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رسل السالم هي مبادرة رائدة من الكشافة العاملية، والتي تلهم الشباب يف جميع أنحاء العامل للقيام بجهود يف 

مجتمعاتهم من خالل املساهمة يف نرش السالم والتنمية املستدامة. عىل مدى العقد املايض، شاركت كل الجمعيات 

الكشفية الوطنية تقريبًا يف مبادرة رسل السالم، مام ألهم حوايل 16 مليون مرشوع ونشاط، حققت أكرث من ملياري 

.)SDGs( ساعة من خدمة املجتمع لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 

بعد مرور 10 سنوات عيل مبادرة رسل السالم ، تم إجراء هذا التقييم ليس فقط ألغراض التقرير املقدم للامنحني، 

ولكن أيضا للحصول عيل فهم أفضل ألثر املبادرة، باإلضافة إىل حرص الدروس املستفادة التي سوف تعزز قدرة الكشافة 

العاملية عىل تنفيذ الربامج وإدارة املنح. 

تم تصميم  التقييم ومنهجية العمل، باالضافة لجمع البيانات وتحليلها وكتابة التقارير، من قبل رشكة Owl RE، وهي 

رشكة خارجية متخصصة يف التقييم واالستشارات واألبحاث.  تم إجراء املقابالت واملناقشات مع الجمعيات الكشفية 

الوطنية والكشافني من جانب موظفي املكتب الكشفي العاملي الذين يدعمون مجال رسل السالم. تضمنت مجموعات 

مركزة مع املتطوعني من لجان القرار اإلقليمية الذين يشكلون جزًءا من عملية إدارة املنح. كان الدعم املقدم من هؤالء 

املتطوعني ومساهامت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي صندوق التمويل الكشفي العاملي ذا قيمة كبرية إلجراء هذا 

التقييم. أخريًا ، تم االنتهاء من هذا التقييم بفضل اآلالف من قادة الكشافة والكشافني يف جميع أنحاء العامل الذين 

شاركوا من خالل املقابالت واملناقشات واالستطالعات.

سوف يقوم املكتب الكشفي العاملي مبراجعة جميع النتائج والتوصيات املتاحة من خالل هذا التقييم لوضع خطة عمل 

لتعزيز قدرة الكشافة العاملية عىل إدارة وتنفيذ مبادرة رسل السالم واملبادرات العاملية األخرى يف املستقبل. 

أخريًا ، نحن ممتنون للكشافة وللمملكة العربية السعودية لدعمهم الكريم للمبادرة. كام نود أن نعرب عن تقديرنا 

للدعم الكريم من شبكة املانحني والداعمني لزمالء بادن باول وصندوق التمويل الكشفي العاملي لضامن استمرارية 

واستدامة هذه املبادرة.
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مقدمة
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ملخص تنفيذي

التقرير هو تقييم ملبادرة رسل السالم من عام  2010 إىل عام 2020. 

تم تطوير املبادرة إللهام الكشافني يف جميع أنحاء العامل لتبنى ثقافة 

الحوار ودعم املبادرات االجتامعية يف املجتمعات؛ مساعدة الشباب 

الذين يعيشون يف حاالت النزاعات وتطوير شبكة عاملية. استخدم 

التقييم مجموعة من األساليب الكمية والنوعية لجمع البيانات 

واملعلومات من ما يقرب من 4,000 فرد من الكشافني والقادة 

 .)WOSM( والعاملني يف املنظمة العاملية للحركة الكشفية

أثناء عملية التنفيذ، قامت مبادرة رسل السالم بإرشاك كل 

الجمعيات الكشفية الوطنية البالغ عددها 171 تقريبًا باستثامر 27 

مليون دوالر يف أكرث من 532 مرشوًعا وطنيًا وإقليميًا وعامليًا، ملهامً 

حوايل 16 مليون مرشوع أو نشاط غري ممول. اجتذب التأثري الناتج عن 

املبادرة أيًضا دعاًم إضافيًا لرسل السالم واملبادرات الكشفية العاملية 

األخرى، مام أدى إىل توسيع قاعدة املانحني من أجل وصول أكرب. 

تحققت األهداف والنتائج املتوقعة من رسل السالم يف معظمها 

مع تجاوز بعض التوقعات األصلية: كان رسل السالم نشطني يف 127 

دولة عىل املستوى املجتمعى، وضاعفوا هدفهم يف 60 دولة؛ تم 

الوصول إىل أكرث من 4.7 مليون مستفيد، وذلك مبضاعفة هدفها 

البالغ 2 مليون.  حشدت املبادرة حوايل 28 مليون كشاف من جميع 

أنحاء العامل لتقديم 1.92 مليار ساعة من الخدمة ملجتمعاتهم.  منت 

أعداد الكشافني يف جميع أنحاء العامل يف العرش سنوات املاضية من 

37 إىل 54 مليون عضو مدعومني من قبل مشاريع رسل السالم لدعم 

منو العضوية وقدرات الجمعية الكشفية الوطنية. 

كان لرسل السالم تأثري ملحوظ ىف الكشافني؛ حيث يعتقد 93% 

من الكشافني الذين شملهم االستبيان )1,098( أن مشاركتهم مع 

رسل السالم كان لها تأثري قوي عىل موقفهم اإليجايب تجاه الحياة 

و ٪92 عىل مساهمتهم يف املجتمع.  كان لاللتقاء والتبادل مع 

الكشافني اآلخرين أيًضا فائدة مهمة حيث كانت تضاعف الشبكة 

عيل اإلنرتنت كل عامني، لتصل إىل ما يقرب من نصف مليون بحلول 

منتصف عام 2020. 



ملخص تنفيذي
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ساهمت رسل السالم يف تنشيط خدمة املجتمع باعتبارها 

جوهر الكشافة وكانت أحد أنجح جوانب املبادرة. تراوحت املشاريع 

املجتمعية من معالجة القضايا البيئية إىل تعزيز التنوع واالندماج 

ملساعدة الفئات األكرث ضعًفا، حيث رصح أحد املستفيدين من مرشوع 

تذكرة من أجل الحياة، "من خالل الكشافة ،القيم التى تعلمتها أن 

أكون جديراً بالثقة، وأن أكون نافعا، وأن أكون ودودا مع الناس ... لقد 

ساعدتني يف إنهاء دراستي الجامعية وتشكيل مستقبيل ".

كان تحسني وتجديد الجمعيات الكشفية الوطنية إنجازًا مهاًم 

لرسل السالم؛ ساهم ٪86 من قادة الكشافة الذين شملهم االستبيان 

)286( من خالل تلك املبادرة بقوة يف تعزيز قدرة جمعياتهم الكشفية 

الوطنية.  كام ساهمت املشاريع اإلقليمية والعاملية، مثل خدمات 

 )GSAT( املنظمة العاملية للحركة الكشفية وأداة تقييم الدعم العاملي

يف تنشيط الكشافة يف حوايل ٪70 من الجمعيات الكشفية الوطنية عىل 

مستوى العامل. 

تطورت إدارة رسل السالم عىل مدى السنوات العرش املاضية من 

خالل دمجها يف هياكل وأولويات املنظمة العاملية للحركة الكشفية 

وصندوق التمويل الكشفي العاملي وإنشاء نظام مبسط إلدارة املنح 

ميكن استخدامه إلدارة  التمويل القائم عيل املانحني ويسهل جذب 

مانحني إضافيني، أظهرت مبادرة رسل السالم قيمة جيدة مقابل 

املال؛ حيث سجل 71 ساعة من الخدمة عىل األقل مقابل كل دوالر 

تم استثامره، باإلضافة لحواىل 30.000 مرشوع غري ممول مقابل كل 

مرشوع ممول . 



ملخص تنفيذي
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 يُختتم التقييم بثامين توصيات رئيسية: 

يجب أن تنتهز املنظمة العاملية للحركة الكشفية . 1
الفرصة للتعلم من إنجازات وتحديات السنوات العرش 

املاضية عىل النحو املبني يف هذا التقييم لتشكيل 
مستقبلها، وتنقيح الخطة للسنوات العرش القادمة 

 بأهداف وغايات ومؤرشات محددة.
 
يجب أن تضمن املرحلة التالية من رسل السالم . 2

مزيًدا من التضافر بني األولويات العاملية للمنظمة 
العاملية للحركة الكشفية واحتياجات الجمعيات 

 الكشفية الوطنية األعضاء فيها والشباب.

يجب تطوير مشاريع رسل السالم التي أظهرت . 3
إمكانات عالية وترقيتها إىل برامج عاملية أو إقليمية أو 

 وطنية قامئة بذاتها. 

يجب  عىل املنظمة العاملية للحركة الكشفية . 4
دراسة واستكشاف إمكانات منوذج الخدمة املجتمعية 

عىل مستوى املجتمع لرسل السالم ودمجها يف برامج 
 الشباب.

يجب أن تتوسع املنظمة العاملية للحركة الكشفية . 5
وتبني عىل إمكانات شبكة رسل السالم من خالل فهم 

كيف ميكنها دعم وخدمة الشبكة وأعضائها بشكل 
 أفضل، سواء عرب اإلنرتنت أو عىل ارض الواقع. 

يجب  أن تنظر املنظمة العاملية للحركة الكشفية يف . 6
إمكانية الوصول إىل التمويل املتناهي الصغر من قبل 

املجموعات واملقاطعات الكشفية املحلية من خالل 
املنح الصغرية التي تديرها األقاليم والتي ميكن دمجها 

مع التمويل الجامعي / مطابقة التمويل عىل منصة 
 التربع الكشفية. 

يجب توثيق املامرسات الجيدة والدروس املستفادة . 7
والرشاكات، واألثر واالستدامة وذلك للسامح للكشافة 

 بتوسيع نطاق الرشاكات وتطويرها.

يجب أن يرتافق إطار املتابعة والتقييم وإعداد . 8
التقارير والتعلم مع املرحلة التالية من رسل السالم، مبا 

يف ذلك املشاريع غري املمولة. 
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1. املقدمة

2010، مبادرة رسل السالم، تم تطويرها ألول مرة بأربعة أهداف، حيث تهدف إىل:  بدأت يف عام 

الحوار؛ 	  ثقافة  لتبنى  العامل  أنحاء  جميع  يف  الكشافني  إلهام 

العامل؛	  أنحاء  الكشافني يف جميع  مجتمعات  االجتامعية يف  األعامل  ريادة  مبادرات  دعم 

الرصاع؛	  يعيشون يف حاالت  الذين  الشباب  مساعدة 

السالم. 	  رسل  من  عاملية  شبكة  تطوير 



12

المقدمة .1

2 0 1 0 - 2 0 2 0 م  لسال ا سل  لر يئ  لنها ا لتقييم  ا

عىل مدى السنوات العرش املاضية من التطبيق، تطورت هذه 

األهداف وأنشطتها وفًقا لالحتياجات العاملية املحددة. ومع ذلك، فإن 

الهدف الشامل املتمثل يف "أن يصبح ثلثا الكشافني يف العامل البالغ 

عددهم 30 مليونًا" رسالً للسالم "، وتغيري عاملهم لألفضل وتعزيز السالم 

ملا ال يقل عن 200 مليون شخص" وهذا هو الهدف.

أثناء تنفيذها، كان لرسل السالم  أعضاء انضموا إىل الشبكة 

من جميع الجمعيات الكشفية الوطنية البالغ عددها 171 تقريبًا، 

واستثمرت صناديق رسل السالم 27 مليون دوالر يف 532 مرشوًعا وطنيًا 

وإقليميًا وعامليًا، مام ألهم أكرث من 16 مليون مرشوع غري ممول. 

اجتذب التأثري الذي أحدثته مبادرة رسل السالم أيًضا دعاًم إضافيًا 

لرسل السالم واملبادرات الكشفية العاملية األخرى، مام أدى إىل توسيع 

قاعدة املانحني لتشمل مانحني مثل:مؤسسة الوليد لإلنسانية; جلني 

وميليندا آدامز؛ مارجوت وجريي بوجريت؛ بوب وديان كوملان؛ فيل 

وجيدا كونديت؛ جينس ايرهادت؛ جاك وديربا فورست هانز ودوريس 

إميهولز؛ الرس كوليند وفيبك رمير؛ واين وكريستني بريي؛ ريكاردو 

ساليناس بليغو هيكتور روبليدو رسفانتس؛ جيم وليندا ريفيل؛ جريج 

ومرسوم توماس؛ جيم ولني توريل؛ وسيغفريد وايزر.
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2 0 1 0 - 2 0 2 0 م  لسال ا سل  لر يئ  لنها ا لتقييم  ا

منهجيات التقييم 

تم إجراء التقييم باستخدام أساليب تشاركية وشاملة حيثام أمكن، 

مبا يف ذلك: 

استبيانات ملجموعتي أصحاب املصلحة: أعضاء الجمعيات الكشفية 	 

الوطنية )3100( والقادة )649(؛ 

مقابالت ومجموعات مركزة مع أعضاء املكتب الكشفي العاملي 	 

)مراكز الدعم العاملية واإلقليمية وأعضاء لجنة اتخاذ قرارات رسل 

السالم اإلقليمية  )35(؛

مقابالت مع املوظفني وأعضاء اللجنة الفرعية لإلرشاف عىل منح 	 

صندوق التمويل الكشفي العاملي والجهات املانحة األخرى )5(؛ 

مقابالت ومناقشات مع موظفي الجمعيات الكشفية الوطنية 	 

والكشافني والقادة الذين نفذوا مشاريع رسل السالم )52(؛ 

مقابالت ومناقشات مع الرشكاء واملستفيدين من مشاريع رسل 	 

السالم )77 شخًصا يف 12 دولة(

تحليل التقارير ملشاريع رسل السالم الحالية وزيارات التقييم؛	 

تحليل وثائق البيانات والتقارير املتاحة )مثل تقارير وتحليالت 	 

الربامج واملشاريع الكشفية(؛

مقابالت مع الكشافني والقادة )20 مشاركاً يف املخيم الكشفي 	 

العاملي الرابع والعرشين(.

تم إجراء املقابالت واملناقشات من قبل موظفي املكتب الكشفي 

العاملي  وأعضاء اللجنة اإلقليمية التخاذ القرار يف كل األقاليم  من أجل 

التقييم، بدعم من فريق التقييم املركزي. نظرًا لوضع فريوس كورونا 

املستجد، مل تكن هناك زيارات ميدانية ممكنة وكذلك طرق اللقاء 

وجها لوجه. ملزيد من املعلومات حول منهجية البحث )مبا يف ذلك 

أسئلة االستبيانات واملقابالت ومجموعات املناقشة(، يرجى الرجوع 

إىل امللحقات. ضمن هذا التقرير، تحتوي الرسوم البيانية والجداول 

عىل مؤرش )العدد= xx( لإلشارة إىل عدد وحدات التحليل )ردود 

االستبيان وتقارير املرشوع وما إىل ذلك( املُضّمنة. ميكن أن يختلف 

ذلك لنفس الطريقة، عىل سبيل املثال، يختلف عدد الكشافني الذين 

شملهم االستبيان قليالً من رسم بياين إىل رسم بياين، اعتامًدا عىل الرقم 

الذي أجاب عن السؤال املحدد. جميع البيانات املالية يف هذا التقرير 

بالدوالر األمرييك )USD(، واملشار إليها بعالمة الدوالر )$(. 
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2. النتائج

النتائج ملخص 

املتوقعة  النتائج  السالم  2010، حددت رسل   عند إطالقها يف عام 

أدناه هذه  الجدول  األربعة. يرسد  لكل هدف من أهدافها 

تحقيقها.  يف  املُحرز  التقدم  تقييم  مع  املتوقعة  والنتائج  األهداف 

املاضية،  العرش  السنوات  خالل  املتوقعة  النتائج  هذه  تطورت 

السالم.  لرسل  الرئيسية  اإلنجازات  تعكس  تزال  ال  لكنها 
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تقييم 2020  النتائج املتوقعة لعام 2010 

الهدف األول: ثقافة الحوار

نشطت رسل السالم يف 128 دولة )مشاريع ممولة( و 116 مرشوًعا )من أصل 

532( ركزت عىل الحوار والسالم.

سيتم تقديم التدريب عىل الحوار ملا ال يقل عن 120 دولة عىل مدى 10 

سنوات. 

تم تدريب أكرث من 23,000 من الكشافني والقادة من خالل رسل السالم عىل 

القيادة والحوار وإدارة الرصاع والتنوع وإدارة الفريق.
إجاميل عدد املُدِربني املُدَربني: 10,000 

تم تدريب أكرث من 50,000 كشاف عىل الحوار من أجل السالم؛ حصل 

الكشافون من 111 دولة عيل هذا التدريب  
إجاميل عدد ميرسي الحوار املَُدربني: مليون ميرس 

استفاد ما يقدر بنحو 28 مليون كشاف؛ 24 مليون من املشاريع غري املمولة 

وحوايل 4 ماليني كشاف مبارشة من املشاريع املمولة من رسل السالم؛ ما ال 

يقل عن 4.7 مليون مستفيد من غري الكشافني من هذه املشاريع )تم ذكرها ىف 

تقارير 207 مرشوع من اإلحصاءات املتاحة(.

إجاميل الكشافني املستفيدين : 20 مليون 

يف املخيامت الكشفية العاملية الثالثة من  2010-2020، أتيحت الفرصة لـ 

115,248 من الشباب والقادة إلطالع أنفسهم عىل رسل السالم.

املخيم الكشفي العاملي: 100,000 شاب و 20,000 قائد تم تقدميهم بشكل 

فردي إىل الربنامج. 

قام 28 مليون كشاف بتنفيذ ما يقدر بـ 16 مليون مرشوع أو نشاط من رسل 

السالم،1 معظمها غري ممول.
50,000 متطوع محيل، بناًء عىل نسبة ٪50، يقودون املشاريع يف مجتمعاتهم. 

تم عقد معسكرين للسالم يف اململكة العربية السعودية وواحد يف إندونيسيا، 

بحضور ما يقرب من 11,000 مشارك. 

معسكرات السالم يف اململكة العربية السعودية: 3,000 مشارك - تم تعريف 

القادة الشباب من 100 دولة عىل تدريب مكثف حول الحوار

تم توسيع أنشطة السالم لتشمل تعريًفا أوسع للسالم من حيث التسامح 

والتنوع واإلندماج والعيش يف وئام مع بعضنا البعض ومع البيئة. تم تطوير 

منوذج من أربع خطوات لرسل السالم مع الجمعيات الكشفية الوطنية التي 

طورت منوذجها الخاص لتعليم السالم )مثل الواليات املتحدة األمريكية والفلبني 

وإندونيسيا(. تم تطوير شارة تقدير رسل السالم املصممة خصيًصا. 

مناذج جديدة ألنشطة السالم يف مختلف الثقافات والبلدان طورها املشاركون، 

وتم تصميمها خصيصاً قبل وبعد معسكرات السالم هذه.  

1تم حساب هذه األرقام عىل النحو التايل: اعتباًرا من أكتوبر 2020، تم تسجيل 1.92 مليار ساعة خدمة منذ عام 2013، أي بعد ثالث سنوات من إطالق رسل السالم. من املقدر أن يستغرق كل مرشوع حوايل 120 ساعة 

مام ينتج عنه ما يقدر بنحو 16 مليون مرشوع أو إجراء غري ممول. لكل مرشوع أو عمل، يقدر أن 1.5 كشاف شاركوا؛ مام يعني أن حوايل 24 مليون كشاف شارك  يف مشاريع أو أعامل غري ممولة. تم تسجيل 4 ماليني 

كشاف إضايف مبارشة يف تقارير املشاريع املمولة.
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تم تقديم رسل السالم خالل ما ال يقل عن 10 مخيامت إقليمية ووطنية وصلت 

إىل أكرث من 200,000 من الكشافني والقادة.
املخيامت اإلقليمية: تم تقديم الربنامج إيل 200,000 مشارك.  

قدم الكشافون 16 مليون مرشوع / نشاط رسل السالم و 1.92 مليار ساعة 

 خدمة. 
100,000 من القادة الشباب، بافرتاض نسبة ٪50 منهم، مصدر إلهام للعمل عىل 

مستوى مجتمعهم

الهدف الثاين: أنشطة ريادة األعامل االجتامعية

532 مرشوًعا مدعوًما ماليًا يف 127 دولة من األقاليم الستة.  60 دولة تستفيد من املساعدات املالية لتحسني تأثري وانتشار مشاريعها

تم تقديم الخدمات ملا يزيد عىل 4.7 مليون مستفيد )تم ذكرها ىف تقارير 207 

مرشوع من اإلحصاءات املتاحة(؛ وصلت املشاريع غري املمولة إىل ماليني أخرى.
يقدر عدد املستفيدين بـ 2,000,000 مستفيد

أفادت الجمعيات الكشفية الوطنية املدعومة من رسل السالم بإحداث تأثري 

إيجايب عىل صورة الكشافة يف بلدانهم. 
اتصاالت واسعة ناجحة داخل هذه البلدان

تلقت 104 جمعيات كشفية وطنية املساعدة لتعزيز قدراتها التنظيمية. تتلقى 50 جمعية كشفية وطنية املساعدة لتعزيز قدراتها التنظيمية

٪70 من جميع الجمعيات الكشفية الوطنية استخدمت أداة تقييم الدعم 

العاملي )GSAT(، وهي معيار الجودة الذي تم تطويره بتمويل من رسل 

 SGS السالم. تم تدقيق 57 جمعية كشفية وطنية وحصل 29 منها عىل شهادة

GSAT. حصلت 119 جمعية كشفية وطنية عىل خدمة واحدة عىل األقل 

للمنظمة العاملية للحركة الكشفية وأكملتها لتعزيز قدراتها

تصبح هذه الجمعيات الكشفية الوطنية منظامت غري حكومية مكتفية ذاتيا يف 

بلدانها

أفادت الجمعيات الكشفية الوطنية املدعومة من قبل رسل السالم بنمو 

العضوية مبا يف ذلك:

٪50- - رواندا ورسيالنكا

100--٪200 - نيبال وماليزيا وبوتان

- 300-٪500: كينيا، كمبوديا   

منو عاملي عىل مدى عرش سنوات من 37 مليون إىل 54 مليون. 

زيادة بنسبة ٪100 يف العضوية يف هذه الجمعيات الكشفية الوطنية خالل فرتة 

الدعم  

تم تقديم الخدمات ملا يزيد عىل 4.7 مليون مستفيد )تم ذكرها ىف تقارير 207 

مرشوع من اإلحصاءات املتاحة(؛ وصلت املشاريع غري املمولة إىل ماليني أخرى.
٪100 زيادة يف عدد املستفيدين من املرشوع من هذه البلدان
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الهدف الثالث: دعم الشباب الذين يعيشون يف حاالت النزاع

تعرض 40,000 من القادة الشباب من مناطق النزاع السرتاتيجيات بديلة 

لعملهم مع أقرانهم ومجتمعاتهم مبا يف ذلك؛ منطقة البحريات الكربى، الهند 

وباكستان، أفغانستان، كولومبيا.

تعرض 20,000 من القادة الشباب من مناطق النزاع السرتاتيجيات بديلة 

لعملهم مع أقرانهم ومجتمعاتهم؛ 

تم تقديم أكرث من 20 مرشوًعا ممواًل يف األقاليم الستة يف مناطق النزاع أو 

ما بعد النزاع أو يف املناطق التي يعيش فيها الشباب يف ظروف صعبة للغاية 

)أسرتاليا، بنغالديش، كولومبيا، جورجيا، غانا، إرسائيل، لبنان، ميامنار، مقدونيا 

الشاملية، فلسطني، الفلبني، رسيالنكا، السودان، أوكرانيا، اليمن(، مبا يف ذلك 

الالجئني وطالبي اللجوء يف )النمسا، كرواتيا، الدمنارك، أملانيا، اليونان، إيرلندا، 

كينيا، مقدونيا الشاملية، رصبيا، السويد، تركيا(. 

تعمل برامج ما بعد الرصاع الفعالة يف 20 منطقة نزاع رئيسية عىل مدى عرش 

سنوات. 



النتائج

19 2 0 1 0 - 2 0 2 0 م  لسال ا سل  لر يئ  لنها ا لتقييم  ا

.2

الهدف الرابع: تطوير الشبكة العاملية لرسل السالم

يوجد حاليًا أكرث من 440 ألف مستخدم مسجل عىل موقع scout.org وأكرث 

من 400 ألف متابع ملختلف مجموعات رسل السالم عىل فيسبوك وصفحاتهم 

وحساباتهم الشخصية.

الشباب - الزوار أو املراسلون اإللكرتونيون أو املمثلون أو "الرسل" من خالل 

أدوات التواصل االجتامعي املختلفة

متت تغطية رسل السالم عىل نطاق واسع عىل املستويات العاملية واإلقليمية 

والوطنية لوسائل اإلعالم التقليدية واالجتامعية مع مجموعة واسعة من أدوات 

االتصال املستخدمة، بدًءا من مقاالت املواقع االلكرتونية والنرشات اإلخبارية 

وقنوات التواصل االجتامعي املختلفة، ومنصات رسل السالم واملنظمة العاملية 

للحركة الكشفية والجمعيات الكشفية الوطنية. يوجد أكرث من 440,000 

ألف مستخدم مسجل عىل موقع scout.org. تصل صفحة فيسبوك الخاصة 

باملنظمة العاملية للحركة الكشفية حاليًا إىل جمهور يزيد عىل 650 ألًفا وغالبًا ما 

تضمنت منشورات وأخبار رسل السالم، وهناك أكرث من 400 ألف متابع ملختلف 

مجموعات وصفحات وملفات تعريف رسل السالم عىل فيسبوك. 

تغطية واسعة من وسائل اإلعالم التقليدية واالجتامعية للربنامج. 

أفاد ٪46 من املُجيبني عىل استبيان ألعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية )من 

إجاميل 1890( أنهم تبادلوا األفكار حول األنشطة / املشاريع املمكنة مع جهات 

اتصال من خالل رسل السالم. شبكة منسقي رسل السالم يف غالبية )٪77( من 

الجمعيات الكشفية الوطنية وجميع األقاليم. األحداث ذات الصلة حيث يلتقى 

اآلالف من القادة الشباب للتبادل: املؤمترات الكشفية العاملية واإلقليمية؛ 

منتديات الشباب يف أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ؛ االجتامع السنوي ملنسقي 

رسل السالم يف اإلقليم اآلسيوي الباسيفييك

التبادل السنوي لـ 1,000 من املُدِربني املهرة أو القادة الشباب املُختارين إىل 

بلدان أخرى.

مُتكن الشبكة هؤالء املستخدمني من التبادل عىل أساس يومي، ونتيجة لذلك، 

قال أكرث من ٪41 )من إجاميل 1360( يف عام 2015 و ٪53 يف عام 2020 )من 

إجاميل 1820( مشاركًا يف استبيان رأي ألعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية أنهم 

شعروا باإللهام لتكرار نشاط / مرشوع منشور عىل الشبكة االفرتاضية لرسل 

السالم أو تم تقدميه لهم شخصيًا. فرص التبادل الشخيص كام هو مذكور أعاله.

تبادل ملحوظ ناتج عن مناذج الربنامج بني البلدان واملنظامت يف الربنامج. 

يف دراسة استقصائية ألعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية، ردت الغالبية 

العظمى من الكشافني بأن مشاركتهم يف مرشوع رسل السالم قد أحدثت تغيريًا 

إيجابيًا بالنسبة لهم يف مجموعة من املجاالت مبا يف ذلك مساهمتهم يف املجتمع 

)٪92( واملوقف اإليجايب تجاه حياتهم) 93٪(.

منو شخيص كبري والتزام متزايد ملحوظ من الحائزين عىل جائزة التبادل

http://scout.org
http://scout.org
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 2.1 تحقيق األهداف والنتائج 

املتوقعة من رسل  والنتائج  األهداف  تم تحقيق  إىل أي مدى 

السالم؟

كام هو موضح يف الجدول أعاله، تم تحقيق أغلب األهداف 

والنتائج املتوقعة. باإلشارة إىل الرؤية األصلية املتمثلة يف 30 مليون 

كشاف يصلون إىل 200 مليون شخص؛ تم إرشاك ما ال يقل عن 28 

مليون كشاف وتم الوصول إىل ماليني األشخاص، عىل الرغم من صعوبة 

حساب إجاميل أرقام الوصول. بالنسبة لبعض النتائج، تجاوزت رسل 

السالم توقعاتها األصلية، عىل سبيل املثال مع املشاريع النشطة عىل 

مستوى املجتمع يف 128 دولة مقارنة بالهدف األصيل 60 دولة. بالنسبة 

لبعض النتائج، مل تحقق رسل السالم توقعاتها األصلية، عىل سبيل املثال، 

تدريب مليون ميرّس للحوار؛ تم تدريب حوايل 50,000 عىل الرغم من 

أنه قد يكون العدد أكرث من خالل املشاريع غري املمولة.   كام اُُقرتح 

يف تقييم منتصف املدة عام 2015، كان من املمكن أن تستفيد هذه 

النتائج من املراجعة لتعكس واقع تنفيذ رسل السالم. بشكل إيجايب، 

قامت رسل السالم بتكييف أهدافها وأنشطتها لتعكس البيئة املتغرية، 

وال سيام مع دمج أهداف التنمية املستدامة )SDGs( يف املشاريع، كام 

هو موضح أدناه.  فيام ييل نظرة عامة عىل التقدم الرئييس امللحوظ يف 

هدف رسل السالم.  

