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“أنت تُب ِدع”
مقدمة إىل مرشوع َ

“أنت تُب ِدع”
مرح ًبا بك يف دليل مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع”،
األع ّزاء موظفو مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” ،للمساعدة يف جعل الشباب
نحن متحمسون لدعمكم لقادة الشباب لقيادة مشاريع َ
يشعرون بحالة جيدة وسعادة وأمان يف مجتمعاتهم من خالل العمليات القامئة عىل الفنونُ .ص ِّم َم
“أنت ت ُِبدع” هذا ليساعدك عىل فهم هذا املرشوع وإىل أي مدى ميكنك دعم الشباب
دليل مرشوع َ
والزمالء يف إعداد مرشو ٍع قوي.
“أنت ت ُِبدع” يقوده قادة الشباب ،وجميع األنشطة مصممة لقادة الشباب للقيادة مع
مرشوع َ
املشاركني الشباب .يوجد دليل لقادة الشباب ،يُس ّمى دليل مجموعة األدوات الفنية ( ،)Art-kitالذي
أيضا الرجوع إليه لجميع أنشطة الشباب .يشار إىل الشباب املعنيني بدليل مجموعة األدوات
ميكنك ً
“أنت
الفنية الذين يقودون األنشطة بأنَّهم قادة الشباب واملستفيدين الشباب (املشاركون يف أنشطة َ
ت ُِبدع”) يشار إليهم بأنَّهم الشباب أو الشباب املشارك .سيدعمك هذا الدليل لفهم أفضل ملرشوع
“أنت ت ُِبدع” ودليل مجموعة األدوات الفنية ودورك يف دعم قادة الشباب.
َ
شكرا ً الستثامرك يف الشباب يف مجتمعك .نأمل أن يتمكن الجميع من التعلُّم ،والنمو ،واملساهمة يف
“أنت ت ُِبدع”.
تحقيق الرفاه يف مجتمعاتهم من خالل مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” ،ومن ثم أقساماّ فرعية ألدوا ٍر
يتضمن هذا الدليل معلومات عا َّمة لجميع موظفي َ
مختلفة .سوف تجد:
“أنت ت ُِبدع” ،الحامية ،وركائز الرفاه
•تعريف مبرشوع َ
“أنت ت ُِبدع”
•تعريف بأدوار مرشوع َ
•األقسام الفرعية لـلمناصب التالية :مدير املرشوع واملسؤول عنه؛ والراشدون داعمو اليافعني،
ومتخصيص املتابعة والتقييم والتعلم؛ واملدربني
نتمنى لك التوفيق يف رحلتك املقبلة!
بإخالص،
فريق هيئة تري دي زوم  Terre des hommesواملعهد الدويل لحقوق الطفل والتنمية
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أنت تُب ِدع
َ
“أنت ت ُِبدع”؟
ما هو مرشوع َ

“أنت ت ُِبدع” قادة الشباب للعمل مع أقرانهم ،الستكشاف دور الفنون اإلبداعية التي
يدعم مرشوع َ
تدعم الرفاه النفيس اإلجتامعي للشباب .سيعمل قادة الشباب مع شباب آخرين لفهم حياتهم اليومية،
وانتاج مشاريع قامئة عىل الفن ،والتي تعتمد عىل األشياء الجيدة يف حياتهم ومعالجة بعض التحديات.

“أنت ت ُِبدع”؟
ما هو الهدف من مرشوع َ

خلق مساحة للشباب املتأثرين من الهجرة والشدائد التي واجهتهم ،لتقوية املهارات لقيادة أقرانهم يف
األنشطة القامئة عىل الفنون التي تدعم الرفاه وال َجلَد والتامسك االجتامعي.

“أنت ت ُِبدع”؟
من يشارك يف مرشوع َ

قادة الشباب واملشاركون الشباب هم جوهر هذا املرشوع .هناك أيضاً فريق من البالغني عىل استعدا ٍد
لدعمهم يتضمن :مدراء املرشوع ،ومسئويل املرشوع ،ومختيص املتابعة والتقييم والتعلُّم ،والراشدين
داعمي اليافعني.

ما هي أدوار قادة الشباب؟

•املشاركة يف جلسة تدريبية واحدة بقيادة مدرب ملعرفة املزيد عن التيسري ،والقيادة ،وتدوين
املالحظات ،واألنشطة الحالية املثرية يف مجموعة أدوات الفن.
•توجيه الشباب من خالل األنشطة يف دليل مجموعة األدوات الفنية ،عن طريق تيسري األنشطة
وتدوين املالحظات.
•دعم الشباب لتنفيذ مرشوع عمل فني يقررونه.

كيف يتم األمر؟

“أنت ت ُِبدع” قيادتان شبابيتان .سيتداول كل قائد شاب الدور
سيكون لكل مجموعة من مجموعات َ
أيضا حليف كبري ،أو
“أنت ت ُِبدع” .سيكون للشباب ً
بصفته ميرسا ّ و ُمد َوناً للمالحظات أثناء أنشطة َ
شخص بالغ من موظفي هيئة تري دي زوم ،والذي سيكون هناك لدعمهم عىل طول الطريق .سيشارك
املشاركون الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 20عاماً يف املرشوع ،وسيدير قادة الشباب مجموعة
من  20إىل  25شاباً مشاركاً.
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ما هو االلتزام الزمني؟

سيستغرق تنفيذ املرشوع  3أشهر مع الشباب .وإذا مل يكن لدى مجموعتك من قادة الشباب
سعة كبرية من الوقت ،فيمكنك عمل بحث إجرايئ تشاريك صغري يف أسبوع واحد .يحتاج الوقت
املتاح إىل تضمني اإلعداد املتقدم للمرشوع ،والتدريب ،وقيادة القادة الشباب ألنشطة مع الشباب،
واالجتامعات مع دعم الكبار ،باإلضافة إىل إغالق األنشطة لجمع البيانات من املرشوع .لذلك ،نويص
بالتخطيط ملدة ترتاوح من  2-1أشهر ،و 3أشهر ألنشطة الشباب ،وشهرا ً واحدا ً للمتابعة .ملزيد من
التفاصيل الرجاء مراجعة قسم الجدول الزمني.

“أنت ت ُِبدع”؟
ملن هو دليل مجموعة األدوات الفنية الخاصة مبرشوع َ

“أنت ت ُِبدع”
قادة الشباب! أي شاب يرتاوح عمره بني  15و 25عاماً وكونه قائ ًدا شابًا ملرشوع َ
ومتحمس إلحداث تأثري إيجايب ألقرانه ،وأرسته ،ومجتمعه من خالل الفنون اإلبداعية والرقمية.
أيضا قراءة دليل مجموعة األدوات الفنية للتأكد من قدرتك عىل
بصفتك داعامً للبالغني ،يجب عليك ً
تدريب قادة الشباب و /أو دعمهم طوال رحلتهم (حسب دورك يف املرشوع).

ما الذي يحتويه دليل مجموعة األدوات الفنية؟

يتضمن دليل مجموعة األدوات الفنية عىل األنشطة التشاركية لدعم قادة الشباب ،لتخطيط وتنفيذ
ومتابعة وتقييم مشاريع العمل الفني التي يقودها الشباب .سيقود قادة الشباب أقرانهم لفهم بعض
التحديات التي يواجهونها بشكل أفضل ،والبناء عىل نقاط قوتهم ومواردهم .ميكن للشباب تصميم
مشاريع ملواجهة بعض التحديات.

هل ميكن للشباب تصميم أنشطتهم و /أو إجراء تغيريات؟

نعم! الرجاء دعمهم ليكونوا مبدعني .ذكّرهم باالحتفاظ بالهدف الرئييس لألنشطة ،ومتابعة الرؤية
التي حددها الشباب يف مجموعتهم ،لكن ال ترتدد يف مراجعة األلعاب واألنشطة لجعلها أكرث صلة
باملجتمع.
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حامية الطفل
“أنت ت ُِبدع” مسؤولون عن بااللتزام بسياسة تري دي زوم ( )Tdhلحامية الطفل ،والتي
موظفو مرشوع َ
تؤكد من جديد وتعزز التزامها كونها منظمة نحو الحفاظ عىل سالمة األطفال وحاميتهم من جميع
أشكال األذى وسوء املعاملة .ترى هيئة تري دي زوم حامية األطفال ،وتعزيز رفاههم ،ودعم حقوق
الطفل كأساس لعملها .يرجى الرجوع إىل السياسة للحصول عىل تفاصيل حول مسؤولياتك يف
(امللحق .)5
“حامية الطفل هي املسؤولية التي عىل املنظامت التأكد من أن موظفيها وعملياتها وبرامجها ال ترض
األطفال ،أي أنهم ال يع ِّرضون األطفال لخطر األذى وسوء املعاملة ،وأن أي مخاوف لدى املنظمة بشأن
أمان األطفال داخل املجتمعات التي يعملون بها ،يُبلَغ بها السلطات املختصة “(مع مراعاة التحالف
اآلمن لألطفال  )www.keepingchildrensafe.org.uk - 3وهذا يشمل كل من اإلجراءات الوقائية
للتقليل من فرص حدوث رضر ،وإجراءات استجابة لضامن التعامل مع الحوادث التي قد تحدث
بشكلٍ مناسب .تنطوي الحامية عىل واجب أوسع من الرعاية تجاه األطفال بدالً من مجرد الحفاظ
عىل حقهم يف الحامية (كام هو محدد يف اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام  - )1989لك َّنها
معنية يف املقام األول بالرضر والرفاه ،بدالً من تعزيز وحامية حقوق الطفل بشكل عام.
املوظفون مسئولون أيضاً عن احرتام وحامية املتطوعني (مثل قادة الشباب واملشاركني الشباب) بغض
النظر عن العمر.
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ركائز الرفاه
“أنت ت ُِبدع” هي ركائز الرفاه .ق ُِد َم مفهوم الركائز سابقًا يف دليل مجموعة
الدعامة األساسية ملرشوع َ
األدوات الفنية ويتم تشجيع الشباب عىل تتبع رفاههم عىل مدار فرتة املرشوع .سيوفر هذا القسم
بعض اإلرشادات اإلضافية حول الركائز لضامن قدرتك عىل دعم قادة الشباب من خالل اإلجابة عىل
أي أسئلة قد تدور يف ذهنهم.
طُ ِو َرت ركائز الرفاه لفهم أفضل لكيفية حفاظ البرش عىل عافيتهم أو رفاههم حتى خالل تجارب
الحياة الصعبة .أجمع الباحثون عىل  5ركائز للرفاه وهي:
•الركيزة  :1الشعور باألمان (السالمة واألمن واالستقرار) :الشعور باألمان جسدياً وعاطفياً
•الركيزة  :2الشعور بالتواصل (الروابط والعالقات والشبكات) :الشعور باالتصال بالروابط املساندة
والشبكات الداعمة
•الركيزة  :3الشعور القيمة (األدوار والهويات) :الشعور القيمة ،بخصوص األدوار والهويات
املعرتف بها فيام يتعلق مبن نحن ومن أين وماذا نفعل أو نود القيام به.
•الركيزة  :4الشعور باالحرتام (العدالة والحقوق) :الشعور باالحرتام وتنمية الوعي النقدي،
والقدرة عىل مواجهة الظلم ،والحصول عىل الحقوق.
•الركيزة  :5الشعور باألمل (األمل واملعنى) :الشعور باألمل حول املستقبل واالحتفاظ عىل بهجة
الحياة أو تحسينها.
ُو ِصفَت ركائز الرفاه الخمسة وصفاً مستقالً ،لكنها تعمل معاً لتعزيز الرفاه.
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هناك بعض املواضيع املهمة التي تنطبق ضمن كل ركيزة .كل ثقافة لها تفسريها الخاص لهذه
املواضيع ،وهذا مهم .وهذه املواضيع هي:
•التمكني :إن فرصة الشعور بالقوة والثقة والسيطرة عىل حياتنا ،جزء مهم من الرفاه.
•فعالية :هي فرصة الحصول عىل شعور بالتحكم وتحقيق أهدافنا الشخصية وأن يكون لدى
املجتمعات الشعور بالسيطرة ،وتحقيق أهدافها جزء مهم من الرفاه.
•كرامة :هي فرصة احرتام نفسك ،والشعور بالفخر جزء مهم من الرفاه.
“أنت ت ُِبدع” ،ننظر إىل أي مدى ميكن للفن واإلبداع دعم رفاه الشباب ،يف كل
لتحقيق أغراض مرشوع َ
ركيزة.
سرتى الركائز موضحة بالتفصيل يف دليل مجموعة األدوات الفنية بلغة مالمئة للشباب
الركيزة  :1الشعور باألمان
الركيزة  :2الشعور بالتواصل
الركيزة  :3الشعور القيمة
الركيزة  :4الشعور باالحرتام
الركيزة  :5الشعور باألمل

