املستوى الوطنى.
مراجعة وتطوير أنظمة التأهيل
القيادى لجميع املهام الكشفية.

كمى

مراجعة وتطوير عدد ( )15نظام
تأهيل.

كيفى

اعداد وطبع كتيب أنظمة التأهيل
القيادى لشاغىل جميع املهام
الكشفية.

 .5الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :دعم استمرار القيادات الشابة في العمل الكشفي والمشاركة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
األنشطةالكشفيةالعربية:

%1

½% 1

•تنظيــم الــدورة العربيــة الرابعــة لتأهيــل مســاعدى مفوىض
تنميــة القيــادات عــى املســتوى الوطنــى ( ،)2018بهــدف:
معاونــة الجمعيــات ىف متكــن القــادة الشــباب ودعــم
اســتمرارهم يف الكشــفية

تنظيم املنتدى الكشفى العرىب للقادة عىل هامش فعآليات:
•امللتقى العرىب ال  6لألشبال .2017
•املخيم الكشفى العرىب ال .2018 32
•اللقاء ال  21للجوالة العرب .2019
•امللتقى العرىب ال  7لألشبال .2020

المعيار
كمى
كيفى
كمى

كيفى

بهدف  :دعم استمرار القادة الشباب يف الكشفية.

الدراسات واألبحاث:

½% 1
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التعــاون مــع احــدى املنظــات الدوليــة ذات العالقــة يف مجــال
التعلــم والتدريــب حــول القيــادة واإلدارة يف الكشــفية العــداد
دراســة حــول أهميــة دعــم اســتمرار القيــادات الشــابه يف
العمــل الكشــفى.

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
 2ق ×  12ج  24مشاركاً.
تتنمية قدرات املشاركني للقيام
مبهمة مساعد مفوض تنمية
القيادات عىل املستوى الوطنى.
1ق ×  14ج  14مشاركاً
 14ق ×  4منتديات  56مشاركاً
تنمية قدرات املشاركني من
القيادات الشابة املهتمني بأنشطة
وبرامج التجمعات الكشفية
العربية.
الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

كمى

االعداد والتجهيز للدراسة
بالتعاون مع إحدى املنظامت.

كيفى

العمل عىل تشجيع استمرار
القيادات الشابة يف العمل
الكشفي.

الكشفية وفق المعايير الدولية.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

قبل

اتقان  %70من املشاركني لتصميم وتطبيق
أنظمة التأهيل القيادى عىل املستوى الوطنى.

أثناء

تطبيق أنظمة التأهيل القيادى ىف  %70من
الجمعيات الكشفية الوطنية.

بعد

تنفيذ كتيب أنظمة التاهيل القيادى املحدد.

أثناء

وصول كتيب انظمة التأهيل القيادى لكافة
الجمعيات الكشفية العربية فور طباعته.

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

في صنع القرار.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء

اتقان املشاركني لـ  %70من ملهارات القيام
مبهمة مساعد مفوض تنمية القيادات عىل
املستوى الوطنى.
مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية.

أثناء  /بعد
أثناء

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

اتقان املشاركني لـ  %70من مهارات وبرامج
تنظيم وإدارة التجمعات الكشفية العربية.
أثناء  /بعد
تنفيذ توصيات هذه املنتديات.
تنفيذ الدراسة بالتعاون مع إحدى املنظامت
ذات العالقة.

قبل

االستفادة بنسبة  % 70من نتائج الدراسة يف
استمرار القيادات الشابة بالعمل الكشفى.

بعد
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مسار الوصول للجميع
األولوية الثالثة :تنمية العضوية
الوزن

الهدف العام:

النسبى

املســاهة ىف تنميــة عضويــة الحركــة الكشــفية مــن الفتيــة والشــباب والقــادة عــى املســتوى
الوطنــى .وزيــادة نســبة العضويــة املفصــح عنهــا مــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة بحلــول عــام
 2020بنســبة .%150

½%12

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
%8

½% 4
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1.1دعم الجمعيات الكشفية العربية لالفصاح عن ارقام عضويتها
2.2مســاعدة وتحفيــز الجمعيــات الكشــفية العربيــة املتميــزة عــى زيــادة وتنميــة العضويــة
بنســبة .%150

25

الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :دعم الجمعيات الكشفية العربية لالفصاح عن أرقام عضويتها الحقيقية
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

تسخيرالتقنيةالحديثة:

26

%3

•وضــع تطبيــق الكــروىن لحــر العضويــة واصــدار البطاقــة
املوحــدة وطنيــا بهــدف مســاعدة الجمعيــات للتعــرف عــى
اعــداد العضويــة الحقيقيــة.

%1

•اطــاق التطبيــق االلكــروىن وتجريبــه عــى املســتوى املحــى
ىف بعــض الجمعيــات بنــاء عــى رغبتهــا

األنشطةالعربية:

%2

•تنظيــم ورشــة عمــل حــول تبــادل الخــرات الوطنيــة ىف
تنميــة العضويــة،

%1

دراســة علميــة حــول اســاليب ووســائل تحصيــل وســداد رســوم
العضويــة عــى كافــة املســتويات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

وضع التطبيق مبعرفة الخرباء
واملتخصصني.
تطبيق الربنامج يف عدد 4
جمعيات سنويا.

كيفى

وجود تطبيق قابل للتنفيذ
وسهل االستخدام لحرص العضوية
بالجمعيات الوطنية

كمى

مخاطبة ( )19جمعية كشفية
عربية الختيار الجمعيات التي
لديها رغبة يف تجريب التطبيق.

كيفى

معرفة العضوية الفعلية ىف
الجمعيات املستخدمة للتطبيق

كمى

عدد الجمعيات املشاركة ىف
الورشة من االقليم العرىب واالقاليم
االخرى

كيفى

تبادل الخربات بني املشاركني ىف
مجال تنمية العضوية

كمى

اعداد وتجهيز الدراسة ونرشها
عىل عدد ( )19جمعية كشفية
عربية

كيفى

وضع أساليب ووسائل مفيدة
لتحصيل وسداد رسوم العضوية
عىل كافة املستويات.

معيار التقييم
عدد الجمعيات التي شاركت يف تنفغيذ
التطبيق.
وجود تجارب ناجحة لحرص العضوية يف %40
من الجمعيات العربية.

زمن القياس

أثناء

أثناء  /بعد

عدد الجمعيات التى وافقت وشاركت ىف
التجريب.

أثناء

مدى استخراج بيانات وتقارير مفيدة من
التطبيق

أثناء  /بعد

عدد الجمعيات املشاركة ىف الورشة من االقليم
العرىب واالقاليم االخرى

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أثناء

االستفادة بنسبة  % 70من عروض وتجارب
الجمعيات الوطنية ىف مجال تنمية العضوية

أثناء  /بعد

عدد الجمعيات التي شاركت فعليا ىف الدراسة

أثناء

استفادة الجمعيات الكشفية العربية بنسبة
 %70من نتائج الدراسة عىل املستوى الوطنى

أثناء  /بعد
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%1

المطبوعات:

•اصــدار نــرة نصــف ســنوية حــول التجــارب الناجحــة ىف
تنميــة العضويــة

كمى

اعداد وتجهيز عدد ( )8اعداد من
نرشة تنمية العضوية

كيفى

نرش التجارب الناجحة عىل
الجمعيات الكشفية العربية

الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :مساعدة وتحفيز الجمعيات الكشفية العربية المتميزة على زيادة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

½% 4

•اطــاق جائــزة دوريــة متنــح للجمعيــات األكــر تطورا ًومتيزا ًىف
تنميــة العضوية.

المعيار
كمى

كيفى

28

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
تنفيذ مسابقة للجائزة
تحديد نوع وقيمة الجائزة.
وضع ضوابط ورشوط الحصول
عىل الجائزة.
تحديد رشوط عضوية لجنة
تحكيم الجائزة.

تعميم كل نرشة فور صدورها

قبل /أثناء

وصول هذه النرشات اىل املسؤولني املستهدفني
بالجمعيات الكشفية العربية.

أثناء  /بعد

وتنمية العضوية بنسبة ...%150
معيار التقييم
عدد الجمعيات التي شاركت يف الجائزة.

زمن القياس
أثناء

التوافق بني القيمة الهدف من املبادرة
مراعاة املعايري الدولية ونسبة عدد السكان
وعدد الشباب بكل دولة.
الحيادية ووجود معايري لجودة التنفيذ

قبل
أثناء
بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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مسار الوصول للجميع
األولوية الرابعة :تنمية المجتمع
والمسؤولية االجتماعية
الوزن

الهدف العام:

النسبى

تطويــر أنشــطة وبرامــج تنميــة املجتمــع واملســؤولية االجتامعيــة ،واســتمرار التعــاون مــع
املنظــات والهيئــات التنمويــة دولي ـاً وإقليمي ـاً العاملــة يف مجــاالت التنميــة ،وإعــداد الكــوادر
مبــا يلبــي جانبــا مــن احتياجــات التنميــة املســتدامة ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه املجتمــع.