الهدف األول: ثقافة الحوار 

كانت الغاية من هذا الهدف إدخال ثقافة الحوار يف الكشافة يف 

جميع أنحاء العامل. وقد تحقق ذلك إىل حد كبري من خالل تعريف 

وتدريب الكشافون والقادة عىل مستوى العامل؛ ٪68 من الكشافني 

الذين شملهم االستبيان أجابوا بأنهم شاركوا شخصيًا يف تدريب عىل 

الحوار والسالم. تم تدريب أكرث من 50,000 كشاف عىل الحوار من 

أجل السالم، وأدت الرشاكة مع مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز 

الدويل للحوار )KAICIID( إىل إنشاء تدريب معتمد لقادة الكشافة 

ليكرروا التدريب يف بلدانهم، والذي تم تنفيذه يف أكرث من 20 دولة 

وتم الوصول111 دولة.  تم اإلقرار بتأثري التكرار أيًضا من خالل 

الكشافني الذين شملهم االستبيان عند سؤالهم عن تأثري التدريب: 
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أفاد القادة الذين شملهم االستبيان أيًضا أن حوايل ٪70 من 

الكشافني والقادة املُدربني كانوا ال يزالون نشطني يف تنفيذ التدريب 

عىل الحوار و/ أو السالم.  عىل الرغم من أن الرتكيز عيل هدف ثقافة 

الحوار كان أقل يف املشاريع املمولة من الجمعيات الكشفية الوطنية 

)حيث كان الرتكيز بشكل أسايس عىل خدمة املجتمع وتطوير الكشافة(، 

إال أن بعض املشاريع كان لها هذا الرتكيز الرئييس، عىل سبيل املثال 

مشاريع جمعية الكشافة اإلثيوبية، جمعية الكشافة الكينية )مخيم 

داداب لالجئني( وجمعية الكشافة الغانية ومرشوعهم للحوار من أجل 

السالم )انظر املربع املميز أدناه(. ركزت العديد من املشاريع عىل 

السالم مبعنى أوسع من حيث التسامح والتنوع واإلندماج والعيش يف 

وئام مع بعضنا البعض والبيئة )انظر مثال مرشوع رسل السالم قوس 

قزح رومانيا أدناه(.

نتائج / تأثري تدريب ) السالم والحوار( عىل الكشافني  )استبيان الكشافون العدد = 1203، االختيار من متعدد(

لقد ساعدت يف زيادة الوعي العام 

حول عمل الكشافة بخصوص السالم 

والحوار

 لقد حفزت أكرث من 10 كشافني عىل اتخاذ 

إجراءات أو مبادرات يف مجتمعاتهم املحلية 

املتعلقة بالسالم و/ أو الحوار

قمت بتدريب اكرث من 20 

كشاف عىل الحوار و/ أو 

السالم 
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مرشوع كشافة غانا الحوار من أجل السالم

من خالل مرشوع رسل السالم هذا، سعت جمعية الكشافة الغانية 

االنتخابات  املجتمعات، عىل خلفية  بني  والسالم  الحوار  إىل  الدعوة  إىل 

الرئاسية والربملانية لعام 2016 والتوترات املستمرة.  شارك يف املرشوع 

حوايل 1600 كشاف وتضمن أربعة أنشطة رئيسية؛ 1( استبيان يف جميع 

االحتياج  الحوار هو  كان  الساخنة" حيث  "النقاط  لتحديد  البالد  أنحاء 

"النقاط  ىف  كشافاً  لـ30  أيام  ثالثة  ملدة  الحوار  عىل  تدريب   )2 األكرب؛ 

الساخنة"؛ 3( حوارات إقليمية مع املجتمعات والسلطات بقيادة كشافني 

ُمَدَربني ؛  )4( أحداث مجتمعية يف مثاين مناطق حيث تم تعريف السالم 

من  العديد  قدم  املجتمع.  وأفراد  الكشافني  قبل  من  مشرتك  بشكل 

الكشافني املشاركني تعليقات حول تأثري املرشوع عليهم:

تحديد  عىل  قادر  وأنا  داخيل  يف  جديًدا  وعًيا  هذا  خلق  "لقد 

مجتمعي  إىل  أذهب  عندما  الرصاع.  بها  يبدأ  التي  الطريقة 

سأحرص عىل جمع أصدقايئ لتثقيفهم حول الحاجة إىل استخدام 

الحوار يف حل النزاعات ".

عندما  بقوة  وسأستخدمها  املختلفة  الحوار  طرق  تعلمت  "لقد 

عىل  سيحافظ  الذي  الربامج  نوع  هو  هذا  مجتمعي.  إىل  أعود 

السالم يف غانا ".

"يف مدرستي لقد متكنت من حل سوء التفاهم بني املعلم وأحد 

التأديبية  اللجنة  تعييني ألكون جزًءا من  تم  نظًرا ألنه  الوالدين، 

كيفية  عىل  لتدريبهم  مدرستي  يف  فريًقا  أيًضا  وَشكلت  باملدرسة 

استخدام الحوار لحل املشكلة "

الهدف الثاين: أنشطة ريادة األعامل االجتامعية. 

الغرض من هذا الهدف كان ذا شقني; توسيع الخدمة املجتمعية 

للكشافة وتعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية.  كان يُنظر إىل 

جانب رسل السالم عىل مستوى املجتمع عىل أنه أحد أنجح جوانبها؛ 

٪95من مشاريع رسل السالم املسجلة عىل Scout.org كان لها عنرص 

مجتمعي؛ ٪99 كانت مشاريع غري ممولة بواقع 1.92 مليار ساعة 

خدمة مسجلة حتى اآلن. من بني املشاريع املمولة التي وفرت لعدد 

املستفيدين )207 مرشوعات(، تم اإلبالغ عن الوصول إىل أكرث من 4.7 

مليون مستفيد و/ أو مساعدتهم.  تراوحت املشاريع عىل مستوى 

املجتمع من تشجيع إعادة التدوير وعدم وجود نفايات يف رسيالنكا إىل 

تعزيز النظافة يف هايتي إىل تقليل استهالك املياه يف مرص )انظر مربع 

التحديد أدناه(. بعض هذه املشاريع كانت إقليمية، مثل الغذاء من 

أجل الحياة يف إفريقيا )األمن الغذايئ( وتذكرة من أجل الحياة يف اإلقليم 

اآلسيوي البسيفييك )دعم الشباب الضعفاء(. املزيد من األفكار حول 

تأثري مشاريع رسل السالم عىل مستوى املجتمع موجودة يف الفصل 2.2.  

٪93 من الكشافني الذين شملهم االستبيان، استلهموا من رسل السالم 

للقيام بدور أكرث نشاطًا يف مجتمعهم )ارتفاًعا من ٪84 يف استبيان 

2015(، معظمهم إما املساعدة يف املشاريع القامئة أو القيام بدور 

قيادي كام هو موضح يف نتائج االستبيان التالية: 

http://Scout.org
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ألهمت رسل السالم أي نوع من األدوار يف املجتمع للكشافني 

)استبيان الكشافني العدد = 1929 خيار واحد فقط(

 املساعدة يف الخدمة املجتمعية 

الحالية / املرشوع املجتمعي  

الحايل

دور قيادي يف الخدمة املجتمعية 

الحالية  / املرشوع املجتمعي  

الحايل

إقامة مرشوع / خدمة 

مجتمعية جديدة

دور آخر

كان بناء قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية نقطة تركيز قوية أخرى لرسل السالم، حيث تلقت 104 جمعيات  كشفية وطنية مساعدة مبارشة 

من خالل املشاريع املمولة لتعزيز قدراتها التنظيمية واستفاد الكثري منها من مشاريع رسل السالم العاملية. سيتم مناقشة هذا مبزيد من التفصيل 

أدناه يف الفصل 2.2.
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حملة توعية حول استهالك املياه يف مرص 

ندرة املياه محسوسة يف جميع أنحاء الرشق األوسط مبا يف ذلك 

مرص. سعى االتحاد املرصي للكشافة واملرشدات إىل املساهمة يف زيادة 

الوعي بشأن استهالك املياه يف جميع أنحاء البالد من خالل مرشوع 

رسل السالم الذي أُطلق يف عام 2019.  بالرشاكة مع رشكة مرافق املياه 

الرئيسية يف مرص، الرشكة القابضة للمياه والرصف الصحي، تم حشد 

ما يقرب من 20,000 كشاف يف جميع أنحاء البالد، وتنظيم مجموعة 

من األنشطة مبا يف ذلك عداد املياه عرب اإلنرتنت لحساب استهالك 

املياه وتوفريها، وورش عمل للقادة، وجلسات توعية داخل املجتمع 

واملدارس، ومسابقات للكشافة وشارة الحفاظ عىل املياه. تم الوصول 

إىل ٪10 من املدارس من خالل املرشوع.  يف املجموع، تم االنتهاء من 

250,000 ساعة خدمة للمرشوع. يتم تشجيع الكشافني أيًضا عىل إنتاج 

مقاطع الفيديو وامللصقات الرتويجية الخاصة بهم حول تقليل استهالك 

 املياه، حيث علق الكشاف املشارك عىل هذا: 

"نحن ننرش الوعي بني األقران واملجتمع باستخدام أساليب 

التعلم باملامرسة ومشاركة املعلومات واملعرفة من خالل مقاطع 

الفيديو التوعوية والندوات عىل مستوى املجموعات الكشفية 

واملدارس"

أيًضا، فيام يتعلق بالتأثري ىف سلوكهم:

"كنت يف السابق أهدر املياه لكنني انضممت إىل جلسة توعية 

ووجدتها فتحت عيني. لقد غريت تصورايت ومامرسايت بشكل 

يومي وأقوم اآلن بتثقيف اآلخرين "

الهدف الثالث: دعم الشباب الذين يعيشون يف حاالت 

النزاع.  

كانت الغاية من هذا الهدف هو املساهمة يف عملية التعايف 

ومنع العنف للشباب الذين يعيشون يف حاالت النزاع وما بعد النزاع. 

تم توسيع هذا الهدف ليشمل أيًضا دعم الشباب الذين يعيشون يف 

ظروف صعبة، مبا يف ذلك الالجئون وطالبو اللجوء.  تم إطالع و/ أو 

تدريب حوايل 40,000 كشاف من مناطق النزاع أو املواقف الصعبة 

مبا يف ذلك منطقة البحريات الكربى )رواندا وبوروندي وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية( والهند وباكستان وأفغانستان وكولومبيا )انظر 

املربع املميز أدناه( و/ أو تدريبهم عىل الوساطة املجتمعية والحوار 

و بناء السالم. يف أوروبا، مع التدفق الهائل لالجئني وطالبي اللجوء يف 

عام 2015/2014، أطلقت الجمعيات الكشفية الوطنية بدعم من رسل 

السالم عمليات اإلغاثة يف جميع أنحاء أوروبا، مبا يف ذلك املشاريع 

اإلقليمية، مد يد العون، حان وقت الرتحيب )بتمويل مشرتك من قبل 

االتحاد األورويب( ويًدا بيد أقوى مًعا. أكرث من 20 مرشوًعا ممواًل لدعم 

الشباب يف هذا الصدد. تم سؤال الكشافني الذين شملهم االستبيان عن 

تأثري مشاريعهم يف حاالت الرصاع أو ما بعد الرصاع أو الظروف الصعبة 

كام هو موضح يف الرسم البياين التايل )يجب األخذ يف االعتبار أن ليس 

كل مشاريع رسل السالم يف هذه املنطقة لها نفس األهداف، بعضها 

يهدف إىل توفري االحتياجات األساسية؛ وأخرى تركز عىل التسامح، وما 

إىل ذلك(:
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النزاع وما بعد النزاع يف كولومبيا

يف 2018 باتفاق سالم تم توقيعه إلنهاء عقود من الرصاع يف 

كولومبيا، أطلقت جمعية الكشافة الكولومبية مرشوع "الكشافة بُناة 

السالم" بدعم من رسل السالم.  سعى املرشوع إىل املساهمة يف عملية 

السالم ومنع العنف بني الشباب واملجتمع، يف سياق القتال املتقطع 

الذي ال يزال مستمراً. تضمن املرشوع تدريب مجموعة من الجوالة 

والقادة من 17 منطقة يف كولومبيا والذين قاموا بعد ذلك بإجراء 

دورات تدريبية يف املدارس واملجموعات املجتمعية يف جميع أنحاء 

كولومبيا، ووصلوا إىل أكرث من 8,000 شخص )نصفهم من الكشافني(. 

طور املرشوع أدلة وأوراق نشاط ومتارين حول مجموعة من 

املوضوعات مبا يف ذلك أنواع العنف وحلول الالعنف والتنمر.   وفًقا 

للكشافني املشاركني، ال تزال الفرق الكشفية تستخدم املواد وقد واصل 

الجوالون أيًضا املرشوع يف مدارسهم وجامعاتهم. تَحدَث أحد الرشكاء 

املحليني عن تأثري ونهج املرشوع: 

ميكننا  ال  يشء  وهذا  مسلحا،  نزاعا  نواجه  زلنا  ما  كولومبيا،  "يف 

هذا  يف  النزاع.  ضحايا  مع  مبارش  بشكل  نعمل  نحن  تجاهله. 

املرشوع،  أنه من خالل هذا  بالنسبة يل  املهم  يبدو من  السياق، 

يكن  مل  للشباب؛  ملموسة  وإجراءات  اقرتاح  الكشافة  لدى  كان 

لدينا هذا حتى وصل ُبناة السالم ".

نتائج / تأثري مشاريع رسل السالم التي تدعم الشباب يف حاالت النزاع أو ما بعد النزاع أو الظروف الصعبة )استبيان الكشافة العدد = 

1475، االختيار من متعدد(

قدم املرشوع تعليم/  تدريب  

حول السالم للمجتمعات الخارجة 

من الرصاع 

قدم املرشوع االحتياجات 

األساسية )الغذاء واملالبس 

واملأوى( لفرتة محدودة من الزمن

قدم املرشوع التعليم األسايس 

)محو األمية( لفرتة محدودة 

من الزمن

قدم املرشوع التعليم األسايس 

)محو األمية( لفرتة محدودة 

من الزمن
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الهدف الرابع: تطوير الشبكة العاملية لرسل السالم. 

كانت الغاية من هذا الهدف هو دعم التبادل العاملي بني الكشافني 

وتشجيع التبادل والتكرار عرب البلدان واألقاليم. حدوث تبادل عاملي 

حول رسل السالم يف كل من الفعاليات الكشفية اإلقليمية والدولية، 

مثل الثالثة مخيامت الكشفية العاملية حيث تعرف أكرث من 100,000 

كشاف عىل رسل السالم ومن خالل املنصة عىل اإلنرتنت عىل موقع 

Scout.org حيث تم تسجيل أكرث من 440,000 كشاف باإلضافة إىل 

أولئك الذين يستخدمون منصات التواصل االجتامعي للتبادل )الذين 

يقدرون بـ 400,000(.  كام شوهدت أمثلة عىل مشاريع يتم تكرارها 

بني األقاليم وعرب البلدان )انظر مثال املرشوع اإلقليمي لإلقليم اآلسيوي 

الباسيفييك تذكرة من أجل الحياة  أدناه والذي تم استلهامه من مرشوع 

ىف كينيا(. من بني الكشافني الذين شملهم االستبيان، أجاب ٪53 أنهم 

شعروا باإللهام لتكرار نشاط / مرشوع منشور عىل الشبكة االفرتاضية 

لرسل السالم أو تم تقدميه شخصيًا لهم )ارتفاًعا من ٪41 عند سؤالهم 

يف عام 2015(، مع قيام نصفهم أيًضا بتوسيع شبكتهم من خالل رسل 

السالم: 

http://Scout.org
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منتصف  يناير 2016، يف  املستدامة يف  التنمية  أهداف  إطالق  تم 

الطريق من خالل برنامج رسل السالم.  مع تحول جدول األعامل العاملي 

املستدامة،  التنمية  أهداف  مع  وترابطًا  شمولية  أكرث  نهج  إىل  للتنمية 

يف  املستدامة  التنمية  أهداف  لدمج  جيد  وضع  يف  السالم  رسل  كانت 

أهدافها.

وجد تحليل أجراه املكتب الكشفي العاملي  لـ 20,000 مرشوع غري 

ممول من رسل السالم يف عام 2018 أن املشاريع قد ساهمت يف جميع 

أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش مع أكرب مساهمة يف: الهدف 4 - 

التعليم الجيد؛ الهدف 16 - السالم والعدالة؛ الهدف 3 - الصحة الجيدة 

والرفاه؛ والهدف 13 - العمل املناخي )انظر الرسم البياين أدناه(.  

العديد  السالم  رسل  قبل  من  املمولة  املشاريع  بعض  دعمت  كام 

لألسامك  املتكامل  رواالن  مرشوع  مثل  املستدامة،  التنمية  أهداف  من 

واملزارع الزراعية يف كينيا الذي ساهم يف تحقيق خمسة أهداف للتنمية 

تم  كام  أدناه(.  التحديد  مربع  )انظر   )16  ،12  ،11  ،2  ،1( املستدامة 

دعم املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل املرشوع 

مع  بالرشاكة  املستدامة"،  التنمية  أهداف  أجل  من  "كشافة  التكمييل 

مؤسسة الوليد اإلنسانية.

استخدام شبكة رسل السالم من ِقبل الكشافني

)استبيان الكشافني العدد = 1919، خيار واحد لكل بيان(

هل أجريت اتصاالت جديدة 

من خالل شبكة رسل السالم  مع 

الكشافني من دول أخرى؟ )نعم(

هل تبادلت األفكار حول األنشطة 

/ املشاريع املحتملة مع جهات 

اتصالك الجديدة؟ )نعم(

هل التقيت وجًها لوجه مع 

جهات اتصال تم تأسيسها 

من خالل شبكة رسل السالم؟ 

)نعم(

مزيد من األفكار حول تأثري الشبكة العاملية لرسل السالم موجودة يف الفصل 2.2.   
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مساهمة املشاريع غري املمولة يف أهداف التنمية املستدامة )20,000 مرشوع(
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فئة املرشوع

مشاريع خاصة تعزيز القدرة املحلية  إلهام رسل السالم عدد املشاريع إجاميل املنح 2020-2010

20% 65% 15% 18% 18% األفريقي 

37% 37% 36% 28% 14% أسيا باسيفيك

41% 41% 17% 9% 7% العريب

31% 59% 9% 6% 4% األورو اسيوى 

48% 29% 22% 17% 10% األورويب

24% 55% 21% 12% 15% األمرييك

12% 79% 9% 11% 32% عاملي 

32% 44% 25% كل املشاريع:

توزيع املشاريع املمولة من رسل السالم حسب اإلقليم والفئات )مشاريع رسل السالم، العدد = 5142(

تم توزيع املشاريع املمولة عرب األقاليم وعىل مستوى العامل 

)املشاريع التي يديرها مركز الدعم العاملي التابع للمكتب الكشفي 

العاملي( كام هو موضح يف الجدول أدناه. يوضح هذا التحليل أن أعىل 

تركيز للمرشوعات كان يف اإلقليم اآلسيوي الباسيفييك  )٪28( عىل 

الرغم من أن املرشوعات العاملية حصلت عىل أكرب متويل )٪32(. سجل 

اإلقليم ا ليوروا آسيوي أقل املنح )٪4( واملشاريع )٪6( مام يعكس 

الطبيعة النامية للكشافة يف اإلقليم وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي 

العاملي. وتعكس الفروق التي لوحظت يف فئات املشاريع لكل إقليم 

األولويات اإلقليمية املختلفة؛ 

عىل سبيل املثال، ركزت املشاريع اإلفريقية والعاملية بشكل كبري 

عىل تعزيز قدرة املنظامت الكشفية )٪65 و ٪79 عىل التوايل(؛ بينام 

كان حوايل نصف املشاريع يف أوروبا )٪48( "مشاريع خاصة" والتي 

تضمنت بشكل أسايس مشاريع االستجابة للطوارئ، مثل الالجئني 

وطالبي اللجوء. يعكس هذا أيًضا مرونة التمويل، وهو عامل نجاح 

أبرزه موظفو الجمعيات الكشفية الوطنية والكشافون والقادة الذين 

متت مقابلتهم واستطالعهم.

2 املعلومات املالية الكاملة كانت متوفرة ل ٥١٤ من أصل ٥٣٢ مرشوع رسل سالم حتى يونيو ٢٠٢٠
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التوعية  برسل السالم: وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي العاملي  

وموظفي الجمعيات الكشفية الوطنية الذين متت مقابلتهم، منا وعي 

رسل السالم بشكل ُمطّرد عىل مدى السنوات العرش املاضية، حيث تم 

إطالق املزيد من املشاريع املمولة وغري املمولة.  من قادة الكشافة 

الذين شملهم االستبيان، أجاب ٪96 أنهم كانوا عىل دراية برسل السالم 

مام يشري إىل وعي داخيل مرتفع للغاية بني الكشافني.  أشارت ردود 

الفعل الواردة من مشاريع رسل السالم أيًضا إىل أن أنشطة رسل السالم 

دعمت زيادة الوعي بشكل مبارش وغري مبارش بالكشافة. كام تم تنفيذ 

حمالت توعية خالل الفعاليات اإلقليمية والوطنية بدعم من مجموعة 

 scout.org أدوات االتصال املتاحة عىل منصة املوقع العاملي

مثل اإلرشادات وكتب التدريبات والرسوم البيانية، إلخ. تباين 

اإلدراك أيًضا حسب اإلقليم وفًقا ملقابلة مع موظفي املكاتب اإلقليمي 

للمكتب الكشفي العاملي وموظفي الجمعيات الكشفية الوطنية؛ 

داخل الحركة الكشفية، كان يُعتقد أن اإلدراك أعىل يف اإلقليم اآلسيوي 

الباسيفييك بسبب الشبكة القوية التي تم تأسيسها يف اإلقليم. ومع 

ذلك، فإن ردود الفعل من الكشافني والقادة الذين شملهم االستبيان 

كانت أن رسل السالم مل يكونوا معروفني بشكل جيد داخل الحركة 

الكشفية. 

التحديات وعوامل النجاح: يحدد الجدول التايل التحديات 

الرئيسية وعوامل النجاح لرسل السالم التي حددها الكشافون والقادة3. 

3 املصدر: استبيان الكشافني والقادة؛ مقابالت مع موظفي وقادة الجمعيات الكشفية الوطنية؛ التقارير 

النهائية للمرشوع وتقارير الزيارة امليدانية التقييمية.  

http://scout.org
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التحديات  عوامل النجاح 

الوطنية 	  الكشفية  للجمعيات  املشاريع  إدارة  عىل  محدودة  قدرة 

واملجموعات الكشفية. 

التأخريات امللحوظة يف األقاليم  ملعالجة طلبات املنح )عىل الرغم 	 

من تحسنها مبرور الوقت(.

عدم قدرة املجموعات الكشفية عىل املشاركة يف املشاريع املمولة 	 

تقودها  التي  املشاريع  عىل  الرتكيز  )مقابل  السالم  رسل  قبل  من 

الدولة(. 

االنفصال عن الربامج واألولويات الكشفية األخرى.	 

مشكالت االتصال باإلنرتنت يف بعض األقاليم للمشاركة يف الشبكة 	 

عرب اإلنرتنت.

ضعف الوعي عن رسل السالم داخل الحركة الكشفية. 	 

إليها ملشاريع 	  الوصول  التي ميكن  أو  املتاحة  امليزانيات  محدودية 

رسل السالم.

التأخري يف سداد مدفوعات املشاريع املمولة.	 

تلبية 	  يف  الوطنية  الكشفية  الجمعيات  تواجهها   التي  التحديات 

متطلبات إعداد التقارير. 

تقديم الدعم املبارش للمجتمع.	 

الرتكيز عىل التبادل والتعلم.	 

الرتكيز عىل تعزيز السالم والحوار.	 

إرشاك الشباب ومتكينهم.	 

االندماج يف الربامج التعليمية )مثل املنديل والشارة(.	 

املرونة والتحسينات التي ظهرت ىف نظام املنح. 	 

منسقي رسل السالم يف الجمعيات الكشفية الوطنية.	 

التكرار  بني املشاريع.	 

 	 Scout.org موقع  عىل   - السالم  رسل  خالل  من  االعرتاف 

ومن أبطال رسل السالم.

عملية منح محسنة ومتسقة عىل الصعيد العاملي. 	 

الجمعيات 	  جميع  تفيد  أن  يحتمل  التي  العاملية  املشاريع 

الكشفية الوطنية )مثل  أداة تقييم الدعم العامليGSAT و 

خدمات املنظمة الكشفية. العاملية(

تنعكس هذه التحديات الرئيسية وعوامل النجاح يف االستنتاجات 

والتوصيات.

http://Scout.org
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2.2. األثر

املبادرة يف متكني  السالم وكيف ساهمت  تأثري رسل  ما هو 

مجتمعاتهم؟ يف  السالم  لتعزيز  الشباب 

حددت املنظمة العاملية للحركة الكشفية ثالثة مستويات من 

التأثري االجتامعي: الفرد واملجتمع واملؤسسات4. يقدم هذا الفصل 

تقيياًم لتأثري رسل السالم لكل من هذه املستويات، مع املؤسسات مبا يف 

ذلك الهياكل اإلقليمية والعاملية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية. 

الفرد ــ الكشافون 

وجد تقييم منتصف املدة لعام 2015 أن تأثري رسل السالم ىف 

املستوى الشخيص كان واضًحا عيل الكشافني الذين شاركوا يف رسل 

السالم يف ثالثة جوانب رئيسية: التنمية الشخصية؛ تويل األدوار القيادية؛ 

ودور أكرث نشاطا يف املجتمع. وقد أكد هذا التقييم هذه الجوانب؛ 

عندما طُلب من الكشافني الذين شملهم االستبيان تقييم كيف أحدثت 

مشاركتهم يف رسل السالم تغيرياً إيجابياً بالنسبة لهم؛ أجاب الجميع 

تقريبًا أنه أثر ىف موقفهم اإليجايب تجاه الحياة )٪93 - "كثريًا" و "كثريا 

جدا"(؛ مساهمتهم يف مجتمعهم )٪92(، التعلم من الطبيعة )61٪( 

والشعور بأنهم جزء من مجتمع عاملي )90٪(.  

4ملزيد من املعلومات: قياس تأثري الكشافة عىل تنمية الشباب )2018(، املنظمة العاملية للحركة الكشفية.

قوس قزح رومانيا  

وضعت الدراسات رومانيا باستمرار يف أواخر البلدان األوروبية 

فيام يتعلق بإدراك التنوع والشمول؛ مل يتم تجريم املثلية الجنسية 

إال يف عام 2001، وال تزال األدوار التقليدية للجنسني هي السائدة 

ويواجه السكان الغجر التمييز يف جميع جوانب الحياة. يف ظل هذه 

البيئة، أطلقت الجمعية الوطنية للكشافة الرومانية )NORS( مرشوًعا 

ممواًل من قبل رسل السالم بعنوان "قوس قزح رومانيا" لطرح التنوع 

والشمول يف املخيم الوطني لعام 2017.  تضمنت األنشطة إعداد حزمة 

أنشطة متنوعة، وتدريب 10 ُمدِربني لتشكيل فريق التدريب وعقد 

13 ورشة عمل خالل املخيم; الوصول إىل حوايل 1800 كشاف.  رشح 

العديد من املشاركني تأثري ورش العمل: 

"جلبت ورش العمل آفاقًا جديدة ومستوى جديًدا من القبول ... 

فقط ملعرفة كيف يكون أي شخص وقبول ذلك. من الجيد جًدا 

أن نبدأ يف هذه السن املبكرة جًدا ".

"لقد كان الكشافون املتقدمون  )املراهقون( جزًءا من أنشطة 

التنوع والشمول للمخيم الوطني وقد أعجبهم كثريًا - حتى 

أنه تم تصنيف هذه األنشطة عىل أنها أفضل جزء من املخيم 

الوطني بالنسبة لبعضهم."