الشعور
باألمان
الشعور
باالتصال

الرفاه النفيس
اإلجتامعي

الشعور
باالعرتاف
والتقدير

الشعور
باألمل

الشعور
باالحرتام

يرجى الرجوع إىل دليل مجموعة األدوات الفنية للحصول عىل التفاصيل الكاملة لركائز الرفاه ،إىل
جانب أمثلة
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مالحظة هامة :التعلم من التحديات
“أنت ت ُِبدع” ،ذكِّر بعض الشباب أن املناقشات حول
خالل النسخة التجريبية من َ
األمن ،واألمان ،والعدالة ،والحقوق ،كانت مربكة بالنسبة لهم .لقد قمنا بتكييف
لغة الركائز للمساعدة يف مواجهة هذه النقطة .كام أظهر الشباب أنهم مل يكن
لديهم سيطرة عىل هذه املناطق من حياتهم ،ومل يتمكنوا من معالجتها من خالل
مشاريع الفنون التفاعلية الخاصة بهم .يف النسخة التجريبية ،رأينا أدلَّة عىل أن
الشباب متكنوا من خلق شعور باألمان واألمن من خالل املرشوع ،وزادوا من
حقوق محددة مثل املشاركة .كون البالغون يدعمون الناس ،يرجى توجيه قادة
الشباب ملناقشة هذه املفاهيم املهمة مع أخذها يف االعتبار ،وذلك باستكشاف
مجاالت حياة الشباب التي يشعرون ببعض السيطرة عليها ،وميكن معالجتها
“أنت
“أنت ت ُِبدع” .من املهم أن ندرك أن مرشوع َ
معالجة واقعية ضمن مرشوع َ
ت ُِبدع” قد ال يكون له تأثري عىل البيئة األوسع املتمثلة يف الشدائد أو الرصاع ،ولكن
التغيريات عىل املستوى الفردي أو األقران أو األرسة وحتى املجتمع ،ميكن أن
تساعد يف تحسني هذه الركائز األكرث تحديا أيضاً.
عىل سبيل املثال ،عند مناقشة الركيزة  :1الشعور باألمان ،عىل الرغم من أ َّن
الشباب قد ال يشعرون باألمان كونهم يعيشون يف منطقة الرصاع ،فقد يكون هناك
أشخاص أو أماكن أو أشياء تساعدهم عىل التواصل مع الشعور باألمان ،وهذا
“أنت ت ُِبدع” .يف النسخة التجريبية من
أمر مهم للنمو والدعم من خالل مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” ومساحة االجتامعات مكانًا
“أنت ت ُِبدع” ،غال ًبا ما يكون فريق َ
مرشوع َ
يشعر فيه الشباب باألمان والدعم.
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“أنت تُب ِدع”
أدوار َ
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“أنت تُب ِدع”
أدوار َ
غالبية مشاريع التنمية عادة ما تكون بقيادة البالغني (فليترش)2018 ،؛ يتم تص ّورها ،وتصميمها،
وتطويرها ،وتخطيطها ،وتنفيذها من قبل البالغني .الربامج التي يقودها الشباب من ناحية أخرى،
تتحدى هذه الحكمة التقليدية واملؤيدة للمشاريع حيث يقود الشباب تخطيط املشاريع ،وصنع
القرار ،والتيسري ،والتفكري ،والتقييم ،بشأن القضايا التي تهمهم ،وذلك باستخدام اإلجراءات التي
يرغبون يف استخدامها (فليترش .)2018 ،التحدي الحقيقي يف الربامج التي يقودها الشباب هو يف
الواقع للبالغني للسامح للشباب دامئًا بالحفاظ عىل الريادة والتوجيه والسلطة وعدم محاولة السيطرة
عىل الشباب ،أو توجيههم نحو ما يرونه “صحيحاً” إالَّ إذا ظهرت قضايا تتعلق باألمان أو الحامية.
(يرجى االطالع عىل قسم الراشدون داعموا اليافعني ملزيد من التفاصيل).
يلخص الجدول التايل االختالفات الرئيسية بني الربامج التي يقودها البالغون والربامج التي يقودها
الشباب يف ضوء دورة إدارة املشاريع القياسية:
دورة إدارة املشاريع

الربامج التي يقودها البالغون

الربامج التي يقودها الشباب

املبادرة

تنظيم

تنظيم

تخطيط

فريق املرشوع

الشباب

التنفيذ

فريق املرشوع مع الشباب

الشباب بدعم من فريق املرشوع

مراقبة ودعم

فريق املرشوع

الشباب

الختام

فريق املرشوع

الشباب

“أنت ت ُِبدع” هيكل فريد يختلف عن هياكل مشاريع هيئة تري دي زوم العادية .عىل الرغم
ملرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” لفريق املرشوع القيايس (مدير املرشوع ،مسئول املرشوع ،أخصايئ
من نرش مرشوع َ
املتابعة والتقييم والتعلُّم) ،فإن التنفيذ الفعيل للمرشوع يعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل قادة الشباب
الذين يقودون أقرانهم إلطالق عملهم الفني بدعم من الراشدين داعمي اليافعني .ووفقًا لذلك،
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تتمثل املسؤولية الرئيسية لفريق املرشوع يف دعم الشباب خالل تنفيذ دورة البحث اإلجرايئ التشاريك
الخاصة بهم؛ وتنمية بيئة داعمة؛ وخلق مساحة آمنة لقادة الشباب واملشاركني الشباب.

فريق املرشوع

“أنت ت ُِبدع” األدوار التالية:
يتضمن فريق مرشوع َ
1.1مدير املرشوع
2.2مسئولو املرشوع
3.3متخصيص مراقبة وتقييم وتعلم
4.4الحلفاء الكبار
5.5املدربون
يعمل االستعراض العام التايل للفريق من أجل مرشوع يهدف إىل إرشاك  500شاب.
مدير املرشوع
%50

متخصيص مراقبة
وتقييم وتعلم
%30

مسئولو املرشوع
%100

الحلفاء الكبار
%50
14

املدربون
%30

الشكل  :1نسبة مشاركة مختلف أعضاء فريق املرشوع

مدير املرشوع ()PM

“أنت ت ُِبدع” املثايل هو الشخص الذي:
من أجل التنفيذ الكفؤ والفعال فإن مدير مرشوع َ
•لديه خربة يف ريادة املشاريع (يفضل أن يقودها الشباب) مع تري دي زوم
•لديه خربة يف التواصل والتنسيق مع األقسام اللوجستية واإلدارية لتنفيذ املرشوع بسالسة
•مرتاح لقيادة أنشطة املرشوع غري محددة بوضوح (يحدد الشباب األنشطة والجداول الزمنية)
“أنت ت ُِبدع” مع املرشوعات األخرى التي يتم تنفيذها عىل املستوى
•ميكن دمج أنشطة مرشوع َ
القطري من أجل تنفيذ أكرث كفاءة
تشمل مسئوليات مدير املرشوع  3مجاالت رئيسية (من بني أمور أخرى حسب احتياجات البلد الذي
سيتم تنفيذ املرشوع فيه):
 .1إدارة املوارد البرشية:
أ .يوظّف مسئول املرشوع واملدربني وأخصايئ املراقبة والتقييم والتعلم ويكلفهم بأدوارهم.
“أنت ت ُِبدع” وتفويض تري دي
ب.يضمن أن كامل الفريق لديه املام تام اإلدراك ملنهج مرشوع َ
زوم لحامية الطفل.
 .2إدارة املشاريع:
“أنت ت ُِبدع” تُنفذ بشكلٍ مالئم وفقًا للمنهج املط ّور القائم عىل أساس
أ .تضمن أن أنشطة َ
الفنون التي يقودها الشباب.
ب.تضمن أن أنشطة املراقبة والتقييم والتعلم تُنفَّذ يف الوقت املناسب وبدقة من قبل أخصايئ
هذا املجال.
ج .تتواصل مع فرق الخدمات اللوجستية واإلدارية وتوجههم بشأن منهجية املرشوع وتنفيذه
ومتطلباته
“أنت ت ُِبدع” ووصلهم مع
د .تحدد احتياجات الدعم اللوجستي واإلداري املتعلقة مبرشوع َ
الشخص املعني بالدعم اللوجستي  /اإلداري.
“أنت ت ُِبدع”.
ه .توافق وتوقع جميع طلبات رشاء املرشوع مبا يتامىش مع احتياجات مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع”.
و .تتوقع وتتابع النفقات املتعلقة مبرشوع َ
ز .تتواصل وتقيم رشاكات مع منظامت املجتمع املحيل لنرش املنهجية وضامن تنفيذها املستدام
يف املجتمع.
ح .تُعد تقارير متابعة املرشوع حسب متطلبات الجهة املانحة وفريق إدارة املرشوع.
 - 3الدعم التقني:
“أنت ت ُِبدع” ويويص بأي تعديالت لتناسب سياق التنفيذ.
أ .يراجع نهج َ
ب يوفر التوجيه التقني لكامل الفريق أثناء تنفيذ املرشوع كلام دعت الحاجة.
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مسئولو املرشوع

بدوام كاملٍ متف ّرغان ملتابعة أنشطة الشباب مع
عىل النحو األمثل ،سيكون هناك مسئوالن للمرشوع
ٍ
أيضا ،يضمن مسئولو املرشوع تلبية أرقام املرشوع
الحلفاء الكبارِّ ،
وحل أية مشاكل تواجهها الفرقً .
وفقًا للميزانية املتاحة.
“أنت ت ُِبدع” هو الشخص الذي:
ومن أجل التطبيق الفعال ،فإ َّن املسئول املثايل ملرشوع َ
•لديه خربة من  1إىل  2سنة يف مشاريع املشاركة الشبابية  /مشاريع حامية الطفل مع تري
دي زوم
•لديه /لديها خربة تدريبية
•متحمس إلرشاك الشباب ومتكينهم
•منظم ج ّدا ً ويتقن تطوير تقارير املرشوع
•لغته اإلنجليزية جيدة ليتمكن من اتّباع املنهجية والتأكد من دقة ترجمتها
تشمل مسئوليات مديري املرشوع  3مجاالت رئيسية (من بني أمور أخرى حسب احتياجات البلد
الذي سيتم تنفيذ املرشوع فيه):
 .1إدارة املوارد البرشية:
أ .توظف الحلفاء الكبار لدعم قادة الشباب.
ب.تضمن امتثال الحلفاء الكبار ألدوارهم املع ّينة وتدعمهم كلام دعت الحاجة.
 .2تنفيذ املرشوع:
أ .يط ِّور الدعوة لقادة الشباب للمشاركة يف أنشطة املرشوع.
ب.يختار قادة الشباب للمشاركة يف أنشطة املرشوع.
ج .يد ِّعم األطفال والشباب لتنفيذ مشاريعهم القامئة عىل الفنون ،وفقاً لنهج املرشوع ومتشياً مع
ميزانيات املشاريع.
د .يوفِّر التوجيه والدعم يف تطوير الجدول الزمني لتنفيذ املرشوع لكل مجموعة من الشباب
بالتعاون مع قادة الشباب والحلفاء الكبار.
ه .يشارك يف عمليات مراجعة امليزانية مع مدير املرشوع.
حسن للمشاركني يساهم
و .يشارك يف تقديم مالحظات عىل منهج مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” لدعم ُم َّ
بنشاط يف متابعتها وتقييمها ومراجعتها بالتعاون مع أخصائيي املتابعة والتقييم والتعلم.
 .3توثيق املرشوع:
أ .يتتبع أعداد قادة الشباب و الحلفاء الكبار واملشاركني الشباب.
ب.يتابع أنشطة املرشوع ،ويُ ِعد تقارير املتابعة ملشاركتها مع فريق إدارة املرشوع.
ج .يضمن أن أنشطة املرشوع موث َّقة يف طرق مختلفة (عىل سبيل املثال :التقارير والصور
ومقاطع الفيديو).
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أخصايئ املتابعة والتقييم والتعلم

“أنت ت ُِبدع” بنسبة  ٪30مع فريق املرشوع.
يعمل أخصايئ الرصد والتقييم والتعلُّم التابع ملرشوع َ
األنسب لهذا املنصب هو الشخص الذي:
•يعمل بالفعل مع هيئة تري دي زوم كأخصايئ متابعة وتقييم وتعلُّم يف مشاريع مختلفة
•لديه خربة يف تطبيق األدوات التشاركية للمراقبة التي يقودها الشباب
•لديه خربة يف القيام بالتدريب أو تيسري أنشطة املراقبة والتقييم والتعلم مع الشباب
لديه خربة يف تحليل البيانات الكمية والنوعية
تشمل مسؤوليات أخصايئ املتابعة والتقييم والتعلُّم:
 .1القيام بزيارات ميدانية منتظمة لتطبيق أدوات املتابعة والتقييم والتعلم طوال مدة املرشوع،
“أنت ت ُِبدع”.
بالتعاون مع فريق املرشوع وكام هو محدد يف منهج َ
 .2مراجعة وتحليل تقارير املرشوع مع مسئويل املرشوع لتحديد أسباب الضيق يف تنفيذ املرشوع
وتحسني جودة التقارير.
 .3مراجعة أداء أدوات املراقبة والتقييم والتعلم للمساعدة يف تحديد التعديالت املحتملة.
 .4مراقبة وتقييم التقدم املحرز يف املرشوع وتحقيق النتائج.