½%12

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
½% 6
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1.1تفعيــل وتكثيــف أنشــطة تنميــة املجتمــع واملســؤولية االجتامعيــة تجــاه البيئــة والصحــة
واالشــخاص ذوى االعاقــة ...إلــخ ىف الربنامــج الكشــفى للمراحــل املختلفــة.

%1

2.2اســتكامل وتطويــر الهيــاكل القياديــة ملجــال تنميــة املجتمــع واملســؤولية اإلجتامعيــة
يف 12جمعية كشفية عربية.

%2

3.3إعــداد وتنفيــذ مشــاريع إقليميــة تنمويــة عــى املســتوى املحــى بالتعــاون مــع الجمعيــات
مســتفيدين مــن الفــرص املتاحــة بالتعــاون مــع رشكاء النجــاح.

%2

4.4تشــجيع إنشــاء الفــرق الكشــفية العربيــة والوطنيــة املتخصصــة يف ( )3مجــاالت تنمويــة
يف  12جمعية كشفية عربية.

%1

5.5اســتمرار التعــاون مــع املنظــات والهيئــات التنمويــة دولي ـاً وإقليمي ـاً العاملــة يف مجــاالت
التنميــة.
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 .1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تفعيل وتكثيف أنشطة تنمية المجتمع والمسؤولية االجتماعية
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
االنشطةالعربية:

%1
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تنظيــم ورشــتى عمــل ( )2019 ، 2017ملفــويض تنميــة املجتمــع
بالجمعيــات الكشــفية بهدف:
•تفعيــل ودمــج أنشــطة خدمــة وتنميــة املجتمع واملســؤولية
االجتامعيــة ىف الربنامــج الكشــفى للمراحــل املختلفة .

%1

تنظيــم ( )2لقــاء عــريب للمفوضــن املســؤولني عــن األنشــطة
البيئيــة بالجمعيــات ( ) 2020 – 2018بهــدف:
• تفعيــل دور الحركــة يف التوعيــة والتصــدي للمشــكالت
البيئيــة ووضــع أســس للعمــل الكشــفي بهــذا املجــال .

%1

•تنظيــم لقــاء لعرفــاء الطالئــع ورواد الرهــوط املنفذيــن
ملرشوعــات التوعيــة الصحيــة  2017بهــدف :التوعيــة
بتعزيــز الصحــة  ،مكافحــة التبــغ والعنــف والحــوادث
واألمــراض املنقولــة جنســيا والصحــة اإلنجابيــة واألوبئــة
.عــى املســتوى الوطنــي.

%1

تنظيــم لقــاء للمفوضــن املســؤولني عــن األنشــطة الصحيــة
بالجمعيــات الكشــفية العربيــة  2018بهــدف:
• تعزيــز الصحــة  ،مكافحــة التبــغ والعنــف والحــوادث
واألمــراض املنقولــة جنســيا واالمــراض غــر الســارية.

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

مشاركة  2ق ×  12ج  24مشارك
يف كل نشاط .

كيفى

دعم قدرات املشاركني من
الجمعيات الكشفية الوطنية ىف
مجال دمج أنشطة تنمية املجتمع
واملسؤولية االجتامعية ىف الربنامج
الكشفى.

كمى

مشاركة 2ق ×  12ج  24مشارك
يف كل نشاط

كيفى

تنمية قدرات املتدربني يف تنظيم
الحمالت الكشفية ىف التوعية
والتصدي للمشكالت البيئية.

كمى

مشاركة 3ع ×12ج
 36مشارك

كيفى

رفع كفاءة املشاركني للتوعية
مبكافحة التبغ والعنف والحوادث
واألمراض املنقولة جنسيا والصحة
اإلنجابية واألوبئة .

كمى

2 +ق ×  12ج =  24مشارك

كيفى

رفع كفاءة املشاركني للتوعية
مبكافحة التبغ والعنف والحوادث
واألمراض املنقولة جنسيا واالمراض
السارية.

تجاه البيئة والصحة واالشخاص ذوى االعاقة ...الخ فى البرنامج الكشفى للمراحل المختلفة.
معيار التقييم
مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية
العربية.
اتقان  %70من املشاركني لقدرات دمج أنشطة
تنمية املجتمع واملسؤولية االجتامعية ىف
الربنامج الكشفى.
مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية
العربية.
اتقان  %70من املشاركني تنظيم الحمالت
الكشفية ىف التوعية والتصدي للمشكالت
البيئية.
مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية
العربية.
اتقان املشاركني لـ  %70من كيفية تعزيز
الصحة ومكافحة التبغ والعنف والحوادث
واألمراض املنقولة جنسيا والصحة اإلنجابية
واألوبئة .

زمن القياس
أثناء

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

قبل
اثناء  /بعد
قبل

أثناء  /بعد

مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية العربية

قبل

اتقان املشاركني لـ  %70من كيفية تعزيز
الصحة ومكافحة التبغ والعنف والحوادث
واألمراض املنقولة جنسيا واالمراض السارية.

اثناء  /بعد
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%1

½

½%

تنظيــم ( )2لقــاء للقيــادات الكشــفية والخــراء املهتمــن
بالعمــل مــع االشــخاص ذوي اإلعاقــة  2020 ،2018بهــدف :
تطوير آليات العمل عىل دمج ذوي اإلعاقة يف املجتمع
واملشاركة يف تنمية الحركة الكشفية بني جميع رشائح املجتمع.

كمى

مشاركة  2ق وخبري×  12ج
 36مشارك
يف كل نشاط

كيفى

تنمية قدرات املتدربني عىل كيفية
دمج االشخاص ذوي اإلعاقة يف
املجتمع .

التعاون مع الجمعيات:

كمى

معاونة ()2جمعية كشفية عربية سنوياً (وفقاً الحتياجاتها
وبناء عىل طلبها) ىف تنظيم (ندوات ،دراسات أو استشارات)
وطنية لتأهيل الكوادر القيادية املحلية ىف مجال تنمية املجتمع

كيفى

الوسائلالمعينة:

كمى

إنتاج الوسائل املعينة املالمئة ألنشطة تنمية املجتمع
واملسؤولية اإلجتامعية .
•إعــداد وإنتــاج ونــر عــدد ( )4أفــام خاصــة بتنميــة
املجتمــع.

المطبوعات:
½%

إصــدار (  ) 8بوســرات تدعــو إىل العمــل عــى املشــاركة يف
تنميــة املجتمــع واملســؤولية اإلجتامعيــة.
•إصــدار مجلــة ســنوية حــول التجــارب الوطنيــة الناجحــة ىف
تنميــة املجتمــع واملســؤولية اإلجتامعيــة والجديــد يف مجــال
التنميــة ومنــاذج مرشقــة للمرشوعــات املؤثــرة.
•اصــدار  8نــرات متخصصــة يف مجــال تنميــة املجتمــع
واملســؤولية اإلجتامعيــة

كيفى
كمى

كيفى

( )2نشاط × 4سنوات ()8
أنشطة وطنية.
املساعدة ىف تكوين الهياكل
التنظيمية الواضحة لتنفيذ انشطة
الدمج داخل الجمعيات الكشفية
اعداد وتجهيز ( )4أفالم عن
أنشطة تنمية املجتمع واملسؤولية
اإلجتامعية.
استخدام الوسائل املعينة بكفاءة
ىف مجاالت تنمية املجتمع
واملسؤولية اإلجتامعية .
عدد املطبوعات التى تم اعدادها
وتجهيزها
تنمية معارف مسؤويل تنمية
املجتمع ىف الجمعيات الكشفية
العربية من خالل توفري املعلومات
والتجارب الناجحة.

.2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :استكمال وتطوير الهياكل القيادية لمجال تنمية المجتمع
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الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

%1

تنظيــم ( )2دراســة عربيــة متخصصــة للمســؤولني عــن تنميــة
املجتمــع واملســؤولية االجتامعيــة بالجمعيــات - 2018
2020بهــدف:
• اســتكامل الهيــاكل القياديــة يف مجــاالت التنميــة لــكل
املســتويات العربيــة والوطنيــة بطريقــة أكادمييــة متخصصــة
بالتعــاون مــع رشكاء النجــاح مــن املتخصصــن.

كمى

مشاركة  2ق ×  12ج  24مشارك
يف كل نشاط

كيفى

تنمية قدرات املتدربني يف مجال
تنفيذ سياسة تنمية املجتمع عىل
املستوى الوطني.

مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية العربية
اتقان املشاركني لـ  %70من كيفية دمج
االشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع.
تلبية دعوات الجمعيات
تحقيق رضا الجمعيات بنسبة  %70عن الدعم
والتعاون املقدم من األمانة العامة.