كان ملرشوع قوس قزح رومانيا أيًضا تأثري أوسع وطويل األمد: 

فقد دفع جمعية الكشافة الرومانية إىل التفكري بشكل أكرب يف كيفية 

دمج التنوع والشمول يف الكشافة يف رومانيا مام أدى إىل تطوير 

اسرتاتيجية وطنية للتنوع والشمول، وإنشاء )الروح، املبادئ، الهوية، 

االحرتام، الشمول، التجاوز( ملواصلة األنشطة وإدخال التنوع والشمول 

والروحانية يف تدريب الشارة الخشبية. 
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أتخذ موقفا إيجابيا تجاه حيايت

من املهم بالنسبة يل أن أساهم يف مجتمعي

أشعر أنني جزء من مجتمع عاملي أوسع

أتعلم الكثري من الطبيعة

أقدر اآلراء املختلفة عن رأيي

أحب التحدث إىل العائالت واألصدقاء عن الحياة والدين

 أعرف كيف اخطط و انظم أنشطة  مع اآلخرين

استطيع مساعدة اآلخرين عىل إيجاد حلول ملشاكلهم

أشارك يف األنشطة الخارجية أو البدنية كل أسبوع

إذا قلت أنني سأفعل شيئًا، فأنا أيف بوعدي دامئًا بغض النظر عن مدى عدم مالمئته يل

كثريا جدا كثرياً بعض الىشء قليالً ال عىل اإلطالق 

مدى تأثري املشاركة يف مشاريع رسل السالم عىل التغيري اإليجايب للكشافني

)استبيان الكشافني العدد = 1098، خيار واحد لكل بيان(
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من أجل التنمية الشخصية، أشار تحليل تقارير مرشوع رسل 

السالم إىل أن 105 من 300 مرشوع )٪42( أفادوا أن الكشافني 

املنخرطني قد حققوا تنمية ذاتية من خالل مشاركتهم يف رسل السالم. 

تضمن تطوير الذات وزيادة الثقة والتسامح، وزيادة الوعي الذايت 

من  املزيد  أقدر  كيف  تسامحا.  أكرث  أكون  كيف  "تعلمت 

ذلك  أقدر  وأنا  للغاية  أن وضعي جيد  وأدرك  ظروف حيايت 

أكرث بكثري مام كنت عليه قبل املرشوع ”.

بدأت  ألنني  مسؤولية  وأكرث  بالغ  كشخص  نفىس  يف  "أفكر 

يف  أشارك  مل  إذا  فيها  أفكر  لن  رمبا  التي  الجوانب  يف  أفكر 

مرشوع رسل السالم" . 

عىل  العثور  يف  بالتأكيد  ساعدتني  السالم  رسل  أن  "أعتقد 

أريد أن اعمل يف املجال اإلنساين. مل أكن  الحياة.  شغفي يف 

ألميض يف هذا االتجاه يف حيايت لوال تجربتي مع رسل السالم 

  . "

"بسبب الكشافة طورت نفيس كشخص وأُكون صداقات 

يف كل مكان؛ من رسل السالم، مل نطور مرشوعنا الخاص 

فحسب، بل قمنا أيًضا بتطوير برنامجنا الوطني للشباب؛ 

أشعر بالفخر".

واملسؤولية، كام يتضح من االقتباسات التالية من الكشافني يف املخيم 

العاملي الرابع والعرشين حول مشاركتهم مع رسل السالم:

امتد تطوير الذات من رسل السالم إىل املهارات العملية والدراية 

للكشافني والقادة. أوضح مرشوع املزارع السمكية واملزارع الزراعية 

يف كينيا كيف ساهمت مشاركة الجوالني يف تحسني مهاراتهم يف إدارة 

املشاريع وإدارة الفريق والعالقات املجتمعية وريادة األعامل واألساليب 

الزراعية املبتكرة )انظر مربع التحديد(. 

كام متت مناقشته الحًقا يف الفصل 2.3، أجاب ٪89 من الكشافني 

الذين شملهم االستبيان أن مشاركتهم يف مرشوع رسل السالم حسنت 

قدرتهم عىل تنفيذ املشاريع.  كان الجانب الشخيص للتواصل يف تكوين 

صداقات والتواصل مع الكشافني اآلخرين أيًضا جانبًا مهاًم من رسل 

السالم كام هو موضح أدناه. 
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شجعت املشاركة يف رسل السالم الكشافني عىل تويل أدوار قيادية 

داخل الكشافة ومجتمعهم، كام وِجد يف تقييم منتصف املدة لعام 

2015. عىل سبيل املثال، منذ عام 2013 يف اإلقليم األمرييك، شارك ما 

يقرب من 60-100 من الكشافني )متوسط أعامرهم 21 عاًما( سنويًا 

يف تدريب القيادة للبلدان األمريكية )ILT( الذي يركز عىل مهارات 

القيادة وتطوير الفريق وحل املشكالت ورسل السالم.  أفاد املشاركون 

السابقون الذين شملهم االستبيان أن ٪80 قد شغلوا منذ ذلك الحني 

منصبًا رئيسيًا أو منصبًا تطوعيًا مع املجموعات الكشفية أو منطقة؛ 

كان أحد الجوانب املهمة للتأثري عىل الكشاف الفردي هو تكرار املشاريع كام هو موضح أعاله، شعر 53 ٪ من الكشافني الذين شملهم 

االستبيان بأنهم ُملهمون لتكرار نشاط أو مرشوع رسل السالم؛ وجد ٪51 من قادة الكشافة أن رسل السالم "مفيد جًدا" لتبادل الخربات وإلهام 

األعامل الجديدة.  كام شوهدت تأثريات التكرار واإلرشاد يف املشاريع التي كان لها نهج "تدريب املدربني"؛ بالنسبة لدورة  تدريب القادة األمرييك، 

أفاد 77 ٪ من املشاركني السابقني الذين شملهم االستبيان أنهم دربوا قادة أو كشافني آخرين عىل مهارات القيادة بعد دورة  تدريب القادة 

األمرييك.

٪60 شغلوا منصبًا تطوعيًا خارج الكشافة ويشارك ٪37 اآلن يف إدارة 

جمعياتهم الكشفية الوطنية )مثل أن تصبح مستشاًرا للشباب( )انظر 

مربع التحديد أدناه( .   

فيام يتعلق بقيام الكشافني بدور أكرث نشاطًا يف املجتمع، أشار 

قادة الكشافة الذين شملهم االستبيان إىل أن رسل السالم كانت أكرث 

فائدة لتعزيز خدمة املجتمع بني الكشافني:

نافع جدا نافع نافع نوعا ما قليل النفع غري نافع

 تعزيز خدمة املجتمع بني الكشافني

متكني التبادل الدويل بني الكشافني

النمو والتطور الشخيص ألعضاء جمعيتك الكشفية الوطنية

إظهار التأثري الذي تحققه الكشافة يف جميع أنحاء العامل للجمهور )والجهات املانحة(

متكني تبادل الخربات / املشاريع / األنشطة وإلهام اإلجراءات الجديدة

فائدة شبكة رسل السالم حسب قيادات الكشافة

)استبيان  لقادة الكشافة العدد = 430، خيار واحد لكل بيان(
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مرشوع حوض األسامك واملزرعة الزراعية يف كينيا

بدأ مرشوع رواالن املتكامل لحوض األسامك واملزرعة الزراعية، 

وهو مرشوع الغذاء من أجل الحياة، يف كينيا يف عام 2016، عىل 

مدار 12 شهرًا، بالقرب من كيبريا، أكرب حي فقري حرضي يف إفريقيا يف 

نريويب. بدأ املرشوع بتطوير مزرعة أسامك بأيادي الجوالني وبدعم من 

رسل السالم لتوفري أسامك مستدامة للسوق املحيل، ثم تنوع الحًقا 

ليشمل األعامل التجارية الزراعية )زراعة الخرضاوات الحرضية( وكذلك 

الدواجن. كام تضمنت "البستنة املخروطية" التي اُستخدمت فيها 

نفايات مواد البناء لبناء مخاريط دائرية لزراعة الخرضاوات. يعد هذا 

املرشوع املتكامل مثاالً ممتازًا ملرشوع "التعلم باملامرسة" املبتكر الناجح 

للغاية، حيث يقوم ببناء املهارات الفنية للمشاركني إلنشاء وسيلة 

لتحقيق األمن الغذايئ للمجتمع، وتوليد الدخل واالعتامد عىل الذات. 

جزء من نجاح املرشوع هو أنه قابل للتطوير وسهل التكرار 

ومستدام. تبقي املعرفة املنقولة من الجوالني وأفراد مجتمع روالن 

مع الناس. كام أنه يجلب فوائد كبرية للمجتمع الذي يوفر األسامك 

بسعر أرخص من أسعار السوق وقد أنشأ برنامًجا لألمن الغذايئ ألفراد 

املجتمع املحيل الضعفاء للغاية )تزويدهم مبنتجات سمكية مجانية(، 

والذي يظل عالمة بارزة يف املجتمع. اكتسب أعضاء املجتمع الثقة يف 

الكشافة من خالل املرشوع الذي يولد دعاية إيجابية ستساعد يف املزيد 

من أنشطة املشاركة املجتمعية. متت مشاركة منوذج املرشوع عىل 

نطاق واسع مع املجموعات الكشفية األخرى لتكرار املرشوع وّشكل 

الحًقا أساس رشاكة بني جمعية الكشافة الكينية ووزارة الزراعة والرثوة 

الحيوانية ومصايد األسامك.

كانت عوامل النجاح الرئيسية للمرشوع التي رصح بها الكشافون 

املشاركون يف املرشوع هي: التدريب عىل مهارات إدارة املرشوعات 

وأفضل املامرسات يف تربية األسامك، والبحوث قبل املرشوع والتخطيط 

للتنبؤ باملخاطر، واإلرشاد والدعم من املقر الرئييس لجمعية الكشافة 

الكينية واملكتب الكشفي العاملي مركز الدعم األفريقي. متت اإلشارة 

أيًضا إىل االعتبار املبكر لالستدامة كمفتاح للنجاح، والذي تضمن كيفية 

تنويع املنتجات بشكل أكرب، وكيفية إرشاك املزيد من الكشافني وكيفية 

تحديد الرشكاء الذين ميكنهم تقديم مساهامت من حيث الخربة 

الفنية والتدريب للفريق باإلضافة إىل املوارد اإلضافية ) يف هذه الحالة 

    .)Dauda مؤسسة  داودا

لقد أثرى املرشوع أيًضا حياة الكشافني املشاركني يف نواح كثرية. 

لقد جلب فوائد مثل: املهارات القابلة للتحويل )مبا يف ذلك مهارات 

إدارة املرشوعات( واملعرفة وفوائد العمل الجامعي وعالقات أقوى مع 

أعضاء املجتمع وتغيريات يف املواقف والثقة والشعور باإلنجاز. كام علق 

 أحد الكشافني:

"تعلمت أنه يجب أن يكون لدي هدف يف الحياة؛ إن امتالك 

يشء خاص بنا أمر مهم لنجاحي. كانت املهارات واملعرفة مفيدة 

للغاية حيث تعلمت القيادة والعمل مع فريق. إنه ألمر مدهش 

أننا ندير كل يشء يف املرشوع مبفردنا اآلن ".  

يخطط املرشوع حاليًا للتوسع من خالل زراعة املحاصيل الغذائية 

عىل طول نهر كيبريا كجزء من االستمرار يف تنظيف األنهار داخل 

املناطق العشوائية وتوفري االكتفاء الذايت.
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املجتمعات واملستفيدون

كام هو موضح أعاله، استوحى 93 ٪ من الكشافني الذين شملهم 

االستبيان من رسل السالم للقيام بدور أكرث نشاطًا يف مجتمعهم وتم 

تنفيذ ما مجموعه 1.92 مليار ساعة خدمة تركز عىل خدمة املجتمع. 

ارتبط هذا املستوى العايل من النشاط عىل مستوى املجتمع بإدماج 

رسل السالم يف الجانب الرتبوي للكشافة. عىل سبيل املثال، كان هذا 

غالبًا مبثابة شارة رسل السالم التي يتم الحصول عليها من خالل ساعات 

خدمة املجتمع التي يتم تسجيلها بعد ذلك عىل scout.org. كان هذا 

هو الحال بالنسبة ملعظم اإلقليم األسيوي البسيفييك والبلدان يف أقاليم 

أخرى، مثل اململكة العربية السعودية )انظر مربع التحديد أدناه(. 

كام قدمت الكشافة األمريكية شارة رسل السالم لخدمة املجتمع. 

كان يُنظر إىل دور رسل السالم عىل أنه يساهم يف تنشيط خدمة 

املجتمع لتصبح جوهر الكشافة وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي العاملي 

والجمعيات الكشفية الوطنية الذين متت مقابلتهم. جاء هذا الدور 

النشط يف املجتمع نتيجة لرسل السالم تم تقدميه أيضأ يف تقييم 

منتصف املدة لعام 2015. تم سؤال الكشافني الذين شملهم االستبيان 

يف عام 2020 عن النتيجة الرئيسية لدورهم األكرث نشاطًا يف املجتمع 

مع "مساعدة األشخاص املحتاجني مبارشة" و "التنمية الشخصية" األكرث 

انتشاًرا: 

مساعدة املحتاجني مبارشة يف 

مجتمعي

مساعدة مرشوع مجتمعي  التنمية الشخصية لذايت

عىل فعل املزيد

بناء قدرات املشاريع املجتمعية

شوهدت النتائج الرئيسية لدور أكرث نشاطا للكشافة يف املجتمع بفضل رسل السالم 

)استبيان الكشافني العدد = 1918 خيار واحد فقط(

http://scout.org
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وانعكس هذا التأثري عىل مستوى املجتمع أيًضا يف عدد 

املستفيدين الذين تم الوصول إليهم. مل يتم اإلبالغ يف جميع املشاريع 

عن املستفيدين الذين تم الوصول إليهم عىل مستوى املجتمع، ولكن 

من بني تلك املشاريع املمولة التي أعلنت )207 من 532(، تم تسجيل 

ما يزيد عىل 4.7 مليون مستفيد  تم الوصول إليهم و/أو خدمتهم و/ 

أو مساعدتهم. وبالنظر إىل أن ما يقدر بنحو 16 مليون مرشوع وعمل 

غري ممول تركز إىل حد كبري عىل خدمة املجتمع، فمن املرجح أن يكون 

عدد املستفيدين اآلخرين الذين تم الوصول إليهم عرشات املاليني.  

اختلف نطاق بعض املستفيدين من مرشوع إىل آخر؛ من حوايل مليون 

شخص تم الوصول إليهم يف رسيالنكا من خالل مرشوع صفر نفايات 

الذي رفع الوعي حول إعادة التدوير وتقليل النفايات يف املنازل إىل 

حوايل 40 شخًصا بال مأوى مدعومني بالطعام يف مدينة أمريكية من 

مرشوع غري ممول ملجموعة كشفية محلية. 

غطت املشاريع مجموعة واسعة من املجاالت مبا يف ذلك: 

تحسني البنى التحتية والبيئة املحلية. االستعداد للكوارث الطبيعية. 

األمن الغذايئ؛ توفري فرص إدرار الدخل؛ زيادة التسامح واإلندماج 

والتنوع والحوار؛ ومساعدة الفئات األكرث ضعفا. كام تم توفري متويل 

من رسل السالم ملساعدة الكشافني عىل االستجابة للكوارث واألزمات 

يف مجتمعاتهم. منذ أوائل عام 2020، ركزت االستجابة لألزمات عىل 

جائحة كوفيد-١٩ العاملي، حيث استجاب العديد من الكشافني لدعم 

األشخاص األكرثُعرضة لخطر الفريوس )انظر مربع التحديد(.   

وتوضح املشاريع التي تركز عىل الفئات األكرث ضعفاً بشكل جيد 

تأثري رسل السالم عىل مستوى املجتمع وعىل املستفيدين املعنيني. يعد 

مرشوع تذكرة من أجل الحياة يف اإلقليم اآلسيوي الباسيفييك مثاالً 

عىل املكان الذي يكون فيه رسل السالم له تأثري تحويل عىل املشاركني، 

ومعظمهم من أطفال الشوارع السابقني. تحدث األطفال عن كيف أن 

مرشوع تذكرة من أجل الحياة طور قيمتهم الذاتية وثقتهم بأنفسهم، 

وإثبات امتالكهم املهارات واملوارد األساسية للبقاء عىل قيد الحياة 

واملساهمة أيًضا يف املجتمع، مع استمرار العديد منهم يف العمل 

التطوعي واألدوار القيادية يف الكشافة )انظر مربع التحديد أدناه( 

واملزيد من متابعة هذا التأثري.  

كانت استدامة املشاريع عىل مستوى املجتمع من القضايا التي 

أثريت أثناء التقييم وستتم مناقشتها مبزيد من التفصيل أدناه. 
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 )TTL(مرشوع تذكرة للحياة

يعد تذكرة للحياة مرشوًعا رائًدا يف اإلقليم اآلسيوي الباسيفييك 

)APR( يدعم األطفال الضعفاء واملحرومني، ومينحهم إمكانية الوصول 

إىل الكشافة والتعليم واملهارات الحياتية األساسية - "تذكرة" لحياة 

أفضل. يعيش العديد من هؤالء األطفال يف مالجئ مؤقتة أو مساكن 

غري آمنة أو يف الشارع. تتسم حياتهم بالفقر املدقع وانعدام األمن، 

كام أن العديد منهم متورط يف تعاطي املخدرات وأنشطة ضارة أخرى، 

ويتعرضون لخطر االستغالل. ال يتمتع الكثري منهم بدعم الوالدين، ويف 

حالة وجود العائالت، قد يرون الطفل كمصدر للدخل من التسول أو 

العمل - التعليم ليس خياًرا. األنشطة املقدمة من خالل مرشوع تذكرة 

للحياة قادرة عىل مساعدة األطفال ككشافني عىل التطور يف جوانب 

مختلفة من حياتهم؛ تربويًا وأخالقيًا وجسديًا باإلضافة إىل توفري الروتني 

واالستقرار الرضوريني. 

مرشوع تذكرة للحياة تم إطالقه يف عام 2006 مستوحى من 

مرشوع مامثل تديره جمعية الكشافة الكينية. يف عام 2019، أعيد 

إطالق الربنامج كربنامج كشفي رائد مدته خمس سنوات يوفر التزاًما 

طويل األجل لسالمة أطفال الشوارع يف جميع أنحاء اإلقليم. 

ماذا تعني تذكرة للحياة؟ بدأ مرشوع تذكرة للحياة بتحديد 

األطفال والشباب األكرث ضعًفا وتعرًضا للخطر، ويعرّفهم بالكشافة. 

العمل مع الهياكل املجتمعية الحالية والرشكاء هو املفتاح لتأسيس 

عالقة قوية وثقة. ثم يتم تعريف األطفال عىل الطريقة الكشفية، 

ومساعدتهم يف قضايا النظافة، وارتداء زي موحد نظيف والشعور 

بالرضا عن أنفسهم. يعد االجتامع الكشفي األسبوعي فرصة لهم 

للتواصل االجتامعي واالنخراط يف األنشطة والتعلم والنمو والعمل مًعا 

عىل تطويرهم الشخيص - يُنظر إىل هذا الروتني عىل أنه حيوي. يتمثل 

فيه جوهر الربنامج الكشفي يف خدمة املجتمع، حيث "يرد" الشباب 

بساعات تطوعية للمساعدة يف املساهمة يف مجتمعاتهم املحلية. ويتم 

ذلك بالرشاكة مع املنظامت املحلية واملدارس واملجتمع املدين من أجل 

إعداد هؤالء الشباب ليصبحوا مواطنني فاعلني. مُينح الكثريون فرصة 

العودة إىل املدرسة إذا لزم األمر، وهناك أيًضا فرص يف بعض البلدان 

للتدريب املهني و/ أو تقديم منح دراسية ملزيد من الدراسات، كام 

أوضح هؤالء املشاركون:

"من خالل الكشافة تشمل القيم التي تعلمتها أن أكون جديًرا 

بالثقة، وأن أكون مفيًدا، وأن أكون لطيًفا مع الناس. وامليزة 

األخرى هي أن تذكرة للحياة ساعدتني يف إنهاء دراستي 

الجامعية وتشكيل مستقبيل ".
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"من األشياء امللموسة التي تلقيتها هي املنحة التي ساعدتني 

عىل التخرج. لقد ساعدتني يف بدء حيايت وعميل ".

تذكرة للحياة ــ ما هو تأثريها؟ من الواضح أن تذكرة للحياة ميكن 

أن يكون لها تأثري تحويل عىل مستوى الفرد، باإلضافة إىل وجود عدد 

من الفوائد عىل مستوى املجتمع وداخل الحركة الكشفية ككل.

تشهد املقابالت مع املشاركني يف مرشوع تذكرة للحياة عىل 

التغيريات التي ميكن للربنامج إحداثها - استعادة الكرامة وتقدير الذات 

لألطفال املعنيني ومنحهم املهارات واملوارد األساسية للبقاء واالزدهار 

يف املجتمع. كام أشار أحد أطفال الشوارع السابقني، "يستطيع األطفال 

التحدث عن أنفسهم وإثبات أنفسهم وهو ما مل يكن مبقدورهم 

القيام به من قبل" . يف املقابالت التي أجريت مع املشاركني السابقني 

والحاليني يف مرشوع تذكرة للحياة يف بنغالديش والهند وإندونيسيا 

والفلبني، شددوا عىل الثقة واملهارات واملعرفة املكتسبة والشعور 

باالنتامء الذي منحهم إياه الربنامج، باإلضافة إىل املهارات امللموسة مثل 

معرفة ريادة األعامل. من بني هذه املجموعة، متكن بعض الذين متت 

مقابلتهم من بدء أعاملهم التجارية الخاصة، واالنتقال إىل مزيد من 

التعليم وقيادة فرقة كشافة خاصة بهم.

كام تدعم برامج تذكرة للحياة األطفال للعودة إىل املدرسة. يف 

إحدى الفرق يف الفلبني، متكن معظم أعضاء مجموعة تذكرة للحياة 

الكشفية من إنهاء مدرستهم الثانوية، ويكمل بعضهم اآلن دراساتهم 

العليا. لكن قد يكون تحقيق هذا صعبا وغري ممكن لجميع األطفال، 

بعضهم لديه مواقف عائلية تدفعهم إىل التوقف عن الدراسة والبحث 

عن عمل. يف هذه الحاالت، يجب إنهاء عقد املنحة.

بالنسبة للمشاركني كقادة كشافة ومعلمني يف مرشوع تذكرة 

للحياة، )وكثري منهم مشاركون سابقون(، اكتسبوا الثقة بالنفس والحافز 

القوي من خالل الربنامج، وأصبحوا اآلن يف وضع جيد لفهم احتياجات 

األطفال وتوفري قيادة قوية. كام أشار أحد األشخاص الذين متت 

مقابلتهم، "يكمن نجاح مرشوع تذكرة للحياة عىل التزام قادة الوحدة 

وقدرتهم" .

كام تجلب تذكرة للحياة منافع للمجتمع وعىل املستوى الوطني. 

بصفتهم مواطنني إيجابيني مسؤولني، فإن العديد من الشباب املشاركني 

يف املرشوع يُعتربون اآلن أصواًل ملجتمعهم ويف دول مثل بنغالديش، 

عززت تذكرة للحياة صورة الكشافة عىل املستوى الوطني. كام أشار 

املنسق الوطني، فإن "كشافة مرشوع تذكرة للحياة تسبق اآلخرين 

بخطوة وهي فعالة يف تشجيع اآلخرين عىل الترصف بشكل صحيح 

بأمانة ونزاهة ولطف" .  يوفر مرشوع تذكرة للحياة والتوسع املخطط 

له أيًضا فوائد كبرية للحركة الكشفية. إنه قادر عىل إثبات تقديم 

مساهمة كبرية يف حياة الشباب املحرومني - مبا يتمىش مع املهمة 

واألولويات اإلسرتاتيجية للحركة الكشفية )ال سيام التأثري االجتامعي 

والتنوع والشمول( . كام أنه يعزز صورة الكشافة كحركة شبابية، مع 

إمكانية جذب رشكاء محليني ودوليني وإظهار التأثري.  
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ما مدى استدامة فوائد مرشوع تذكرة للحياة؟ العديد من فوائد 

مرشوع تذكرة للحياة لها احتاملية عالية لالستدامة ألنه كام أشار 

أحد قادة الكشافة، اكتسب املشاركون بالفعل املعرفة وطوروا الثقة 

التي ستبقى معهم وستظل جزًءا من حياتهم. ال يزال العديد منهم 

جزًءا من الكشافة وتلقوا دعاًم شخصيًا ساعدهم يف تعزيز ما تعلموه 

من املرشوع وأصبحوا دعاة ملرشوع تذكرة للحياة، وملتزمون بتحفيز 

اآلخرين. باإلضافة إىل ذلك، بُذلت جهود لضامن توحيد تقديم التدريب 

لجميع منسقي املرشوع من خالل تطوير دليل تدريبي، ومعيار لقياس 

فعالية وتأثري الربنامج. مع الرتكيز عىل بناء القدرات من خالل التدريب، 

فضالً عن الرصد والتقييم املنتظمني )عىل سبيل املثال، لدى بنغالديش 

لجنة مراقبة تتألف من 12 عضًوا(، وهذا سيساعد عىل ضامن التحسني 

املستمر.

املرحلة التالية من مرشوع تذكرة للحياة: من الواضح أن املرشوع 

له تأثري ُمغري للحياة عىل حياة أولئك املشاركني يف دعم العديد من 

األطفال لالنتقال من هامش املجتمع إىل التيار السائد. الحاجة كبرية; 

هناك ما يقدر بنحو 100 مليون من أطفال الشوارع عىل مستوى العامل، 

وهو رقم سريتفع فقط بسبب آثار جائحة فريوس كورونا املستجد. 

تذكرة للحياة لديها إمكانية كبرية لزيادة تأثريها. أُعيد إطالقه مؤخرًا 

كربنامج رائد جديد مدته خمس سنوات ممول مبليون دوالر من مانح 

آخر، وهو اآلن قيد التنفيذ يف بنغالديش وإندونيسيا ونيبال والفلبني 

وتايالند بهدف الوصول إىل 10,000 طفل من خالل 250 مجموعة  

كشفية جديدة. يُعد النطاق املوسع لربنامج تذكرة للحياة املُخطط له 

طموًحا ويجب إيالء االهتامم لعدد من العوامل، التي حددها الربنامج 

بالفعل يف عمله حتى اآلن من أجل استمرار نجاحه. وتشمل هذه 

العوامل تعزيز القدرات عىل املستويني الوطني واملحيل، ودعم تطوير 

قادة الوحدات امللتزمني، ودعم املجتمع والرشاكات باإلضافة إىل الدعم 

الفني واملعنوي املستمر من املنظمة العاملية للحركة الكشفية.
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املستوي الوطني 

من املفهوم أن التأثري عىل املستوى الوطني هو تأثري رسل السالم 

عىل برامج الجمعيات الكشفية الوطنية وسياساتها واسرتاتيجياتها 

وهياكلها وقدراتها بشكل عام. جنبا إىل جنب مع املشاريع عىل مستوى 

املجتمع املوضحة أعاله، قامت رسل السالم أيًضا بتمويل املشاريع 

التي ركزت عىل تعزيز قدرات الهياكل الكشفية - والتي متثل 47 ٪ من 

جميع املشاريع. عىل الرغم من أن بعض هذه املشاريع كانت تدار عىل 

املستوى اإلقليمي أو العاملي، إال أن هدفها كان إىل حد كبري تحسني 

قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية.  كام هو مذكور أعاله، تلقت 104 

من 171)٪61( من الجمعيات الكشفية الوطنية مساعدة رسل السالم 

لتعزيز قدراتها التنظيمية، وليس يف ذلك الجمعيات الكشفية الوطنية 

التي تلقت مساعدة بشكل غري مبارش من خالل الربامج العاملية التي 

يدعمها رسل السالم مثل أداة تقييم الدعم العاملي وخدمات املنظمة 

العاملية للحركة الكشفية)انظر املزيد أدناه( .  

أكد هذا التقييم نتائج تقييم منتصف املدة لعام 2015 بأن رسل 

السالم قد ساهمت يف تحسني برامج الشباب؛ عالقات أفضل بني القيادة 

عىل املستوى املحيل واإلقليمي والوطني؛ تعزيز قدرات إدارة املشاريع 

يف الجمعيات الكشفية الوطنية. وصورة عامة أفضل للجمعيات 

الكشفية الوطنية. مزايا إضافية تم تحديدها يف عام 2020 مبا يف ذلك 

تحديث وإصالح الكشافة يف بعض البلدان وزيادة العضوية كام هو 

موضح أدناه. 

ردت الغالبية العظمى من قادة الكشافة الذين شملهم االستبيان 

بأن رسل السالم قد ساهمت "كثريًا" أو "كثريًا جدا" )٪86( يف تعزيز 

قدرات جمعياتهم الكشفية الوطنية: 

كثريا جدا كثرياً بعض الىشء قليالً ال عىل اإلطالق

مساهمة رسل السالم يف تعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية

)استبيان لقادة الكشافة العدد = 286، خيار واحد فقط(
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كان تحسني برامج الشباب أيًضا محور تركيز قوي ملشاريع رسل 

السالم. عىل سبيل املثال، استخدمت الحركة الكشفية الوطنية يف أرمينيا 

مرشوع رسل السالم إلعادة تصميم برنامج الشباب وإعادة إطالقه 

بالكامل. شوهدت مشاريع مامثلة يف الجمعيات الكشفية الوطنية يف 

جميع األقاليم الجغرافية5.  عندما طُلب من الكشافني والقادة الذين 

شملهم االستبيان اإلشارة إىل النتيجة الرئيسية لبناء قدرات رسل السالم 

يف الجمعيات الكشفية الوطنية، أشارت كلتا املجموعتني إىل برامج 

شبابية أفضل تليها زيادة يف العضوية:

5تم تنفيذ مشاريع ممولة مع الرتكيز بشكل خاص عىل برامج الشباب الوطنية يف البلدان التالية: أرمينيا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، ليسوتو، غانا، سيشيل، غامبيا، جنوب السودان، 

جزر املالديف، كازاخستان، جمهورية التشيك وأوروغواي. 