“أنت ت ُِبدع”
مدرب َ

“أنت ت ُِبدع” بنسبة  ٪ 30مع فريق املرشوع .األنسب لهذا املنصب هو
يعمل مدرب مرشوع َ
الشخص الذي:
•لديه خربة يف التيسري خاصة مع الشباب.
•لديه خربة يف تقديم التدريب مع كل من الشباب والبالغني.
•لديه معرفة باألنشطة التجريبية مبا يف ذلك التحفيز القائم عىل اللعب ،واألنشطة الفنيّة،
ومتارين بناء الفريق.
تشمل مسؤوليات املدربني:
•تقديم دورات تدريبية ملدة  5أيام لقادة الشباب والحلفاء الكبار.
•تقديم الدعم الفني لقادة الشباب حسبام تقتيض الحاجة.
•اقرتاح التعديالت وتقديم مالحظات حول املنهجية واألدوات املستخدمة أثناء التدريب لجعلها
مناسبة للسياق.

الحلفاء الكبار

يعمل الحليف الكبري بنسبة  %50مع فريق املرشوع .األنسب لهذا املنصب هو شخص الذي:
•يفضل العامل كم ّيرس أو مدرب أو رساماً للصور املتح ّركة مع تري دي زوم يف مشاريع مختلفة.
•لديه خربة يف دعم الشباب لتنمية مهاراتهم القيادية.
•لديه مهارات االستامع الفعال ،محفّز وقادر عىل التك ّيف.
17

“أنت ت ُِبدع” ،حيث يقوم
•يتسم باملرونة وميكنه العمل عىل دعم قادة الشباب لتطبيق مرشوع َ
بدور الشخص الداعم من خلف الكواليس.
تشمل مسؤوليات الحلفاء الكبار:
•مسؤوليات الدعم التقني:
“أنت ت ُِبدع” ومتابعة
◦ ◦توفري الدعم لقادة الشباب أثناء اإلعداد ألنشطة مرشوع َ
وتوثيق األنشطة.
◦ ◦ضامن تنفيذ سياسات تري دي زوم لحامية الطفل أثناء تنفيذ األنشطة.
•مسؤوليات الدعم اإلداري واللوجستي:
“أنت ت ُِبدع”
◦ ◦تأمني املكان ألنشطة مرشوع َ
◦ ◦تأمني املشاركني الشباب للمشاركة يف األنشطة.
“أنت ت ُِبدع”.
◦ ◦تأمني املواد ألنشطة مرشوع َ
◦ ◦تأمني شخص مرجعي نفيس لدعم أي شاب محتاج ،وضامن املتابعة.
◦ ◦االتصال مع مدير املرشوع ،ومسئول املرشوع ،وأخصايئ املتابعة والتقييم والتعلُّم.

18

إرشادات ملدراء املشاريع ومسئوليه
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الجدول الزمني
استنا ًدا إىل تجربتنا يف كل من امليادين التطويرية واإلنسانيةُ ،ح ِد َدت دورة تنفيذ مدتها  3أشهر مع
الشباب لتكون األمثل .كمدي ًرا للمرشوع ،هذا يعني أنك ستحتاج عىل األرجح من شهر إىل شهرين
لتنظيم جميع عنارص املرشوع مسبقاً قبل دورة التنفيذ ملدة  3أشهر مع الشباب ،وتنظيم الوقت بعد
ذلك لجمع البيانات.
يف الحاالت التي يكون فيها مرشوع ملدة  3أشهر غري مناسب للشباب ،تخصيص مدة من  5إىل  6أيام
لالعتكاف بدالً من ذلك لتنفيذ األنشطة.
“أنت
فيام ييل بعض اإلرشادات حول مقدار الوقت املطلوب خالل كل مرحلة من مراحل مرشوع َ
ت ُِبدع” لألنشطة املنصوص عليها يف دليل مجموعة األدوات الفنية.

ألغراض إنسانية أو طارئة ،بنا ًء عىل اعتكاف ملدة أسبوع:

عندما يكون مستحيالً إرشاك الشباب ملدة  3أشهر كاملة ،ميكن أن يكون البديل هو تنفيذ معتكف
للشباب ملدة أسبوع .نقاط مهمة ألخذها باالعتبار:
•قد تقام االعتكافات ملدة أسبوع واحد يف موقع مركزي ،حيث ميكن للشباب السفر كل يوم
والعودة إىل املنزل ليالً ،أو قد يكونون يف منطقة أخرى توفر أيضاً املبيت خالل الليل.
•وبنا ًء عىل مشاورات مع رشكاء املرشوع ،من املمكن إقامة معسكر مختلط بني الجنسني إذا كانت
ترتيبات النوم مفصولة حسب الجنس .وإذا مل يكن هذا مناسباً ،فيمكن تنظيم معسكرات خاصة
بالجنسني.
•التواصل الوثيق واالتصال مع أولياء األمور أمر مهم للغاية للمخيامت ،خاصة تلك التي يقيم فيها
الشباب ليالً.
•الدعم الكايف للبالغني مطلوب لضامن سالمة الشباب ودعمهم .نويص بشخص بالغ لكل  7شباب.
•يجب أن يُتوفَّر لقادة الشباب متس ٌع من الوقت خالل أسبوع واحد لقيادة الشباب خالل جميع
األنشطة يف دليل مجموعة األدوات الفنية.
•ميكن إضافة أنشطة بناء الفريق ،واألنشطة التجريبية والقامئة عىل اللعب ،مبا يف ذلك األنشطة
القامئة عىل الطبيعة ،يف املعتكف لخلق تجربة غنية للشباب.
•وميكن تنفيذ األعامل الفنية لكل مجموعة عند االعتكاف كتجربة ثم تنفيذها مرة أخرى يف
املجتمع ،إذا كان من املمكن للشباب أن يجتمعوا معاً عند مغادرة بيئة االعتكاف.
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دليل خطوة بخطوة الخاص مبدراء املرشوع
“أنت تُب ِدع”
لتنفيذ مرشوع َ
“أنت
يوضح القسم التايل الخطوات املوىص بها والتي ميكن اتّباعها من قبل مدراء املشاريع لتطبيق َ
ت ُِبدع” يف سياقات مختلفة:

الخطوة  :1دراسة املنهج وتعديله حسب السياق عند الحاجة

يحتاج مدراء املرشوع لدراسة وفهم املنهج قبل تنفيذ املرشوع .مثال عىل التعديالت التي ميكن
إجراؤها عىل املنهج هي مدة التنفيذ بنا ًء عىل السياق ( 3أشهر أو أسبوع واحد) .ومثال آخر ميكن
أن يكون تغيري نوع الفن (أو أكرث من واحد) املستخدم يف األنشطة ،والتي قد ال تكون ذات صلة /
شعبية  /مقبولة يف السياق .فعىل سبيل املثال ،قال قادة الشباب يف مرص أن استخدام الصلصال مل
يحظ بشعبية بني املشاركني ألنهم شعروا أنه “طفويل” .ويف العراق ،بسبب عدم توافر املواد يف بعض
األحيان استلزم ذلك تغيري نوع الفنون املستخدمة يف بعض األنشطة أو م ّدتها أو خطوات تنفيذها.

الخطوة  :2ترجمة دليل مجموعة األدوات الفنية إىل اللغة املحلية
لبلد التنفيذ

هذه خطوة مهمة للغاية أل َّن املدربني ،والحلفاء الكبار ،وقادة الشباب ،سيستخدمون دليل مجموعة
األدوات الفنية عىل نطاق واسع أثناء التنفيذ .من املهم التأكد من ترجمة دليل مجموعة األدوات
الفنية باستخدام لغة مالمئة للشباب .يف العراق ،وجد الشباب أن دليل مجموعة األدوات الفنية
يصعب فهمها ألنَّها ت ُرجمت إىل اللغة العربية الرسمية الكالسيكية .تأكد من مراجعة اإلصدار املرتجم
والتحقق من اتساق املصطلحات املستخدمة يف دليل مجموعة األدوات الفنية.
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الخطوة  :3توجيه فريق املرشوع عىل املنهج واألرقام املستهدفة للمرشوع

من املهم التأكد من أن كل من مدير املرشوع ،ومسئولو املرشوع ،وأخصائيي املتابعة والتقييم
والتعلم ،هم عىل نفس املستوى من فهم املنهج .ولتحقيق ذلك ،ز ِّود فريق املرشوع باملنهج املرتجم
وامنحهم بعض الوقت لدراسته .بعد ذلك ،ميكن لكامل للفريق االجتامع معاً لتبادل فهمهم
وأفكارهم .من املهم مشاركة األرقام املستهدفة للمرشوع يف هذه املرحلة (من حيث املشاركني
واملحرتفني) كام تم االتفاق عليه مع الجهة املانحة .سيساعد ذلك فريق املرشوع عىل تطوير الجدول
“أنت ت ُِبدع” واإلبالغ عنه للحصول عىل أي موافقات لوجستية مطلوبة.
الزمني ملرشوع َ
عالوة عىل ذلك ،اد ُع لعقد اجتامع مع الفرق اللوجستية واإلدارية لتوجيههم بخصوص املرشوع،
وجدوله الزمني وخطوات التنفيذ .ارشح للفريق طبيعة الربامج التي يقودها الشباب وكيف يختلف
وضح أنَّه ليس لديك رؤية واضحة بنسبة
النهج الفريد عن املشاريع العادية التي يقودها البالغونِّ .
 %100حول جميع املواد امللزم رشاؤها للتنفيذ .مبا أ َّن الشباب هم الذين يقررون ذلك يف مرحلة
الحقة من املرشوع .سلّط الضوء عىل أنَّه مبجرد أن يطلب الشباب مواد معينة (مثل مواد التلوين ،أو
ألوان الكتابة عىل الجدران) ،سيحتاجون إىل الحصول عليها يف الوقت املناسب (يؤدي التأخر يف تلقي
املواد أحياناً إىل انسحاب الشباب من املرشوع) .اقرتح أن يطلبوا عروض أسعار من متاجر مستلزمات
فنية مختلفة تبيع مجموعة واسعة من املواد ذات الصلة بالفن؛ حتى يتمكنوا من اختيار أو التعاقد
مع من لديه أسعار أرخص بشكل عام .يف حال مل يكن ذلك ممك ًنا (وطلب الفريق اللوجستي قامئة
محددة ج ًدا من املواد للحصول عىل عروض أسعار لها) ،اقرتح عىل األقل تحديد متاجر اللوازم الفنية
لتكون جاهزة لرشاء املواد مبجرد أن يحددها الشباب.

الخطوة  :4حدد املجتمعات لتنفيذ املرشوع

حسب امليزانية والجدول الزمني للمرشوع وسياق بلد التنفيذ ،حدد املجتمعات التي سيتم استهدافها
لتنفيذ املرشوع .فعىل سبيل املثال ،يف مرص ،قرر الفريق تنفيذ املرشوع من خالل املراكز املجتمعية
املوجودة يف مدينتني مختلفتني ألن لديهم موارد كافية وميكنهم الوصول إىل الشباب بسهولة من خالل
هذه املراكز .ويف العراق ،قرر الفريق تنفيذ أنشطة املرشوع يف وسط مدينة كركوك حيث كان التنفيذ
أسهل نسبياً من التنفيذ يف مخيامت الالجئني .الدروس املستفادة من التنفيذ يف مرص والعراق هي يف
اختيار املجتمعات القريبة من موقع فريق املرشوع دامئًا ،لتسهيل الدعم الرسيع للشباب واملتابعة
من قبل الحلفاء الكبار .معيار آخر مهم يجب مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن موقع التنفيذ ،هو توافر
املساحات اآلمنة التي ميكن للشباب أن يجتمعوا فيها لتنفيذ أنشطتهم .ميكن أن تكون املساحات
اآلمنة هي مراكز الشباب ،املدارس ،املراكز املجتمعية أو منظامت املجتمع املحيل التي تسمح للشباب
بااللتقاء لتنفيذ أنشطة املرشوع خالل فرتة ما بعد الظهرية خالل األسبوع ،مسا ًء أو يف عطالت نهاية
األسبوع.
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الخطوة  :5جمع األشخاص والجامعات املناسبة يف املكان
أ) رشاكة مع منظامت املجتمع املحيل املهتمة لتسهيل تنفيذ املرشوع بأقل
التكاليف

البحث عن منظامت املجتمع املحيل وإعداد قامئة من الرشكاء املحتملني .تواصل معهم وشارك
املهتمني وامللتزمني منهم .ميكن إضفاء الطابع الرسمي عىل الرشاكة من خالل مذكرات التفاهم أو
اتفاق رسمي بسيط عرب رسائل الربيد اإللكرتوين .تتمثل الفوائد التي ميكنك اكتسابها من الرشاكة مع
منظامت املجتمع املحيل يف :أ) الوصول إىل وتوظيف قادة الشباب واملشاركني الشباب بسهولة ،ب)
توفري أماكن آمنة للشباب لتنفيذ دورة البحث اإلجرايئ التشاريك ،ج) دعم يف توفري مواد املرشوع ،د)
استدامة تنفيذ املنهجية يف املجتمع املحيل حتى بعد االنتهاء من املرشوع.