قبل
أثناء  /بعد

•األمانة العامة

قبل
أثناء  /بعد

تنفيذ األفالم املحددة

قبل

وصول األفالم املحددة اىل الجمعيات فور
انتاجها

بعد

تنفيذ النرشات املحددة

قبل

وصول هذه النرشات واملطبوعات اىل
املسئولني املستهدفني بالجمعيات الكشفية
العربية فور طباعتها.

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

أثناء  /بعد

والمسؤولية اإلجتماعية في  12جمعية كشفية عربية.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة نسبة  % 70من الجمعيات الكشفية
العربية

قبل

اتقان املشاركني لـ  % 70من مهارات تنفيذ
سياسة تنمية املجتمع عىل املستوى الوطني.

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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 .3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :إعداد وتنفيذ مشاريع إقليمية تنموية على المستوى المحلى
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

½% 1

تنظيــم (  ) 2ملتقــى تطبيقــي للصــم يف الحركة الكشــفية 2017
 2019بهدف :•تفعيــل دمــج الصــم يف الفــرق الكشــفية و تفعيــل العمــل
بالقامــوس الكشــفي اإلشــاري.

½%

تنظيــم (  ) 4ملتقــى توظيــف الشــباب 2019- 2018 – 2017
–  2020بهــدف :
•املســاهمة يف تشــغيل الشــباب و تفعيــل املســؤولية
اإلجتامعيــة تجاههــم .

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

مشاركة  3ق ×  12ج  36مشارك
يف كل نشاط

كيفى

تنمية قدرات املشاركني من خالل
تبادل الخربات يف مجال دمج
الصم يف الفرق الكشفية التي تم
تنفيذها عىل املستوى الوطني.

كمى

عدد الشباب الذين شاركوا ىف
امللتقيات

كيفى

أتاحة فرص العمل للشباب من
خالل الرشكات.

 .4الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تشجيع إنشاء الفرق الكشفية العربية والوطنية المتخصصة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

%2

تنظيــم (  ) 2دورة تدريبيــة متخصصــة يف مجــال اإلغاثــة والحــد
مــن مخاطــر الكــوارث  2019 - 2017بهــدف:
•تفعيــل االســراتيجية الكشــفية العربيــة للحــد مــن مخاطــر
الكــوارث.
•املســاهمة يف إعــداد فــرق كشــفية عربية ووطنيــة متخصصة
يف ( )3مجــاالت تنمويــة ملواجهــة األخطــار والحــوادث
والحــد مــن الكــوارث.

كمى

مشاركة 2ق ×  12ج  24مشارك
يف كل نشاط

كيفى

تنمية قدرات املشاركني ىف
الدورات الخاصة باعداد الفرق
الكشفية العربية املتخصصة
يف مواجهة األخطار والحد من
الكوارث .

 .5الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :استمرار التعاون مع المنظمات والهيئات التنموية دولي ًا
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الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

%1

تنظيــم ( )2ملتقــى عــريب للمســؤولني عــن تنميــة املجتمــع
واملســؤولية االجتامعيــة وممثــى املنظــات والهيئــات
التنمويــة دولي ـاً وإقليمي ـاً العاملــة يف مجــاالت التنميــة 2018
 2020بهــدف:• اســتمرار التعــاون مــع املنظــات والهيئــات التنمويــة دوليـاً
وإقليميـاً العاملــة يف مجــاالت التنميــة.

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

مشاركة  2ق ×  12ج  24مشارك
يف كل نشاط

كيفى

وجود تعاون فعال مع املنظامت
والهيئات التنموية دولياً وإقليمياً
العاملة يف مجاالت التنمية.

بالتعاون مع الجمعيات مستفيدين من الفرص المتاحة بالتعاون مع شركاء النجاح.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية العربية

قبل

تعميم التجارب الناجحة لإلستفادة القصوى
منها وتفعيل العمل بالقاموس الكشفي
اإلشاري

أثناء  /بعد

عدد الشباب الذين شاركو يف كل ملتقى

اثناء

عدد الشباب الذين تم توظيفهم خالل كل
ملتقى.

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

في ( )3مجاالت تنموية في  12جمعية كشفية عربية.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  % 70من الجمعيات الكشفية العربية

قبل

كفاءة  % 70من الفرق الكشفية العربية ىف
املساهمة ىف الحد من مخاطر الكوارث

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

وإقليمي ًا العاملة في مجاالت التنمية.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية

قبل

استفادة  %70من املشاركة من أنشطة
التعاون مع املنظامت والهيئات التنموية دولياً
وإقليمياً العاملة يف مجاالت التنمية.

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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مسار تعزيز صورة الحركة الكشفية
األولوية الخامسة :اإلعالم واالتصال والتسويق
الوزن
النسبى
½%12

الهدف العام:
دعــم العالقــات وتقويــة االتصــاالت بــن االقليــم الكشــفي العــريب والجمعيــات الكشــفية العربية
واملؤسســات والــوزارات بدولــة املقــر .ومتكــن أعضــاء الحركــة الكشــفية وقادتهــا مــن مهــارات
االتصــال والتســويق لتعزيــز الصــورة الذهنيــة للحركــة وحشــد التأييــد لهــا مــن أجــل إظهــار
األثــر املجتمعــي وجــذب أعضــاء جــدد.

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
½% 4
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1.1دعــم الجمعيــات الكشــفية العربيــة يف مجــاالت العالقــات العامــة -اإلعــام – االتصــال
-التســويق

%3

2.2تقويــة وتنميــة وتقييــم صــورة الحركــة الكشــفية عــى كافــة املســتويات لحشــد وكســب
تأييــد أصحــاب املصالــح ملرشوعــات وبرامــج الحركــة.

%2

3.3تنمية الرتبية اإلعالمية للمراسلني واملتحدثني من الفتية والشباب.

%1

4.4تعزيز التواصل بني األجيال املختلفة داخل الحركة الكشفية.

%2

5.5دعم العالقات وتنميتها مع املؤسسات والوزارات يف دولة املقر.
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 .1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :دعم الجمعيات الكشفية العربية في مجاالت العالقات العامة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
االنشطةالعربية:

%2

تنظيــم عــدد ( )4دبلومــات ىف مجــال اإلعــام واالتصــال
والتســويق الكشــفى.
بهدف:
•أعــداد قيــادات اعالميــة كشــفية مدعمــة باملعرفــة واملهــارة
ىف مجــاالت العالقــات العامــة واالعــام واالتصــال والتســويق.

%1

املنتــدى اإلقليمــى األول للتســويق الكشــفى للمســئولني عــن
العالقــات واالعــام واالتصــال
بهدف
•معاونــة الجمعيــات لتأهيــل وصقــل مهــارات القــادة
املســئولني عــن العالقــات العامــة واإلعــام واالتصــال
والتســويق للحركــة الكشــفية.

½%

½%

40

كمى

 4دبلومات × 30م= 120مشاركاً
(  30مشارك يف كل نشاط).

كيفى

رفع مستوى األداء االعالمى
للمشاركني ىف الدبلوما

كمى

إجاميل املشاركني  24مشاركاً

كيفى

تنمية قدرات املسئولني عن
العالقات العامة واإلعالم واالتصال
والتسويق للحركة الكشفية.

لقــاء مســئوىل االعــام واالتصال واملواقــع بالجمعيات الكشــفية
العربيــة بهدف :
•البحــث عــن أدوار جديــدة للشــبكات االجتامعية .اســتخدام
املواقــع الكشــفية ىف االعــان والرتويــج للمنتج الكشــفى.

كمى

مشاركة  35مشاركاً من  15موقع
كشفى رسمى ومستقل عىل االقل

كيفى

تبادل الخربات بني املشاركني حول
إنجازات الجمعيات يف مجال
االعالم واالتصال.

التعاون مع الجمعيات:

كمى

2جمعيات × 4سنوات

•معاونــة ( )2جمعيــة كشــفية ســنويا وفقــا الحتياجاتهــا
وبنــاء عــى طلبهــا ىف تنظيــم منتديــات االتصــاالت الوطنيــة
واللقــاءات وورش العمــل

المطبوعات:
½%

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

•إصدار املطبوعات التالية:
• ( )3أعــداد ســنوياً مــن «نــرة الكشــاف العرىب»(خربيــة
عربيــة ودوليــة).
• ( )2عدد سنوياً من «مجلة الكشاف العرىب» (شاملة).
•نــرة «إطاللــة» نصــف ســنوية حــول الجديــد ىف مجــاالت
العالقــات واإلعــام واالتصــال.