برنامج الشباب يتكيف بشكل 

أفضل مع االحتياجات املحلية 

للشباب

زيادة يف عدد املنتسبني إدارة  وصنع أفضل للقرار 

عىل جميع املستويات يف 

الجمعية الكشفية الوطنية

املزيد من التبادل الدويل إدارة مالية أفضل

النتائج الرئيسية التي ُشوهدت ملشاريع تعزيز قدرات رسل السالم 

)استبيان الكشافني والقادة العدد = 1867، ن = 494 خيار واحد فقط(

الكشافون  القادة
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كان بناء قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية محط تركيز 

ملحوظ يف إفريقيا )٪65 من جميع املشاريع املمولة( وأوراسيا 

)٪59( واملرشوعات العاملية )٪79(، عىل الرغم من تنفيذ مثل هذه 

املشاريع يف جميع األقاليم. يف العديد من البلدان، ركز بناء القدرات 

عىل تحديث الكشافة وإصالحها. وقد اشتمل ذلك غالبًا عىل مراجعة 

الهياكل والربامج والسياسات ووضع سياسات جديدة.   وفًقا ملوظفي 

املكتب الكشفي العاملي وأعضاء لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية، كانت 

مشاريع رسل السالم من هذا النوع مساهمة كبرية يف تنشيط الكشافة 

يف هذه البلدان، جنبًا إىل جنب مع مشاريع رسل السالم العاملية، مثل 

أداة تقييم الدعم العاملي وخدمات املنظمة الكشفية العاملية.  

عىل سبيل املثال، يف بنني، من خالل مرشوع رسل السالم، طورت 

الجمعية الكشفية الوطنية خطة إسرتاتيجية جديدة، وهيكليات حوكمة 

منقحة، وقدمت برنامج شباب جديداً. وبالتايل، كانوا أول جمعية 

كشفية وطنية فرنكوفونية تحصل عىل شهادة  أداة تقييم الدعم 

العاملي املدققة بشكل مستقل. مع زيادة العضوية والرشاكات، أطلقت 

بنني مرشوًعا ثانياً مموالً من قبل رسل السالم يف عام 2018 لتعزيز 

أهداف التنمية املستدامة.  
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الكشافة يف السعودية

كانت جمعية الكشافة العربية السعودية داعامً قوياً لرسل السالم 

منذ إطالقها وشاركت يف العديد من جوانبها مبا يف ذلك: 

يف كل عام، يقدم اآلالف من الكشافني والقادة املحليني املساعدة 	 

ملاليني الحجاج خالل زيارتهم إىل مكة إلكامل الحج بدعم من رسل 

 السالم. 

تم إدخال شارة رسل السالم يف جميع مستويات الكشافة مع 	 

 ساعات الخدمة الفردية املطلوبة يف املجتمع. 

أطلقت الكشافة السعودية مرشوًعا كبريًا غري ممول للتوعية 	 

البيئية يركز عىل زيادة الوعي يف املجتمع حول مجموعة من 

اإلصدارات مبا يف ذلك إعادة التدوير والتلوث واحرتام الحيوانات. 

يصل املرشوع إىل ذروته كل عام مع وجود منافسة بيئية بني 

 املجموعات الكشفية. 

ركز مرشوع آخر غري ممول لرسل السالم عىل الوعي الصحي بني 	 

الشباب وهو املرشوع الذي تم تكييفه خالل أزمة كوفيد-١٩ لدعم 

الفئات األكرث ضعفاً، عىل سبيل املثال جمع األدوية وتسليمها 

 لألشخاص املعرضني للخطر الذين تم احتجازهم يف املنزل. 

كام استضافت اململكة العربية السعودية عدًدا من فعاليات رسل 	 

السالم مبا يف ذلك املؤمتر الدويل حول الشباب التطوعي والحوار يف 

عام 2013؛ واثنني من املخيامت)معسكرات السالم( بحوايل 6,000 

مشارك، باإلضافة إىل معسكر بيئي حرضه جوالون من جميع أنحاء 

 العامل يف عام 2015.

أكملت جمعية الكشافة العربية السعودية بنجاح عملية أداة 	 

تقييم الدعم العاملي وحصلت عىل شهادة أداة تقييم الدعم 

العاملي املمنوحة من مؤسسة SGS. تضمنت أداة تقييم الدعم 

العاملي مراجعة جميع سياسات وبرامج الكشافة يف اململكة 

العربية السعودية مام أدى إىل رؤية متفق عليها للكشافة يف 

اململكة العربية السعودية مع أهداف محددة مبا يف ذلك منو 

 العضوية وجذب املزيد من الفتيات إىل الكشافة.

بشكل عام، كانت رسل السالم مساهمة مهمة يف تحديث وتوسيع 

الكشافة يف اململكة العربية السعودية.  إن الرؤية التي قدمتها رسل 

السالم واالسرتاتيجيات املنقحة بفضل عملية أداة تقييم الدعم العاملي 

قد دعمت منو العضوية؛ مبقدار يرتاوح بني 10-٪50 يف السنوات 

املاضية.  مع وجود حوايل 250,000 كشاف حاليًا، فإن الطموح هو 

الوصول إىل مليون عضو مع منو كبري متوقع بشكل رئييس مع انضامم 

املزيد من الفتيات، والذي أقرته وزارة الرتبية والتعليم. 
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املستوي اإلقليمي  

يرتكز تأثري رسل السالم عىل الربامج والسياسات واالسرتاتيجيات 

والهياكل والقدرات الكشفية عىل املستوى اإلقليمي إىل حد كبري 

  .)RSCs( حول األقاليم الجغرافية الستة ومراكز الدعم اإلقليمية

استخدمت جميع األقاليم املشاريع املمولة من قبل رسل السالم لدعم 

اسرتاتيجياتها وأولوياتها اإلقليمية مع عرض األمثلة التالية: 

كانت الحوكمة الرشيدة من األولويات التي ظهرت يف مشاريع 	 

رسل السالم لإلقليم األفريقي والعريب واآلسيوي البسيفييك 

واألوراسيوي؛ التنوع والشمول يف اإلقليم األسيوي البسيفييك 

واألورويب واألمرييك )انظر األمثلة أعاله حول الحوكمة الرشيدة 

 )بنني( والتنوع والشمول )قوس قزح رومانيا(. 

استخدم مكتب الدعم اإلقليمي اليورواسيوي متويل رسل السالم 	 

بشكل اسرتاتيجي لدعم اإلصالحات الواسعة الالزمة للكشافة يف 

اإلقليم، مام يسمح للفريق اإلقليمي بزيارة جميع الجمعيات 

الكشفية الوطنية التسع يف اإلقليم، ووضع خطط عمل وخرائط 

طريق مع الجمعيات الكشفية الوطنية، وتقديم مدخالت يف 

 مراجعة كشفية إقليمية إسرتاتيجية.  

ركزت العديد من األقاليم عىل املناطق الفرعية مع مشاريع رسل 	 

السالم حيث قامت بتقييم الكشافة التي بحاجة إىل مزيد من 

التطوير، كام هو الحال يف البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية؛ 

دول جنوب املحيط الهادئ يف آسيا ودول البلقان يف أوروبا 

باإلضافة إىل البلدان الفردية )مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية 

 وميامنار(.  

أقام مركز الدعم اإلقليمي يف أوروبا مرشوع "منح صغرية" فتم 	 

تقديم متويل منه )حوايل 5000 يورو( إىل الجمعيات الكشفية 

الوطنية يف اإلقليم )تم اختيارها من قبل لجنة اتخاذ القرار 

اإلقليمية( والتي قامت بعد ذلك بتوزيع األموال عىل مشاريعها 

عىل مستوى املجموعات الكشفية، عىل سبيل املثال، يف جمهورية 

 التشيك إىل 40 مجموعة كشافة.   

املشاريع التي كانت تدار يف بلدان متعددة وتديرها املراكز 	 

اإلقليمية املعنية. وشملت هذه: دورة تدريب للقادة  يف 

األمريكتني )انظر املربع املميز أدناه( ويف إفريقيا؛ مساعدة 

الالجئني ومشاريع الرتحيب يف جميع أنحاء أوروبا؛ تذكرة للحياة يف 

أسيا والغذاء من أجل الحياة يف أفريقيا.

كان هناك إجامع بني موظفي مكاتب الدعم اإلقليمية وأعضاء 

لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية عىل أن دعم رسل السالم كان عامالً رئيسياً 

يف التقدم املحرز يف اسرتاتيجياتهم وأولوياتهم اإلقليمية، كام يتضح من 

اقتباساتهم التالية: 

"لقد استخدمنا رسل السالم لتعزيز سياساتنا وخططنا اإلقليمية 

مع الجمعيات الكشفية الوطنية؛ فمع متويل رسل السالم، ميكننا 

إعطاء األولوية لقضايا مثل التنوع والشمول " 

"رسل السالم ساهمت بشكل كبري يف خططنا اإلقليمية وأعاملنا 

التي مل تكن لتحدث لوال دعم رسل السالم"

كانت رسل السالم فرصة كبرية لنا لرتكيز طاقتنا عىل بناء الحركة 

الكشفية يف إقليمنا. وتدعيم االتجاه الجديد الذي سلكناه "

من األبعاد املهمة األخرى لألثر بالنسبة لألقاليم إدارة عملية املنح 

مع لجان اتخاذ القرار اإلقليمية، عىل النحو املبني أدناه يف الفصل 2.3. 
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تدريب القيادة لإلقليم األمرييك 

تدريب القيادة لإلقليم األمرييك هو مرشوع تعاوين لجميع البلدان 

الـ 34 يف اإلقليم األمرييك، ويُنفذ منذ عام 2013 ويوفر تدريبًا قياديًا  

ملدة أسبوع مرة واحدة يف السنة يف بيئة تعاونية قامئة عىل األنشطة 

والتي تُِعد شباب اإلقليم لخدمة الكشافة يف بلدانهم. تم تدريب ما 

مجموعه 542 مشاركًا بني عامي 2013 و 2019 مبتوسط عمر 21 

عاًما.  لتقييم نتائج تدريب القادة لإلقليم األمرييك، تم إجراء استبيان 

للمشاركني السابقني، وحصل عىل معدل استجابة ٪34 باإلضافة إىل 

مقابالت مع املُستجيبني الرئيسيني )6 من خريجي الربنامج و 5 من 

موظفي الجمعيات الكشفية الوطنية(. 

رد فعل املشاركني: أظهرت نتائج االستبيان أن املوضوعات الثالثة 

األكرث فائدة للدورة هي القيادة وتطوير الفريق وحل املشكالت / 

ديناميكيات الفريق. أشارت مالحظات املشاركني إىل رضاهم عن 

التدريب، مبا يف ذلك: 

 "تدريب القيادة لإلقليم األمرييك هو واحد من أكرث األدوات 

تأثريًا التي شاهدتها كجزء من الحركة الكشفية ..."

"إن تدريب القيادة لإلقليم األمرييك أداة قوية للتأثري ىف 

الشباب. استمروا، واصلوا تنفيذها، فلنجعلها أكرب ... "

"كان تدريب القيادة لإلقليم األمرييك تجربة غريت حيايت وال 

أستطيع حًقا التعبري عنها بالكلامت." 

التغيري يف املواقف: كان أحد التدابري البديلة لتحديد التغيريات يف 

املواقف يف االستبيان هو تقييم ما إذا كان املشاركون ال يزالون عىل 

اتصال ببعضهم البعض بعد التدريب وما يشاركونه - التشبيك،والتي 

كانت أحد أهداف التدريبات. أظهرت نتائج االستبيان أن ٪95 من 

املشاركني السابقني تواصلوا مع بعضهم البعض، وناقشوا يف الغالب 

القضايا العامة وخرباتهم الكشفية.

التغيريات يف املعرفة، وتحسني املهارات والسلوك: كان من املتوقع 

أن ينخرط املشاركون يف أنشطة مختلفة بعد التدريب، وهو ما أكده 

االستبيان واملقابالت. كان معظم املشاركني نشيطني بشكل عام يف تعليم 

اآلخرين حول رسل السالم أو الربامج العاملية، وتقلدوا مناصب وظيفية 

أو تطوعية، و / أو شاركوا يف تنظيم حدث بسبب مهاراتهم التي 

تعلموها من التدريب، كام هو مفصل يف الجدول التايل:
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النسبة املئوية  الذين 

قالوا نعم
هل قمت بأي من األنشطة التالية كنتيجة ملشاركتك يف تدريب القيادة لإلقليم األمرييك؟

81% تعليم القادة أو الكشافني اآلخرين يف جمعيتك الكشفية الوطنية عن رسل السالم أو الربامج العاملية األخرى

80% شغل منصًبا رئيسًيا أو منصًبا تطوعًيا مع مجموعة أو منطقة كشفية

77% تدريب القادة أوالكشافني اآلخرين يف جمعيتك الكشفية الوطنية عىل مهارات القيادة

69% تحسني أو إنشاء تدريب أو أنشطة جديدة للكشافني يف جمعيتك الكشفية الوطنية

67%
متت دعوتك للمشاركة أو املساعدة يف تنظيم حدث وطني أو دويل بسبب املهارات التي تعلمتها يف تدريب القيادة لإلقليم األمرييك؟ )داخل وخارج 

الكشافة(

61% توليت منصبا تطوعيا خارج الكشافة

53% شاركت يف الفرق التنفيذية يف جمعيتك الكشفية الوطنية

43% تم تعيينك لوظيفة جزئًيا بسبب املهارات التي تعلمتها يف تدريب القيادة لإلقليم األمرييك

41% نفذت مرشوع رسل السالم يف بلدك

37% شاركت يف إدارة جمعيتك الكشفية الوطنية )عىل سبيل املثال كنت مستشاًرا للشباب(

21% شاركت يف إدارة الكشافة أو تطوعت مع الكشافة يف اإلقليم األمرييك أو املستوى العاملي

أشارت النتائج إىل مستوى جيد جًدا من الرضا عن تدريب القيادة لإلقليم األمرييك، بينام أظهرت أيًضا أن التعلم قد حدث مام 

أدى بالتايل إىل تغريات سلوكية مختلفة بني الغالبية العظمى من املشاركني، وعىل األخص يف تصعيد التدريب لآلخرين. لذلك ميكن 

أن نستنتج أن الفوائد املتوقعة للمشاركني يف تدريب القيادة لإلقليم األمرييك قد تحققت. تم التقاط هذا بشكل أفضل من قبل 

أحد املشاركني الذي قال: "بالتأكيد، كان أكرب تأثري لتدريب القيادة لإلقليم األمرييك هو تغيري املنظور. مل أكن أعرف متاًما ما يعنيه 

أن أكون قائًدا قادما و شاًبا. لقد أظهر يل تدريب القيادة لإلقليم األمرييك ذلك وقدم يل معلومات أكرث من كافية ميكنني طلبها ليك 

أجعل نفيس مواطًنا أفضل ".
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عاملي

يركز تأثري رسل السالم عىل املستوى العاملي عىل مشاريع املكتب 

الكشفي العاملي ورسل السالم املدارة للكشافة يف جميع أنحاء العامل.  

كام هو موضح أعاله، شكلت املشاريع العاملية ٪32 من إجاميل أموال 

رسل السالم املوزعة. أتاح الدعم الذي قدمته مبادرة رسل السالم 

للمكتب الكشفي العاملي تحسني الخدمات التي تقدمها إىل الجمعيات 

الكشفية الوطنية، وإضفاء الطابع املهني عليها، ويتجىل ذلك بشكل 

أكرب يف خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية التي نقلت املكتب 

الكشفي العاملي بعيًدا عن دور السكرتارية التقليدية إىل مركز خدمة 

بناًء عىل احتياجات األعضاء )انظر مربعات تسليط الضوء(.  تضمنت 

املشاريع الرئيسية األخرى أداة تقييم الدعم العاملي التي كان يُنظر 

إليها عىل أنها ذات تأثري كبري ىف برامج وإدارة الجمعيات الكشفية 

الوطنية )انظر مربع التحديد(، باإلضافة إىل الدعم املقدم لتجديد 

موقع الكشافة العاملية ووسائل التواصل االجتامعي، مبا يف ذلك إنشاء 

منصة تربعات عاملية )انظر(.

الحظ موظفو املكتب الكشفي العاملي أن متويل رسل السالم 

قد دعم جميع املبادرات الرئيسية للمكتب الكشفي العاملي عىل 

مدار العقد املايض وكان مبثابة "تغيري قواعد اللعبة" بالنسبة للحركة 

الكشفية، حتى لو مل تكن معروفة متاًما أو معرتفاً بها عىل هذا النحو.     

أداة تقييم الدعم العاملي 

أداة تقييم الدعم العاملي: هي معيار جودة مملوك للمنظمة 

العاملية للحركة الكشفية وممول من ِقبل رسل السالم الذي يُّقيم امتثال 

الجمعيات الكشفية الوطنية نحو أفضل املامرسات الدولية يف الحوكمة 

الرشيدة والجودة الكشفية. يتم استخدامه كأداة لتعزيز القدرات 

ولتحسني تقدم الجمعيات الكشفية الوطنية من خالل الرتويج الناجح 

لوعي أكرب بالتوقعات واملعايري التي تتوقعها املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية. تم تقديم أداة تقييم الدعم العاملي يف عام 2012 وتم طرحها 

الحًقا من خالل املنظمة العاملية للحركة الكشفية كنموذج للخدمة 

املقدمة إىل الجمعيات الكشفية الوطنية عرب اإلنرتنت يف عام 2017، 

وتطورت مبرور الوقت لتقديم دعم مخصص للمنظامت أثناء تطورها. 

منذ إنشائها، تم استخدام أداة التقييم من ِقبل ما يقرب من ٪70 من 

جميع الجمعيات الكشفية الوطنية يف جميع األقاليم.

تتكون أداة تقييم الدعم العاملي من أربع مراحل رئيسية. يف 

املرحلة األوىل، تقوم الجمعيات الكشفية الوطنية بتقييم قدرتها الحالية 

وتحديد املجاالت التي تحتاج إىل تحسني من بني اثني عرش اختياًرا. 

يف املرحلة الثانية يتم تطوير خطة عمل بناًء عىل ذلك، مع إعطاء 

األولوية ملجاالت الدعم وبناء القدرات. تتضمن املرحلة التالية تقديم 

خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية مبا يتمىش مع خطة العمل 

من قبل استشاريي املنظمة العاملية للحركة الكشفية. تساعد املرحلة 

األخرية الجمعيات الكشفية الوطنية عىل مراقبة نتائجها وتقدمها. بعد 

االنتهاء من عملية التقييم، يكون لدى الجمعية الكشفية الوطنية خيار 

املراجعة املستقلة من قبل رشكة SGS للفحص والتحقق واالختبار 

وإصدار الشهادات، مع إتاحة الفرصة ملزيد من إعادة االعتامد. حتى 

اآلن، تم تدقيق 57 من الجمعيات الكشفية الوطنية وحصل 29 منها 

عىل شهادة من مؤسسة)SGI( الصالحة ملدة ثالث سنوات. 
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شهادة أداة تقييم الدعم العاملي - ما هو تأثريها؟ 

بالنسبة لغالبية الجمعيات الكشفية الوطنية، فإن "هذه الرحلة"  

وحتى االعتامد أعطت تأثريًا وتحفيزًا كبريين. كام إنها ساعدت عىل 

تغيري صورة الكشافة وتنمية الشباب، ودعم الرشاكات الجديدة وكذلك 

املساعدة يف زيادة النمو. 

من حيث الفوائد الداخلية، قدمت أداة تقييم الدعم العاملي 

معياًرا يتمىش مع أداة القياس العاملية، حيث تعمل مبثابة إرشادات 

قيمة )أو "فحص املخزون"( للجمعيات الكشفية الوطنية لتحديد 

املجاالت التي تحتاج إىل تحسني. يوفر رؤية بديلة لكيفية عمل األشياء 

بشكل مختلف، وغالبًا ما يوضح اتجاه التحرك إلحدى الجمعيات 

الكشفية الوطنية. وعىل وجه الخصوص، قدمت املتابعة من نتائج 

عمليات تدقيق أداة تقييم الدعم العاملى خدمات دعم يف التخطيط 

االسرتاتيجي وحوكمة أفضل. تشمل املجاالت التي تم تحسينها: 

السياسات الجديدة يف حامية الطفل والتعليم، وتحسني العمليات 

اإلدارية والربامج الجديدة التي تدعم تنويع العضوية ومنو الكشافة. 

بالنسبة للعديد من الجمعيات الكشفية الوطنية، كانت أداة تقييم 

الدعم العاملي مهمة أيًضا للتحقق الذايت، وغرس الفخر داخل املنظمة 

وفهم املسؤولية املشرتكة للتحسني. باإلضافة إىل ذلك، ساعد تحليل 

نتائج تقييامت أداة تقييم الدعم العاملى يف تعزيز التخطيط اإلقليمي 

والعاملي ملواءمته مع اتجاهات أداة تقييم الدعم العاملى املحلية. 

يتم توضيح هذه الفوائد من خالل االقتباسات التالية من الجمعيات 

الكشفية الوطنية:  

"لقد سمحت لنا أداة تقييم الدعم العاملي برؤية كيف 

ينبغي أن نؤدي يف املجاالت الرئيسية للحوكمة واإلدارة املالية 

والعمليات، فضالً عن وجود سياسات قوية للشباب والكبار 

تتم مراجعتها بانتظام. جنًبا إىل جنب مع الرتكيز عىل التحسني 

املستمر، ميكننا فقط أن نكون أفضل. كل هذه األشياء لها فوائد 

مستمرة لنا ".

"لقد كان إجراء )أداة تقييم الدعم العاملى( والحصول عىل 

الشهادة إنجازًا، وساعد يف قياس مكاننا وأين ميكن أن نكون. 

يتغري عاملنا وكذلك الكشافة، لذا نحن بحاجة إىل النظر يف كيفية 

أدائنا ليس مرة واحدة فقط ولكن بشكل دوري "
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من حيث الفوائد الخارجية، قدمت شهادة أداة تقييم الدعم 

العاملي الدعم لتحسني الرشاكات خاصة مع الحكومات من خالل 

إضافة املصداقية والثقة والشفافية يف التأثري والعمليات. ساعدت أداة 

تقييم الدعم العاملي يف إبالغ طلبات التمويل وتعزيز املساءلة والثقة 

مع أصحاب املصلحة )الحكومة والجهات املانحة والكشافني اآلخرين(، 

ويف العالقات مع الجمعيات الكشفية الوطنية األخرى يف اإلقليم. عىل 

مستوى أوسع، ساعدت أيًضا يف إيصال "قصة" الجمعيات الكشفية 

الوطنية وتحسني الصورة العامة للكشافة وتنمية الشباب.

"لقد ساعد االعتامد يف تحسني الصورة الذاتية والثقة بالنفس: 

يرى املتطوعون أنهم ال ميارسون الكشفية بشكل صحيح 

فحسب، بل يقومون أيًضا بالعمليات واألعامل الورقية بشكل 

صحيح وأدركت املجموعات الكشفية املحلية أنهم يقومون 

بعمل رائع وهم فخورون بأنفسهم. كل من الحكومة واملنظامت 

الشبابية األخرى تعتربنا رواًدا يف عمل الشباب ".

ساعدت أداة تقييم الدعم العاملي يف اتباع نهج أكرث متاسًكا 

واتساقًا مع الحكومة للمشاركة املتبادلة. كام استخدمناها أيًضا 

كمعلومات احتياطية مع وزارة الرتبية والتعليم من أجل توقيع 

اتفاقية تفيد أعضاء الكشافة يف الربامج املدرسية ". 

لقد غريت شهادة أداة تقييم الدعم العاملي العالقة مع أصحاب 

املصلحة إىل حد ما داخل املجتمع وعىل املستويات الحكومية. 

إنهم يعرفون أن الكشافة جديرة باالهتامم ومفيدة ألن العديد 

منهم كانوا كشافني. ومع ذلك، تبدو العالقات أقوى حيث يرون 

أننا نعمل عىل مستوى معرتف به دولًيا ".

"أضافت أيضاً شهادة أداة تقييم الدعم العاملي طبقة من 

املصداقية خاصة مع املمولني الذين تأثروا بحقيقة أن هيئة 

عاملية تصادق عىل منظامت مثل الكشافة."

مستقبل أداة تقييم الدعم العاملي: عىل الرغم من النجاح 

الكبري الذي حققه برنامج خدمة أداة تقييم الدعم العاملي، إال أنه ال 

يخلو من التحديات. كان تحفيز الجمعيات الكشفية الوطنية إلجراء 

تقييامت أداة تقييم الدعم العاملي تحديًا كام هو الحال بالنسبة للقدرة 

املحدودة للجمعيات الكشفية الوطنية التي مل تتعامل مع أداة تقييم 

الدعم العاملي يف وقت قد تتعرض فيه املوارد الحالية للتهديد. هناك 

حاجة إىل موارد مالية إضافية لتدقيق الطرف الثالث لضامن االستقاللية 

واملوارد اإلضافية وتخصيص وقت للموظفني لدعم الجمعيات الكشفية 

الوطنية عىل املستوى اإلقليمي. يجب عىل الجمعيات الكشفية الوطنية 

أيًضا التأكد من أن عملية تقييم الدعم العاملي تتجاوز عملية "مربع 

االختيار" البسيطة وتؤثر ىف أنشطتها للكشافني. 

ومع ذلك، تم اتخاذ عدد من التدابري لضامن استدامة الخدمة 

وإمكانية الوصول إليها، فضالً عن الوظائف املطلوبة للمنصة الداعمة 

عرب اإلنرتنت. يتوسع تجمع مستشاري املنظمة الكشفية العاملية الذي 

يدعم الجمعيات الكشفية الوطنية من خالل العملية، بهدف توفري 

نهج مبسط ومتسق لتقديم الخدمات، كام يتم الرتويج ملعيار الجودة 

الكشفي العاملي، ويتم الرتكيز بشكل خاص عىل فهم التأثري لتحقيق 

رؤية 2023 .
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التوسع والرتابط والفعالية لشبكة رسل السالم 

كانت شبكة رسل السالم جانبًا مهاًم من املبادرة، كام هو موضح 

يف الهدف الرابع. كانت الشبكة افرتاضية بشكل أسايس، من خالل 

scout.org ووسائل التواصل االجتامعي، ولكنها كانت حارضة أيًضا 

بشكل شخيص من خالل التبادالت واملناقشات التي جرت يف األحداث 

الكشفية الوطنية واإلقليمية والعاملية حيث تم تنفيذ أنشطة رسل 

السالم.  كام تم تطوير شبكة داخلية من منسقي رسل السالم يف 

غالبية الجمعيات الكشفية الوطنية التي ميكنها أيًضا تبادل الخربات 

ومشاركتها. 

تم سؤال الكشافني الذين شملهم االستبيان عن الفوائد الرئيسية 

لكونهم جزًءا من شبكة رسل السالم؛ واختيار أكرث من نصفهم "إلهام 

للمشاريع / األنشطة من خالل رؤية املشاريع املنجزة يف أجزاء أخرى 

من العامل"، مام يؤكد تأثري التكرار املهم لرسل السالم )شوهدت نتائج 

مامثلة يف استبيان  2015(.

شهدت الشبكة التي تم إنشاؤها عىل scout.org منًوا هائالً، حيث تضاعف عدد املستخدمني بشكل أسايس كل 

عامني، ووصل إىل ما يقرب من 450,000 يف عام 2020 كام هو موضح يف الرسم البياين أدناه.  من بني الكشافني الذين 

.scout.org شملهم االستبيان، زار ٪70 شبكة رسل السالم عرب اإلنرتنت عىل موقع

إلهام للمشاريع/ األنشطة من خالل 

رؤية املشاريع املُنجزة يف أجزاء 

أخرى من العامل 

االعرتاف بخدماتنا املجتمعية من 

خالل مشاركة مشاريعنا وحساب 

ساعات خدمتنا

التبادل الدويل: لقاء كشافني 

من دول أخرى عرب اإلنرتنت

آخرى

الفائدة الرئيسية لكونك جزًءا من شبكة رسل السالم

)استبيان الكشافني العدد = 1835 خيار واحد فقط(

http://scout.org
http://scout.org
http://scout.org
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كانت شبكة رسل السالم حارضة أيًضا عىل وسائل التواصل 

االجتامعي، وخاصة عىل فيس بوك، حيث شارك 56 ٪ من الكشافني 

الذين شملهم االستبيان يف الشبكة عرب فيس بوك. قال ٪67 من 

الكشافني الذين شملهم االستبيان أن هناك شبكة وطنية رغم أن 25٪ 

قالوا إنهم ال يعرفون ما إذا كانت هناك شبكة وطنية. كام تم تسليط 

الضوء عىل شبكة رسل السالم يف املقابالت واالستبيان لقدرتها عىل 

إنشاء اتصاالت وتقديم االعرتاف والتعلم من الكشافني اآلخرين، كام 

 هو موضح يف االقتباسات التالية:  

"أعطتني شبكة رسل السالم أصدقاء يف العديد من األقاليم. 