ب) توجيه املدربني عىل املنهجية وأهداف املرشوع

رشك املدربني (املدربَون لكل مجموعة) وامنحهم
بعد تحديد املجتمعات املختارة لتنفيذ املرشوع ،أ ِ
الوقت لفهم منهجية إعداد ورشة عمل ملدة خمسة أيام لتدريب قادة الشباب عىل املنهجية (يرجى
االطالع عىل منوذج جدول األعامل يف امللحق  .)4من املهم أن يأخذ املدربون يف االعتبار خلفيات
الشباب والديناميكيات (الطريقة التي يترصف أو يتفاعل بها الناس) بني الجنسيات (إذا كان قادة
الشباب من دول مختلفة) وأي رشوط أو قيود يفرضها املجتمع (عىل سبيل املثال ،يجب عليهم
االنتباه إىل املرونة يف التفاعالت بني الصبيان والبنات ،أو إذا كان هناك نوع معني من الفنون ينظر
إليه سلباً من املجتمع) ويراجع األساليب واألنشطة وفقاً لذلك .من املفيد للمدربني إعداد أنشطة
تجريبية إضافية لدعم قادة الشباب يف تطوير مهارات التيسري لديهم،

ج) دعوة قادة الشباب للمشاركة يف املرشوع

انرش دعوة لقادة الشباب للمشاركة يف املرشوع عرب قنوات التواصل االجتامعي الشهرية (مثل
فيسبوك أو إنستغرام) ،ويف املراكز املجتمعية  /مراكز الشباب  /املدارس  /منظامت املجتمع املحيل
للمجتمعات املختارة .إدرِج معلومات مهمة حول املرشوع ِ
وأضف موعدا ً نهائياً للتقديم .تأكد من
أنَّها مصممة بشكل جيد وليست طويلة .ط ِّور منوذج طلب غوغل موجز (أو اطبعه يف حالة عدم توفر
اإلنرتنت لدى الشباب) ليمأله قادة الشباب املهتمون .يتضمن النموذج عادة:
•االسم
•تاريخ امليالد (للتأكد من أنهم ضمن النطاق العمري املحدد)
•الجنسية (يساعدك يف تشكيل املجموعات)
•الجندر (يساعدك يف تحديد املجموعات ،خاصة يف السياقات التي ال تفضل التفاعل بني
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الذكور واإلناث)
•مكان اإلقامة (للتأكد من أنَّهم يف املجتمع املختار للتنفيذ ويساعدك يف تشكيل املجموعات)
•مستوى التعليم (يساعدك يف التنبؤ باملواعيد املتاحة لهم ،عىل سبيل املثال معرفة أيام
االمتحانات واإلجازات)
•رقم الهاتف (لالتصال مع الشباب إذا تم اختيارهم)
•الربيد اإللكرتوين (ملراسلة الشباب إذا تم اختيارهم)
•الخربات السابقة يف التطوع (إذا كانت لديهم خربة ،يكون مستوى التزامهم عادة أعىل)
•املهارات /الفنون التي ميكنك مشاركتها (إذا كانوا مهتمني بالفن ،يكون مستوى التزامهم
عادة أعىل)
يجب تضمني رابط منوذج طلب عىل موقع جوجل يف الدعوة املنشورة عىل وسائل التواصل االجتامعي
أو طباعتها بجوار اإلعالن املنشور يف املراكز املجتمعية /مراكز الشباب /املدارس /منظامت
املجتمع املحيل.

“أنت ت ُِبدع”
الخطوة  :6بناء فريق َ
أ) اختيار قادة الشباب

عاد ًة ما يتلقى مسئويل املرشوع طلبات عديدة من الشباب املهتم .نظرا ً ألن قادة الشباب هم الطرف
الرئييس يف املرشوع ،من املهم اختيار الشباب الذين سيكونون متحمسني وملتزمني باالنتهاء من
أنشطة املرشوع .للعثور عىل أكرث قادة الشباب التزاماً ،يوىص بتصفية مناذج الطلبات حسب العمر (يف
بعض األحيان ستجد الشباب األكرب /األصغر س ًنا يتقدمون) ومكان اإلقامة (الشباب الذين يعيشون
خارج مجتمع التنفيذ املختار واملوقع الجغرايف رمبا ينسحبون) ثم حدد:
•أولئك الذين لديهم خربة تطوعية سابقة
•أولئك الذين لديهم مهارات للمشاركة أو يحبون نوع معني من الفنون.
•أولئك الذين تسمح جداول أعاملهم باملشاركة خالل املدة الكلية للمرشوع.
بعد أن يحدد مسئولو املرشوع عد ًدا من قادة الشباب املحتملني ،يتعني عليه/ها االتصال بهم إلجراء
“مقابلة هاتفية” رسيعة .من املهم إجراء هذه “املقابلة” بطريقة ودية للغاية باعتبارها مكاملة
متابعة عىل الطلب املق ّدم .خالل املكاملة ،ميكن ملسئول املرشوع تعريف املرشوع ورشح االلتزامات
أيضا التحقق من سبب اهتاممهم باالنضامم إىل املرشوع .وبنا ًء عىل هذا ،تُ َعد
املطلوبة .ومن املهم ً
قامئة نهائية لقادة الشباب املختارين .إذا اختار مسئولو املرشوع عد ًدا أكرب من الشباب أكرث من الالزم
للتدريب ،فيمكنهم االحتفاظ بهذه القامئة للتدريب يف املستقبل أو كدعم احتياطي.
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باإلضافة إىل ذلك ،ميكن دعوة قامئة الشباب الذين تقدموا للمشاركة كقادة شباب ومل يتم اختيارهم،
كمشاركني شباب الحقًا.
من املهم أن نالحظ أنَّه يف هذه املرحلة ،يتعني عىل مسئويل املرشوع تحديد مواعيد التدريب (يفضل
تجنب أوقات االمتحانات أو أي مناسبات محلية) وحجز مكان تدريب (بحيث ميكن لقادة الشباب
الوصول إليه بسهولة) وتقديم اتفاقية عمل املرشوع للمرطبات التدريبية قبل دعوة القامئة النهائية
لقادة الشباب املختارين.

ب) اختيار الحلفاء الكبار

بنا ًء عىل املعايري املذكورة يف قسم فريق املرشوع ،يتعني عىل مسئويل املرشوع اختيار الحلفاء الكبار
للعمل مع قادة الشباب .وبنا ًء عىل اختيار الحلفاء الكبار ،ميكن ملسئويل املرشوع املشاركة يف تقديم
ورشة عمل ملدة يومني لتعريف الحلفاء الكبار حول برامج الشباب ودورهم كأشخاص داعمني .تجدر
اإلشارة إىل أ َّن حليفاً كبريا ً داعامً للشباب ميكنه العمل مع  2إىل  3مجموعات يف وقت واحد .من املهم
أن نذكر أن الحلفاء الكبار ليسوا مدربني عىل دورة البحث اإلجرايئ التشاريك يف هذه املرحلة .نظرا ً ألن
عدد الحلفاء الكبار صغري نسبياً وميكن إدارته ،ميكن تنفيذ ورشة العمل يف مكتب تري دي زوم .إذا مل
نسق مع فريق اللوجستي لحجز مكان
تكن هناك مساحة أو كانت املساحة غري متوفرةِّ ،
لورشة العمل.

“أنت ت ُِبدع”
الخطوة  :7تدريب قادة الشباب عىل منهج َ

“أنت
يحتاج مسئولو املرشوع إىل االتصال بقادة الشباب املختارين لدعوتهم لحضور تدريب منهجية َ
ت ُِبدع” بتسليط الضوء عىل مكان ووقت التدريب .بعد تلقي تأكيد قادة الشباب املختارون لحضور
التدريب ،ميكن ملسئويل املرشوع مشاركة القامئة املؤكدة من قادة الشباب املختارين مع املدربني
(يعمل املد ّربان مع مجموعة واحدة) إىل جانب أي معلومات متاحة قد تساعدهم يف
تصميم التدريب.
يحرض التدريب املنهجي قادة الشباب إىل جانب الحلفاء الكبار ،وميكن ملتخصيص املتابعة والتقييم
“أنت ت ُِبدع”.
والتعلم حضور أقسام محددة من التدريب .أثناء التدريب ،يتم تشكيل فرق مرشوع َ
عادة ما يتم إقران قادة الشباب لتشكيل فريق يضم حليف كبري واحد (أي أن الفريق الواحد يضم
قائدين من الشباب ،وحليف كبري واحد ميكنه العمل مع مجموعة من  20مشاركاً شاباً) .وفقاً لذلك،
العدد اإلجاميل لقادة الشباب الذين ميكنهم حضور التدريب املنهجي هو  14من قادة الشباب و7
من الحلفاء الكبار؛ وبذلك يكون مجموعهم  21مشاركاً .يف بعض األحيان ،كاحتياط ،ميكن ملسئويل
املرشوع دعوة  16من قادة الشباب ،و 8من الحلفاء الكبار؛ وبذلك يكون مجموعهم  24مشاركاً.
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يف اليوم األخري من التدريب ،يحتاج مسئولو املرشوع إىل إبالغ الفرق بامليزانية املتاحة لألعامل
الفنية لكل مجموعة ملساعدتهم عىل رؤية الصورة كاملة قبل العمل مع أقرانهم .عاد ًة ما يقول
قادة الشباب أن أي ميزانية مخصصة للعمل الفني ال تكفي .من املهم أن يسلط مسئولو املرشوع
واملدربون الضوء عىل أن قادة الشباب بحاجة إىل أن يكونوا مبدعني (مثل جمع املوارد من املجتمع
أو إيجاد رعاة لتمويل مشاريعهم) واستخدام املوارد التي حددوها يف مرحلة التخطيط وكذلك نقاط
القوة يف منوذج البيئة االجتامعية إلطالق واستكامل عملهم الفني.

الخطوة  :8يساعد الحلفاء الكبار قادة الشباب عىل تشكيل مجموعتهم

أطلب من قادة الشباب البدء يف التنفيذ مبارشة بعد التدريب لالستفادة من اندفاعهم وحامسهم.
لبدء التنفيذ ،يحتاج كل فريق ( 2من قادة الشباب وحليف كبري واحد) إىل العمل مع  20مشاركاً شاباً
إلكامل دورة بحثهم اإلجرايئ التشاريك .العدد األمثل ملجموعة من املشاركني هو  15مشاركاً شاباً؛ ومع
ذلك ،ندعو عادة  20مشاركاً ،وذلك ألن عادة ما ينسحب  5من املشاركني الشباب يف املتوسط.
عىل الرغم من تشجيع قادة الشباب عىل دعوة أصدقائهم وزمالئهم للمشاركة كمشاركني شباب ،فإ َّن
دور الحليف الكبري هو تأمني مجموعة من املشاركني الشباب لقادة الشباب للعمل معهم .للتواصل
مع املشاركني الشباب ،ميكن للحلفاء الكبار التشاور مع مسئويل املرشوع لتحديد طرق الوصول إىل
املشاركني الشباب (مثل الشباب الذين مل يتم اختيارهم للمشاركة كقادة شباب ،والشباب الذين تم
ترشيحهم من قبل املراكز املجتمعية /مراكز الشباب /املدارس /منظامت املجتمع املحيل).
عندما مل يؤ ِد هذا الدور الحلفاء الكبار يف النسخة التجريبية ،شعر الكثري من قادة الشباب باإلحباط
والتثبيط بسبب التحديات املرتبطة بالتوظيف.
ال توجد معايري محددة الختيار املشاركني الشباب باستثناء سنهم واستعدادهم لاللتزام بالفرتة الكاملة
لتنفيذ املرشوع.