كيفى

تنمية قدرات أعضاء الجمعيات
الكشفية ىف مجال العالقات العامة
واالعالم والتصال والتسويق

كمى

اعداد وتجهيز:
 8اعداد من مجلة الكشاف
العرىب
 12عدد من نرشة الكشاف
 8اعداد من نرشة اطاللة

كيفى

استفادة الفتية والشباب والقادة
من محتوى النرشات
تعريف املنظامت ذات العالقة
بأنشطة الحركة الكشفية العربية.

اإلعالم – االتصال -التسويقمعيار التقييم

زمن القياس

مشاركة ممثيل  %60من الجمعيات الكشفية
العربية

قبل

انتاج وتسليم عدد ( )20مرشوع إعالمى
متكامل للحصول عىل الدبلوما

بعد

مشاركة ممثيل  %70من الجمعيات الكشفية
العربية

قبل

اكساب املشاركني لـ  % 70من مهارات اإلعالم
واالتصال والتسويق للحركة الكشفية.

اثناء  /بعد

مشاركة ممثيل  %70من الجمعيات الكشفية
العربية

قبل

اتقان املشاركني لـ  % 70من األدوار الجديدة
للشبكات االجتامعية دعم قدرات  %70من
مفوىض االعالم واالتصال بالجمعيات.

بعد

عدد املستفيدين من كل جمعية

قبل

رضا الجمعيات بنسبة  % 70عن الدعم
والتعاون املقدم من األمانة العامة.

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

اثناء  /بعد

تنفيذ وإصدار املطبوعات يف املوعد املحدد

قبل

وصول كل مطبوعة فور انتاجها أىل الجمعيات
الكشفية العربية.

بعد
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 .2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تقوية وتنمية وتقييم صورة الحركة الكشفية على كافة
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مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار

%1

االحتفال بيوم األخوة الكشفية العربية
بهدف:
•أحيــاء ذكــرى تأســيس الجامعــة العربيــة ونشــأة املنظمــة
الكشــفية العربيــة ودعــم روح التآخــى واملحبــة بــن
الكشــافني العــرب

كمى

تنظيم  4احتفاالت مركزية بيوم
االخوة الكشفية العربية.

كيفى

ودعم روح التآخى واملحبة بني
الكشافني العرب

½%

تصميم وأصدار عدد  4استطالع رأى عام بهدف:
•تقييــم أثــر الجهــود اإلعالميــة عــى صــورة الحركــة الكشــفية
ىف البلــدان العربيــة

كمى

تنفيذ عدد ( )4استطالع رأى عام.

½%

عقد  2مؤمتر اعالمى سنويا
بهدف
•التعريــف بالــدور الرتبــوى للحركــة الكشــفية واالعــام عــن
األحــداث الكشــفية الكــرى وتنميــة العالقــات مــع االعالمني
ودعــم الشــبكة بأعضــاء اعالميــن جــدد

½%

•إعــداد معــرض متنقــل للمشــاركة بــه ىف األنشــطة الكشــفية
العربيــة والعامليــة

½%

•الدعــم الدائــم ملوقــع اإلقليــم العــرىب عــى املوقــع العاملــى
ww.scout.org/Arab

كيفى

تحليل نتائج االستطالع واحالتها
للمختصني

كمى

تنفيذ عدد ( )8مؤمتر اعالمى.

كيفى

واالعالم عن األحداث الكشفية
الكربى وتنمية العالقات مع
االعالمني ودعم الشبكة بأعضاء
جدد

كمى

املشاركة ىف  6فعاليات كشفية
عربية وعاملية

كيفى

عرض انجازات الحركة الكشفية
وتعزيز صورتها.

كمى

عدد تحديثات املوقع

كيفى

عرض انشطة وانجازات املنظمة
الكشفية العربية

المستويات لحشد وكسب تأييد أصحاب المصالح لمشروعات وبرامج الحركة.
معيار التقييم
عدد املشاركني يف كل احتفال

زمن القياس
قبل

صدور تقارير  /مجالت وطنية للتعريف بيوم
األخوة.

اثناء  /بعد

عدد الجمعيات التي شاركت يف كل استطالع
للراى

قبل

تحديد اثار الجهود االعالمية عىل صورة
الحركة الكشفية ىف الجمعيات الكشفية
العربية
مشاركة ما اليقل عن  15اعالمى يف كل مؤمتر.
وجود تغطية إعالمية لألحداث الكشفية
العربية يف عدد ( )2وسيلة إعالمية عىل االقل.

اثناء  /بعد

تعزيز صورة الحركة الكشفية
عدد زوار املوقع ونسبة املشاركات واالعضاء
التحديث املستمر للموقع باكرث من لغة.

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

اثناء  /بعد
قبل

عدد الزائرين للمعرض

أدوات القياس

مسؤول القياس

قبل
اثناء  /بعد
قبل  /أثناء  /بعد
أثناء  /بعد
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 .3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تنمية التربية اإلعالمية للمراسلين والمتحدثين من الشباب.
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

%2

•تنظيم ملتقيات املراسل اإلعالمي الصغري
•بهــدف تكويــن فريــق كشــفي عــريب مــن اإلعالمــن الصغــار
يســتطيعون التعبــر عن أنفســهم وتقديــم الحركة الكشــفية
ىف جميــع وســائل اإلعــام.

المعيار
كمى
كيفى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
 4ملتقيات × 24م= 96مشاركاً
( 24مشارك يف كل نشاط)
تنمية قدرات االعالميني الصغار
وزيادة خرباتهم.

 .4الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تعزيز التواصل بين األجيال المختلفة داخل الحركة الكشفية.
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

%1

•نرش سري الرواد يف مجلة الكشاف العريب،
•إنتــاج اســطوانة مدمجــة تتضمــن الســر الذاتيــة لــرواد
الحركــة الكشــفية العربيــة
•استكتاب الرواد ىف إصدارات األمانة العامة

كمى

عدد اإلصدارات التي تضمنت سري
الرواد وعدد من تم استكتابهم.

كيفى

التعريف بتاريخ وانجازات وعطاء
رواد الحركة الكشفية العربية.

 .5الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :دعم العالقات وتنميتها مع المؤسسات والوزارات في دولة المقر.
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الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

%2

•دعــم العالقــات مع وزارات الخارجيــة  ،التضامن االجتامعى،
اإلعــام ،الشــباب والرياضــة ،الهيئــة العامــة لالســتعالمات
بهــدف إيضــاح الدورالرتبــوى للحركــة الكشــفية والخدمــات
التــى ميكــن أن تقدمهــا للمجتمعــات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

عدد االنشطة التي تم تنفيذها
مع املؤسسات والوزارات يف دولة
املقر.

كيفى

وجود انشطة تعاون ورشاكات مع
وزارات الخارجية  ،وزارة التضامن
االجتامعى ،وزارة اإلعالم ،وزارة
الشباب والرياضة ،الهيئة العامة
لالستعالمات.

معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة نسبة  % 70من الجمعيات الكشفية
العربية يف كل ملتقى.

قبل

مشاركة االعالميني الكشفيني الصغار ىف تغطية
االحداث الكشفية عىل املستوى الوطنى.

أثناء  /بعد

معيار التقييم

زمن القياس

تنفيذ وإنتاج هذه اإلصدارات ونرشها فور
صدورها
توفري املثل األعىل والقدوة الحسنة للفتية
والشباب بالجمعيات الكشفية العربية.

معيار التقييم
عدد املؤسسات والوزارات التي تم التعاون
معها يف دولة املقر.
حشد الدعم واملساندة للحركة الكشفية
العربية.

قبل
أثناء  /بعد

زمن القياس
قبل  /اثناء  /بعد

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

أدوات القياس
•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•األمانة العامة

مسؤول القياس
•االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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مسار تعزيز صورة الحركة الكشفية
األولوية السادسة :العالقات الخارحية
الوزن

الهدف العام:

النسبى

تطويــر وتنميــة انشــطة وبرامــج التعــاون مــع املكتــب الكشــفي العاملــي ومراكــزة ومكاتبــة
اإلقليميــة والجمعيــات الكشــفية العامليــة ومــع الهيئــات واملنظــات االمميــة والدوليــة والعربية
لدعــم وتعزيــز أنشــطة وبرامــج اإلقليــم العــرىب.

½%12

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
½% 4
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1.1تنميــة التعــاون مــع املكتــب الكشــفي العاملــي ومراكــزة ومكاتبــة اإلقليميــة والجمعيــات
الكشــفية العامليــة.

%5

2.2تنميــة التعــاون مــع الهيئــات واملنظــات االمميــة والدوليــة والعربيــة والربامــج الوطنيــة
ذات العالقــة ملواكبــة اهــداف التنميــة املســتدامة.