لذلك، فقد كانت أداة للتعلم والتبادل. لقد ساعدت الكشافني 

األفارقة عىل إظهار أنفسهم يف ضوء مختلف. كانت فائدة 

الشبكة رائعة - مثل مجموعة رسل السالم عىل فيس بوك التي 

كانت جيدة لتبادل الخربات ".

"بالنسبة لشبكة رسل السالم، سأستخدمها لعرض مرشوع قمنا 

به وللتعرف عىل بعض األفكار من نفس اإلقليم ألنه قد تكون 

لدينا مشكالت مشابهة جًدا.  رمبا ميكنني الحصول عىل اإللهام 

 أو معرفة من ميكنني االتصال به ملعرفة املزيد ".

"كانت شبكة رسل السالم مهمة للغاية ألنها كانت املرة األوىل 

التي شعرت فيها أنني جزء من هذه الحركة العاملية! نتيجة 

لذلك، لدي أصدقاء يف جميع أنحاء العامل - حتى لو مل نشارك يف 

املخيامت العاملية. أنشأت رسل السالم شبكة ارتبطنا فيها من 

املستوى املحيل، وشاركنا مشاريعنا مع الكشافني اآلخرين؛ لقد 

 أُلهمنا حًقا كام ميكن أن ُيلهم اآلخرين". 

كام وجد يف تقييم منتصف املدة، ال تزال اللغة تشكل عائًقا 

أمام املشاركة يف شبكة رسل السالم، عىل سبيل املثال الكشافني من 

أوراسيا واإلقليم األمرييك الذين قد ال يكونون مرتاحني للتواصل باللغة 

اإلنجليزية.

)SCOUT.ORG بيانات( SCOUT.ORG النمو الرتاكمي لفرتة السنتني لعدد من األعضاء عىل موقع

http://scout.org
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منو العضوية نتيجة لرسل السالم 

يف بداية رسل السالم يف عام 2010، كان من املتوقع أن نرى منًوا يف 

العضوية يف الجمعيات الكشفية الوطنية عندما تم تعزيز قدراتها. كام 

وجد يف تقييم منتصف املدة لعام 2015، زادت العضوية يف العديد من 

الجمعيات الكشفية الوطنية عىل الرغم من العوامل املؤثرة يف النمو.  

وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي العاملي و الجمعيات الكشفية الوطنية، 

تضمنت هذه العوامل قدرة أفضل عىل قياس العضوية، وإعادة تنشيط 

برامج الشباب؛ االتجاه نحو تقدير الشباب "لحياة الخالء" والبيئة؛ 

وإضافة جمعيات كشفية وطنية جديدة. 

ومع ذلك، كان املوظفون إيجابيني بنفس القدر من أن رسل السالم 

قد أدت بشكل مبارش وغري مبارش إىل منو العضوية. عىل سبيل املثال، 

يف كينيا، بعد إصالحات الكشافة التي تقودها رسل السالم، تم اإلبالغ 

عن زيادة العضوية بنسبة ٪300 من مليون إىل 4 ماليني. وباملثل، يف 

رواندا، منت العضوية بنسبة ٪50 من 30,000 إىل 45,000، 

ويف إثيوبيا، منت العضوية بنسبة ٪530 خالل عرش سنوات من 

19,000 إىل 120,000. يف اململكة العربية السعودية، منذ أن بدأت 

رسل السالم، منت العضوية بشكل ُمطّرد، بني حوايل ٪10 إىل 50٪ 

سنويًا. طُلب من قادة الكشافة الذين شملهم االستبيان تقدير عدد 

األعضاء الجدد الذين تم جذبهم كنتيجة مبارشة ملرشوع رسل السالم 

)كنسبة مئوية من إجاميل عضوية جمعياتهم الكشفية الوطنية(.  حوايل 

ثلث )٪31( من القادة قدروا أنه تم تعيني ما بني 5-٪10 من مجموع 

األعضاء؛ مع الفئة األعىل التالية بنسبة ٪17 ألكرث من ٪50 من إجاميل 

العضوية.  
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بني 20و 20 % ال يوجد آخرى 

بناًء عىل تحليل تقرير املرشوع، تشري التقديرات إىل أن حوايل 

نصف املشاريع املمولة من قبل رسل السالم كان لها هدف العضوية 

)91 مرشوًعا من 212 تم تحليلها يف عام 2020(. بالنسبة لتلك املشاريع 

التي مل يكن لها هدف العضوية، عىل سبيل املثال مرشوع البيئة 

املجتمعية أو مرشوع الجمعية الكشفية الوطنية لبناء القدرات، ميكن 

أن تظل العضوية املتزايدة نتيجة غري مبارشة )عىل سبيل املثال، زيادة 

النشاط يف املجتمع يبني الوعي واالهتامم بالكشافة؛ زيادة القدرات 

تعني ضمناً حركة كشفية أفضل تنظيامً أكرث قدرة عىل جذب األعضاء(. 

من بني املشاريع التي تم تحليلها والتي قدرت عدد الشباب الذين 

سيتم تسجيلهم نتيجة ملرشوع رسل السالم )91 مرشوًعا(، كان املتوسط 

لكل مرشوع 1400 عضو جديد محتمل؛ 128,000 يف املجموع لـ 91 

مرشوًعا.

اكرث من 50 % بني 5 و 10 % اقل من 5 % بني 30 و 40 % بني 10 و 20 % بني 40 و 50 %

تقدير األعضاء الجدد املُعينني من قبل مشاريع رسل السالم كنسبة مئوية من عضوية الجمعيات الكشفية الوطنية الحالية )استبيان لقادة 

الكشافة العدد = 283، خيار واحد فقط(
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مستوى استدامة التأثري 

تم اعتبار االستدامة عىل أنها "إىل أي مدى ستستمر نتائج املرشوع 

بعد انتهائه" . بالنسبة لبعض املشاريع، مثل االستجابة لألزمات، كان 

يُنظر إليها عىل أنها إغاثة فورية قصرية األجل للمجتمعات، وبالتايل مل 

تكن االستدامة مشكلة. أكرث من ذلك، يف العديد من املشاريع كان من 

املتوقع أن تبقى بعض املهارات التي تعلمها الكشافون املشاركون مع 

املجموعات الكشفية.  بالنسبة للمشاريع عىل مستوى املجتمع، مثل 

مرشوع حوض السمك واملزرعة الزراعية يف كينيا، 

تم تحديد الهدف ليصبح مستداًما ذاتيًا عندما ينتهي متويل رسل 

السالم. ومع ذلك، واجهت املشاريع األخرى عىل مستوى املجتمع 

تحديات يف االستدامة مع الصعوبات التي شوهدت لجذب دعم 

الرشكاء أو أفراد املجتمع ملواصلة املرشوع والحفاظ عىل الفوائد التي 

تم تحقيقها. مع تقرير املرشوع وتحليالت زيارات التقييم، تم إجراء 

تقييم إلمكانية استدامة املشاريع بناًء عىل املعلومات الواردة يف 

التقارير؛ مع رؤية النتائج التالية: 

استدامة منخفضة استدامة معتدلة استدامة جيدة استدامة ممتازة

تقييم استدامة مشاريع رسل السالم 

)تقارير املرشوع، العدد = 212، تقارير زيارة التقييم، العدد = 32(

تقارير املرشوع تقارير زيارة التقييم
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وقد وضع أولئك الذين حصلوا عىل تصنيف "ممتاز" من االستدامة 

تدابري االستدامة، مثل جذب متويل إضايف أو رشكاء.  تم تصنيف أكرث 

من النصف عىل أنها استدامة "جيدة" لكال النوعني من التقارير؛ غالبًا 

ما كانت هذه املشاريع قد دمجت بعض أو كل أنشطة املرشوع ضمن 

أنشطة الكشفية الحالية، مام يعني أن عنارص املرشوع ستستمر. وكان 

لدى أولئك الذين صنفوها عىل أنها "معتدلة" بعض املؤرشات عىل 

وجود تدابري االستدامة ولكن مل يتم تحديدها؛ أولئك الذين صنفوها 

عىل أنها "منخفضة" ليس لديهم تدابري االستدامة )أو مل يذكروا أي 

تفاصيل يف تقاريرهم( أو مل يتمكنوا من إكامل األنشطة بالكامل6.  

أظهرت مشاريع بناء القدرات عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي 

أيًضا إمكانات جيدة لالستدامة، حيث قدمت رسل السالم يف كثري من 

األحيان التمويل األويل الالزم لتطوير وتنفيذ العملية. عىل سبيل املثال، 

سيبقى برنامج الشباب الذي طوره برنامج رسل السالم يف مكانه حتى 

تنقيحه يف املستقبل. وباملثل، فإن مرشوع عاملي مثل أداة تقييم الدعم 

العاملي يضع املعايري واألدوات والعمليات ونظام الدعم الالزم؛ سيصبح 

حفظه اآلن أقل تكلفة مقارنة بإعداده. 

6وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن زيارات التقييم قامت بشكل عام بتقييم املشاريع عىل أنها تتمتع مبعدل استدامة أعىل من تقارير املرشوع التي كتبها أولئك املشاركون يف املرشوع.

إىل جانب مشاريع رسل السالم، كانت هناك تداعيات أخرى 

تتعلق باالستدامة؛ كان يُنظر إىل شبكة رسل السالم عىل أنها مستدامة 

طاملا استمر الزخم واالهتامم بالنمو يف الشبكة )وميكن التغلب عىل 

بعض الحواجز مثل مشكلة اللغة(؛ كام شوهدت أمثلة حيث أقيمت 

االتصاالت والصداقات من خالل شبكة رسل السالم التي ستستمر بغض 

النظر عن رسل السالم. بالنسبة للجانب التعليمي لرسل السالم، يف 

العديد من الجمعيات الكشفية الوطنية عرب اإلقليم اآلسيوي الباسيفييك 

واألمرييك، تم دمج رسل السالم رسميًا يف برامج الشباب التابعة 

للجمعيات الكشفية الوطنية، من خالل شارة رسل السالم أو وشاح أو 

خاتم كجزء من مخططات الجوائز. كان هذا أيًضا مقياًسا لالستدامة 

ألنه َضمن دمج رسل السالم جيًدا يف برامج الشباب. 
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 منصة الدعم الكشفي

 يف أغسطس 2017، تم إطالق منصة الدعم الكشفي

 )https://donate.scout.org(. بتمويل من رسل السالم ويديرها 

املكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل الكشفي العاملي، املنصة 

عبارة عن منصة متويل جامعي عرب اإلنرتنت للمشاريع الكشفية عىل 

مستوى العامل.  مبجرد تسجيل الجمعية الكشفية الوطنية عىل املنصة، 

ميكن لكل من الجمعيات الكشفية الوطنية واملجموعات الكشفية 

املحلية إنشاء حملة متويل جامعي خاصة بهم ٪100 من األموال التي 

يتم جمعها لتذهب إىل الكشافني. 

منذ إطالقها، تم نرش أكرث من 60 مرشوًعا عىل املنصة وتم تجميع 

أكرث من 200,000 دوالر.   بالنسبة لـ كوفيد-١٩، تم إطالق صندوق 

االستجابة للطوارئ لـ كوفيد-١٩ )الذي يدير متويله املكتب الكشفي 

العاملي وصندوق التمويل الكشفي العاملي ثم توزيعه عىل الجمعيات 

الكشفية الوطنية( وجمع 122,000 دوالر يف شهر واحد )يونيو 2020(.  

وبالنسبة للمشاريع األخرى جمع الكشافون 35,000 دوالر للمساعدة 

يف بناء منزل ألطفال الشوارع يف أوغندا. الكشافة يف جواتيامال جمعت 

5000 دوالر للمساعدة يف جهود اإلغاثة بعد انفجار بركان؛ وجمعت 

الكشافة يف اليونان 3,000 دوالر لدعم إقامة مزرعة لالجئني. ساعدت 

املنصة العديد من الكشافني يف جمع أموال صغرية إضافية الستكامل 

جهودهم الخاصة، كام يوضح هؤالء الكشافون الذين استخدموا املنصة: 

آنا، فتاة كشافة من املكسيك، قامت بجمع وإصالح 200 زوج 

من األحذية املدرسية لتوزيعها عىل األطفال يف دور الحضانة:

"نحن ممتنون حًقا لدعم منصة التربع الكشفية ليس فقط 

لتشجيعنا، ولكن أيًضا لكل الدعم الذي قدمته  لقد جمعنا 250 

دوالًرا من خالل املنصة وسنستخدمها لدفع مثن أربطة األحذية 

الجديدة، وتلميع األحذية، والنقل إىل دور الرعاية، وإجراء 

إصالحات طفيفة لألحذية ".

استخدم ديزنيس، القائد الكشفي يف البوسنة والهرسك املنصة لجمع 

األموال للزي الرسمي واألوشحة والشارات ملجموعته الكشفية الجديدة، 

وجمع 600 دوالر - وهو ما كان أكرث مام يحتاج إليه، لذلك تربع بـ 

120 دوالًرا من األموال التي تم جمعها ملشاريع أخرى عىل املنصة:

“بدأنا حملة التمويل الجامعي هذه يف محاولة لتزويد أعضاء 

مجموعتنا مبجموعة من القمصان والبناطيل الكشفية لتمثيل 

الكشافة بأفضل طريقة ممكنة. يف البداية، مل أصدق ذلك 

]عندما تم متويل املرشوع[ وبرصاحة، مل أكن أعتقد أنه سيحدث. 

لكن كان من املهم املحاولة عىل األقل، دون معرفة ما إذا كانت 

ستنجح أم ال. لقد فوجئت بشكل ال يصدق"

https://donate.scout.org
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2.3. ادارة املرشوع 

السالم؟ إدارة وتنفيذ رسل  ما مدى فعالية وكفاءة   

تم إطالق رسل السالم يف األصل بوحدة منفصلة تأسست يف 

املكتب الكشفي العاملي. يف السنوات الخمس األوىل، كانت عملية إدارة 

املنح تُدار يدويًا وتنوعت عرب األقاليم، كام فعل املوظفون اإلقليميون 

الذين يعملون يف دعم رسل السالم. تباينت الجمعيات الكشفية 

الوطنية يف قدرتها عىل إدارة مشاريع رسل السالم التي اتسمت بنقص 

املراقبة واملتابعة للمشاريع. تم تسليط الضوء عىل هذه القيود يف 

تقييم منتصف املدة لعام 2015.  من هذه التعليقات، جنبًا إىل جنب 

مع إصالحات املنظمة العاملية للحركة الكشفية، تم إدخال سلسلة من 

التغيريات من عام 2015 فصاعًدا والتي أثرت بشكل إيجايب عىل إدارة 

 رسل السالم، مبا يف ذلك: 

دمج فريق رسل السالم عرب الفرق املوجودة يف املكتب الكشفي 	 

 العاملي؛ تطوير الكشفية واالتصاالت والتطوير التنظيمي؛

تضمني رسل السالم يف الخطة اإلسرتاتيجية ملدة 3 سنوات للمنظمة 	 

العاملية للحركة الكشفية وإطار عمل عامل أفضل واملواءمة مع 

 مبادرة الكشافة من أجل أهداف التنمية املستدامة؛ 

 	 ; Fluxx إصالح نظام إدارة املنح وإدخال نظام إدارة املنح الجديد 

إرشادات جديدة ومناذج تقرير ملنح رسل السالم وشفافية أكرب مع 	 

 األقاليم و مظاريف التمويل املتاحة سنويًا؛ 

زيادة الدور الرقايب ملجلس إدارة صندوق التمويل الكشفي العاملي 	 

 مع تقديم اللجنة الفرعية لإلرشاف عىل تقديم املنح؛ 

تعيني منسقي املكاتب اإلقليمية )ROCs( يف جميع األقاليم 	 

 لتنسيق مشاريع رسل السالم؛ 

تعيني منسقي رسل السالم يف غالبية )٪77( من الجمعيات 	 

الكشفية الوطنية. 

أدى مجمل هذه التغيريات إىل تحسني إدارة رسل السالم بشكل 

كبري وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل الكشفي 

العاملي وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الجمعيات الكشفية الوطنية 

وأعضاء لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية، كام هو موضح أدناه. 

فيام يتعلق باإلدارة املالية، يقدم الجدول التايل تحلياًل ماليًا بناًء 

عىل ميزانية قدرها 27 مليون دوالر و 532 مرشوًعا )امليزانية وعدد 

املشاريع املتاحة للتحليل(. ويشري هذا إىل أن متوسط التكلفة لكل 

مرشوع كان 49,250 دوالًرا أمريكيًا شامالً ميزانيات التنسيق والحوكمة 

والطوارئ ولكن ليس األموال املتبقية التي سيتم منحها )798,647 

دوالًرا أمريكيًا(.

إجاميل منح مرشوع رسل السالم، 2020-2010 )مشاريع رسل السالم، العدد = 532(7

* تم استخدامه بشكل أسايس للمشاريع الكربى ** متويل إضايف بحوايل. 7 ماليني دوالر من الجهات املانحة املذكورة يف الفصل 1. تم إضافة 

مقدمة عىل مدى السنوات العرش املاضية

% إجاميل املنح بالدوالر األمرييك 2020-2010

12% 3,328,924 إلهام رسل السالم

40% 10,973,934 تعزيز القدرة املحلية 

19% 5,115,673 مشاريع خاصة

14% 3,718,488 التنسيق والحوكمة 

11% 3,064,335 طوارئ*

3% 798,647 مُتنح وتُستخدم حتى نهاية عام 2020

100% 27,000,0000 اإلجاميل**

7 ميكن رؤية التباين يف التخصيصات حسب الفئة يف هذا الجدول مقارنة بالجدول يف الفصل2.1. تحقيق األهداف والنواتج بسبب إدراج فئات إضافية )مثل الطوارئ، إلخ( يف هذا الجدول.
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كام ذكرنا سابقاً، قدم 207 مرشوعات بيانات تشري إىل أن املشاريع وصلت إىل 2.7 مليون مستفيد. بناًء عىل التحليل الذي تم إجراؤه يف عام 

2015، ميكن مالحظة منو يف الفرتة من 2015-2020 ملتوسط عدد املستفيدين الذي تم الوصول إليه يف كل مرشوع بنحو ٪50 )17818 إىل 26669(. 

وهذا يعني أن متوسط املبلغ الذي تم إنفاقه عىل كل مستفيد انخفض من 2 دوالر يف 2015 إىل 1.5 دوالر يف 2020 مبتوسط 1.7 دوالر لكل 

مستفيد بني 2020-2010.  

املشاريع املمولة من قبل رسل السالم بالنفقات واملستفيدين )مشاريع رسل السالم، ن = 207(

متوسط مبلغ اإلنفاق لكل مستفيد 

)دوالر أمرييك(

متوسط عدد 

املستفيدين لكل 

مرشوع 

إجاميل املستفيدين
متوسط اإلنفاق لكل 

مرشوع )دوالر أمرييك(

إجاميل املبلغ الذي تم إنفاقه عىل 

املشاريع )دوالر أمرييك(

عدد املشاريع التي تم 

تحليلها 

2 17,818 1,639,249 36,216 3,331,904 92 2015-2010

1.5 26,669 3,066,971 41,881 4,816,370 115 2020-2015

1.7 22,735 4,706,220 39,363 8,148,274 207 اإلجاميل)2020-2010(

كام هو موضح أعاله، كان هناك ما يقدر بنحو 16 مليون مرشوع 

وإجراء غري ممول من 2010-2020.  وهذا يعني أنه مقابل كل مرشوع 

ممول كان هناك حوايل 30,000 ألف مرشوع غري ممول. عالوة عىل 

ذلك، مقابل كل دوالر تم استثامره، نتج عن ذلك 71 ساعة خدمة 

عىل األقل )بناًء عىل ساعات الخدمة املسجلة البالغة 1.92 مليار ساعة 

وامليزانية البالغة 27 مليون دوالر(.  

إن تكرار وتوسيع أنشطة رسل السالم ميكن أن يوفر أيًضا أمثلة 

عىل االستخدام الفعال للموارد. عىل سبيل املثال، بالنسبة لدورة تدريب 

القيادة لإلقليم األمرييك، تم تدريب إجاميل 542 مشاركًا بتكلفة تبلغ 

1,840 دوالًرا للفرد. إذا اعتربنا أن كل مشارك قد قام بتدريب حوايل 

48 شخًصا لكل منهم )بناًء عىل نتائج االستبيان(، فهذا يعني أن كل 

شخص تم تدريبه يُكلف 38 دوالًرا. عالوة عىل ذلك، إذا قام كل مشارك 

بتدريب أو إحاطة حوايل 54 شخًصا عن رسل السالم أو الربامج العاملية 

األخرى، فإن ذلك يعني تكلفة قدرها 34 دوالًرا للشخص الواحد.

 عالوة عىل ذلك، انخفض متوسط التكلفة لكل مشارك من الدورة 

األولية )1,729 دوالًرا أمريكيًا( إىل الدورات الالحقة )1,432 دوالًرا 

أمريكيًا( مام يدل عىل أنه ميكن تحقيق كفاءة التكلفة مبرور الوقت مع 

عدم تقليل جودة التدريب.  

فقط يف عدد قليل من املشاريع تم اإلبالغ عن االستخدام غري 

الفعال للموارد وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي العاملي وأعضاء لجنة 

اتخاذ القرار اإلقليمية. يف معظم الحاالت، كان هذا بسبب عدم القدرة 

عىل إكامل األنشطة املتوقعة بسبب التغيريات يف القيادة، والرشكاء، 

أو زيادة / نقص تقدير االحتياجات أو الدعم الخارجي املوعود )القوة 

العاملة و/ أو التمويل( الذي مل يتحقق.  
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خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية

الخلفية: يف عام 2014، تبنت املنظمة العاملية للحركة الكشفية 

رؤية جديدة أطلق عليها اسم "رؤية 2023" مع ستة مجاالت ذات 

أولوية اسرتاتيجية: مشاركة الشباب، والطرق الرتبوية، والتنوع 

والشمول، واألثر االجتامعي، واالتصاالت والعالقات الخارجية، 

والحوكمة.  استجابًة للرؤية الجديدة، تم إطالق خدمات املنظمة 

العاملية للحركة الكشفية يف يونيو 2018 كمرشوع ممول من قبل 

ل للخدمات التي يقدمها املكتب  رسل السالم لتقديم نهج منظم ُمعدَّ

الكشفي العاملي للجمعيات الكشفية.  

خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية هي طريقة جديدة 

لتبسيط الدعم املتاح للجمعيات الكشفية الوطنية وتحسني قدرتها عىل 

تقديم تجربة كشفية أفضل للشباب يف جميع أنحاء العامل. وهي تقوم 

بتجميع الدعم يف 13 مجااًل رئيسيًا، حيث تقدم مجموعات أدوات 

وأدلة مخصصة، وتعلاًم إلكرتونيًا ومساعدة شخصية مصممة خصيًصا 

 الحتياجات الجمعية التي تقدم الطلب. هذه املناطق هي: 

برامج الشباب	 

مشاركة الشباب	 

الراشدون يف الكشفية	 

الحامية من األذى	 

إطار عامل افضل 	 

التنوع واالندماج	 

التنمية الروحية	 

الكشفية والعمل اإلنساين 	 

الحوكمة الرشيدة 	 

أداة تقييم الدعم العاملي	 

االتصال	 

الرشاكات 	 

النمو	 

https://services.scout.org/service/3
https://services.scout.org/service/5
https://services.scout.org/service/11
https://services.scout.org/service/6
https://services.scout.org/service/2
https://services.scout.org/service/2
https://services.scout.org/service/1
https://services.scout.org/service/4
https://services.scout.org/service/9
https://services.scout.org/service/10
https://services.scout.org/service/8
https://services.scout.org/service/12
https://services.scout.org/service/7
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توفر كل من هذه الخدمات، التي يقدمها مستشارون مدربون، 

مجموعة من املوارد للجمعيات الكشفية الوطنية: من السياسات 

ومجموعات األدوات واملبادئ التوجيهية إىل دورات التعلم اإللكرتوين 

والدعم الشخيص )عرب اإلنرتنت ومن خالل الزيارات يف املوقع(، 

وأحداث مثل ورش العمل والتدريب. تعتمد خدمات املنظمة العاملية 

عىل أربعة مبادئ:

تقديم رؤية كاملة للجمعيات الكشفية الوطنية للدعم الذي . 1
 ميكن أن تقدمه املنظمة العاملية;

ضامن تجربة سهلة االستخدام لكل الجمعيات الكشفية . 2
الوطنية، مام مُيكنهم من طلب الدعم بسهولة من املنظمة 

 العاملية للحركة الكشفية;

ضامن حصول كل الجمعيات الكشفية الوطنية يف جميع . 3
أنحاء العامل عىل نفس الخدمات وعىل جودة عالية من 

الدعم عن طريق مواءمة تدريب املستشارين الذين 
يدعمون الجمعيات الكشفية الوطنية نيابة عن املنظمة 

 العاملية;

متكني مراقبة  وتقييم  الدعم  املقدم  إىل الجمعيات  . 4
الكشفية الوطنية، من أجل ضامن التحسن املستمر.

اإلنجازات: حتى يوليو 2020، قدمت خدمات املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية 388 خدمة منذ إطالقها وكان هناك 91 خدمة نشطة 

خالل ذلك الشهر )انظر الجدول 2 أدناه(. يف املتوسط، تلقت ٪71 من 

الجمعيات الكشفية الوطنية خدمة يف جميع أنحاء العامل، مع اختالفات 

إقليمية كام هو موضح يف الجدول أدناه. اعتباًرا من يوليو 2020، كان 

لدى متوسط ٪28 من الجمعيات الكشفية الوطنية خدمة مستمرة عىل 

املنصة. 

عند تصنيفها حسب مجاالت الدعم املختلفة، كان أكرب عدد من الخدمات املقدمة ضمن منطقة خدمة "الحوكمة الرشيدة" وأقل الخدمات 

املقدمة كانت "التنمية الروحية" و "النمو" كام هو موضح يف الجدول أدناه )كان "النمو" أيًضا آخر خدمة تم إضافتها يف ديسمرب 2019، مع توضيح 

العرض املحدود حتى اآلن. وباملثل، عكست الخدمات األكرث وأقل نشاطًا يف يوليو 2020 عدد الخدمات املُقدمة. 

األمرييك األورويب اليورواسيوى  األسيوي الباسيفيىك  العريب األفريقي  اإلقليم

69% 76% 56% 62% 84% 77%

النسبة املؤية للجمعيات 

الكشفية الوطنية التي 

تلقت خدمة 

18% 12% 22% 28% 68% 21%

النسبة املؤية للجمعيات 

الكشفية التي لديها خدمة 

مستمرة 

الجدول 1: نسبة الخدمات الُمتلقاة والخدمات املستمرة لكل إقليم
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جدول2: إجاميل الخدمات املُنفذة والخدمات النشطة لكل منطقة خدمة

يف املتوسط، تم تقديم 130 خدمة سنويًا )أي بني 2018 ويوليو 

2020(. املنظمة العاملية للحركة الكشفية حاليًا لديها حوايل 275 

مستشاًرا يف جميع األقاليم يدعمون املكتب الكشفي العاملي يف تقديم 

هذه الخدمات.  من الجدير بالذكر أنه منذ إطالقها، مّكن النهج 

الجديد املنظمة العاملية للحركة الكشفية من تعزيز قدرة الجمعيات 

الكشفية الوطنية يف جميع أنحاء العامل بوترية أرسع وأكرث فاعلية، مام 

أدى يف النهاية إىل تقديم الكشافة بشكل افضل ملزيد من الشباب يف 

جميع أنحاء العامل.  أكد موظفو املكتب الكشفي العاملي والجمعيات 

الكشفية الوطنية الذين متت مقابلتهم من أجل هذا التقييم أن 

خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية قد دعمت الجمعيات 

الكشفية الوطنية يف تطوير وتحسني هياكلها وبرامجها وسياساتها. 

وبرصف النظر عام سبق، كانت هناك أيًضا إنجازات أخرى 

للمنظمة العاملية للحركة الكشفية ملخصة أدناه:

تم تنظيم وإعادة هيكلة أكرث من 240 منشوًرا )مثل السياسات 	 

واإلرشادات ومجموعات األدوات( لكل خدمة ومجال دعم مبا يف 

ذلك املوارد الجديدة مثل العرض التقدميي العام والرسوم البيانية 

واملرئيات والعروض التقدميية التفاعلية وما إىل ذلك.

تم تطوير عرش دورات تعليمية إلكرتونية جديدة وإتاحتها 	 

للجمعيات الكشفية الوطنية كطريقة إضافية لتلقي الدعم يف 

مجاالت محددة.