الخطوة  :9متابعة تقدم قادة الشباب بدعم من الحلفاء الكبار

“أنت ت ُِبدع” مع أقرانهم ،يبدأ مسئويل املرشوع يف
مبجرد أن يبدأ قادة الشباب يف تنفيذ مرشوع َ
املتابعة مبارش ًة مع الحلفاء الكبار لتقديم أي دعم مطلوب وتوثيق أنشطة املرشوع (يف شكل تقارير،
صور ،فيديوهات) .يف هذه املرحلة ،يتأكدون من أ َّن كل فريق لديه جدول زمني واضح للتنفيذ ،وأن
أخصايئ املتابعة والتقييم والتعلم يشارك عىل النحو املحدد يف املنهج.
بعد إكامل املرشوع ،يحصل قادة الشباب عىل شهادتني؛ واحدة لحضور التدريب والثانية هي شهادة
تقدير لقيادة أنشطة املرشوع .يحصل املشاركون الشباب عىل شهادة تقدير ملشاركتهم يف أنشطة
املرشوع فقط .أثبت تسليم هذه الشهادات يف نهاية املرشوع زيادة التزام قادة الشباب يف
مرص والعراق.
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الخطوة  :10تقييم املنهج وتبادل الدروس املستقاة

بعد االنتهاء من جميع أنشطة املرشوع ،ميكن ألخصايئ املتابعة والتقييم والتعلم تقييم املنهج
“أنت ت ُِبدع” املطورة واملدرجة يف امللحق .8-6
باستخدام أدوات املتابعة والتقييم والتعلم ملرشوع َ
ميكن أن يدعو مدير املرشوع أصحاب املصالح والرشكاء املحليني إىل تبادل التعلم ونرش تنفيذ املنهج
عىل املستوى املحيل.
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وضع امليزانية
“أنت ت ُِبدع” وفقًا للنسخ التجريبية يف مرص والعراق:
فيام ييل بنود امليزانية الرئيسية لتنفيذ مرشوع َ
•موظفو املرشوع
•الرتجمة والتواصل
•ورشة عمل الحلفاء الكبار
•تدريب قادة الشباب
•تنفيذ الشباب دورة البحث اإلجرايئ التشاريك
يفرتض النموذج أدناه أ َّن املدة اإلجاملية لتنفيذ املرشوع هي  12شه ًرا (ومع ذلك ،قد تكون مدة
املرشوع أقل من ذلك).
عادة ما يتضمن االتفاق مع الجهة املانحة الوصول إىل ثالثة قطاعات مختلفة:
 .1املحرتفون :هم الحلفاء الكبار الذين سيشاركون يف أنشطة املرشوع.
“أنت ت ُِبدع”،
 .2قادة الشباب :هم الشباب الذين سيدربهم املدربني عىل منهج مرشوع َ
وسيعملون مع املشاركني الشباب بدعم من الحلفاء الكبار.
 .3املشاركون الشباب :هم الشباب بقيادة القادة الشباب إلطالق عملهم الفني وفقًا ملنهج
“أنت ت ُِبدع”.
مرشوع َ
•يفرتض منوذج امليزانية أدناه أن االتفاقية مع الجهة املانحة تتضمن الوصول إىل:
◦ ◦ 7محرتفني
◦ ◦ 14قادة الشباب
◦ ◦ 140من الشباب املشاركني
•هذا يعني أن املرشوع سيتكون من  7فرق من قادة الشباب (لكل فريق قيادتان شبابيتان)،
بدعم من  7من الحلفاء الكبار (فكل فريق من قادة الشباب يدعمه حليف كبري واح ٌد)،
ٍ
مشارك
وسيعملون مع  140مشاركاً من الشباب (كل فريق من قادة الشباب يعملون مع 20
شاب؛  140 = 20 * 7مشاركاً ً)
ٍ
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النفقات

الوحدة

عدد
الوحدات

سعر الوحدة
(بالفرنك
السويرسي)

املجموع

موظفو املرشوع
مدير املرشوع ()%50

يف الشهر

12

مسئول املرشوع (مسئوالن )%100

يف الشهر

24

أخصايئ متابعة وتقييم وتعلم ()%30

يف الشهر

6

الحلفاء الكبار ()%50

يف الشهر

10

مدرب ()%30

يف الشهر

الرتجمة و التواصل
ترجمة املنهجية إىل لغة محلية

لكل صفحة

املطبوعات (لطباعة ونرش الدعوة لقادة الشباب)

لكل دفعة تدريب
من قادة الشباب

1

توثيق املرشوع (الصور ومقاطع الفيديو)

لكل فريق شباب

7

108

ورشة عمل الحلفاء الكبار
استئجار مكان التدريب

يف اليوم

2

الوجبات :الفطور ،الغداء ،اسرتاحات القهوة ،املاء

للشخص الواحد

7

املواد (ع ّدة املشارك ،مستلزمات التدريب ،الشهادات ،إلخ ).للشخص الواحد

7

تدريب قادة الشباب
إيجار مكان التدريب

يف اليوم

5

الوجبات :الفطور ،الغداء ،اسرتاحات القهوة ،املاء ( 14من
قادة الشباب و 7من الراشدين الداعمني لليافعني)

للشخص الواحد

21

املواد (ع ّدة املشارك ،مستلزمات التدريب ،الشهادات ،إلخ ).للشخص الواحد

14

للشخص الواحد

14

التنقل
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النفقات

الوحدة

عدد
الوحدات

سعر الوحدة
(بالفرنك
السويرسي)

املجموع

تنفيذ دورة البحث اإلجرايئ التشاريك
14

حوافز قادة الشباب

للشخص الواحد

استجار مساحة آمنة

لكل مجموعة شباب 7

تنقّل املشاركني

للشخص الواحد

املواد البحث اإلجرايئ التشاريك

لكل مجموعة شباب 7

مبلغ مستقطع لكل فريق إلطالق عملهم الفني

لكل مجموعة شباب 7

100

1400

140
200

1400

مالحظات هامة حول امليزانية:
•تختلف تكلفة املواد ،التنقُّل ،واإليجارات من بلد إىل آخر ،ومن املهم التحقق من األسعار قبل
تقدير التكلفة.
•بنا ًء عىل السياق وبلد التنفيذ ،قد تكون هناك حاجة إلضافة بند ميزانية للفريق املايل و /أو فريق
اإلدارة /اللوجستيات.
خصيصا لألعامل
•يوىص بأن يتم القيام ببعض وثائق املرشوع (الصور ومقاطع الفيديو مصممة
ً
الفنية) من قبل املحرتفني الستخدامها يف التقارير و /أو العروض التقدميية للمؤمترات ...إلخ.
•بالنسبة ملكان تدريب الحلفاء الكبار ،ميكن تنفيذ هذا التدريب يف املكتب .يف هذه الحالة ،أزِل
بند امليزانية هذا.
•عادة ما تكون املواد التدريبية للحلفاء الكبار وقادة الشباب أغىل من مواد التدريب العادية
(نشرتي الدهانات وفرش الدهان واملجالت ...إلخ) .يرجى التأكد من مراجعة دليل مجموعة
األدوات الفنية واملواد املخصصة لكل نشاط قبل تقدير تكلفة بند امليزانية هذا.
•يف بعض األحيان عندما تُعقد التدريبات يف مكان آمن بالقرب من مجتمعات قادة الشباب ،ميكن
إلغاء تكلفة التنقل .طريقة أخرى للتوفري يف هذا البند وهي الرشاكة مع منظامت املجتمع املحيل
لتوفري مساحة آمنة للتدريب.
•إلعطائك فكرة عن التكلفة اإلجاملية لدورة تدريبية واحدة لقادة الشباب ،يف مرص ،كانت تكلفة
دورة تدريبية واحدة  1450فرنك سويرسي ،بينام كانت التكلفة يف العراق  2100فرنك سويرسي.
•تنقسم حوافز قادة الشباب إىل  5دفعات مقدمة يف نهاية كل مرحلة من مراحل البحث اإلجرايئ
التشاريك ( 20فرنك سويرسي يف نهاية كل مرحلة ،بغض النظر عن عدد املرات التي يلتقي فيها
القادة الشباب مع أقرانهم) .تُعطى الحوافز للقادة الشباب ألنَّهم يبذلون جهدا ً هائالً ،وعادة ما
يتخلون عن فرص عمل للمشاركة يف املرشوع .إذا مل يكن هذا ذو صلة بالسياق ،الرجاء مراعاة
إزالة هذا البند.
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•ميكن تقليل إيجار األماكن اآلمنة لتطبيق “أنت تُبدع” (أو حتى إلغاؤه) إن كان هناك مساحة يف
مكتب تري دي زوم أو املراكز املجتمعية .ميكن أن تساعد الرشاكة مع منظامت املجتمع املحيل يف
إلغاء هذه التكلفة.
•يحصل كل فريق شباب عىل مبلغ مجموعه  200فرنك سويرسي (ميكن أن يكون أكرث أو اقل
اعتام ًدا عىل امليزانية املتاحة) لتنفيذ عملهم الفني .ميكن استخدام هذا املبلغ الستئجار قاعة
مرسح ،رشاء األزياء ،أو األلوان ،أو أي مواد أخرى ذات صلة بـالعمل الفني للفريق .ال يتم إعطاء
الفرق هذا املبلغ بأكمله مبارشة ،فهم يشاركون احتياجاتهم مع الحلفاء الكبار لرشاء املواد الالزمة.
ومع ذلك ،فهم مسئولون عن إدارة هذا املبلغ .ستستخدم بعض املجموعات أقل من املبلغ املحدد.
للتوفري يف هذا البند ،ضع يف اعتبارك إعادة استخدام املواد للقيام بأعامل فنية مامثلة (عىل سبيل
املثال ،أزياء املرسح ميكن أن تستخدم من قبل أكرث من فريق) .كذلك ،شجع الشباب عىل اإلبداع
ومحاولة إيجاد رعاة أو داعمني لتمويل أنشطتهم .هناك طريقة أخرى للتوفري يف هذا من خالل
الرشاكة مع منظامت املجتمع املحيل التي ميكنها تقديم الدعم من خالل توفري بعض (أو جميع)
املواد الالزمة للعمل الفني.
إجاميل املبالغ:
“أنت ت ُِبدع” ،كانت التكلفة يف مرص 3860
إلعطاء فكرة حول التكلفة اإلجاملية لدورة واحدة ملرشوع َ
فرنك سويرسي ،بينام يف العراق كانت التكلفة  8960فرنك سويرسي.

31

أسئلة مجلة تعبريية
يتطلب دورك كمدير أو مسئول للمرشوع مهارات تنظيمية قوية وقدرات قيادية والكثري من القدرة
عىل التكيف.

ما هو أسلوب القيادة الخاص بك؟ كيف ميكنك أن تدعم فريقك وقادتك
الشباب عىل أفضل وجه لبناء نقاط قوتهم والنامء يف أدوارهم؟

فيام تشعر بالقلق إزاء دورك؟ ماذا ميكنك أن تفعل ملعالجة مخاوفك؟
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إرشادات للحلفاء الكبار
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إرشادات للحلفاء الكبار
من هو الحليف الكبري؟

“أنت ت ُِبدع” الحليف الكبري هو شخص بالغ يدعم قادة الشباب .الدور ليس حول اإلرشاف
يف مرشوع َ
عىل الشباب أو تحمل املسئوليتهم .بدالً من ذلك ،يجب أن يكون متاحاً للدعم عندما يطلب الشباب،
أن يكون قادرا ً عىل مشاركة املوارد عند الحاجة (مثل املواد (املواد الفنية) واملرطبات) ،والتواصل مع
موظفي تري دي زوم .يجب عىل الحليف الكبري أن يسأل قادة الشباب عن نوع الدعم الذي يرغبون
فيه وكيف يرغبون يف الحصول عليه .من املهم االستامع بفاعلية إىل قادة الشباب ودعمهم ليزدهروا يف
عمليات صنع القرار الخاصة بهم.