%3

3.3االحتفــال باملناســبات الدوليــة والعربيــة والوطنيــة واأليــام العامليــة ذات العالقــة بالتعــاون
مــع رشكاء النجــاح.
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 .1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تنمية التعاون مع المكتب الكشفي العالمي ومراكزة ومكاتبة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

املشــاركة ىف االجتامعــات والنــدوات العامليــة واإلقليميــة ذات
العالقــة التــي يتــم تنظيمهــا او الدعــوة لهــا مــن قبــل:
½• % 1املكتب الكشفى العاملي
•األقاليم الكشفية.
• الجمعيات الكشفية.

%1

تنتظم  /املشاركة يف عدد ( )2لقاء عريب أوريب ()2019 ،2017
بهدف تنمية أوارص التعاون العرىب األوريب.

%1

•تنظيــم اللقــاء الــدويل للتعــرف عــى الحضــارات وتبــادل
الثقافــات أعــوام ( )2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017

%1

•تنظيم اللقاء الدويل بالشارقة عامي ()2020 ، 2018

المعيار
كمى

عدد األنشطة التي تم املشاركة
فيها

كيفى

تبادل الخربات بني املشاركني حول
مسارات السياسة العامة للحركة
الكشفية العاملية.

كمى

عدد اللقاءات التى متت بني
االقليمني العرىب واالورىب

كيفى

•التعــرف عــى أنشــطة اإلقليــم
األوريب.
•التعريــف بأفضــل املامرســات
العربيــة.
•تنميــة اتفاقيــات التوأمــة
العربيــة األوربيــة.

كمى

تنفيذ عدد ( )4لقاءات.
مشاركة عدد 120 = 4 × 30
مشارك

كيفى

تبادل الثقافات والتعرف عىل
الحضارات بني املشاركني من
شباب األقاليم الكشفية الست.

كمى

تنظيم عدد ( )2لقاء مبشاركة
جوالني من االتقاليم الست.

كيفى
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مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

تبادل الثقافات والتعرف عىل
معامل دولة االمارات لعدد ()200
من شباب العامل.

اإلقليمية والجمعيات الكشفية العالمية.
معيار التقييم
مشاركة املستهدفني يف هذه األنشطة.

زمن القياس
قبل

املساهمة ىف تنمية وتنفيذ مسارات السياسة
العامة للحركة الكشفية العاملية.

أثناء  /بعد

مشاركة  %60من الجمعيات الكشفية العربية

قبل

اطالع  %70من املشاركني عىل أفضل
املامرسات الرتبوية العربية واالوربية

مشاركة الشباب املستهدف من األقاليم
الكشفية الست
إملام  %70من املشاركني بثقافات وحضارات
الدول املشاركة
مشاركة الشباب املستهدف من األقاليم
الكشفية الست
اطالع  %70من املشاركني مبعامل دولة االمارات
العربية املتحدة

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أثناء  /بعد

قبل

أثناء  /بعد
قبل
أثناء  /بعد
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 .2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تنمية التعاون مع الهيئات والمنظمات االممية والدولية والعربية

50

الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

%2

•تنظيــم ملتقــى عــريب للمســؤولني عــن ال ـراكات وتنميــة
التعــاون مــع مــع الهيئــات واملنظــات االمميــة والدوليــة
والعربيــة والربامــج الوطنيــة ذات العالقــة  2018بهــدف:
تنميــة التعــاون ومواكبــة اهــداف التنميــة املســتدامة
والتعــرف عــى كل جديــد.

كمى

مشاركة  2ق ×  12ج  24مشارك

%2

االســتمرار يف دعــم أنشــطة وبرامــج ومشــاريع التعــاون مــع
املنظــات التاليــة:
منظمــة الصحــة العامليــة وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان
للتعــاون يف مجــاالت:
الطوارئ واملساعدات االنسانية  /تعزيز الصحة
صحة الشباب  /مكافحة التبغ
مكافحة األمراض غري السارية .NCD
أنشطة مواجهة األمراض الوبائية واألمراض السارية.
برامج توعية الشباب للشباب.
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) واملجلــس
العــريب للطفولــة والتنميــة للتعــاون يف مشــاريع:
التحصني والتطعيم  /التعريف باتفاقية حقوق الطفل.
رعاية األطفال ذوي االعاقات.
مكافحة ظاهرة عمل األطفال  ،أطفال الشوارع.
منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو)
للتعــاون يف مشــاريع-:
محــو األميــة األبجديــة والثقافيــة ومكافحــة التــرب مــن
التعليــم .حاميــة البيئــة.
الشباب واتخاذ القرار.
تبادل الثقافات والتعرف عىل الحضارات.
املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم (األليســكو)
للتعــاون يف مرشوعــات- :
الحفاظ عىل املوارد املائية والحد من تلوثها.
املنظمــة اإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة (االيسســكو)
للتعــاون يف مرشوعــات- :
أنشطة التجمعات الكشفية الكربى.
أنشطة ولقاءات املسئولني عن تنمية املجتمع.
تبادل الثقافات والتعرف عىل الحضارات.
الهيئــات املختلفــة (الهــال األحمــر – هيئة اإلســعاف – الحامية
املدنيــة  ....الخ)

كيفى

تنمية التعاون مع الهيئات
واملنظامت االممية والدولية
والعربية والربامج الوطنية ذات
العالقة . 2018

كمى

التعاون مع عدد ( )9منظامت

كيفى

تنمية قدرات القادة الكشفيني
املشاركني يف أنشطة التعاون يف
مجاالت:
الطوارئ واملساعدات االنسانية
تعزيز الصحة ،صحة الشباب،
مكافحة التبغ ،مكافحة األمراض
غري السارية .NCD
أنشطة مواجهة األمراض الوبائية
واألمراض السارية.
برامج توعية الشباب للشباب،
التحصني والتطعيم ،التعريف
باتفاقية حقوق الطفل.
رعاية األطفال ذوي االعاقات،
مكافحة ظاهرة عمل األطفال،
أطفال الشوارع.
محو األمية األبجدية والثقافية
ومكافحة الترسب من التعليم.
حامية البيئة.
الشباب واتخاذ القرار ،تبادل
الثقافات والتعرف عىل الحضارات.
الحفاظ عىل املوارد املائية والحد
من تلوثها.
تبادل الثقافات والتعرف عىل
الحضارات.

والبرامج الوطنية ذات العالقة لمواكبة اهداف التنمية المستدامة.
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  %70من الجمعيات الكشفية العربية

قبل

استفادة  %70من املشاركني ىف أنشطة التعاون
مع الهيئات واملنظامت الممية والدولية
والعربية والربامج الوطنية ذات العالقة.

أثناء  /بعد

تنفيذ عدد ( )9أنشطة عىل األقل بالتعاون مع
املنظامت ذات العالقة.

قبل  /أثناء

اتقان  %70من املشاركني يف أنشطة التعاون
ملهارات :
الطوارئ واملساعدات االنسانية
تعزيز الصحة ،صحة الشباب ،مكافحة التبغ،
مكافحة األمراض غري السارية .NCD
أنشطة مواجهة األمراض الوبائية واألمراض
السارية.
برامج توعية الشباب للشباب ،التحصني
والتطعيم ،التعريف باتفاقية حقوق الطفل.
رعاية األطفال ذوي االعاقات ،مكافحة ظاهرة
عمل األطفال ،أطفال الشوارع.
محو األمية األبجدية والثقافية ومكافحة
الترسب من التعليم .حامية البيئة.
الشباب واتخاذ القرار ،تبادل الثقافات
والتعرف عىل الحضارات.
الحفاظ عىل املوارد املائية والحد من تلوثها.
تبادل الثقافات والتعرف عىل الحضارات.

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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املشــاركة يف أنشــطة وبرامــج ادارات جامعــة الــدول العربيــة
½  %بهــدف دعــم العالقــات معهــا وتنميتهــا.

½%

نــر مــا يــرد مــن مــواد علميــة ذات عالقــة ومالمئــة النشــطة
الحركــة الكشــفية تنتجهــا املنظــات النظــرة لتعميــم الفائــدة
عــى الجمعيــات العربيــة.

كمى

عدد الربامج التي تم التعاون معها
بالجامعة العربية.

كيفى

تبادل الخربات والتعرف عىل
أنشطة الجامعة العربية
ومؤسساتها فيام يخص دعم
الرشاكات.

كمى

نرش ما يرد من مواد علمية تنتجها
املنظامت ذات العالقة.

كيفى

تبادل الخربات وتعميم الفائدة
عىل الجمعيات العربية.