متت ترجمة واجهة النظام األسايس إىل الفرنسية واإلسبانية ومؤخراً 	 

إىل العربية والروسية، مام مُيكن الجمعيات الكشفية الوطنية من 

تصفح املنصة وطلب خدمة بجميع اللغات.

الخدمات النشطة يف يوليو 
2020

النسبة املؤية ملناطق 
الخدمة 

إجاميل الخدمات منذ 
اإلطالق نطاق الخدمات

15 24% 95 الحوكمة الرشيدة 

15 16% 61 الراشدون يف الكشفية

5 13% 49 )أداة تقييم الدعم العاملي(

13 12% 47 برامج الشباب

21 7% 29 الحامية من األذى

5 6% 23 إطار عامل أفضل

7 6% 22 االتصال

2 5% 19 التنوع واالندماج

2 4% 14 الرشاكات 

2 4% 14 مشاركة الشباب

1 3% 10 العمل اإلنساين

2 1% 4 النمو

1 0% 1 التنمية الروحية

91 100% 388 اإلجاميل
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عملية طلب املنح واتخاذ القرار ومراقبة املرشوع تحدث 
من قبل املكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل الكشفي 

العاملي 

وجد تقييم منتصف املدة لعام 2015 أن عملية طلب املنحة 

كانت تفتقر إىل االتساق مع الهياكل والعمليات املختلفة عرب األقاليم، 

وكانت "ثقيلة للغاية" حيث تم اتخاذ جميع قرارات التمويل من قبل 

اللجنة التنفيذية املشرتكة للمكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل 

الكشفي العاملي . ونتيجة لذلك، تم إجراء إصالحات كبرية عىل عملية 

طلب املنح، وإدخال عملية موحدة لطلبات املنح عرب جميع األقاليم، 

ونفس اإلعدادات للجنة اتخاذ القرار اإلقليمية )تتكون من متطوعني 

مع موظفي مكتب الدعم اإلقليمي كمراقبني( وقد اعطي قرار التمويل 

الالمركزي القوة8. 

وفًقا لجميع املشاركني يف عملية طلب املنحة )من موظفي 

الجمعيات الكشفية الوطنية إىل أعضاء مجلس إدارة صندوق التمويل 

الكشفي العاملي(، فقد تحسنت عملية طلب املنحة بشكل كبري منذ 

تنفيذ هذه اإلصالحات. كام كانت هناك ردود فعل إيجابية حول مرونة 

التمويل وقدرة رسل السالم عىل التكيف؛ مثل اإلفراج عن األموال 

والتعبئة الرسيعة لألزمات كام تم توضيحه مؤخرًا لالستجابة لفريس 

كوفيد-١٩ )انظر مربع التحديد(. تحدث أعضاء لجنة اتخاذ القرار 

اإلقليمية بشكل إيجايب عن القدرة والقيمة املتزايدة ألدوارهم؛ وحول 

عملية طلب املنحة التي تم استخدامها إلدارة التمويل من جهات 

مانحة متعددة بخالف التمويل األصيل لرسل السالم. ساهم وضع 

عملية وهيكل املنحة جنبًا إىل جنب مع التأثري الناتج عن املشاريع 

بشكل فعال يف تسهيل جذب مانحني إضافيني. ثم استكملت هذه 

األموال التمويل األويل املضمون. نتيجة لذلك، ميكن استخدام عملية 

املنحة إلدارة التمويل املعتمد عىل الجهات املانحة وتصميم املرشوع 

املوجه وتنفيذه من خالل الجمعيات الكشفية الوطنية.  ووفًقا ألعضاء 

لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية، كانت املجاالت التي ال يزال من املمكن 

إدخال تحسينات عليها هي جودة التقارير الواردة من املشاريع وحسن 

توقيتها؛ قدرتهم عىل مراقبة وتقييم التقدم املحرز يف املشاريع؛ توعية 

رسل السالم بني الجمعيات الكشفية الوطنية واملجموعات الكشفية. 

وقدرة الجمعيات الكشفية الوطنية عىل إدارة املشاريع )انظر أدناه(.  

من بني قادة الكشافة الذين شملهم االستبيان، أجاب ٪64 أنهم 

شاركوا شخصيًا يف إعداد طلب املرشوع.  كام هو موضح يف الرسم 

البياين أدناه، كان تصنيف رضاهم عن النقاط املختلفة ثابتًا عىل الرغم 

من أن حوايل ٪30 كانت محايدة )"إىل حد ما"( أو سلبية )"قليلة" و "ال 

عىل اإلطالق"(.  استناًدا إىل ردود االستبيان واملقابالت مع الجمعيات 

الكشفية الوطنية وقادة الكشافة، كان عدم الرضا عن عملية املنح 

يرجع إىل عدد من األسباب، مبا يف ذلك: التأخري امللحوظ يف املدفوعات 

للمشاريع املمولة صعوبات يف الحصول عىل األموال لبعض املجموعات 

الكشفية )تعليقات عىل أن التمويل تم االحتفاظ به للمشاريع الوطنية 

وأنه غري متاح محليًا(؛ والتحديات الستكامل استامرات التقديم 

والتقارير الالزمة.  يف الوقت نفسه، أكدت املقابالت مع الجمعيات 

الكشفية الوطنية وأعضاء لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية أن التحسينات 

شوهدت يف جميع هذه املجاالت. 

8ال تزال هناك خطوة أخرية ملوافقة  اللجنة التنفيذية املشرتكة عىل متويل  ملنحة تزيد عن 8 دوالر 
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ُسئل قادة الكشافة الذين شملهم االستبيان أيًضا عن رضاهم عن الدعم املقدم من لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية، كام هو موضح يف الرسم البياين 

أدناه.  كان تصنيف رضاهم عن النقاط املختلفة أعىل مقارنة بتصنيفهم للعملية الشاملة؛ مع أعىل تصنيف شوهد لـ "الدعم يف إعداد/ مراجعة طلب 

املرشوع" و "جودة املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع".

 ال عىل اإلطالق قليالً كثرياًبعض الىشء كثريا جدا

رضاء قادة الكشافة عن عملية التقديم

)استطالع  لقادة الكشافة العدد = 257، خيار واحد لكل بيان(

سهولة تعبئة استامرات الطلب

سهولة تعبئة مناذج التقارير للمرشوع

اإلعداد الحايل لعملية املراجعة واتخاذ القرار للتقدم بطالب للمرشوع

التقييم )إن وجد( من املكتب اإلقليمي و/ أو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية
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هناك مجال آخر شهدت فيه إدارة املنح تغيريات وهو هيكل 

إرشاف أكرث رسمية تم وضعه يف عام 2018 مع إنشاء لجنة فرعية 

لإلرشاف عىل تقديم املنح تابعة ملجلس صندوق التمويل الكشفي 

العاملي.  كام هو موضح أعاله، يقوم أعضاء اللجنة الفرعية باختيار 

مشاريع رسل السالم عشوائياً لتحليل الفعالية والكفاءة، وإضافة طبقة 

إضافية من املساءلة. 

 ال عىل اإلطالق قليالً كثرياًبعض الىشء كثريا جدا

رضاء قادة الكشافة عن الدعم املقدم من مركز الدعم اإلقليمي

)استطالع  لقادة الكشافة العدد = 249، خيار واحد لكل بيان(

الدعم يف إعداد/ مراجعة طلب املرشوع

توقيت االستجابات يف مرحلة اإلعداد

جودة املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع

توقيت املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع

رسعة االستجابة يف إعداد/ مراجعة تقارير منتصف املدة والتقارير النهائية

الدعم يف إعداد/ مراجعة التقارير النصفية والنهائية
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 إدارة املشاريع واألموال من قبل
 الجمعيات الكشفية الوطنية

شهدت إدارة مشاريع ومتويل رسل السالم من قبل الجمعيات 

الكشفية الوطنية تحسًنا تدريجيًا وفًقا ملوظفي املكتب الكشفي العاملي 

وأعضاء لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية وموظفي الجمعيات الكشفية 

الوطنية.  وبناًء عىل ذلك، حسنت الجمعيات الكشفية الوطنية إدارتها 

من مرشوع إىل آخر، عىل الرغم من وجود أمثلة حيث شوهدت 

تغيريات يف املوظفني أوعدم وجود ذلك يعني عدم تأخر أي تحسينات. 

كان هناك إجامع عام عىل أن تعيني منسق وطني لرسل السالم يف كل 

جمعية كشفية وطنية يدعم إدارة أفضل ملشاريع رسل السالم؛ حاليًا 

من بني 171 جمعية كشفية وطنية، 132 )٪77( لديها منسق رسل 

السالم.  

كانت عملية املنح املحسنة مفيدة أيًضا للجمعيات الكشفية 

الوطنية يف دعم قدرتها عىل التقدم للحصول عىل التمويل وفهم 

خطوات العملية وما هو مطلوب لها. تم دعم ذلك أيًضا من خالل 

وجود مسؤول اتصال لرسل السالم داخل لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية، 

والذي أصبح أكرث رسمية يف السنوات الالحقة مع إدخال منسقي 

املكاتب اإلقليمية.  كانت جودة التقارير وحسن توقيتها من األمور 

التي أثريت يف تقييم منتصف املدة لعام 2015، وعىل الرغم من أنه 

ميكن رؤية التحسينات يف السنوات الخمس املاضية، إال أنه ال تزال 

هناك بعض القيود يف قدرات التقارير يف الجمعيات الكشفية الوطنية. 

وقد علق موظفو الجمعيات الكشفية الوطنية و املكتب الكشفي 

العاملي عىل أن إدخال نظام إدارة املنح الجديد فلوكس، يجب أن 

يحسن عملية إعداد التقارير بشكل أكرب.   

تعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية عىل إدارة 
املشاريع واملجموعات الكشفية يف تنفيذ املرشوع

كام هو موضح يف فصل التأثري، فإن امليزة املحددة للكشافني 

الفردية والقادة املشاركني يف مشاريع رسل السالم كانت تحسني 

مهاراتهم يف إدارة املرشوع.  وباملثل، عىل املستوى التنظيمي، كان 

يُنظر إىل مشاركة الجمعيات الكشفية الوطنية واملجموعات الكشفية 

يف مشاريع رسل السالم عىل أنها أدت إىل تحسني قدرتهم عىل إدارة 

املشاريع. أشارت الغالبية العظمى من قادة الكشافة الذين شملهم 

االستبيان إىل أن رسل السالم قد ساهمت "كثريًا " )٪39( أو "كثريا جدا" 

)٪43( يف قدرة الجمعيات الكشفية الوطنية عىل إدارة املشاريع كام 

هو موضح يف الرسم البياين أدناه. 

 مساهمة رسل السالم يف قدرة جمعياتهم الكشفية الوطنية عىل إدارة املشاريع وفًقا لقادة الكشافة

)استطالع لقادة الكشافة ن = 284، خيار واحد فقط(

 ال عىل اإلطالق قليالً كثرياًبعض الىشء كثريا جدا

الدعم يف إعداد/ مراجعة طلب املرشوع

توقيت االستجابات يف مرحلة اإلعداد

جودة املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع
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أفادت الجمعيات الكشفية الوطنية بالتحسن عىل شكل مجموعة 

واسعة من الجوانب باإلضافة إىل إدارة املرشوع التي رأوا أنها مساهمة 

من مشاركتهم مع رسل السالم، مبا يف ذلك؛ وضع امليزانية والتخطيط 

والتقارير املالية وكتابة االقرتاح والقدرة عىل جذب املانحني. وقد 

ارتبط ذلك أيًضا مبشاريع بناء قدرات رسل السالم للجمعيات الكشفية 

الوطنية مبا يف ذلك املشاريع العاملية مثل خدمات املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية و أداة تقييم الدعم العاملي. 

يف الوقت نفسه، مل يكن تطوير قدرة إدارة املرشوع ثابتًا يف جميع 

الجمعيات الكشفية الوطنية؛ كانت هناك عوامل أخرى غري رسل السالم 

التي أثرت ىف قدرة الجمعيات الكشفية الوطنية يف إدارة املرشوع مبا يف 

ذلك الخربة السابقة ومستوى التوظيف والكفاءات ومستوى مشاركة 

الجمعيات الكشفية مع مكتب الدعم اإلقليمي.

فريوس كورونا املستجد واستجابة الكشافة: سياق جديد 

للكشافة

منذ أوائل عام 2020، كان لوباء كوفيد-١٩ تأثري كبري ىف العمل 

الذي تقوم به الكشافة، حيث أظهر لهم أنهم يلعبون دوًرا رئيسيًا يف 

األزمة. بصفتها منظمة مجتمعية موثوق بها مع شبكة كبرية، مستوحاة 

من رسل السالم للقيام بدور أكرث نشاطًا يف مجتمعهم، فقد تم وضع 

الكشافة يف وضع جيد لتقديم خدمات مجتمعية لتلبية االحتياجات 

األساسية للسكان املستضعفني واألكرث عرضة للخطر من الفريوس; يف 

املجموع، تم تنفيذ ما يقرب من 250 مليون ساعة خدمة من ِقبل 

الكشافني يف جميع أنحاء العامل استجابة لوباء كورونا املستجد. توضح 

اإلرشادات الحديثة الصادرة للموظفني واملتطوعني استجابة املنظمة 

العاملية للحركة الكشفية لـفريوس كورونا املستجد وتبسيطها، مام 

يضمن الدعم الفعال للجمعيات الكشفية الوطنية ويُحسن التأثري العام 

للكشافة.

جزء من هذه االستجابة كان صندوق استجابة لحاالت طوارئ 

فريوس كورونا املستجد الذي جمع 122,110 دوالًرا أمريكيًا من غالبية 

https://donate.( املانحني الحاليني، باستخدام منصة التربع الكشفية

scout.org/( )التي تم إنشاؤها من قبل رسل السالم مرشوع ممول(. 

مينح الصندوق متوياًل قصري األجل للطوارئ للجمعيات الكشفية 

الوطنية يف البلدان املترضرة من الكوارث يصل إىل 10,000 دوالر 

ُوميول حاليًا 19 مرشوًعا يف جميع األقاليم الستة. تتعلق املشاريع 

املُنفذة بالعمل اإلنساين )يف مجاالت األمن الغذايئ، والرصف الصحي 

واملياه والنظافة، والصحة، والتعليم والحامية( وتوضح املدى امللحوظ 

للوصول إىل الكشافني، والخربة والرشاكة يف تحقيق النتائج، والعمل مع 

مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة املختلفة عىل املستويني املحيل 

والوطني. تشري املشاريع إىل أن عدد املستفيدين بلغ من 200 إىل 80 

ألف مستفيد، بينام يبلغ عدد املستفيدين غري املبارشين 400 ألف يف 

مرشوع واحد )لبنان(. بينام تعمل بعض املشاريع الكشفية مبفردها، 

https://donate.scout.org/
https://donate.scout.org/
https://donate.scout.org/
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يتعاون البعض اآلخر مع مجموعة من الحكومات والوكاالت 

اإلنسانية لدعم الجهود، مبا يف ذلك أيًضا منظامت مثل الصليب 

األحمر الوطني، ومنظامت األمم املتحدة، والجامعات، والرشطة 

املحلية، واملستشفيات، من بني آخرين.  ترتاوح املشاريع من: التدريب 

االفرتايض عىل صناعة املطهرات املنزلية والصابون يف منازل األطفال 

"عالية الخطورة" يف نريويب، وحملة رسائل الصحة العامة، )كوت 

ديفوار(، وتوزيع أغذية الطوارئ وحزم النظافة عىل الفئات األكرث ضعفاً 

)موريتانيا، لبنان(،

وللطالب الذين تقطعت بهم السبل، )جنوب إفريقيا(، تقديم 

الفعاليات الكشفية عىل اإلنرتنت وحمالت التوعية للمجتمعات املحلية 

)مرص أرمينيا ورومانيا( وتسليم معدات الحامية ملوظفي املستشفى 

وغريهم من املتواجدين يف الخطوط األمامية )الفلبني(. باإلضافة 

إىل ذلك، يعمل بعض الكشافني كمتطوعني يف مراكز الحجر الصحي 

)ميامنار( ويف بنغالديش قاموا بإنشاء صندوق خاص بهم مبا يف ذلك 

صندوق املساعدة الخاصة للطوارئ لتحديد املحتاجني. 

توضح استجابة الكشافة لفريوس كورونا املستجد )عىل حد 

تعبري الحكومة الفلبينية، "عىل استعداد دائم للمساعدة!"( فعالية 

القيم األساسية للكشافة والتعليم يف التأثري الذي ميكن أن تحدثه، 

خاصة عىل مستوى املجتمع يف حالة الطوارئ. .  كام أنه يوضح رسعة 

حركتهم يف االستجابة. كانت رسل السالم أيًضا أساًسا لهذا النجاح من 

إلهام الكشافني إىل املساعدة يف توفري األموال لتسهيل هذا العمل. ال 

توفر جائحة فريوس كورونا املستجد فرًصا كبرية لزيادة هذا التأثري 

فحسب، بل إنها أيًضا ألقت الضوء عىل املعارف الرئيسية للكشافني يف 

عملهم ولتحسني االستجابة املستقبلية، مام يؤكد أهمية التأهب للوباء 

والتواصل الفعال والتنسيق مع الرشكاء الرئيسيني مثل الحكومات.
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3. االستنتاجات والتوصيات

العاملية للحركة الكشفية بتنقيح الخطة  يجب أن تقوم املنظمة 

األولوية  مجاالت  تحديد  مع  القادمة  العرش  للسنوات  األولية 

التوجيه  إىل  باإلضافة  واملؤرشات،  واألهداف  املحددة  والنتائج 

أيًضا  ميكن  الوطنية.  الكشفية  والجمعيات  لألقاليم  املصاحب 

التقييم.  تقرير  واستنتاجات  نتائج  عىل  بناًء  الخطة   تنقيح 

1. اإلسرتاتيجية

انتهاء العرش سنوات األويل من دورة التمويل لرسل السالم؛ لكن 

أو بآخر؛ غري ممولة متاما;  السالم بشكل  بال شك ستستمر رسل 

متويل جزيئ; أو متويل متساوي أو أكرب كام يف السابق. هناك فرصة 

اآلن للتعلم من إنجازات وتحديات السنوات العرش املاضية لرسل 

السالم لتشكيل مستقبلها. تم تطوير خطة أولية للسنوات العرش 

القادمة والتي ستحتاج إىل مزيد من التنقيح مع أهداف وغايات 

ومؤرشات محددة. 

توصيةخامتة
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الكشفي  املكتب  يشجع  السالم،  رسل  من  التالية  املرحلة  يف 

التمويل الكشفي العاملي عىل تعاون أكرب بني  العاملي وصندوق 

األولويات العاملية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية واحتياجات 

أعضائها؛ميكن أن يكون هذا من خالل عدد من اإلجراءات، مثل؛ 

التخطيط  عملية  ضمن  العالية  األولوية  ذات  املجاالت  تحديد 

االسرتاتيجي حيث سرتكز مشاريع رسل السالم املمولة عاملياً عىل؛ 

إنشاء مصادر متويل محددة و/ أو تخصيص لألقاليم والجمعيات 

الكشفية الوطنية بشأن القضايا ذات األولوية، عىل سبيل املثال 

التنوع االجتامعي والتنوع والشمول وأهداف التنمية املستدامة 

والكشافني يف مناطق الرصاع واألزمات، إلخ. 

2. أولويات الكشافة العاملية 

األولويات  جميع  تقود  السالم  رسل  كانت  متويلها،  خالل  من 

عىل  الكشفية  للحركة  العاملية  للمنظمة  الرئيسية  اإلسرتاتيجية 

املستويني العاملي واإلقليمي خالل السنوات العرش املاضية. ميكن 

يف  السالم  ورسل  االسرتاتيجية  األولويات  بني  الصلة  هذه  تعزيز 

املستقبل.

السالم،  برنامج رسل  املستقبل من  يتم متويلها يف  أي مرحلة  يف 

الكشفي  التمويل  وصندوق  العاملي  الكشفي  للمكتب  ميكن 

أيًضا  تطويرها  إمكانية  أظهرت  التي  املشاريع  اختيار  العاملي 

وترقيتها إىل برامج قابلة للتمويل قامئة بذاتها )كام تم بالفعل إىل 

حد ما يف برنامج الغذاء من أجل الحياة، تذكرة للحياة وتدريب 

القيادة لإلقليم األمرييك (

3. توسيع نطاق املشاريع

التوسع.   ُوجد أن بعض مشاريع رسل السالم لديها القدرة عىل 

تم  للحياة،  تذكرة  األويل ملرشوع  النجاح  بعد  املثال،  سبيل  عىل 

برنامج قيمته مليون دوالر  الربنامج إىل  بتطوير هذا  اتخاذ قرار 

األخرى  األقاليم  عرب  العمل  نطاق  وتوسيع  سنوات،  ملدة خمس 

لتوسيع  منوذًجا  هذا  يكون  قد  له.   محدد  متويل  عن  والبحث 

نطاق املشاريع الناجحة األخرى إقليمياً أو حتى عامليًا. 

العاملية للحركة الكشفية دراسة واستكشاف  يجب عىل املنظمة 

إمكانات منوذج الخدمة عىل مستوى املجتمع وإدماجه يف برامج 

السالم؛  انبثقت عن رسل  التي  الشارة  الشباب من خالل جوائز 

األقاليم  عرب  تكراره  ميكن  محتمالً  منوذًجا  هذا  يكون  أن  ميكن 

والبلدان.

4. نتائج املجتمع 

كان يُنظر إىل نتائج رسل السالم عىل مستوى املجتمع عىل أنها من 

أنجح نتائجها. دفعت رسل السالم يف بعض األقاليم والبلدان إىل 

الرتكيز عىل العمل املجتمعي الذي حقق نتائج لكل من املجتمع 

والكشافني املعنيني؛ كان هذا واضًحا أيًضا يف البلدان التي دمجت 

رسل السالم رسميًا يف برنامج الشباب الخاص بها، عىل سبيل املثال 

الكشافني عىل املشاركة مع مجتمعاتهم  كشارة. يبدو أن تحفيز 

من خالل العمل من أجل الحصول عىل شارة كان مفتاًحا لزيادة 

العمل املجتمعي. 

املنظمة  عىل  يجب  السالم،  رسل  من  مستقبلية  مرحلة  أي  يف 

العاملية للحركة الكشفية التوسع واالستفادة من إمكانات شبكة 

الشبكة  رعاية وخدمة  كيف ميكنها  فهم  السالم من خالل  رسل 

واآلالف من أعضائها بشكل أفضل، ال سيام فيام يتعلق بالعوائق 

األسايس  النظام  تحسني  خالل  من  ورمبا  اللغة(  )مثل  املحددة 

للويب واستكشاف كيفية زيادة التفاعل وتبادل األفكا، سواء عرب 

اإلنرتنت أو خارجه.

5. تأثري التشبيك

 تعمل شبكة رسل السالم بالتأكيد عىل جعل آالف الكشافني عىل 

اتصال، مام يشجع التعلم املتبادل وخلق صداقات عرب الحدود. 

scout. بدعم من  التشغيل"  "ذاتية  كبري  إىل حد  الشبكة  كانت 

إمكاناتها  رؤية  بعد  يتم  مل  االجتامعي.  التواصل  ووسائل   org

بالكامل نظرًا لعدم استخدام جميع الكشافني املشاركني مع رسل 

السالم للشبكة.

توصيةخامتة
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يف أي مرحلة مستقبلية ممولة من رسل السالم، ضع يف اعتبارك 

الصغري  للتمويل  التمويل  الوصول إىل تدفقات  إذا كان ميكن  ما 

)عىل سبيل املثال 1-5000 دوالر لكل مجموعة كشيفة( من قبل 

املجموعات الكشفية املحلية واملقاطعات من خالل املنح الصغرية 

الوطنية   الكشفية  الجمعيات  بالتنسيق مع  األقاليم  تديرها  التي 

مطابقة   / املحتمل  الجامعي  التمويل  مع  هذا  دمج  أيًضا  مُيكن 

https://donate.scout.( الكشفية  التربع  منصة  عىل  األموال 

أن  )ميكن  الكشافني  ِقبل  من  مستغلة  غري  تزال  ال  التي  org/(؛ 

التربع  التمويل يف منصة  تدفق  استخدام  أيًضا هو  الخيار  يكون 

الكشفية كام هو مستخدم مع الحوار/ كايسييد(.

6. الوصول إيل التمويل 

متويل  عىل  اآلن  حتى  كبري  حد  إىل  السالم  رسل  مشاريع  ركزت 

املناطق  إرشاك  تم  والوطنية.  واإلقليمية  العاملية  املبادرات 

أنها  من  الرغم  عىل  أقل،  بدرجة  املحلية  الكشفية  واملجموعات 

نفذت اآلالف من املشاريع غري املمولة. أحد النامذج التي ضمنت 

خالل  من  كان  املحلية  الكشفية  املجموعات  إىل  األموال  وصول 

املنح الصغرية املستخدمة يف اإلقليم األورويب. 

الجيدة  املامرسات  العاملي  الكشفي  املكتب  يوثق  أن  يجب 

والرشاكات  ينجح(  ال  وما  ينجح  الذي  )ما  املستفادة  والدروس 

هذا  سيسمح  مناسبًا.   ذلك  كان  حيثام  واالستدامة  والتأثري 

للكشافني مبواصلة هذا العمل وتوسيع نطاق الرشاكة واالستمرار 

يف تطويرها.

7. التعلم من فريوس كورونا املستجد

نتيجة لوباء كورونا املستجد، تم متويل عدد من مشاريع الطوارئ 

)بشكل  السالم  رسل  قبل  من  املستجد  كورونا  بفريوس  الخاصة 

مبارش أو غري مبارش من خالل منصة التربع الكشفية( مام يشري إىل 

مدى الوصول املحتمل وفائدة الكشافة، ال سيام يف سياق الطوارئ 

الغذائية  الصحة  حزم  من  لكل  والفعال  الرسيع  بالنرش  وتتعلق 

واملعلومات. كام أنها توضح نجاح الرشاكات من أجل التأثري.

بالنسبة للمرحلة املستقبلية من رسل السالم، يجب عىل املكتب 

وإعداد  والتقييم  للمراقبة  عمل  إطار  وضع  العاملي  الكشفي 

التقارير والتعلم  قبل إطالقه؛ النظر يف استخدام مقياس متدرج 

املشاريع  املثال  سبيل  عىل  املمولة؛  للمشاريع   )MERL( من 

التي تقل قيمتها عن 20,000 دوالر تحتاج إىل تقارير محدودة؛ 

تتطلب املشاريع التي ترتاوح قيمتها بني 20,000 و 50,000 دوالر 

تقارير مراقبة كام هو الحال حاليًا؛ املشاريع التي ترتاوح قيمتها 

لجنة  ِقبل  من  مراجعة  تتطلب  دوالر   10,0000 و   50,000 بني 

قيمتها عىل  تزيد  التي  املشاريع  تتطلب  اإلقليمية؛  القرار  اتخاذ 

100,000 دوالر أمرييك خطوة إرشاف إلزامية )عىل سبيل املثال، 

تقييم خارجي )مدرج يف امليزانية يف املرشوع(؛ أو مراجعة الزمالء؛ 

أو زيارة تقييم، وما إىل ذلك(  يجب تضمني نهج املراقبة والتقييم 

فهم  لتحسني  املمولة  غري  للمشاريع  والتعلم  التقارير  وإعداد 

طبيعة ونتائج هذه املشاريع. 

8.املراقبة والتقييم وإعداد التقارير والتعلم

السالم  رسل  أنشطة  عن  التقارير  كتابة  عىل  القدرة  كانت 

ومراقبتها وتقييمها من التحديات املستمرة التي تحسنت خالل 

السنوات العرش املاضية.  بينام ال ترغب يف نقل تركيز املشاريع 

فإن  التقارير،  إعداد  العمل إىل  عن  بعيداً  املجتمع  عىل مستوى 

سيام  ال  ترحيب،  موضع  سيكون  واملساءلة  اإلرشاف  من  املزيد 

بالنسبة للمشاريع األكرب حيث يتم تخصيص متويل كبري.  