ما هي املهارات والقيم املهمة للحلفاء الكبار؟

•محرتم
•االستامع الفعال
•القدرة عىل التك ُّيف
•القدرة عىل إطالق العنان
•تقدير إبداع الشباب وأفكارهم
•طبيعة مش ّجعة
•إقرار بتح ّيز الشباب و وضعه جانباً
•دعم الشباب للحصول عىل امللكية وعدم فرض األحكام أو األفكار

رشك قادة الشباب؟
ملاذا نُ ِ

•لتحسني الدعم لضامن املصالح األفضل لقادة الشباب
•لتحسني تجربة الخدمات (عىل سبيل املثال زيادة الرفاه العاطفي ،وتقليل التوتر والشعور باألمن).
•تحسني الوصول إىل الخدمات واستخدامها
•تحسني الخضوع ملساءلة الخدمة
•بناء مهارات الحياة ومهارات القيادة واملهارات املتعلقة باملهمة لقادة الشباب
•الشباب أقل تق ّيدا بالقواعد عىل طريقتهم بخالف البالغني.
•أكرث ميوالّ للمخاطرة التي ميكن أن تؤدي إىل ابتكارو تعليم جديدين
•الطاقة اإلبداعية والعقليات
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تجنب “سلطة البالغني”

ميكن للبالغني يف بعض األحيان االعتقاد بأ َّن لديهم مساهامت أكرب من األطفال ،ويعتقدون أ َّن
الشباب بحاجة إىل أن يصبحوا بالغني قبل أن يكتسبوا الخربة .من املهم التفكري يف الطريقة التي نفكر
ونترصف بها .لتحديد ما إذا كنت “بال ًغا” ،فكر يف الترصيحات التي تديل بها ،واسأل نفسك “هل
أعامل بال ًغا آخر عىل هذا النحو؟” “هل كنت سأستخدم نربة الصوت تلك؟”.

دعم قادة الشباب الستخدام دليل
مجموعة األدوات الفنية
تم تصميم دليل مجموعة األدوات الفنية وجميع أنشطته لقادة الشباب للقيادة مع املشاركني
الشباب .دورك بوصفك حليف كبري هو دعم قادة الشباب الختيار وتحضري وقيادة األنشطة .ويشمل
ذلك دعم قادة الشباب من خالل:

“أنت ت ُِبدع”
متابعة التدريب ودعم قادة الشباب يف أنشطة مرشوع َ

“أنت ت ُِبدع” ،قد يحتاجون إىل القليل من
•بعد أن يكمل قادة الشباب تدريباً من مرشوع َ
املامرسة اإلضافية للشعور بالراحة يف أدوارهم ك ُميرسين ومدوين مالحظات.
“أنت ت ُِبدع” مع قادة الشباب قبل التنفيذ مع املشاركني الشباب
•تصفّح جميع أنشطة مرشوع َ
لتوفري تغذية راجعة بناءة.

ادعم قادة الشباب لـ:

•فهم األنشطة املختلفة يف دليل مجموعة األدوات الفنية وطريقة استخدامها.
•التفكري يف احتياجات الشباب املشاركني الذين يعملون معهم واهتامماتهم وسياقهم واختيار
األنشطة أو تعديلها وفقا لذلك.
•تطوير املهارات والثقة لقيادة األنشطة.
•االستعداد لألنشطة سلفاً.
•استكامل مناذج التوثيق يف نهاية كل نشاط.
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عند الدعم ،تأكد من الرتاجع ،واالبتعاد عن الطريق للسامح لقادة الشباب بالقيادة! دورك هو خلق
مساحة لهم للقيادة وتصبح داعامً وآمناً ،بالنسبة لهم يك يسألوا األسئلة ويطلبوا التوجيه والدعم
طوال الرحلة.

املشاركة يف األنشطة مع املشاركني الشباب

•إدعم قادة الشباب لخلق بيئة آمنة ومحرتمة يشعر فيها األقران بالراحة لالنضامم واملشاركة
•ط ِّور املهارات والثقة لتبادل األفكار واتخاذ القرارات

العمل كحلقة وصل

•سيكون دورك هو نقل املعلومات من قادة الشباب إىل تري دي زوم وبالعكس من تري دي زوم
إىل قادة الشباب
•سوف تحتاج إىل دعم قادة الشباب بالخدمات اللوجستية والرشاكات .وسيشمل ذلك التأكد من
أن تري دي زوم توفِّر املواد الالزمة ألنشطتها ،والعمل مع رشكاء املجتمع إليجاد مساحة وشباب
للمشاركة.
•من خالل الدعم اللوجستي ،ميكن لقادة الشباب الرتكيز عىل عمليات القيادة واإلبداع الفني.
ومختصو املتابعة والتقييم
•تأكد من توفري محرتفني آخرين مثل فريق الدعم النفيس االجتامعي
ّ
والتعلم عند الحاجة.

مالحظات مهمة للحلفاء الكبار
مبا أن الحلفاء الكبار يعملون جنباً إىل جنب مع الشباب الذين يقومون بتنسيق
هذا البحث ،من املهم أن تضع يف اعتبارك كل من الرفاه النفيس اإلجتامعي
للمشاركني الشباب يف البحث ،وكذلك الرفاه النفيس اإلجتامعي لقادة الشباب
أنفسهم .ويف نهاية اليوم ،يكون الحلفاء الكبار يف هذه العملية مسؤولني عن
ضامن حامية الشباب والتأكد من اتباع مدونة قواعد السلوك بشكل مالئم .فيام
ييل بعض النقاط الرئيسية التي يجب تذّكرها:
•اعمل داخل مؤسستك ومع قادة الشباب لدعم اإلعداد والتخطيط والتنفيذ
واملتابعة لجميع األنشطة.
أخصايئ دعم نفيس  -اجتامعي أو
•تأكد من حصولك عىل أخصايئ اجتامعي ،أو ّ
أي شخص آخر مدرب لدعم الشباب الذين قد يشعرون بالضيق
نتيجة لألنشطة.
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قامئة املامرسات الجيدة:

فيام ييل بعض “املامرسات الجيدة” التي قد تدعمك ،وأنت تعمل جنباً إىل جنب مع قادة الشباب
واملشاركني الشباب:
1.1إبدأ من نقاط القوة
2.2استخدم قوة أفكار الشباب من أجل التغيري اإليجايب
ابن الرشاكات
ِ 3.3
4.4تحدَّ األفكار القمعية ،إذا كان ذلك آمناً
1.1إبدأ من نقاط القوة :إبدأ دامئاً باستكشاف نقاط القوة لدى قادة الشباب .ما هي نقاط القوة
لديهم عىل املستوى الشخيص والجامعي؟ ما هي نقاط القوة املوجودة يف أرسهم ،ومجتمعهم
املحيل ،وحكوماتهم ومجتمعهم؟ كيف ميكن لقادة الشباب البناء من خالل نقاط قوتهم؟ يساعد
التفكري بهذه الطريقة عىل تحديد املمتلكات ،القدرات والفرص املتاحة للطفل يف نظم دعمهم
والسياق االجتامعي والثقايف الذي يدعم ويحمي الشباب ،ويساعد عىل تأسيس الشعور بالكرامة
واالنتامء والعدالة.
2.2استخدم قوة أفكار قادة الشباب من أجل التغيري اإليجايب :نحن نتعلم من تجربتنا الخاصة،
ولكن أيضاً من بحث بأن مرحلة املراهقة والشباب هي فرتة االنفتاح والخيال العظيمني .لدى
الشباب ،عندما يُشَ جعون عىل التفكري النقدي واإلبداعي حول العامل مبحيطهم ،العديد من
األفكار للتغيري اإليجايب يف مجتمعاتنا وجالياتنا .يعد توفري مساحة للشباب من جميع الخلفيات
والخربات املختلفة للتفكري من خالل أفكارهم ،وتنميتها ،مكوناً مهامً يف دعم الشباب .تذكر أن
كل حسب طبيعته ،ويجب عليك التفكري يف هذا األمر وكيف
الشباب سيتعلمون وسيشاركون ٌ
ستخلق لهم مساحات للتفكر من خالل أفكارهم! فعىل سبيل املثال ،إذا كان هناك شباب
ضعاف البرص ،فقد يكون لديك دائرة حوار وتسجيالً صوت ًيا ألفكار املشاركني بدالً من مطالبة
الجميع بكتابة مالحظات الصقة وقراءة أفكار بعضهم البعض .إذا كان لدى الشباب املشاركني
أوقات صالة دينية ،نظّم برنامجك بحيث ال يُ ِ
عطل صلواتهم! وإذا مل تتحدث الفتيات مع جميع
قسم املشاركني إىل مجموعات منفصلة للفتيان والفتيات لدعم املحادثة .عندما يعمل
الفتيانّ ،
الشباب والراشدون م ًعا ،ميكننا البناء عىل أفكار الشباب إلجراء تحسينات يف مجتمعاتنا.
3.3بناء الرشاكات :من املهم بناء رشاكات مع الشباب عرب أنظمة أو قطاعات مختلفة .سيبدو هذا
مختلفًا حسب سياقك .فكِّر كيف يكون مبقدورك إرشاك الشباب أو لجنتك االستشارية للشباب
مع مجموعات أخرى يف املجتمع وما الذي من املمكن أن يكون أكرث شمولية.
4.4تحدى األفكار القمعية ،إذا كان ذلك آم ًنا :كن مستعدا ً للرد باحرتام عندما يعرب الناس عن
األفكار القمعية التي ال تعكس مصلحة الشباب .حتى الشباب قد يعكسون األفكار التي
تعلموها يف منازلهم ومجتمعاتهم ،مثل األوالد أكرث ذكا ًء من الفتيات ،أو أ َّن بعض األعراق أفضل
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من غريها .عندما تظهر هذه األشياء ،اغتنم الفرصة لتوقف املحادثة .كن فضولياً ،واسأل األفراد
عن سبب اعتقادهم أ َّن األمر كذلك (إذا كان من اآلمن للجميع يف املجموعة استكشاف هذا).
وشجع الشباب اآلخرين يف املجموعة عىل مشاركة أفكارهم .إذا كنت تعرف “بطل التغيري”
يف الغرفة ،فلتسألهم ،كونه من األفضل أن تنبع األفكار التغريية من املشاركني أنفسهم .ضع يف
اعتبارك تضمني ذلك باالتفاق مع مجتمعك يف مفتتح جلستك معهم.

ما هي بعض التحديات التي قد تظهر يف سياقك؟

فكِّر يف مرشوعك أو برنامجك أو منظمتك .ما هي العقبات التي تعتقد أنَّها قد متنع الشباب من
املشاركة؟ ضع يف االعتبار:
•العقبات الجسدية :هل هناك أي عقبات جسدية ،مثل السالمل املؤدية إىل مركز املجتمع والتي
من شأنها أن متنع بعض الشباب من املشاركة؟
•العقبات الذهنية :هل هناك بعض األفكار التي تستبعد بعض الشباب ،مثل أن الفنون هي
لألطفال األصغر س ًنا؟ كيف ميكنك العمل عىل تنمية تغيري يف السلوك بحيث يشعر الجميع
بالقدرة عىل املشاركة؟
•العقبات الروحية :هل يعطي مرشوعك أو برنامجك أو منظمتك أولوية لدينٍ معني أو وجهة نظر
قد تستبعد بعض الشباب؟
•العقبات الثقافية :كيف ميكننا أن نجذب مامرسات أو مراجع ثقافية محددة لجعل الشباب
يشعرون بالراحة واالنتامء إىل املجموعة؟
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أدوار الحلفاء الكبار يف دعم املشاركة الهادفة

يتطلب العمل مع الشباب وتشجيع مشاركتهم الهادفة يف املرشوع مجموعة معينة من املهارات،
ويتطلب نهجاً مختلفاً عن الذي نستخدمه يف املشاريع التي نقودها للشباب.
•إعداد املساحة :من املهم أن تكون عىل نفس املستوى البدين الذي يتمتع به الشباب ،لذا فإ َّن
الجلوس يف دائرة أفضل بكثري من الوقوف أمام مجموعة من الشباب الجالسني.
•اللغة والنربة :هناك طريقة رائعة لجعل الشباب يشعرون بالراحة وهي التحدث عن أفكارك
بطريقة واضحة ويسهل فهمها من قبلهم .لذا من الناحية العملية ،تأكد من أنك ال تستخدم أي
كلامت أو مصطلحات مخترصة ،ما مل ترشحها .اعتامدا ً عىل اللغة التي تتحدثها ،غالباً ما تكون
أيضا وسيلة
هناك طريقة رسمية وغري رسمية للتحدث ،لذا فإ َّن التحدث بشكل غري رسمي هو ً
رائعة لتشجيع الشباب عىل الشعور بالراحة.
•لغة الجسد :استخدام التواصل البرصي مع الشباب .عندما يُيرس الشباب ،حاول أالَّ تكون ُمش ِتتاً!
راقب بعناية وقدم مالحظات من خالل التواصل البرصي واإلمياء .وجودك ودعمك مهم.
أحد أهداف الحلفاء الكبار هو تشجيع الشباب عىل تبادل أفكارهم .كيف ميكننا فعل هذا بشكل
أكرث فعالية؟
•أمر جيد لتذكره هو أن الشباب هم خرباء يف حياتهم الخاصة ،ونحن بحاجة إىل معاملتهم بهذه
الطريقة .إذا كنا مهتمني بدعم الشباب وتشجيع مشاركتهم ،فليس هناك أفضل من الشباب
أنفسهم لتتحدث.
•طرح الكثري من األسئلة هي طريقة رائعة إلظهار اهتاممك ،واجعل الشباب يعرف أنك تأخذ
أفكارهم وآرائهم عىل محمل الجد.
•ال تحتاج إىل الحصول عىل جميع اإلجابات ،إظهار ضعفك وصدقك حول وضعك هو جزء مهم
من بناء الثقة.