 .3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :االحتفال بالمناسبات الدولية والعربية والوطنية
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الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

%1

االحتفــال باملناســبات الدوليــة والعربيــة والوطنيــة وااليــام
الدوليــة ذات العالقــة

%2

إصــدار نــرة ربــع ســنوية تتضمــن معلومــات حــول املناســبات
واأليــام الدوليــة والعربيــة والوطنيــة ومنــاذج ألنشــطة
االحتفــاالت باأليــام العامليــة والعربيــة والوطنيــة

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

عدد االحتفاالت التى تم تنظيمها
واملشاركة فيها

كيفى

التعريف باملناسبات الدولية
والعربية والوطنية واأليام العاملية
ذات العالقة

كمى

اعداد وتجهيز عدد  4نرشة× 4
سنة =  16نرشة

كيفى

نرش األفكار والتجارب واملرشوعات
ذات العالقة باملناسبات واأليام
الدولية والعربية والوطنية لتعميم
الفائدة واحياء هذه املناسبات

عدد األنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون مع
أجهزة الجامعة العربية.

قبل  /أثناء

استفادة  %70من املشاركني يف أنشطة التعاون
مع أجهزة جامعة الدول العربية.

أثناء  /بعد

عدد املواد التي تم نرشها عىل الجمعيات
الكشفية العربية

قبل

نرش املواد فور وصولها عىل الجمعيات
الكشفية العربية ووصولها للمستهدفني

بعد

واأليام العالمية ذات العالقة بالتعاون مع شركاء النجاح.
معيار التقييم
عدد املشاركني فعليا يف كل احتفال.
وجود تقارير من الجمعيات تتضمن االحتفال
بهذه املناسبات .

زمن القياس
قبل
أثناء  /بعد

تنفيذ النرشات املحددة

قبل

وصول النرشات اىل املستهدفني بالجمعيات
الكشفية الوطنية فور انتاجها

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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مسار الحوكمة ودعم الجمعيات
األولوية السابعة :الحوكمة والجاهزية
الوزن

الهدف العام:

النسبى

تطبيــق معايــر الحوكمــة وتحقيــق الجــودة ىف االدارة واملعاونــة ىف وضــع وتقويــم االسـراتيجيات
الوطنيــة ومتابعــة تنفيــذ وتقويــم خطــة اسـراتيجية تنميــة الحركــة الكشــفية العربيــة (- 2017
 ،)2020ووضــع اسـراتيجية (.)2030-2021

½%12

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
%4
½ %3

2.2وجود خطط اسرتاتيجية وطنية منسجمة مع االسرتاتيجية الكشفية العربية والعاملية.

½ %1

3.3تطبيــق معايــر الحوكمــة وتحقيــق الجــودة ىف االدارة وفــق املعايــر املعتمــدة باملنظمــة
الكشــفية العامليــة.

%2
½ %1
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1.1وجود اسرتاجية كشفية عربية ملبية الحتياجات املرحلة (.)2030 – 2021

4.4تنظيم اجتامعات اللجنة الكشفية العربية واللجان الفرعية واملعاونة.
5.5اعداد وتنفيذ االسرتاتيجية الكشفية العربية للحد من املخاطر والكوارث.
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 .1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :وجود استراجية كشفية عربية وملبية الحتياجات
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
األنشطةالكشفيةالعربية:

%1

%1

تنظيــم النــدوة العربيــة ال ( )17ملســئوىل مجــاالت العمــل
الكشــفى (تنميــة املراحــل  /القيــادات  /املجتمــع  /االعــام)
( )2019بهــدف :تقويــم وتعزيــز اســراتيجية تنميــة الحركــة
الكشــفية.

تنظيــم اللقــاء الـــ ( )11للســادة رؤســاء الجمعيــات الكشــفية
العربيــة ( ،)2018بهــدف :تقويــم مــا تــم تنفيــذه مــن خطــة
اس ـراتيجية تنميــة الحركــة الكشــفية العربيــة.

تنظيم املؤمتر الكشفى العرىب الـ ( ،)2019( )29بهدف:
•استدامة العطاء والتطوير للحركة الكشفية العربية.
½ • %1إقــرار الخطــط والتقاريــر الفنيــة واملاليــة واالســراتيجية
الكشــفية العربيــة للعرشيــة الرابعــة.

المطبوعات:
إصدار المطبوعات التالية:
½%
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•وثيقــة االس ـراتيجية الكشــفية العربيــة للثالثيــة االوىل مــن
العرشيــة الرابعــة.
•وثيقــة اإلنجــازات املقدمــة للقــاء الحــادى عــر للســادة
رؤســاء الجمعيــات الكشــفية العربيــة.
•وثائــق اإلنجــازات الســنوية املقدمــة للجنــة الكشــفية
العربيــة.
•وثائق املؤمتر الكشفى العرىب التاسع والعرشون.

المعيار
كمى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
حضور  4ق ×  12ج  48مشاركاً

كيفى

وجود ما يثبت تعزيز خطة
اسرتاتيجية تنمية الحركة الكشفية
العربية

كمى

حضور عدد  2ق ×  12ج 24
مشاركاً

كيفى

تأييد السادة رؤساء الجمعيات
الكشفية العربية السرتاتيجية
تنمية الحركة الكشفية العربية.

كمى

مشاركة عدد ( )19جمعية كشفية
عربية.

كيفى

إقرار الخطط والتقارير الفنية
واملالية واعتامد االسرتاتيجية
الكشفية العربية للعرشية الرابعة

كمى

عدد الوثائق التي تم اعدادها.

كيفى

توثيق إنجازات املنظمة الكشفية
العربية السنوية والفرتية
شمول وعلمية تقارير اإلنجازات
والوثائق املعدة للمؤمتر.

المرحلة ( .)2030 – 2021
معيار التقييم

زمن القياس

حضور ( )1عىل األقل من التخصصات
الكشفية التالية (تنمية املراحل  /القيادات /
املجتمع  /االعالم).

قبل  /أثناء

تقديم ورقة عمل حول برامج تعزيز خطة
اسرتاتيجية تنمية الحركة الكشفية العربية
مقدمة من كل جمعية.

أثناء

حضور الرئيس أو من ينوب عنه من كل
جمعية مشاركة

قبل

تأييد  %70عىل األقل من املشاركني
السرتاتيجية تنمية الحركة الكشفية العربية.
حضور  %100من الجمعيات الكشفية العربية.
تأييد  %70عىل األقل من الحضور إلقرار
الخطط والتقارير الفنية واملالية ،واعتامد
االسرتاتيجية الكشفية العربية للعرشية
الرابعة.
إصدار الوثائق املحددة

وصول وثائق اإلنجازات للمستهدفني ووثائق
املؤمتر لكافة الجمعيات الكشفية العربية قبل
وقت كاف

أدوات القياس
•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات
•عدد الحضور
•عدد أوراق العمل

مسؤول القياس
•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أثناء  /بعد

قبل
اثناء  /بعد

قبل

اثناء  /بعد
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 .2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :وجود خطط استراتيجية وطنية منسجمة مع االستراتيجية الكشفية
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
األنشطةالكشفيةالعربية:

%1

تنظيــم الدراســة الكشــفية العربيــة للتخطيــط االســراتيجى
وإدارة املرشوعــات ( )2018بهــدف :تنميــة مهــارات مســئوىل
اإلدارة والتخطيــط لوضــع وتقييــم الخطــط االســراتيجية
الوطنيــة.

التعاون مع الجمعيات:
%1

½%

½%
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التعــاون مــع عــدد جمعيتــن ســنوياً وبنــاء عــى طلبهــا ىف
مجــاالت:
وضع و تطبيق وتقويم الخطط االسرتاتيجية.
• تأهيل مسئوىل التخطيط االسرتاتيجى.
•نرش إنجازات االسرتاتيجية الوطنية.
•وضع أداة قياس مناسبة للمتابعة وتقويم االنجازات.

المعيار
كمى

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
حضور 2ق ×  12ج  24مشاركاً

كيفى

اتقان مهارات التخطيط
االسرتاتيجى لوضع وتقييم الخطط
االسرتاتيجية الوطنية.

كمى

تنفيذ ( )2نشاط× 4سنوات =
( )8انشطة

كيفى

رضا الجمعيات التى تعاونت مع
االمانة العامة وقدم لها الدعم.

كمى

تنفيذ عدد (CD )6

الوسائلالمعينة:

•إنتــاج عــدد ( )6اســطوانات مضغوطــة حــول أنشــطة
التطويــر اإلدارى والتخطيــط االســراتيجى .

كيفى

نرش عدد ( CD )6تتضمن
فعآليات األنشطة الكشفية
العربية ملسئوىل اإلدارة والتخطيط
واملتفرغني ووضعها عىل موقع
املنظمة لسهولة تبادل املعلومات.

المطبوعات:

كمى

تنفيذ عدد ( )32مطبوعة

•( )4إعــداد ســنوياً مــن نــرة اإلدارة تتضمــن :املفاهيــم
واألســاليب الحديثــة املســتخدمة ىف اإلدارة عــى كافــة
املســتويات /مجلــس اإلدارة  /قائــد املجموعــة .).
•( )4أعــداد مــن نــرة االســراتيجية تتضمــن (إنجــازات
االســراتيجية العربية،التجــارب الناجحــة ىف مجــال وضــع
وتنفيــذ االســراتيجيات الوطنيــة ،تطبيــق أولويــات
االس ـراتيجية العامليــة ،مــردود االس ـراتيجية العربيــة عــى
العمــل الكشــفى الوطنــى.