توصيةخامتة
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املرفقات

قامئة املقابالت

موظفو املكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل الكشفي العاملي والحكامء

املنظمة الدولة املنصب االسم #

ماليزيا مركز الدعم العاملي, املكتب الكشفي العاملي األمني العام أحمد الهنداوى .1

ماليزيا مركز الدعم العاملي, املكتب الكشفي العاملي الرئيس التنفيذي للعمليات ديفيد بريج .2

ماليزيا مركز الدعم العاملي, املكتب الكشفي العاملي مدير األحداث العاملية 3. جايكوب موراي

ماليزيا مركز الدعم العاملي, املكتب الكشفي العاملي مدير عمليات تقديم املنح ميهايال سيوبانو .4

ماليزيا مركز الدعم العاملي, املكتب الكشفي العاملي
مدير أول, املبادرات الرتبوية وشبكة رسل 

السالم
سنثيا ماركيز .5

كينيا مركز الدعم اإلقليمي أفريقيا منسق املكتب اإلقليمي جاجيز ساندرسزي .6

كينيا مركز الدعم اإلقليمي أفريقيا متدرب كيلفني مريي .7

كينيا مركز الدعم اإلقليمي أفريقيا مدير, التنمية املؤسسية ماري فويرو .8

كينيا مركز الدعم اإلقليمي أفريقيا مدير التنمية الكشفية جوناثان اورموندي .9

بنام مركز الدعم اإلقليمي األمرييك  املدير اإلقليمي رائول سانشيز .10

بنام مركز الدعم اإلقليمي األمرييك  منسق املكتب اإلقليمي لورا ديلجادو .11

مرص مركز الدعم اإلقليمي العريب مدير, التنمية املؤسسية مي عبد الهادي .12

مرص مركز الدعم اإلقليمي العريب منسقة اإلقليم راجية عزت .13

مرص مركز الدعم اإلقليمي العريب املدير اإلقليمي عمرو حمدي .14

الفلبني  مركز الدعم اإلقليمي األسيوي الباسيفيىك  مساعدو, رسل السالم كايت أرانزميندز .15

الفلبني  مركز الدعم اإلقليمي األسيوي الباسيفيىك  مدير الطرق الرتبوية سيد كاستيلو .16

الفلبني  مركز الدعم اإلقليمي األسيوي الباسيفيىك  مدير, التنمية املؤسسية بارسانا رشفيستافا .17

سويرسا مركز الدعم اإلقليمي األورويب منسق املكتب اإلقليمي السابق روز ماري هيني .18

سويرسا مركز الدعم اإلقليمي األورويب مدير جمع التربعات كريستني بيتلسكايا .19

أوكرانيا مركز الدعم اإلقليمي اليورواسيوي املدير اإلقليمي
رشينات ترميايل 

فينجوبال
.20
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أوكرانيا مركز الدعم اإلقليمي اليوروآسيوي مدير املوارد املالية وإدارة املشاريع، تتيانا سميكوفسكا .21

أوكرانيا لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية اليورواسيوية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية دميرتيا بروكبنكو .22

أوكرانيا  لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية اليورواسيوية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية انستشيا الروفيا .23

كينيا لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األفريقية رئيس لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية جريمي مريت نفاشا .24

أثيوبيا لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األفريقية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية دكتور ادريان ديفيز .25

غانا لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األفريقية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية فيكتور اتيباجا .26

مدغشقر لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األفريقية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية ساندا روزماهينينا .27

اإلكوادور لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األمريكية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية ليدا بافون .28

املكسيك لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األمريكية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية
جوزية انطونيو 

هرينانديز 
.29

اململكة العربية 

السعودية
لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية العربية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية دكتور حمد اليحي .30

مرص لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية العربية عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية 31. محمد مصطفي 

أسرتاليا لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األسيوي الباسيفيىك  عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية بول باركينسون .32

الفلبني لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األسيوي الباسيفيىك  عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية
خوسيه ريزال س. 

بانغيلينان
.33

فنلندا عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األوروبية صوفيا سافونني .34

جمهورية التشيك عضو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية األوروبية فويتيك بروسيك .35

سويرسا صندوق التمويل الكشفي العاملي مدير جون جيجني  .36

سويرسا  صندوق التمويل الكشفي العاملي نائب املدير مارك كنبنربج .37

فرنسا مجلس صندوق التمويل الكشفي العاملي رئيس اللجنة الفرعية لإلرشاف عىل املنحة جوهانيس جوناس .38

أسرتاليا مجلس صندوق التمويل الكشفي العاملي عضو اللجنة الفرعية لإلرشاف عىل املنحة جون لييس .39

الدمنارك مجلس صندوق التمويل الكشفي العاملي
عضو مجلس صندوق التمويل الكشفي 

العاملي
الرس كوليند*  .40
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موظفو وحكامء املنظامت والجمعيات الكشفية الوطنية

الدولة املنظمة  املنصب االسم #

أرمينيا الجمعية الكشفية الوطنية ألرمينيا برامج الشباب نرياج هنيان .1

كولومبيا جمعية كشافة كولومبيا   املفوض الوطني)السابق( ملرحلة الجوالة بيدرو بالني مونتويا .2

كولومبيا جمعية كشافة كولومبيا   مفوض التطوير املؤسيس كيني بوا .3

رواندا جمعية الكشافة يف رواندا عضو فريق برنامج الشباب والتدريب جان دي ديو نيزييامنا  .4

رواندا جمعية الكشافة يف رواندا املفوض الوطني لربنامج  الشباب ديفيد نرياجري .5

رواندا جمعية الكشافة يف رواندا مفوض النمو الكسيس نشيمييامنا  .6

رواندا جمعية الكشافة يف رواندا املنسق الوطني لرسل السالم فرانسني مامي .7

رواندا جمعية الكشافة يف رواندا املفوض التنفيذي الوطني روشيانا فاتوير .8

رواندا جمعية الكشافة يف رواندا عضو تريفني نييجينا  .9

ناميبيا كشافة نامبيا رئيس الكشافة جيم كاستيليتش .10

ناميبيا كشافة نامبيا منسقة مرشوع الغذاء من أجل الحياة استري هيلوندوا .11

تنزانيا جمعية كشافة تنزانيا املفوض التنفيذي الوطني إيلني كيتايل .12

تنزانيا جمعية كشافة تنزانيا
منسق الوطني ملرشوع الغذاء من أجل 

الحياة
همفري كيبوما .13

بنني الكشافة البنينية املنسق الوطني لرسل السالم هرني جويل دوسو .14

بنني الكشافة البنينية املفوض التنفيذي الوطني روالند اجبيس .15

بنني الكشافة البنينية املفوض املايل  رودريغز هريالد نواجويف .16

ماالوي جمعية كشافة مالوي مفوض الربامج بييل مزومارا .17

ماالوي جمعية كشافة مالوي مفوض كشافة املنطقة جيم جواك .18

كينيا جمعية كشافة كينيا املشاريع والرشاكات  باتريك وامبوا .19

تونس جمعية الكشافة التونسية مدير املرشوع )باإلنابة( ماهر طرابليس .20

تونس جمعية الكشافة التونسية املدير التنفيذي منتظر بن مرزوق .21

فلسطني جمعية كشافة فلسطني مدير املرشوع ماهر محمد محيسان .22

فلسطني جمعية كشافة فلسطني األمني العام  معتز .23

مرص االتحاد املرصي للكشافة واملرشدات رئيس محمد عباس .24

مرص االتحاد املرصي للكشافة واملرشدات مدير املرشوع بيرت امني .25

مرص االتحاد املرصي للكشافة واملرشدات املدير التنفيذي عبد العظيم محمود .26

اململكة العربية السعودية جمعية الكشافة العربية السعودية مفوض رسل السالم  جميل فالتة * .27

اململكة العربية السعودية جمعية الكشافة العربية السعودية نائب الرئيس د.عبد الله بن سليامن الفهد .28

فيجي جمعية كشافة فيجي  املنسق الوطني لرسل السالم   كايالش فيامل بيالي  .29

نيبال كشافة نيبال املنسق الوطني لرسل السالم   رام براساد بهاتاري .30

الهند الكشافة واملرشدات الهندية املنسق الوطني لرسل السالم   عامر الشطري .31
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الهند الكشافة واملرشدات الهندية نائب املفوض الدويل مادهوسودان أفاال سوبالمانيام .32

الهند الكشافة واملرشدات الهندية مدير راج كومار كوشيك  .33

الهند الكشافة واملرشدات الهندية املنسق الوطني ملرشوع تذكرة للحياة أروب ساركار .34

الهند الكشافة واملرشدات الهندية مفوض الدولة املنظم، البنجاب اونكار سينغ .35

الفلبني الكشافة الفلبينية املنسق الوطني لرسل السالم   كارميلو فرانسيا   .36

الفلبني الكشافة الفلبينية منسق رسل السالم )سابقا(   يارس ف. سارونا  .37

الصني جمعية الكشافة يف ماكاو املنسق الوطني لرسل السالم   لويلني تشيونغ .38

فيتنام الرواد الكشفية فيتنام املنسق الوطني لرسل السالم   لو آنه توان .39

تايوان االتحاد العام للكشافة الصني )تايوان( املنسق الوطني لرسل السالم   شريمان شنغ هسياو مينغ .40

سرييالنكا جمعية الكشافة الرسيالنكية نائب الرئيس جانابريث فرناندو .41

سرييالنكا جمعية الكشافة الرسيالنكية مفوض الربامج الدكتور إرياوا أسانكا .42

سرييالنكا  جمعية الكشافة الرسيالنكية املنسق الوطني لرسل السالم   براباث كوالراتنا .43

سرييالنكا جمعية الكشافة الرسيالنكية مدير مرشوع مقاطعة، كولومبو مريال بريانجا  .44

سرييالنكا جمعية الكشافة الرسيالنكية مدير مرشوع مقاطعة، كاندي سالية دهنيايك .45

سرييالنكا جمعية الكشافة الرسيالنكية مدير مرشوع مقاطعة، نيجمبو نيلوشان فرناندو نيجومبو .46

بنغالديش كشافة بنغالديش مدير ام دي روح األمني .47

بنغالديش كشافة بنغالديش املنسق الوطني ملرشوع تذكرة للحياة ام دي ظهور الحق .48

الجمعية الكشفية الوطنية 

إلندونيسيا

جرياكان براموكا إندونيسيا )الجمعية 

الكشفية الوطنية إلندونيسيا(
املفوض الوطني للشؤون الدولية براتا هاردجوسوبروتو .49

أندونيسيا املنسق الوطني ملرشوع تذكرة للحياة أندونيسيا
نور روشام يوليانتي نينجسيه 

)رحمة(
.50

أندونيسيا الجمعية الكشفية الوطنية إلندونيسيا املفوض الوطني، لخدمة املجتمع سوين سانجايا .51

أندونيسيا الجمعية الكشفية الوطنية إلندونيسيا سكرتري املركز الوطني للتدريب الكشفي سبتمربي يانتي .52
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رشكاء رسل السالم

الدولة املنظمة املنصب االسم #

كولومبيا بلدية بارانكويال رشيك املرشوع مرييام صوفيا بوستيلو .1

ماالوي مدرسة كارونجا الثانوية مدرس )رشيك املرشوع( جني شيكابا .2

فلسطني مفوضية كشافة القدس )محافظة القدس( مدير املرشوع/ رئيس؛  ماهر محمد محيسان .3

فلسطني مفوضية كشافة القدس عضو  رياض عمرية  .4

فلسطني مفوضية كشافة القدس سكرتري  حمزة الرفاعي .5

فلسطني القدس  موظف مسئول عن رسل السالم  سعيد ربيع .6

فلسطني لجنة القدس اإلرشادية عضو  تسنيم الربق .7

فلسطني -- عضو دفاع مدين جاد الغول  .8

فلسطني مفوضية كشافة القدس مدير / رئيس ماهر محمد محيسان .9

املشاركون )الكشافون والقادة( واملستفيدون من مشاريع رسل السالم

الدولة املنظمة املنصب االسم #

كينيا كشافة كيبريا الجوالة، مسؤول املرشوع كارلون بارازا .1

كينيا كشافة كيبريا الجوالة، عضو فريق املرشوع 2. بريان أومونجاال

كينيا كشافة كيبريا الجوالة، عضو فريق املرشوع 3. هيالري جوما

كينيا كشافة كيبريا الجوالة، عضو فريق املرشوع إيفون أنيانغو .4

فلسطني مجموعة  اناتا الكشفية واإلرشادية  قائد كشفي مفيد الربق  .5

فلسطني نادي هالل القدس قائدة مرشدات  اماين حمودة  .6

فلسطني مجموعة  اناتا الكشفية واإلرشادية  قائدة مرشدات  ديانا الحوت  .7

فلسطني مجموعة  اناتا الكشفية واإلرشادية  قائد كشفي   رائد اتون  .8

فلسطني مجموعة  اناتا الكشفية واإلرشادية  قائد كشفي  محمد شهوان  .9

مرص مجموعة كمباوي الكشفية كشاف محمد يارس  .10

مرص مجموعة الجزيرة اإلرشادية والكشفية مرشدة   سام  .11

مرص مجموعة كمباوي الكشفية مرشدة  شيامء .12

مرص مجموعة الجزيرة اإلرشادية والكشفية مرشدة  مي خالد  .13

مرص مجموعة كمباوي الكشفية كشاف  أسامة عبد الرحمن  .14

مرص مجموعة الجزيرة اإلرشادية والكشفية مرشدة أبرار مصطفى .15
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مرص مجموعة كمباوي الكشفية كشاف احمد محمد  .16

مرص مجموعة كمباوي الكشفية كشاف محمد يارس  .17

فرنسا باثفايندرز من فرنسا مدرب مرشوع نزار يحيثي .18

فرنسا باثفايندرز من فرنسا فريق الخدمات الدولية فيونا ليجوسن .19

رومانيا
كشافة رومانيا )الجمعية الكشفية الوطنية 

لرومانيا(
مدرب، برنامج الشارة الخشبية، عضو مجلس اإلدارة ديانا سالبو .20

رومانيا كشافة رومانيا  منسق املخيم الوطني 2016 كريستينا فيليب .21

رومانيا كشافة بوخارست مدرب التنوع والشمول أندريه إيونيسكو  .22

رومانيا كشافة بوخارست مدرب التنوع والشمول رالوكا بوبا  .23

رومانيا كشافة دروبيتا تورنو قائد فريق دويل ومحيل فلواريا إياكوبيسكو  .24

رومانيا كشافة كلوج نابوكا مدرب التنوع والشمول أدريان مارتون  .25

بنغالديش الوحدة الكشفية املفتوحة للنرس الذهبي جوال ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة فاطيمة أكرت سونيا .26

بنغالديش الوحدة الكشفية االقتصادية املفتوحة جوال ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة ام دي فويصل .27

بنغالديش الوحدة الكشفية االقتصادية املفتوحة جوال ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة ديلوار .28

سرييالنكا -- مستفيد )مرشوع صفر نفايات( هارشا دي سيلفا .29

سرييالنكا -- مستفيد )مرشوع صفر نفايات( شليثا باليهوادانا .30

سرييالنكا كشافة وينابوا جوال براساد ريكاردو .31

سرييالنكا -- جوال تشيلو .32

سرييالنكا -- جوال ناوودة لوي .33

الهند مجموعة السكك الحديدية الهندية مراد أباد قائد وحدة  هارجيندر سينغ .34

الهند مجموعة السكك الحديدية الهندية مراد أباد قائد وحدة  ديفيندر .35

الهند فرقة كشافة هندية قائد وحدة  أمريتبال كور .36

أندونيسيا كشافة جاكرتا الوسطى قائد كشفي سياريفودين .37

أندونيسيا كشافة ديبوك منسق ديبوك شايش يوواندي .38

أندونيسيا كشافة ديبوك قائد كشفي رشامد جونيزار .39

أندونيسيا كشافة جاكرتا الوسطى قائد كشفي تريتا ديالجا .40

أندونيسيا كشافة جاكرتا الوسطى مدرب كشافة يوليتا أندرياين .41

أندونيسيا كشافة ديبوك مدرب كشافة دوي كورنيايت 42

أندونيسيا كشافة جاكرتا الوسطى مدرب كشافة أحمد فخرور روزي  43

أندونيسيا ديبوك كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة سيتي .44



80

المرفقات .4

2 0 1 0 - 2 0 2 0 م  لسال ا سل  لر يئ  لنها ا لتقييم  ا

أندونيسيا ديبوك كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة كنان .45

أندونيسيا ديبوك كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة ديفا واهو .46

أندونيسيا جاكرتا كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة الزهراء .47

أندونيسيا جاكرتا كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة نوفيتا  .48

أندونيسيا جاكرتا كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة رييك فريديناند كاهيا .49

أندونيسيا جاكرتا كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة ريكو )ديف شاديق( .50

أندونيسيا جاكرتا كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة رزقا أماندا .51

الفلبني مجموعة كشافة مانيال كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة ريجي يس كروز .52

الفلبني مجموعة كشافة مانيال كشاف ومستفيد من مرشوع تذكرة للحياة جوزيف أندرسون .53

الفلبني مجموعة كشافة مانيال قائد فريق مرشوع تذكرة للحياة فريدريك بونيفاسيو .54

 املشاركون واملستفيدون اإلضافيون الذين شاركوا يف التقييم: 

أربعة مشاركني كشفيني )الدمنارك، اململكة املتحدة، بلجيكا، مقدونيا الشاملية( من املرشوع األورويب"يدا بيد أقوى 	 

 مًعا" )تم الرد عرب االستبيان(؛ 

 ستة كشافني مستفيدين من مرشوع تذكرة للحياة من فرقة غاندي الكشفية السكك الحديدية الشاملية، الهند	 

 أربعة كشافني مستفيدين من مرشوع تذكرة للحياة من فرقة بابا هارديال الكشفية، الهند.	 

20 كشاف وقائدة مشاركًا يف املخيم الكشفي العاملي الرابع والعرشين.	 

* تم الرد عىل أسئلة املقابلة كتابيا.
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أدوات التقييم 

فيام ييل االستبيانات الرئيسية وأدلة املقابلة / املناقشة املستخدمة يف التقييم؛ تم استخدام أشكال مختلفة من األدلة اعتامًدا عىل مجموعة 

أصحاب املصلحة. 

استبيان ألعضاء شبكة رسل السالم:

معلومات عامة

البلد )قدم قامئة البلدان(	 

أنا كشاف منذ  	 

 اقل من سنة 

سنة واحدة  - 
سنتني - 
ثالث سنوات- 
أربع سنوات- 
خمس سنوات- 
ست سنوات- 
سبع سنوات- 
مثاىن سنوات- 
تسع سنوات- 
عرش سنوات- 
  أكرث من 10 سنوات - 

 كم عمرك ؟	 

أقل من 18 - 
18 إىل 26 - 
27 إىل 30 - 
31 إىل 40 - 
41 اىل50 - 
51 إىل 60 - 
61 اىل 65 - 
 اكرب من 65 - 

النوع )الجنس(	 

أنثي- 
ذكر- 

توعية عن رسل السالم. 1

 هل سمعت عن برنامج عاملي ضمن الكشافة يتعلق بالسالم وخدمة املجتمع؟ 1.1
اإلجابة: نعم/ ال   

 هل سمعت عن مبادرة رسل السالم؟  1.2
أجب بنعم / ال )إذا كانت اإلجابة بنعم، فانتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة ال، قم بإنهاء االستبيان(  

 هل أنت رسول سالم ) عضو يف شبكة رسل السالم  (؟ 1.3
اإلجابة: نعم/ ال  
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 ثقافة الحوار. 2

  هل نظمت جمعيتك الكشفية الوطنية أوشاركت  يف تدريب يف الحوار و/ أو السالم ؟   2.1
اإلجابة: نعم/ ال؟  إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة "ال"، فانتقل إىل السؤال 3.1.  

 عىل مقياس من 1 إىل 5، يرجى تقييم مدى مساهمة التدريب يف الحوار و/ أو السالم يف أنشطتك الكشفية العادية؟    2.2
خيارات اإلجابة من 1 )ال عىل اإلطالق(، قليالً، إىل حد ما، كثريًا، إىل 5 )كثريًا جًدا(.   

 هل شاركت بصفتك الشخصية يف تدريب عن الحوار و/ أو السالم ؟  2.3
خيارات اإلجابة: نعم / ال؟  إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة "ال"، فانتقل إىل السؤال 3.1.   

 ما نوع النتائج / األثر الذي حققته بعد التدريب؟  2.4
اإلجابات املقدمة ) اختيارات متعددة (  

قمت بتدريب اكرث من 20 كشافاً عىل الحوار و/ أو السالم  2.5

 لقد حفزت أكرث من 10 كشافني عىل اتخاذ إجراءات أو مبادرات يف مجتمعاتهم املحلية املتعلقة بالسالم و/    	 
أو الحوار  

لقد ساعدت يف زيادة الوعي العام حول عمل الكشافة بخصوص السالم والحوار	 

 غري ذلك )يرجى التحديد(	 

تعزيز القدرات. 3

 هل شاركت جمعيتك الكشفية الوطنية يف مرشوع تعزيز القدرات ؟ 3.1
الجواب: نعم / ال / ال أعرف؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فانتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة ال / ال أعرف، فانتقل إىل     

السؤال 4.1.

 كيف تُقيم مساهمة رسل السالم يف تعزيز قدرات جمعيتك الكشفية الوطنية ؟ 3.2
اإلجابة: عيل مقياس من 1 )ضعيف جًدا( ضعيف، جيد، جيد إىل 5 )ممتاز(  

 ما نوع نتائج مرشوع تعزيز القدرات التي الحظتها؟   3.3
اإلجابات املقرتحة:  

زيادة يف عدد املنتسبني	 

برنامج الشباب يتكيف بشكل أفضل مع االحتياجات املحلية للشباب	 

إدارة  وصنع أفضل للقرار عىل جميع املستويات يف الجمعية الكشفية الوطنية	 

املزيد من التبادل الدويل	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 
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دعم الشباب يف مناطق )ما بعد( الرصاع والظروف الصعبة. 4

هل كان لدى جمعيتك الكشفية الوطنية مرشوع رسل السالم يدعم: 4.1

a الشباب يف مناطق النزاع

شباب يف نطاق ما بعد النزاع 	

الشباب الذين يعيشون يف ظروف صعبة خيارات اإلجابة: نعم / ال / ال أعرف - لكل من اإلجابات   	

الثالثة - إذا كانت اإلجابة بنعم يف أي من اإلجابات الثالثة، فانتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت ال/ ال     

أعرف، فانتقل إىل السؤال 5.1.    

 ما مدى مساهمة رسل السالم يف دعم الشباب يف نطاق)ما بعد( النزاع  والشباب الذين يعيشون يف ظروف صعبة؟ 4.2
اإلجابة: مقياس من 1 )ال عىل اإلطالق( إىل 5 )كثريًا جدا(  

 ما نوع النتائج / األثر الذي حققه املرشوع؟ 4.3
خيارات اإلجابة    

قدم املرشوع االحتياجات األساسية )الغذاء واملالبس واملأوى( لفرتة محدودة من الزمن	 

قدم املرشوع التعليم األسايس )محو األمية( لفرتة محدودة من الزمن	 

قدم املرشوع تعليام/  تدريبا  حول السالم للمجتمعات الخارجة من الرصاع 	 

زاد املرشوع من التسامح بني أفراد املجتمعات املتصارعة 	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 

إلهام لخدمة املجتمع. 5

 هل ألهمتك رسل السالم  للقيام بدور أكرث حيوية  يف مجتمعك والقيام بنشاط / مرشوع خدمة املجتمع؟ 5.1
اإلجابة: نعم/ ال) إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة "ال"، فانتقل إىل السؤال 5.5.  

 إذا كان نعم، ما نوع ذلك الدور 5.2

 املساعدة يف الخدمة املجتمعية الحالية / املرشوع املجتمعي  الحايل	 

دور قيادي يف الخدمة املجتمعية الحالية  / املرشوع املجتمعي  الحايل 	 

إقامة مرشوع / خدمة مجتمعية جديدة	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 

 ما نوع النتائج التي شاهدتها لدورك األكرث نشاطًا وتفاعالً يف املجتمع؟ 5.3
خيارات اإلجابة    

 التنمية الشخصية لذايت 	 

بناء قدرات املشاريع املجتمعية 	 

مساعدة مرشوع مجتمعي عىل فعل املزيد	 

مساعدة املحتاجني مبارشة يف مجتمعي 	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 

هل أُلهمت لتكرار نشاط/ مرشوع تم نرشه عىل شبكة رسل السالم  االفرتاضية أو تم تقدميه شخصيًا لك؟ 5.4

اإلجابة: نعم/ ال 	 

إذا كانت اإلجابة بنعم - يرجى وصفها بإيجاز، وإذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إىل السؤال التايل.	 
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شبكة رسل السالم. 6

هل توجد شبكة رسل سالم محلية يف بلدك؟ 6.1

نعم ال	 

- ال اعرف	 

لو كانت اإلجابة نعم،هل انت عضو بالشبكة املحلية ؟  6.2

نعم	 

ال	 

هل سبق لك زيارة شبكة رسل السالم عرب اإلنرتنت من خالل موقع scout.org؟ 6.3

نعم	 

ال	 

 هل اشرتكت يف شبكة رسل السالم عرب وسائل التواصل االجتامعي؟  6.4
خيارات اإلجابة   

نعم، بشكل أسايس من خالل فيس بوك	 

نعم، بشكل أسايس من خالل تويرت	 

 نعم، من خالل  فايسبوك و تويرت معا	 

ال.	 

 ما هي الفوائد الرئيسية التي اكتسبتها من شبكة رسل السالم ؟  6.5
اإلجابات املقرتحة:  

التبادل الدويل: لقاء كشافني من دول أخرى عرب اإلنرتنت	 

إلهام للمشاريع/ األنشطة من خالل رؤية املشاريع املُنجزة يف أجزاء أخرى من العامل 	 

يتم االعرتاف بخدمتنا للمجتمع  من خالل مشاركة مشاريعنا و حساب ساعات خدمتنا	 

أخرى )يرجى التحديد( خيارات اإلجابة: غري مفيد، مفيد قليالً، مفيد إىل حد ما، مفيد، مفيد للغاية.	 

من فضلك، اجب عىل األسئلة التالية بـ نعم / ال 6.6

هل أجريت اتصاالت جديدة من خالل شبكة رسل السالم  مع الكشافني من دول أخرى؟	 

هل تبادلت األفكار حول األنشطة / املشاريع املحتملة مع جهات اتصالك الجديدة؟	 

هل التقيت وجًها لوجه مع جهات اتصال تم تأسيسها من خالل شبكة رسل السالم؟	 

إذا كنت قد أقمت جهات اتصال جديدة من خالل شبكة رسل السالم، فريجى إخبارنا:  6.7

كم عدد جهات االتصال الجديدة؟ 	 

من كم دولة مختلفة	 

http://scout.org
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تطوير الذات. 7

 هل شاركت شخصيا يف تنفيذ مرشوع رسل السالم ؟ 7.1
  نعم/ ال إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إىل السؤال 8.1.

هل أدى اشرتاكك يف مرشوع رسل السالم  إىل تحسني قدرتك عىل تنفيذ املشاريع؟ نعم / ال / ال أعرف 7.2

إىل أي مدى أحدثت مشاركتك يف مرشوع رسل السالم تغيريًا إيجابيًا بالنسبة لك يف املجاالت التالية:     7.3

 أعرف كيف أخطط و أنظم أنشطة  مع اآلخرين	 

أستطيع مساعدة اآلخرين عىل إيجاد حلول ملشاكلهم	 

إذا قلت أنني سأفعل شيئًا، فأنا أيف بوعدي دامئًا بغض النظر عن مدى عدم مالءمته يل	 

من املهم بالنسبة يل أن أساهم يف مجتمعي	 

أقدر اآلراء املختلفة عن رأيي	 

أشارك يف األنشطة الخارجية أو البدنية كل أسبوع	 

أتعلم الكثري من الطبيعة	 

أتخذ موقفا إيجابيا تجاه حيايت	 

أحب التحدث إىل العائالت واألصدقاء عن الحياة والدين	 

أشعر بأنني جزء من مجتمع عاملي أوسع خيارات اإلجابة من 1 )ال عىل اإلطالق(، قليالً، إىل حد ما،    	 
كثريًا، إىل 5 )كثريًا جًدا(.   

املالحظات الختامية. 8

 ما هو أكرث يشء تقدره يف رسل السالم؟  8.1
اإلجابة يف خانة التعليقات )200 كلمة كحد أقىص(.  

 ما الذي تود تغيريه بخصوص رسل السالم؟  8.2
اإلجابة يف خانة التعليقات )200 كلمة كحد أقىص(.  
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استبيان لقادة الجمعيات الكشفية الوطنية: 

معلومات عامة

البلد )قدم قامئة البلدان(	 

موقعي بجمعيتي الكشفية مرتبط بـ: اإلجابات املحتملة: 	 

اإلدارة العامة )وظيفة تطوعية(- 
اإلدارة العامة )موظف(- 
برامج الشباب- 
الراشدون يف الكشفية- 
االتصال- 
التعاون الدويل) العالقات الدولية( - 

 كم عمرك ؟	 

أقل من 18 - 
18 إىل 26 - 
27 إىل 30 - 
31 إىل 40 - 
41 اىل50 - 
51 إىل 60 - 
61 إىل 65 - 
71 إىل 75- 
 أكرب من 75- 

النوع )الجنس(	 

أنثي- 
 ذكر- 

توعية عن رسل السالم. 1

 هل أنت عىل علم مببادرة رسل السالم؟  1.1
اإلجابات املعروضة: نعم / ال  

هل أنت مشارك يف مبادرة رسل السالم؟ 1.2

 كم عدد كشاىف رسل السالم من جمعيتك الكشفية الوطنية ؟ 1.3
اإلجابات املقرتحة:  

ال يوجد	 

أقل من 100	 

بني 100 و 500	 

 بني 500 و 1000	 

بني 1000 و 5000	 

أكرث من 5000	 
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 ما الذي رأيته عىل أنها التحديات الرئيسية التي تواجهها جمعيتك الكشفية  يف تعزيز مبادرة رسل السالم  بني أعضائها ؟  1.4
اإلجابات املقرتحة:   

نقص يف املعرفة حول رسل السالم	 

نقص املوارد )املالية والبرشية( لتعزيز رسل السالم  يف جمعيتك الكشفية 	 

 عدم اهتامم قيادة الجمعية الكشفية الوطنية برسل السالم غري ذلك )يرجى التحديد(	 

إجراءات التقديم ملشاريع رسل السالم. 2

 هل تقدمت جمعيتك الكشفية الوطنية بطلب للحصول عىل مرشوع رسل السالم؟ 2.1
اإلجابة: نعم/ ال  إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة "ال"، فانتقل إىل السؤال 3.1.   