كيف ميكن للحلفاء الكبار دعم قادة الشباب واملشاركني البالغني؟

لقد تحدثنا اآلن عن بعض الطرق للتطبيق بأنفسنا والتح ّدث مع الشباب ،ولكن ما هي األدوار
العملية التي يحتاجها الحلفاء لدعم الشباب؟ تذكر أنَّه حتى يف املرشوعات التي يعمل فيها الشباب
والحلفاء بشكل تعاوين ،ال تزال هناك بعض األشياء التي يحتاج الحلفاء إىل مواصلة القيام بها لضامن
أنَّه من اآلمن للشباب املشاركة:
1.1السالمة :من املهم للغاية أن يواصل الحلفاء توفري بيئة آمنة وسليمة للشباب لاللتقاء والعمل
م ًعا عىل أنشطة املرشوع
2.2الحامية :من املهم حامية الشباب بكل الطرق وأن تكون لدى منظمتك سياسة حامية ُمح ّدثة.
إذا نشأت أي مشكلة تتعلق بحامية الطفل خالل املرشوع ،فينبغي أن يعرف الشباب مسار
الدعم الذي ميكنهم اتباعه ،سواء كان ذلك ملتابعة األمور املتعلقة بالرفاه أو استشارة أو مسائل
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قانونية أو صحية خاصة بالشاب.
3.3الدعم النفيس واالجتامعي :من الجيد دامئاً أن يكون هناك تواصل مع شخص ميكن للشباب
التحدث إليه إذا كانوا يواجهون تحديات يف حياتهم .قد يكون هذا شخصاً كبريا ً يف السن أو
مستشارا ً أو شخصاً من موظفيك ممن تد ّربوا عىل دعم الشباب خالل األحداث العصيبة.
4.4املرشد :قد يكون من الجيد تعيني مرشدين معينني للقادة الشباب ،لتوفري املزيد من الدعم الفردي.
ما هي الطرق األخرى التي ميكن للحلفاء من خاللها دعم الشباب؟ يرجى تدوين بعض األفكار التي
تنبع من تجربتك الخاصة.
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مكونات رشاكات الشباب-الحلفاء الناجحة

•الوقت :تأكد من أنك حددت وقتاً كافياً لنفسك ولفريقك لدعم كل شاب.
◦ ◦يحتاج الشباب إىل وقتك وطاقتك لدعم تنميتهم .قد يحتاج الشباب إىل وقت للتحدث عن
أشياء معك ،الستكشاف وتطوير أفكارهم الخاصة وفهم توقعاتك.
•حب االستطالع :حافظ عىل فضولك طوال العملية ،إذا واجهت تحديًا ،كن فضولياً :ملاذا يحدث
هذا؟ ما الذي ميكننا فعله ملواجهة التحدي معاً؟
◦ ◦الفضول مكان رائع للبدء منه .إذا أصبح شيئاً ما صعباً ،بدالً من ردود األفعال ،استفرس عن
سبب حدوثه بطرح أسئلة عىل الشباب واستكشاف اإلجابات معاً.
رس إلدارة
•العالقات :تعزيز العالقات القويَّة بني الراشدين والشباب وفيام بني الشباب هو ال ّ
برنامج قوي.
◦ ◦فالعالقات هي حجر الزاوية لكيفية عملنا معاً كبرش .فنحن نعلم من األبحاث أن العالقات
الهادفة هي مفتاح دعم تنمية الشباب .يف مجتمعك من هو الشخص الداعم القوي للشباب؟
هل هناك أشخاص كبار يف السن أو زعامء دينيون أو ج ّدات يجيدون التحدث إىل الشباب
واالستامع إليهم؟ كيف يبنون معك عالقات صحية آمنة وداعمة؟
•العطف :ضع نفسك مكان الشباب
◦ ◦حاولوا االستامع لبعضكم البعض وفهم اآلخر بفاعلية؛ لبناء قاعدة استيعابية لتجارب الشخص
اآلخر .وهذا يعني محاولة الربط مبا يشعرون به.
•االعرتاف التزامات الشباب :تذكر أ َّن الشباب مشغولون ويلعبون دورا ً أساسياً يف حياة عائالتهم،
كام يف مدارسهم وعملهم .حاول جدولة األنشطة يف أوقات تناسبهم.
◦ ◦للشباب أدوار ومسؤوليات مهمة ليس فقط لحياتهم ،بل ولحياة أرسهم ومجتمعاتهم .نظ ًرا
ألن الراشدون يدعمون الناس ،فمن املهم ترشيف واعرتاف هذه األدوار وضامن أ َّن العمل
الذي نقوم به مع الشباب يدعم أدوارهم ومسؤولياتهم األخرى؛ بدالً من أن يخلق ضغوطًا
إضافية .القول أسهل من الفعل ،لذلك من الرائع إرشاك الشباب يف تخطيط أهداف املرشوع
والجداول الزمنية.
•تقدير وقت الشباب :ق ِّدم الطعام ،تكاليف املواصالت ومكافآت لوقت الشباب كلام أمكن.
◦ ◦من املهم أن ن ِ
ُقدر التزام الشباب باملرشوع أو املبادرة ،السيام بالنسبة ألولئك الذين يقدمون
مساهامت كبرية من الوقت .قد تعمل األتعاب ،تكاليف الطعام أو التنقل بشكل جيد ،أياً
كان مناسباً يف السياق الذي تعمل فيه.
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التحضري لألنشطة مع قادة الشباب واملشاركني الشباب
بنا ًء عىل النسخة التجريبية ،تعلّمنا بعض الدروس الق ِّيمة نحو كيفية دعم
الحلفاء الكبار لقادة الشباب .فيام ييل بعض النصائح التي يجب مراعاتها
عند تنظيم األنشطة:

1.1اتصل بالشباب مسبقاً :تأكد من إبالغ املشاركني الشباب مبوقع االجتامع ،ووقته ،والغرض منه،
سلفاً حتى يتمكنوا من إعداد أنفسهم وأن يكونوا متاحني.
2.2طلب املوافقة :تحقق مع الشباب وأولياء أمورهم ،إذا كانوا جددا ً بالنسبة لك ولربنامجك .تأكد
أن ال أحد يشعر أنَّه يتعني عليه املشاركة.
3.3ق ِّيم وخطط لالستجابة للمخاطر :ما الذي قد يشكل مشكلة أمنية يف أنشطتك؟
وكيف ستواجهها؟
رصف (عىل سبيل املثال ،يكون
◦ ◦فعىل سبيل املثال ،إذا مرضت حقاً يف يوم االجتامع ،فكيف ستت ّ
ميس ميكنه القيادة ،حرض شخص احتياطي ثانٍ ليوم آخر).
لديك شخص ينوب عنك  /مساعد ّ
4.4وضع مسو ّدة جدول أعامل :من املفيد دامئًا أن يكون لديك مرشوع جدول أعامل ،ليك يعرف
فريقك والشباب ما تأمل الحديث عنه خالل االجتامع .يطلق عليه “مسو ّدة” ألنك ترغب يف
خلق وقت ومساحة لآلخرين إلضافة أفكارهم لالجتامع إىل جدول األعامل .قم بتضمني األوقات
التي سيبدأ فيها االجتامع وينتهي ،وأوقات االسرتاحات.
5.5اجتمع مع فريقك :راجع جدول األعامل ،وناقش األدوار واملسؤوليات ،وحدد األنشطة التجريبية
التي ستقوم بها وتأكد من حصولك عىل املستلزمات.
6.6نظم مكان الجتامعك :أين ستجتمعون؟ ما الذي تحتاج إليه؟ تأكد من اختيار مكان ليكون لديك
مساحة للحركة والنشاط ويكون آمناً وهادئاً.
7.7جه ّز قاعتك :اجعل الغرفة  /املساحة متلؤها املتعة واألمان والهدوء والدعم .قد ترغب يف وضع
عالمة ترحيب ،أو طباعة صور من مجتمعك ،أو إضافة أجزاء أخرى تدعم الشباب ليشعروا
بالرتحيب .وفّر املرطبات إن أمكن.
8.8إعداد قامئة مرجعية :قم بإعداد قامئة مرجعية للمواد التي ستحتاج إحضارها واألشياء التي
ستحتاج إىل القيام بها قبل النشاط .اجمعها وأع َّدها مسبقاً.
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أسئلة مجلة تعبريية
للمشاركة يحتاج قادة الشباب الهادفني إىل:
املساحة :يجب أن يكون قادة الشباب قادرين عىل التعبري عن وجهات نظرهم
الصوت :يجب أن يكون مسموحاً لقادة الشباب للتعبري عن آرائهم
الجمهور :يجب أن يُستَ َمع لقادة الشباب
التأثري :يجب التعامل مع آراء قادة الشباب حسب االقتضاء

هل تشعر بالراحة عند االستامع إىل قادة الشباب ودعمهم للقيادة؟ كيف
يبدو هذا يف عملك وما هي الفوائد التي تراها؟

أين تشعر بالتوترات لدعم قادة الشباب ألخذ أدوار قيادية؟ ماذا ميكنك أن
تفعل ملعالجة مخاوفك؟
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دليل ملختيص املتابعة والتقييم والتعلم
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املتابعة والتقييم والتعلم
„أنت تُب ِدع”
ملرشوع ً
“أنت ت ُِبدع”؟ ما
ملاذا يجب علينا تطبيق املتابعة والتقييم والتعلُّم يف مرشوع ً
هي التغيريات أو “التقدمات” التي نحاول تحقيقها؟

“أنت ت ُِبدع”.
ميكن اإلشارة إىل وسائل املتابعة والتقييم والتعلُّم إىل كونها “خريطة” رحلة مرشوع َ
هذه هي املفاهيم والعمليات التي ميكن أن تساعد يف الرتكيز ،والتصور ،والتخطيط ،والتوثيق ،والعمل
عىل تحقيق األهداف املشرتكة معاً .سيحدد هذا القسم بإيجاز هذه املفاهيم ،وسيحدد األدوات التي
“أنت ت ُِبدع”.
سيقوم بها موظفو املتابعة والتقييم والتعلُّم لتقييم مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” .فيتيح
املتابعة :هي التقييم املستمر للعملية وفقاً لعدة عالمات طوال رحلة مرشوع َ
لك تقييم ما إذا كنت “عىل املسار الصحيح” أم ال لتحقيق نتائجك ،وما الذي ميكن القيام به إلعادة
توجيهك يف الرحلة ،وفقاً ألولوياتك وأهدافك.
التقييم :هي عملية تقييم مرشوعك يف وقت معني خالل الرحلة .ميكن أن يحدث هذا أثناء مرشوع
ما يف مرحلة معينة ،للمساعدة يف تقييم ما إذا كانت املوارد تستخدم بشكل جيد ،وت ُنفذ األنشطة
كام هو مخطط لها (تقييم العملية) ،أو إذا ما كانت تتحقق نتائج املرشوع أو تسري عىل الطريق
أيضا يف نهاية املرشوع ملعرفة ما إذا كانت النتائج النهائية
الصحيح (تقييم النتائج) .ميكن أن يحدث ً
قد تحققت.
التعلم :هذا املكون من وسائل املتابعة والتقييم والتعلُّم مهم؛ ألنَّه يتيح لنا الفرصة للتفكري يف ما تم
نتعلمه خالل املتابعة والتقييم لدينا ،وكيف ميكننا دمجها يف مرشوعنا .ما األمور التي سارت عىل نح ٍو
جيد؟ وملاذا؟ ما الذي ميكننا تحسينه للميض قدماً؟ التعلُّم عملية مستمرة طوال الرحلة ،لذلك نود أن
نوفر الفرص عىل أساس منتظم للتفكري يف ما يجري بشكل جيد ،وما ال يسري بشكل جيد وما
ميكن تغيريه.
املدخالت (قامئة
التعبئة)
ما املصادر التي
نحتاجها؟

أنشطة العمل الفني
ما هي األنشطة
التي ميكننا القيام
بها لإلبحار نحو
رؤيتنا؟

املخرجات (لقطات)
ما هي املنتجات
األولية ألنشطة
العمل الفني؟

النتائج
ما هي التغيريات
ذات املدى القصري
التي نريد تحقيقها
من هذا النشاط؟

(اآلثار) الرؤية
املستقبلية
ما هي “وجهتنا”
املأمولة؟ ما هي
التغيريات التي نأمل
أن نراها عىل املدى
الطويل؟