كيفى

تبادل االفكار املعممة ىف النرشات
ىف مجال التطوير اإلدارى
والتخطيط االسرتاتيجى.

العربية والعالمية
معيار التقييم

زمن القياس

حضور قائد عىل االقل من كل جمعية كشفية
عربية .

قبل

مشاركة مسئول اإلدارة والتخطيط من كل
جمعية.
إن يتقن كل مشارك  % 70من مهارات وضع
وتقييم الخطط االسرتاتيجية الوطنية.
تلبية دعوات الجمعيات

أثناء
بعد

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

قبل

تحقيق رضا الجمعيات بنسبة  % 70عىل األقل
عن الدعم املقدم.

اثناء  /بعد

اصدار القرص املضغوط فور انتهاء كل نشاط

قبل  /اثناء

تسليم القرص املضغوط ملمثل كل جمعية
مشاركة فور انتهاء النشاط
تلقى افادة من  % 50من الجمعيات
باالستفادة من القرص املضغوط.

أدوات القياس

مسؤول القياس

اثناء  /بعد

اصدار املطبوعات املحددة

قبل

وصول املطبوعات لكافة الجمعيات الشكفية
العربية فور إصدارها.

بعد
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التوثيق:
½%

•اســتخدام التوثيــق اآلىل ىف حفــظ تقارير األنشــطة الكشــفية
العربية.
•االســتفادة مــن التوثيــق اآلىل ىف إعــداد وإصــدار تقاريــر
اإلنجــازات الفرتيــة والســنوية.

كمى
كيفى

وجود وحفظ املعلومات والبيانات
ورقياً والكرتونياً
توثيق أنشطة املنظمة الكشفية
العربية وما يرد إلينا من
الجمعيات الوطنية ألعوام - 2017
.2020

 .3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تطبيق الحوكمة وتحقيق الجودة وفق المعايير المعتمدة
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

تنظيــم عــدد ( )2دراســة عربيــة للمتفرغــن للعمــل الكشــفى
ومســئوىل مجالــس اإلدارات بالجمعيــات ( )2017
½  )2019( %2بهــدف :العمــل عــى تطبيــق الحوكمــة وتحقيــق
الجــودة وفــق املعايــر املعتمــدة باملنظمــة الكشــفية العامليــة

التعاون مع الجمعيات:

•تقويم وتطوير اللوائح والهياكل التنظيمية الوطنية.
•التنسيق بني األنشطة الوطنية والعربية والعاملية.
•وضع أداة قياس مناسبة للمتابعة وتقويم االنجازات.
•تطبيــق أداة تقييــم الدعــم العاملــى نحــو تحقيــق افضــل
املامرســات يف الجمعيــات الكشــفية العربيــة.
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المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

حضور 2ق ×  12ج  24مشاركاً
يف كل نشاط

كيفى

اتقان القادة املشاركني ملهارات
تطبيق الحوكمة وتحقيق الجودة
وفق املعايري املعتمدة باملنظمة
الكشفية العاملية بكفاءة عىل
املستوى الوطنى

كمى

عدد الجمعيات التي تم التعاون
معها

كيفى

رضا الجمعيات التى تعاونت مع
االمانة العامة وقدم لها الدعم.

عدد التقارير التي تم اصدارها

قبل  /أثناء

توفري وتوصيل املعلومات والبيانات املطلوبة
يف الزمن املحدد.

أثناء  /بعد

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

بالمنظمة الكشفية العالمية.
معيار التقييم

زمن القياس

حضور  % 70من الجمعيات يف كل نشاط

قبل

مشاركة املستهدفني يف كل نشاط.
أن يتقن كل مشارك  % 70من مهارات تطبيق
الحوكمة وتحقيق الجودة وفق املعايري
املعتمدة باملنظمة الكشفية العاملية بكفاءة
عىل املستوى الوطنى

أثناء
بعد

عدد الجمعيات التي تم تطبيق أداة التقييم
عليها.

أثناء  /بعد

تحقيق رضا الجمعيات بنسبة  % 70عىل األقل
عن الدعم املقدم.

أثناء  /بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة
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 .4الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تنظيم اجتماعات اللجنة الكشفية العربية واللجان
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار
كمى

%1

%1

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)
تنظيم عدد ( )8إجتامعات

اللجنةالكشفيةالعربية:
تنظيم اجتامعني عىل األقل كل عام للجنة الكشفية العربية

اللجان الكشفية الفرعية املعاونة للجنة الكشفية العربية
تنظيــم اجتامعــات اللجــان الفرعيــة حســب مقتضيــات الئحــة
اللجــان والتكليفــات

كيفى

انجاز جدول اعامل كل اجتامع

كمى

عدد اللجان التى اجتمعت ىف
العام

كيفى

انجاز كل لجنة لجدول اعامل كل
اجتامع

 .5الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :اعداد وتطبيق االستراتيجية الكشفية العربية للحد
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

شمول االسرتاتيجية لكافة مجاالت
املخاطر والكوارث املحتملة.

اعــداد وتطبيــق االســراتيجية العربيــة للحــد مــن مخاطــر
½  %1الكــوارث
كيفى
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اصدار االسرتاتيجية الكشفية
العربية للحد من مخاطر الكوارث
بعد موامئتها مع االسرتاتيجيات
العربية والعاملية.

الفرعية والمعاونة
معيار التقييم

زمن القياس

عقد االجتامعات يف املواعيد املتفق عليها.

قبل  /أثناء

حضور  % 70فام فوق من أعضاء اللجنة يف
كل اجتامع.
انجاز جميع بنود جدول االعامل

أثناء

عقد اجتامعات اللجان حسب تكليفات
اللجنة الكشفية العربية.
حضور  % 70فام فوق من أعضاء اللجنة يف
كل اجتامع
وانجاز كل لجنة لجميع بنود جدول اعاملها.

بعد

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

قبل
اثناء  /بعد

من مخاطر الكوارث
معيار التقييم

زمن القياس

تأييد وتجاوب  %70عىل األقل من الجمعيات
الكشفية العربية لالسرتاتيجية العربية للحد
من مخاطر الكوارث

قبل  /أثناء

اصدار اسرتاتيجيات وطنية للحد من مخاطر
الكوارث.
 تشكيل هيكليات وطنية للحدمن مخاطرالكوارث.

أثناء

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

بعد
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مسار الحوكمة ودعم الجمعيات
األولوية الثامنة :تنمية الموارد
الوزن
النسبى
½%12

الهدف العام:
تنويــع مصــادر التمويــل مبــا يســاهم ىف تنميــة املــوارد ودعــم الحركــة الكشــفية وتحقيــق
أهدافهــا الرتبويــة.

األهداف التشغيلية ( اإلجرائية)
%5
½ %2
%5
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1.1متويل إنشاء بيت الكشافة العرب.
2.2بناء قدرات الجمعيات الكشفية العربية ىف مجال تنمية املوارد والتدقيق.
3.3زيادة موارد الكشافة العربية مبقدار .%50
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 .1الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :تمويل إنشاء بيت الكشافة العرب.
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
بيت الكشافة العرب:

%5

•تشكيل فريق للتسويق.
•وضــع خطــة للتســويق لبنــاء وتأســيس بيــت الكشــافة
العــرب.
•وضــع ضوابــط قبــول التربعــات والهبــات املاليــة مــن
الكشــافني والقــادة وغريهــم .
•تتــوىل اللجنــة الكشــفية العربيــة بالتعــاون مــع االمانــة
العامــة متابعــة توفــر وإيــداع أمــوال بيــت الكشــافة
العــرب ىف أحــد البنــوك وكيفيــة التعامــل معهــا ودراســة
املراكــز املاليــة والحســابات الختاميــة الســنوية ثــم عرضهــا
عــى املؤمتــر الكشــفى العــرىب إلقرارهــا

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

عدد ونوعية أفراد فريق التسويق
خطة للتسويق شاملة وقابلة
للتنفيذ .

كيفى

وجود ضوابط معتمدة لقبول
التربعات والهبات املالية من
الكشافني والقادة وغريهم
واملتسقة مع قوانني دولة املقر.