 هل شاركت شخصيا يف إعداد طلب املرشوع؟ 2.2
اإلجابة: نعم/ ال  إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة "ال"، فانتقل إىل السؤال 3.1.   

عىل مقياس من 1 )األدىن( إىل 5 )األعىل(، يرجى تقييم مدى رضاك   عام ييل: 2.3

سهولة تعبئة استامرات الطلب	 

اإلعداد الحايل لعملية املراجعة واتخاذ القرار للتقدم بطلب للمرشوع	 

سهولة تعبئة مناذج التقارير للمرشوع	 

 التقييم )إن وجد( من املكتب اإلقليمي و/ أو لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية	 

عىل مقياس من 1 )األدىن( إىل 5 )األعىل(، يرجى تقييم مدى رضاك   فيام يخص املكتب  الكشفي اإلقليمي  مبا ييل: 2.4

الدعم يف إعداد/ مراجعة طلب املرشوع	 

توقيت االستجابات يف مرحلة اإلعداد 	 

جودة املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع	 

توقيت املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع	 

الدعم يف إعداد/ مراجعة التقارير النصفية والنهائية	 

رسعة االستجابة يف إعداد/ مراجعة تقارير منتصف املدة والتقارير النهائية	 

عىل مقياس من 1 )األدىن( إىل 5 )األعىل(، يرجى تقييم مدى رضاك   فيام يتعلق بلجنة اتخاذ القرار اإلقليمية يف ما ييل: 2.5

الدعم يف إعداد/ مراجعة طلب املرشوع	 

توقيت االستجابات يف مرحلة اإلعداد 	 

جودة املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع	 

توقيت املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع	 

الدعم يف إعداد/ مراجعة التقارير النصفية والنهائية	 

رسعة االستجابة يف إعداد/ مراجعة تقارير منتصف املدة والتقارير النهائية	 
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 هل تلقيت أي دعم يف أي مرحلة من مراحل مرشوعك من املكتب الكشفي العاملي يف كواالملبور/ جنيف؟ 2.6
خيارات اإلجابة: نعم / ال  إذا كانت اإلجابة بنعم، انتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إىل السؤال   

عىل مقياس من 1 )األدىن( إىل 5 )األعىل(، يرجى تقييم مدى رضاك   فيام يتعلق باملكتب الكشفي العاملي  يف كواالملبور /   2.7
جنيف مبا ييل:  

الدعم يف إعداد/ مراجعة طلب املرشوع	 

توقيت االستجابات يف مرحلة اإلعداد 	 

جودة املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع	 

توقيت املتابعة مبجرد تقديم طلب املرشوع	 

توقيت رصف امليزانية من املكتب العاملي / املكتب اإلقليمي إىل جمعيتك الكشفية الوطنية  	 

الدعم يف إعداد/ مراجعة التقارير النصفية والنهائية	 

رسعة االستجابة يف إعداد/ مراجعة تقارير منتصف املدة والتقارير النهائية	 

 ثقافة الحوار . 3

 هل نظمت جمعيتك الكشفية الوطنية أوشاركت  يف تدريب عىل آليات الحوار و/ أو السالم ؟  3.1
اإلجابة: نعم/ ال  إذا كانت اإلجابة بنعم، فانتقل إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إىل السؤال 4.1.  

 عىل مقياس من 1 إىل 5، يرجى تقييم مقدار مساهمة التدريب عىل آليات الحوار و/ أو السالم يف برنامج الشباب؟ 3.2
خيارات اإلجابة من 1 )ال عىل اإلطالق( إىل 5 )كثريًا(.  

كم عدد القادة الشباب والبالغني الذين شاركوا يف هذه التدريبات؟ اإلجابات املقرتحة: 3.3

ال يوجد	 

 أقل من 10 	 

بني10 و 50	 

بني 50 و 100	 

أكرث من 100	 

 كم من هؤالء املدربني ما زالوا نشطني ويقومون بتدريبات عىل آليات الحوار و/ أو السالم لآلخرين؟ 3.4
خيارات اإلجابة    

اقل من10 %  	 

بني 10 و 30 %	 

بني 30 و 50 %	 

بني 50 و 70 %	 

أكرث من70 %	 

 ما نوع النتائج/ األثر الذي تحقق نتيجة لهذه التدريبات؟ 3.5
اإلجابات املقدمة ) اختيارات متعددة (  

قام كل قائد ُمَدرب بتدريب أكرث من 20 كشافًا عىل آليات الحوار و/ أو السالم	 

حفز كل قائد ُمَدرب أكرث من 10 كشافني عىل اتخاذ إجراءات يف مجتمعاتهم املحلية املتعلقة بالسالم و/   	 
أو الحوار   

 لقد اعرتف العامة بأن جمعيتنا الكشفية تساهم يف السالم	 

بدأت جمعيتنا الكشفية  رشاكة مع منظمة غري ربحية أخرى/ مؤسسة تعليمية / حكومية نتيجة لعملنا   	 
عىل السالم والحوار  

غري ذلك )يرجى التحديد(	 
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تعزيز القدرات. 4

 هل شاركت جمعيتك الكشفية الوطنية يف مرشوع تعزيز القدرات ؟ 4.1
اإلجابة: نعم/ ال  مالحظة: إذا كانت اإلجابة بنعم، فانتقل إىل السؤال التايل،   

             إذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إىل السؤال 5.1. 

 ما مدى مساهمة رسل السالم يف تعزيز القدرات يف جمعيتك الكشفية الوطنية ؟ 4.2
اإلجابة: مقياس من 1 )ال عىل اإلطالق( إىل 5 )كثريًا جدا(  

ما نوع نتائج/ أثر مرشوع تعزيز القدرات التي الحظتها؟ اإلجابات املقرتحة: 4.3

زيادة يف عدد املنتسبني	 

برنامج الشباب يتكيف بشكل أفضل مع احتياجات الشباب	 

إدارة  وصنع أفضل للقرار عىل جميع املستويات يف الجمعية الكشفية الوطنية	 

املزيد من التبادل الدويل	 

إدارة مالية أفضل	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 

  كم عدد األعضاء الجدد الذين تم توظيفهم كنتيجة مبارشة للمرشوع؟ 4.4
مالحظة: تشري النسبة املئوية هنا إىل إجاميل عضوية الجمعية الكشفية الوطنية .    

خيارات اإلجابة    

ال يوجد	 

أقل من 5 % 	 

 بني 5 و 10 %	 

 بني 10 و 20 %	 

بني 20و 20 %	 

بني 30 و 40 %	 

بني 40 و 50 %	 

أكرث من 50 % 	 

 أخرى )يرجى تحديد رقم الصف يف املربع أدناه(	 

 ما مقدار مساهمة رسل السالم  يف قدرة منظمتك الكشفية عىل إدارة املشاريع؟ 4.5
اإلجابة: مقياس من 1 )ال عىل اإلطالق( إىل 5 )كثريًا جدا(  

 ما مدى مساهمة رسل السالم يف تطوير سياسات الشباب يف جمعيتك الكشفية الوطنية؟ 4.6
اإلجابة: مقياس من 1 )ال عىل اإلطالق( إىل 5 )كثريًا جدا(  

دعم الشباب يف مناطق )ما بعد( الرصاع والظروف الصعبة. 5

هل كان لدى جمعيتك الكشفية الوطنية مرشوع رسل السالم يدعم: 5.1

a الشباب يف مناطق النزاع

شباب يف نطاق ما بعد النزاع 	

الشباب الذين يعيشون يف ظروف صعبة خيارات اإلجابة: نعم / ال - لكل من اإلجابات الثالثة - إذا   	
كانت اإلجابة بنعم يف أي من اإلجابات الثالثة،فانتقل         

إىل السؤال التايل، إذا كانت اإلجابة ال، فانتقل إىل السؤال 6.1.   
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 ما مدى مساهمة رسل السالم يف دعم الشباب يف نطاق)ما بعد( النزاع  والشباب الذين يعيشون يف ظروف صعبة؟ 5.2
الجواب: مقياس ال عىل اإلطالق، قليالً، إىل حد ما، كثريًا، كثريًا  

 ما نوع النتائج / األثر الذي حققه املرشوع؟ 5.3
خيارات اإلجابة    

قدم املرشوع االحتياجات األساسية )الغذاء واملالبس واملأوى( لفرتة محدودة من الزمن	 

قدم املرشوع التعليم األسايس )محو األمية( لفرتة محدودة من الزمن	 

قدم املرشوع تعليام/  تدريبا  حول السالم للمجتمعات الخارجة من الرصاع 	 

زاد املرشوع من التسامح بني أفراد املجتمعات املتصارعة 	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 

شبكة رسل السالم. 6

ما مدى فائدة شبكة رسل السالم  يف ما ييل )مقياس اإلجابة لكل نقطة من 1 إىل 5(؟ 6.1

النمو والتطور الشخيص ألعضاء جمعيتك الكشفية الوطنية 	 

 تعزيز خدمة املجتمع بني الكشافني	 

متكني تبادل الخربات / املشاريع / األنشطة وإلهام اإلجراءات الجديدة	 

متكني التبادل الدويل بني الكشافني	 

إظهار التأثري الذي تحققه الكشافة يف جميع أنحاء العامل للجمهور )والجهات املانحة(	 

مقياس اإلجابة: 1 - غري مفيد، 2 - مفيد قليالً، 3 - مفيد إىل حد ما، 4 - مفيد، 5 - مفيد جًدا	 

 ما هي الفوائد الرئيسية لعضويتك يف شبكة رسل السالم؟ 6.2
اإلجابات املقرتحة:  

التبادل الدويل: لقاء كشافني من دول أخرى عرب اإلنرتنت	 

إلهام للمشاريع/ األنشطة من خالل رؤية املشاريع املُنجزة يف أجزاء أخرى من العامل 	 

يتم االعرتاف بخدمتنا للمجتمع  من خالل مشاركة مشاريعنا و حساب ساعات خدمتنا	 

غري ذلك )يرجى التحديد(	 

هل لدى جمعيتك الكشفية  تقدير لعدد املشاريع املحلية املستوحاة من الشبكة  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى   6.3
مشاركة التقدير    

املالحظات الختامية. 7

 ما أكرث يشء تقدره يف رسل السالم؟  7.1
اإلجابة يف خانة التعليقات )200 كلمة كحد أقىص(.  

 ما الذي تود تغيريه بخصوص رسل السالم؟  7.2
اإلجابة يف خانة التعليقات )200 كلمة كحد أقىص(.  
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دليل املقابلة - موظفو املكتب الكشفي العاملي 

معلومات عامة

املوقع والدور: 	 

وصف الدور يف رسل السالم:	 

املخرجات/ النتائج. 1

ما هو تأثري رسل السالم عىل خططك وسياساتك لدعم الجمعية الكشفية الوطنية؟ 1.1

ما هي الفوائد التي رأيت أن رسل السالم جلبتها للبلدان؟ ]املطالبة بأي تفاصيل يف املجاالت التالية[  1.2

مشاريع بناء القدرات	 

ثقافة الحوار/ التدريب عىل السالم 	 

مشاريع الرصاع / ما بعد الرصاع / الظروف الصعبة	 

مشاريع خدمة املجتمع 	 

شبكة رسل السالم 	 

 أخرى	 

ما مدى استدامة أي من الفوائد التي شوهدت؟  1.3

ما هي العوامل التي حددت نجاح رسل السالم )أينام نجحت(؟  1.4

ما الذى ساهمت به رسل السالم يف إقامة روابط بني الكشافني مع األقاليم األخرى؟ ]مطالبة بدور شبكة رسل السالم عىل  1.5

عىل scout.org إذا مل يذكر[. اإلنرتنت   

هل تعتقد أن رسل السالم أثروا يف منو عضوية الجمعيات الكشفية الوطنية التي شاركت )من خالل املشاريع املمولة أم   1.6
ال(؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكيف، إذا مل يكن كذلك، فلامذا؟ )إىل أي درجة؟(  

الفعالية / الكفاءة . 2

ما مدى حسن سري عمل رسل السالم من حيث لجان القرار اإلقليمية )RDCs( ودورها؟ 2.1

ما مدى جودة سري العملية الشاملة لتقديم املنح واإلدارة؟ 2.2

 هل تعتقد أن قدرات إدارة املشاريع يف الجمعيات الكشفية الوطنية قد تحسنت بفضل مشاريع رسل السالم؟ 2.3

املالحظات واالقرتاحات النهائية . 3

ما هي أهم التحديات التي رأيتها تواجه رسل السالم؟ 3.1

ما هي اقرتاحاتك الرئيسية ملبادرات مامثلة يف املستقبل؟ أي أفضل املامرسات أو الدروس املستفادة؟ 3.2

http://scout.org
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دليل املناقشة - الجمعيات الكشفية الوطنية واملشاركون يف املرشوع

معلومات عامة

املوقع والدور: 	 

 يطلب من جميع املشاركني وصف دورهم يف رسل السالم:	 

املخرجات/ النتائج]ميكن للمنسق تقديم املوضوعات والسامح للمشاركني بالتفكري لبضع دقائق[. 1

ما هي النتائج التي رأيتها للمجتمع الذي كنت تعمل معه كجزء من مرشوع رسل السالم؟ ]إذا كان ذا صلة[   1.1

ما هي النتائج التي رأيتها ملجموعتك الكشفية التي شاركت يف مرشوع رسل السالم؟ 1.2

ماذا عنك؟ هل غرّي مرشوع رسل السالم لك شيئًا؟ ]يجب عىل املرشف إعادة صياغة النتائج وإعطاء األولوية للمجموعة -   1.3
ثم االنتقال إىل السؤال التايل[  

بشكل عام، ما هي أهم فائدة من مرشوع رسل السالم الذي شاركت فيه؟ يرجى وصف ما يصل إىل ثالث فوائد. ]اطلب   1.4
من كل مشارك التحدث - واحًدا تلو اآلخر[   

 هل تعتقد أن أي فوائد أو نتائج ملرشوع رسل السالم ستستمر اآلن وملاذا؟ 1.5

املالحظات واالقرتاحات النهائية . 2

ما الذي تقرتحه من شأنه تحسني املبادرات املامثلة يف املستقبل؟  2.1
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مصفوفة التقييم

مصادر املعلومات  طرق مؤرشات املواضيع

1.إىل أي مدى تم تحقيق األهداف والنتائج املتوقعة من رسل 

السالم؟

أ. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير؛ عضوية وقيادة  الجمعيات الكشفية 

الوطنية; موظفو املكتب الكشفي العاملي و لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية

ب. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير؛ املشاركون يف مرشوع رسل السالم

ج. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير موظفو املكتب الكشفي العاملي

د. أعضاء وقادة الجمعيات الكشفية الوطنية

أ. كل الطرق

ب. التحليل املايل تحليل الزيارات امليدانية - تقارير مرشوع رسل السالم 

مناقشات عىل اإلنرتنت - مشاريع رسل السالم

ج. مقابالت التحليل املايل- موظفو املكتب الكشفي العاملي 

 د. استبيان - استبيان أعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية 

              - قادة الجمعيات الكشفية الوطنية

أ. مدى تحقيق األهداف / النتائج

ب. النوع: رسل للسالم ملهمون، بناء القدرات، مشاريع خاصة لألقاليم: 

اإلنجازات:  املستفيدون   / املشاركون   / امليزانية  الحجم:  أقاليم   6

املخرجات والنتائج

ج. توزيع األموال وتوزيع االمتثال؛ مستوى الكفاءة 

د. مستوى وعي رسل السالم بني الجمعيات الكشفية الوطنية

أ. قياس األداء عىل األهداف والنتائج املتوقعة 

ب. توزيع ومنط املشاريع املمولة وغري املمولة حسب النوع 

واإلقليم والحجم والفئات واإلنجازات  

ج. إدارة التمويل وكفاءة استخدامه 

د. توعية  عن رسل السالم 

2. ما هو تأثري رسل السالم وكيف ساهمت املبادرة يف متكني 

الشباب لتعزيز السالم يف مجتمعاتهم؟

أ. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير؛ أعضاء وقادة الجمعيات الكشفية 

الوطنية؛ موظفو املكتب الكشفي العاملي و لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية

ب.  بيانات الويب والوسائط االجتامعية الحالية ملوظفى املكتب الكشفي العاملي 

 ولجان القرار اإلقليمية

ج.  بيانات الويب والوسائط االجتامعية الحالية ألعضاء الجمعيات الكشفية 

الوطنية وقادة الجمعيات الكشفية الوطنية وموظفى املكتب الكشفي العاملي 

ولجان القرار اإلقليمية

د. بيانات العضوية

ه عضوية وقيادة الجمعية الكشفية الوطنية؛ بيانات الرصد الحالية وإعداد 

التقارير؛ املشاركون يف مرشوع رسل السالم. موظفو املكتب الكشفي العاملي

 أ. كل الطرق

ب. املناقشات عرب اإلنرتنت - مقابالت مع لجان اتخاذ القرار اإلقليمية  

تحليل فريق عمل املكتب الكشفي العاملي و لجان اتخاذ القرار اإلقليمية  

لشبكة رسل السالم وبيانات وسائل التواصل االجتامعي

ج. استبيان - استبيان أعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية–استبيان - قادة  

الجمعيات الكشفية الوطنية - مناقشات جامعية عرب اإلنرتنت ملوظفي 

املكتب الكشفي العاملي ولجنة القرار اإلقليمية - بيانات الويب ووسائل 

التواصل االجتامعي للجان القرار اإلقليمية

د. تحليل العضوية

ه. استبيان - استبيان أعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية

 - قادة الجمعيات الكشفية الوطنية 

- زيارات ميدانية ملشاريع رسل السالم مناقشات عىل اإلنرتنت 

- رسل السالم تحليل تقارير مرشوع رسل السالم مقابالت مع موظفي 

املكتب الكشفي العاملي يف املكاتب اإلقليمية؛ موظفني عامليني آخرين؛ 

لجان القرار اإلقليمية.

أ. مستوي الكشافني - التنمية الشخصية والتمكني 

ii. املجتمعات / املستفيدون - دليل إثبات عىل خدمة املجتمع 

/ إظهار التأثري 

iii. وطني - دليل عىل قدرة الجمعيات الكشفية الوطنية 

والسياسات الوطنية املتعلقة بالشباب 

iv. إقليمي - دليل عىل الدروس املستفادة من مشاركة الشبكة 

والسياسات اإلقليمية 

عاملي - دليل عىل قدرة املنظمة العاملية للحركة الكشفية، 

والشبكة، وتبادل الدروس املستفادة، والسياسات العاملية

ب.   أمثلة عىل التواصل مع الكشافني وغري الكشافني؛ عدد 

املشاركني يف املرشوع واملستفيدين

ج.   مستوي التوسع والرتابط والفعالية لشبكة رسل السالم

د. ارتباط منو العضوية برسل السالم

ه الحاالت التي تكون فيها استدامة التأثري واضحة

أ. 5 مستويات من التأثري:  

i. الكشافون  

ii. املجتمعات / املستفيدون

iii. املستوي الوطني 

iv. املستوي اإلقليمي  

v. عاملي

ب. مدى وصول املبادرة إىل الكشافني وغري الكشافني 

ج. التوسع والرتابط والفعالية لشبكة رسل السالم 

د. منو العضوية نتيجة املبادرة 

ه مستوى استدامة التأثري 



95

االمرفقات .4

2 0 1 0 - 2 0 2 0 م  لسال ا سل  لر يئ  لنها ا لتقييم  ا

مصادر املعلومات  طرق مؤرشات املواضيع

1.إىل أي مدى تم تحقيق األهداف والنتائج املتوقعة من رسل 

السالم؟

أ. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير؛ عضوية وقيادة  الجمعيات الكشفية 

الوطنية; موظفو املكتب الكشفي العاملي و لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية

ب. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير؛ املشاركون يف مرشوع رسل السالم

ج. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير موظفو املكتب الكشفي العاملي

د. أعضاء وقادة الجمعيات الكشفية الوطنية

أ. كل الطرق

ب. التحليل املايل تحليل الزيارات امليدانية - تقارير مرشوع رسل السالم 

مناقشات عىل اإلنرتنت - مشاريع رسل السالم

ج. مقابالت التحليل املايل- موظفو املكتب الكشفي العاملي 

 د. استبيان - استبيان أعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية 

              - قادة الجمعيات الكشفية الوطنية

أ. مدى تحقيق األهداف / النتائج

ب. النوع: رسل للسالم ملهمون، بناء القدرات، مشاريع خاصة لألقاليم: 

اإلنجازات:  املستفيدون   / املشاركون   / امليزانية  الحجم:  أقاليم   6

املخرجات والنتائج

ج. توزيع األموال وتوزيع االمتثال؛ مستوى الكفاءة 

د. مستوى وعي رسل السالم بني الجمعيات الكشفية الوطنية

أ. قياس األداء عىل األهداف والنتائج املتوقعة 

ب. توزيع ومنط املشاريع املمولة وغري املمولة حسب النوع 

واإلقليم والحجم والفئات واإلنجازات  

ج. إدارة التمويل وكفاءة استخدامه 

د. توعية  عن رسل السالم 

2. ما هو تأثري رسل السالم وكيف ساهمت املبادرة يف متكني 

الشباب لتعزيز السالم يف مجتمعاتهم؟

أ. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير؛ أعضاء وقادة الجمعيات الكشفية 

الوطنية؛ موظفو املكتب الكشفي العاملي و لجنة اتخاذ القرار اإلقليمية

ب.  بيانات الويب والوسائط االجتامعية الحالية ملوظفى املكتب الكشفي العاملي 

 ولجان القرار اإلقليمية

ج.  بيانات الويب والوسائط االجتامعية الحالية ألعضاء الجمعيات الكشفية 

الوطنية وقادة الجمعيات الكشفية الوطنية وموظفى املكتب الكشفي العاملي 

ولجان القرار اإلقليمية

د. بيانات العضوية

ه عضوية وقيادة الجمعية الكشفية الوطنية؛ بيانات الرصد الحالية وإعداد 

التقارير؛ املشاركون يف مرشوع رسل السالم. موظفو املكتب الكشفي العاملي

 أ. كل الطرق

ب. املناقشات عرب اإلنرتنت - مقابالت مع لجان اتخاذ القرار اإلقليمية  

تحليل فريق عمل املكتب الكشفي العاملي و لجان اتخاذ القرار اإلقليمية  

لشبكة رسل السالم وبيانات وسائل التواصل االجتامعي

ج. استبيان - استبيان أعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية–استبيان - قادة  

الجمعيات الكشفية الوطنية - مناقشات جامعية عرب اإلنرتنت ملوظفي 

املكتب الكشفي العاملي ولجنة القرار اإلقليمية - بيانات الويب ووسائل 

التواصل االجتامعي للجان القرار اإلقليمية

د. تحليل العضوية

ه. استبيان - استبيان أعضاء الجمعيات الكشفية الوطنية

 - قادة الجمعيات الكشفية الوطنية 

- زيارات ميدانية ملشاريع رسل السالم مناقشات عىل اإلنرتنت 

- رسل السالم تحليل تقارير مرشوع رسل السالم مقابالت مع موظفي 

املكتب الكشفي العاملي يف املكاتب اإلقليمية؛ موظفني عامليني آخرين؛ 

لجان القرار اإلقليمية.

أ. مستوي الكشافني - التنمية الشخصية والتمكني 

ii. املجتمعات / املستفيدون - دليل إثبات عىل خدمة املجتمع 

/ إظهار التأثري 

iii. وطني - دليل عىل قدرة الجمعيات الكشفية الوطنية 

والسياسات الوطنية املتعلقة بالشباب 

iv. إقليمي - دليل عىل الدروس املستفادة من مشاركة الشبكة 

والسياسات اإلقليمية 

عاملي - دليل عىل قدرة املنظمة العاملية للحركة الكشفية، 

والشبكة، وتبادل الدروس املستفادة، والسياسات العاملية

ب.   أمثلة عىل التواصل مع الكشافني وغري الكشافني؛ عدد 

املشاركني يف املرشوع واملستفيدين

ج.   مستوي التوسع والرتابط والفعالية لشبكة رسل السالم

د. ارتباط منو العضوية برسل السالم

ه الحاالت التي تكون فيها استدامة التأثري واضحة

أ. 5 مستويات من التأثري:  

i. الكشافون  

ii. املجتمعات / املستفيدون

iii. املستوي الوطني 

iv. املستوي اإلقليمي  

v. عاملي

ب. مدى وصول املبادرة إىل الكشافني وغري الكشافني 

ج. التوسع والرتابط والفعالية لشبكة رسل السالم 

د. منو العضوية نتيجة املبادرة 

ه مستوى استدامة التأثري 



مصادر املعلومات  طرق مؤرشات املواضيع

3. ما مدى فعالية وكفاءة إدارة وتنفيذ رسل السالم؟

أ. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير

ب. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير

ج. عضوية وقيادة الجمعية الكشفية الوطنية؛ بيانات الرصد الحالية وإعداد 

التقارير؛ املشاركون يف مرشوع رسل السالم

أ. التحليل املايل وتحليل العمليات

ب. التحليل املايل

ج. استبيان - عضوية الجمعيات الكشفية الوطنية 

استطالع - قيادة  الجمعيات الكشفية الوطنية:

زيارات ميدانية ملشاريع رسل السالم

مناقشات عىل اإلنرتنت -  مشاريع رسل السالم

تحليل تقارير مرشوع رسل السالم

أ.  مستوى كفاءة عملية التطبيق واتخاذ القرار ومراقبة املرشوع. 

ب. مستوى كفاءة املشاريع والتمويل وااللتزام بامليزانية األصلية - 

مستوى تباين امليزانية؛ ومعدل الفشل / النجاح

ج. مستوى تعزيز القدرات يف إدارة املشاريع وتنفيذها

أ. عملية طلب املنح واتخاذ القرار ومراقبة املرشوع تحدث 

من قبل املكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل الكشفي 

العاملي 

ب. إدارة املشاريع واألموال من ِقبل الجمعيات الكشفية 

الوطنية وغريها من املستفيدين 

ج. تعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية عىل إدارة 

املشاريع واملجموعات الكشفية يف تنفيذ املرشوع 

4. توصيات لتحسني العمليات وتعظيم األثر
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االمرفقات .4

2 0 1 0 - 2 0 2 0 م  لسال ا سل  لر يئ  لنها ا لتقييم  ا

مصادر املعلومات  طرق مؤرشات املواضيع

3. ما مدى فعالية وكفاءة إدارة وتنفيذ رسل السالم؟

أ. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير

ب. بيانات الرصد الحالية وإعداد التقارير

ج. عضوية وقيادة الجمعية الكشفية الوطنية؛ بيانات الرصد الحالية وإعداد 

التقارير؛ املشاركون يف مرشوع رسل السالم

أ. التحليل املايل وتحليل العمليات

ب. التحليل املايل

ج. استبيان - عضوية الجمعيات الكشفية الوطنية 

استطالع - قيادة  الجمعيات الكشفية الوطنية:

زيارات ميدانية ملشاريع رسل السالم

مناقشات عىل اإلنرتنت -  مشاريع رسل السالم

تحليل تقارير مرشوع رسل السالم

أ.  مستوى كفاءة عملية التطبيق واتخاذ القرار ومراقبة املرشوع. 

ب. مستوى كفاءة املشاريع والتمويل وااللتزام بامليزانية األصلية - 

مستوى تباين امليزانية؛ ومعدل الفشل / النجاح

ج. مستوى تعزيز القدرات يف إدارة املشاريع وتنفيذها

أ. عملية طلب املنح واتخاذ القرار ومراقبة املرشوع تحدث 

من قبل املكتب الكشفي العاملي وصندوق التمويل الكشفي 

العاملي 

ب. إدارة املشاريع واألموال من ِقبل الجمعيات الكشفية 

الوطنية وغريها من املستفيدين 

ج. تعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية عىل إدارة 

املشاريع واملجموعات الكشفية يف تنفيذ املرشوع 

4. توصيات لتحسني العمليات وتعظيم األثر
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