 .2الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :بناء قدرات الجمعيات الكشفية العربية فى مجال
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
األنشطةالكشفيةالعربية:

½%1

تنظيــم اللقــاء (الســابع  ) 2017للســادة أمنــاء املــال ومســئوىل
تنميــة املــوارد والتمويــل الــذاىت ،بهــدف:
•وضــع و تطبيــق سياســة منتظمــة للتمويــل الــذاىت وتنميــة
املــوارد ،وتأهيــل املســئولني عــن التمويــل وتنميــة املــوارد
عــى املســتوى الوطنــى والفــروع

التعاون مع الجمعيات:
½%
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بناء عىل طلبها  -بهدف:
•وضــع و تطبيــق سياســة منتظمــة للتمويــل الــذاىت وتنميــة
املــوارد ،وتأهيــل املســئولني عــن التمويــل وتنميــة املــوارد
عــى املســتوى الوطنــى والفــروع.

المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

حضور عدد  1ق ×  12ج = 12
مشاركاً

كيفى

اتقان مهارات أمناء املال
ومسئوىل التمويل
املشاركني ىف اللقاء

كمى

تنفيذ عدد  1نشاط× 4سنوات
= ( )4أنشطة بناء عىل طلب
الجمعيات

كيفى

رضا الجمعيات التي تم تقديم
الدعم اليها.

معيار التقييم

زمن القياس

عدد األنشطة والفعاليات التي قام بها فريق
التسويق.

قبل  /أثناء

اصدار وتنفيذ خطة التسويق.

أثناء  /بعد

اصدار وتطبيق وتنفيذ الضوابط

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أثناء  /بعد

تنمية الموارد والتدقيق
معيار التقييم

زمن القياس

مشاركة  % 70عىل األقل من الجمعيات
الكشفية العربية.

قبل

مشاركة أمناء املال ومسئوىل التمويل .
أن يتقن كل مشارك يف اللقاء  % 70من
مهارات وقدرات أمناء املال ومسئوىل التمويل.

أثناء

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

تلبية دعوات الجمعيات
تحقيق رضا الجمعيات التي تم التعاون معها
بنسبة  .% 70عىل االقل
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المطبوعات:
½%

إصدار املطبوعات التالية:
•نرشة ربع سنوية تتضمن:
•املعلومــات واملهــارات التــى يحتاجهــا أمــن الصنــدوق
ومســئول التمويــل الــذاىت .
•التجارب الناجحة عىل كافة املستويات.
•منــاذج للسياســات املنتظمــة للتمويــل الــذاىت وتنميــة املوارد
التــى تنفذهــا منظــات املجتمــع املدىن.

كمى

كيفى

تنفيذ عدد ( )16مطبوعة

جودة وشمولية اإلصدارات.

 .3الهدف التشغيلى (اإلجرائى) :زيادة موارد الكشافة العربية بمقدار .%50
الوزن
النسبى

البرامج والمشروعات
صندوق التمويل الكشفى العربى:

%1

•الدعوة واإلعداد والتنظيم الجتامعات الهيئة.
•متابعة استثامر أموال الصندوق.
•إعــداد التقاريــر املاليــة الدوريــة والســنوية عــن املوقــف
املــإىل للصنــدوق.

المتجرالكشفى
%1

%1
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المعيار

مؤشرات ومعايير
القياس (اإلنجاز)

كمى

عدد االجتامعات التي تم الدعوة
لعقدها

كيفى

استمرار استثامر أموال صندوق
التمويل الكشفى العرىب للعمل
عىل زيادة موارده.

كمى

وجود دراسة عن االحتياجات
املطلوبة.

•إعــداد دراســة عــن االحتياجــات الرضوريــة واملطلوبــة
للمتجــر والعمــل عــى توفريهــا وعرضهــا للبيــع بأســعار
تنافســية.

كيفى

توفري االحتياجات املطلوبة
للمتجر الكشفى دورياً
وبأسعار مناسبة.

المختبرالكشفىالتربوى:

كمى

عدد االعامل املطلوبة

•تحديــد خامــات التشــغيل (الــورق ،األحبــار ،قطــع الغيــار،
الزنــك.)..
•تنفيــذ اللوائــح الخاصــة بـــ (عــروض األســعار ,البــت ,الرشاء,
الفحــص واالســتالم والتخزيــن).
•تنظيــم الــدورة املســتندية والدفاتــر والســجالت املنظمــة
لإلنتــاج واالســتهالك وحســاب التكاليــف.

كيفى

استخدام متطلبات التشغيل وفق
احتياجات العمل وىف الوقت
املناسب

اصدار املطبوعات املحددة

وصول املطبوعات لكافة الجمعيات فور
انتاجها.

معيار التقييم
عدد االجتامعات التي عقدت

قبل

أثناء  /بعد

زمن القياس
قبل

زيادة نسبة استثامرات الصندوق بنسبة .%5

اثناء  /بعد

تنفيذ الدراسة خالل عام .2016

قبل  /أثناء

•توفــر االحتياجــات املطلوبــة للمتجــر
الكشــفى دوريــاً
•وزيادة نسبة اإليرادات مبعدل .% 5
تنفيذ جميع االعامل املطلوبة
•توفــر االحتياجــات دوريــاً وباســعار
منا ســبة .
•زيادة نسبة اإليرادات مبعدل .%5

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

أدوات القياس

مسؤول القياس

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

بعد
قبل  /اثناء

بعد

69

صيانة األجهزة والمعدات:
½%

½%

•وضــع قواعــد اســتخدام املعــدات وصيانتهــا وتوفــر قطــع
الغيــار ومراقبــة التنفيــذ مبــا يحقــق أعــى كفــاءة ىف اإلنتــاج
مــع ترشــيد االســتهالك.
•االتفــاق مــع أفضــل الــركات املتخصصــة ىف الصيانــة وتوفري
قطــع الغيــار لكافــة اآلالت ومتابعــة عقــود الصيانة.

كيفى

استمرار أعامل الصيانة.

إنتاجالمطبوعات:

كمى

عدد املطبوعات املطلوبة

•التعاقــد مــع كربيــات الــركات املتخصصــة ىف فصــل األلــوان
وطباعــة األفالم.
•اســتخدام اآللــة الـــ (  ) GTOىف تنفيــذ املطبوعــات الـــ()4
لــون التــى تطلبهــا إدارات األمانــة العامــة والجمعيــات
الكشــفية العربيــة والهيئــات ذات العالقــة.
• اســتخدام اآللــة (الريــزو) ىف تنفيــذ املطبوعــات الـــ( )2لــون
التــى تطلبهــا إدارات األمانــة العامــة والجمعيــات الكشــفية
العربيــة والهيئــات ذات العالقــة.
•تسليم املطبوعات بعد تنفيذها إىل املخازن

الوسائلالمعينة:
½%

•وضــع مطبوعــات وتــذكارات وأدوات املتجــر الكشــفى
العــرىب مبوقــع املنظمــة الكشــفية العربيــة عــى االنرتنــت
للمســاهمة ىف تســويقها.
•وضــع إصــدارات املختــر الكشــفى الرتبــوى مبوقــع املنظمــة
الكشــفية العربيــة عــى شــبكة املعلومــات للمســاهمة ىف
تســويقها

المطبوعات:
½%
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كمى

عدد االعامل املطلوبة

إصدار املطبوعات التالية:
1.1نرشة ربع سنوية تتضمن:
•املعلومــات واملهــارات التــى يحتاجهــا أمــن الصنــدوق
ومســئول التمويــل الــذاىت .
• التجارب الناجحة عىل كافة املستويات.
•منــاذج للسياســات املنتظمــة للتمويــل الــذاىت وتنميــة
املــوارد التــى تنفذهــا منظــات املجتمــع املــدىن.

كيفى

كمى
كيفى

كمى

كيفى

تنفيذ جميع املطبوعات التى
تطلبها إدارات األمانة العامة
بجودة عالية وىف الوقت
املناسب وبتكاليف مناسبة .

عدد االعامل املطلوب تنفيذها
وجود إنتاج املتجر واملخترب
الكشفى عىل شبكة املعلومات
للتعريف بها وتسويقها
تنفيذ عدد ( )12مطبوعة

إتاحة املعلومات الخاصة بالتمويل
وتنمية املوارد وترشيد اإلنفاق.

تنفيذ جميع االعامل املطلوبة
•األجهزة واملعدات تعمل بكفاءة
•املحافظة عىل استدامة عمرها االفرتاىض

تنفيذ جميع املطبوعات املطلوبة

وصول املطبوعات لجميع الجمعيات الكشفية
العربية فور انتاجها.

تنفيذ جميع االعامل املحددة
التعريف بإنتاج املتجر واملخترب الرتبوى.

اصدار عدد ( )12مطبوعة

وصول املطبوعات لجميع الجمعيات الكشفية
العربية.

قبل  /أثناء

بعد

•تقريـــر
• املتابـعة
•االستبيان
•املالحظة
•املقابـــلة
•االختبارات

•لجنة التخطيط
االسرتاتيجى

•األمانة العامة

قبل  /اثناء

بعد

قبل  /اثناء
بعد

قبل  /اثناء

بعد
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