“أنت ت ُِبدع” (منوذج منطقي)
الشكل“ :رحلة مرشوع َ
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املوارد املالية واملادية
والبرشية التي سيتم
استخدامها لتنفيذ األنشطة

املدخالت

األنشطة

خطوات التنفيذ
واألنشطة تتم

النتائج املبارشة
والقابلة للقياس

املخرجات

األثر عىل املدي الطويل
سواء بالسلب أو باإليجاب،
األثر املقصود والغري
مقصود واألثر األويل
والثانوي

النتائج

اآلثار

النتائج والتغريات امللحوظة عند
املستفيدين من قدرات معرفية
ومامرسات ورفاه نفيس .والتغريات
عىل مستوي األنظمة واملؤسسات

شكل  :3أداة تنظيم وتخطيط من كتيب تري دي زوم إلدارة سلسلة املشاريع صفحة 57

يقدم القسم التايل نظرة عامة عىل املصطلحات التي سنستخدمها خالل رحلة وسائل املتابعة والتقييم
“أنت ت ُِبدع” (أو “سلسلة النتائج”) .يرجى الرجوع إىل الشكل أعاله وإىل امللحق :7
والتعلم ملرشوع َ
ورقة عمل منوذج منطقي ألدوات املراقبة والتقييم والتعلم.
النتائج هي األهداف التي يسعى املرشوع لتحقيقها .ميكن أن تكون هذه النتائج قصرية األجل
“أنت ت ُِبدع” مدته  3أشهر (أو أسبوع واحد) ،سوف
ومتوسطة األجل وطويلة األجل .نظرا ً أل َّن مرشوع َ
تقيس النتائج قصرية األجل.
وغالباً ما يشار إىل النتائج طويلة األجل ،التي متثل الرؤية املستقبلية ،كونها اآلثار .لن ت ُق ّيم عىل الفور
عىل مستوى املرشوع ،ولكن ستُؤخذ يف االعتبار عىل املستوى اإلداري األعىل حيث نتتبع التقدم املحرز
“أنت ت ُِبدع” ،خاص ًة املُن َجز عىل أساس دوري،
يف بعض املجتمعات عىل طول ركائز الرفاه .مرشوع َ
سيكون جزءا ً أساسياً يف تحقيق األثر.
“أنت ت ُِبدع” الخاصة بك من
األنشطة هي املبادرات األساسية التي تخطط للقيام بها خالل مبادرة َ
“أنت ت ُِبدع” ،تسمى هذه أعامل فنية.
أجل الوصول إىل نتائجك املخططة .يف مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” أي “قامئة التعبئة” لرحلتك .والتي
املدخالت هي املوارد التي يتم استثامرها يف عملية َ
قد تشمل املستلزمات املادية ألنشطتك ،مثل اللوازم الفنية واملعدات والوجبات الخفيفة ،ولكنها قد
تشمل أيضاً الوقت الالزم لكم كمستكشفني شباب .وتشمل أيضاً التدريب أو تطوير املواد الالزمة
ملراحل البحث اإلجرايئ التشاريك واألعامل الفنية.
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املخرجات أو “صور العرض” هي املنتجات األولية لألنشطة أو املبادرات .عىل سبيل املثال ،قد تكون
عدد األشخاص الحارضين لجلسة ما ،أو ورشة عمل ،أو عدد اللوحات ،أو مقاطع الفيديو امللتقطة ،أو
عدد األعامل الدرامية املنفذة وما إىل ذلك.
ت ُظهِر املؤرشات (أو عالمات التقدم) ما إذا كانت النتائج املرجوة تحققت أم ال .املؤرشات هي
مكونات تسمح بالتغيري الذي يحدث كنتيجة لقياس مرشوعك.

مشاركة الشباب يف أنشطة املتابعة والتقييم والتعلم

يف ال ُن ُهج التشاركية للربنامج ،ميكن أن يكون مستوى مشاركة الشباب يف أنشطة املتابعة والتقييم
والتعلم عىل املستوى التايل:
عمليات املتابعة والتقييم والتعلم التشاركية:
متابعة وتقييم من قبل
املختصني والخرباء
يشارك الشباب يف أنشطة
املتابعة والتقييم التي تم
إعدادها من قبل الخرباء

متابعة وتقييم
بالتشارك مع الشباب
يقود الشباب بعض
أنشطة التقييم

متابعة وتقييم
بقيادة الشباب
يصمم الشباب
أدوات وأنشطة تقييم
وينفذوها بأنفسهم

يف بعض األحيان ،قد تكون عمليات املتابعة والتقييم والتعلم يف أقىص اليسار حيث تكون مشاركة
الشباب قليلة يف أنشطة املتابعة والتقييم والتعلم أو أقىص اليمني حيث يوجد مستوى عا ٍل من
مشاركة الشباب يف هذه األنشطة.
وضع السياق هو أمر بالغ األهمية .عىل الرغم من أن هذا قد يكون غري بديهياً من نهج تشاريك،
إال أن احتياجات السياق واحتياجات املقدرات من املهم أخذها يف االعتبار .ليس من األفضل دامئًا
الحصول عىل أكرب مشاركة ممكنة.
“أنت ت ُِبدع” هو مرشوع بقيادة الشباب .ومع ذلك ،أظهر املرشوع التجريبي أن تويل الشباب جميع
َ
مكونات الرصد والتقييم والتعلم ميكن أن تكون مرهقة وتستغرق وقتًا وجهدا ً مثيناً؛ مام ميكن تركيزه
عىل املرشوع واألعامل الفنية .لذلك ،يوضح الجدول التايل عملية الرصد والتقييم والتعلم التعاونية بني
قادة الشباب وأخصايئ املتابعة والتقييم والتعلُّم ،بدعم من الحلفاء الكبار.
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“أنت ت ُِبدع”
مخطط أنشطة املتابعة والتقييم والتعلم يف مرشوع َ
النشاط

الغاية

الجدول الزمني
للنشاط

املسئول

املشاركون

قائد الشباب (بدعم من
الحليف الكبري) .يدعم
مختص املتابعة والتقييم
والتعلم توثيق التقدم
املحرز يف ركائز الرفاه.

املشاركون الشباب

املرحلة  :3تخطيط

قائد الشباب بدعم من
مختص الرصد والتقييم
والتعلم يساعد يف
ملء امللحق  :7ورقة
عمل النموذج املنطقي
للمتابعة والتقييم والتعلم؛
وقد يشري أيضاً إىل امللحق
 :5منوذج لعالمة التقدم
من خالل ركيزة

املشاركون الشباب

املرحلة  :4العمل الفني
(إصدار  3دقائق-
مرتني :يف نهاية كال من
شهر  1و2؛ اإلصدار 5
أيام ،مرة واحدة)

قائد الشباب (بدعم من
الحليف الكبري)

املشاركون الشباب

قائد الشباب (بدعم من
الحليف االكبري) .دعم
مختص املتابعة والتقييم
والتعلم لتوثيق التقدم
عىل طول ركائز الرفاه.

املشاركون الشباب

الستكشاف الركائز
التحقق من الحالة املزاجية
الخمس للرفاه وفهم
السائدة (النشاط  )4ربطُه
الخطوات التي يتخذها
بالنشاط  -دليل مجموعة
املرحلة  :2استكشاف
الشباب لدعم رفاههم
األدوات الفنية
وإحداث تغيري إيجايب
يف مجتمعاتهم.
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تخطيط العمل الفني
(نشاط رقم  :7دليل
مجموعة األدوات الفنية)
الربط بالنشاط  -دليل
مجموعة األدوات الفنية

لتطوير اسرتاتيجية
خطوة بخطوة لتنفيذ
تخطيط أعاملك الفنية
وتنفيذها ومراقبتها

ملصقة املراقبة (النشاط
 :9دليل مجموعة األدوات
الفنية) الربط بالنشاط -
دليل مجموعة األدوات
الفنية

دعم الشباب لقياس
نجاح رحلتهم معاً.

تأمالت يف التحقق من
راجع وتأمل يف
الحالة املزاجية السائدة
(النشاط  :10دليل مجموعة التغيريات املهمة يف
إحساس املجموعة
األدوات الفنية) ربطُه بالرفاه الناتج من رحلة
بالنشاط  -دليل مجموعة
عملك الفني.
األدوات الفنية

املرحلة  :5تعبري
ومشاركة

التصوير الزيتي لرحلة اكتشف أهم التغيريات
النهر (نشاط رقم  :11دليل التي حدثت خالل
مجموعة األدوات الفنية) الرحلة كتقييم نهايئ
ملرشوع العمل الفني
ربطه بالنشاط  -دليل
الخاص بك.
مجموعة األدوات الفنية

املرحلة  :5تعبري
ومشاركة

قائد الشباب (بدعم من
حليف كبري)  /املشاركون
الشباب

املشاركون الشباب

النشاط

الغاية

الجدول الزمني
للنشاط

براعم زهرة وشوكة (نشاط
رقم  :12دليل مجموعة
األدوات الفنية) اربطه
بالنشاط  12يف دليل
مجموعة األدوات الفنية

احتفل بنجاحك
وخطط لكيفية
مشاركة تعليمك
مع املجتمع األوسع
والتفكري يف أي
خطوات للمتابعة.

املرحلة  :5تعبري
ومشاركة

للعمل معاً لفهم
تطوير املواضيع طوال
املعلومات التي
رحلتنا (مرحلة ما بعد تعلمتها خالل أنشطة
االستكشاف ،دليل مجموعة "االستكشاف" .ميكن
األدوات الفنية) واربطه بعد ذلك تقديم هذه
بنشاط يف دليل مجموعة املعلومات مرة أخرى
األدوات الفنية
إىل مجموعة الشباب
للتحقق والتك ُّيف.

ما بعد املرحلة :2
استكشاف

املسئول

قائد الشباب (بدعم من
حليف كبري)

قادة الشباب والحلفاء
الكبار ،ومختص املتابعة
والتقييم والتعلم لدعم

املشاركون

املشاركون الشباب

قادة الشباب
والحلفاء الكبار (ال
يوجد مشاركون
شباب)

للمراجعة والتفكري يف
شجرة جدارية (نشاط تجربة الفرد والجامعة التقييم والتعلم (مرحلة
املتابعة والتقييم واملتابعة وتصور تعزيز الرفاه ما بعد البحث اإلجرايئ
أ) اربطه بالنشاط  -أدناه واملرونة من خالل
التشاريك)
رحلة العمل الفني

متخصصو متابعة وتقييم
وتعلم

مجموعة نقاش ُم ّركزة  -للتفكري يف التحديات
الراشدون داعمو اليافعني التي واجهتنا والتغلب التقييم والتعلم (مرحلة
(نشاط ب للرصد والتقييم عليها والنجاحات التي ما بعد البحث اإلجرايئ
التشاريك)
واملتابعة) اربطه بالنشاط تحققت خالل رحلة
"أنت ت ُِبدع".
 أدناهمرشوع َ

متخصيص متابعة وتقييم
وتعلم

الحلفاء الكبار

خط األساس :قبل أن
يبدأ املرشوع
لتقييم تقدم الشباب
النهاية :التقييم
عىل طول ركائز الرفاه والتعلم (مرحلة ما بعد
دورة البحث اإلجرايئ
التشاريك)

متخصصو متابعة وتقييم
وتعلم
(يستخدمون نفس
الدراسة االستقصائية
امل ُطورة إلطار العمل
املستمر ألدوات الرصد
والتقييم والتعلم)

ميأل قادة الشباب
واملشاركون
هذه الدراسة
االستقصائية

خيار لـهيئة تري دي زوم
إذا استطاعت :دراسة
استقصائية أولية ونهائية
مع الشباب

مجموعة الشباب
(القادة +
املشاركون)
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أنشطة املتابعة والتقييم والتعلُّم
أ) شجرة جدارية

الهدف :للمراجعة والتأمل يف تجربة الفرد والجامعة ووضع تصور لتعزيز الرفاه واملرونة خالل رحلة
العمل الفني.
املواد :لوح ورقي قالب ،وقصاصات من الزهور ،وفواكه ،وأوراق شجر ،ورشيط الصق ،وأقالم تلوين
منط الفن :الخيال ،والكتابة ،والرسم.
الوقت :من ساعة إىل ساعة ونصف
املجموعة 6 :أو أكرث (ميكن القيام بذلك حتى مع وجود تجمع كبري من الناس)
الطريقة:
1.1قبل وصول املشاركني ،قم برسم أو ل ّون لوحة جدارية كبرية لشجرة عىل الحائط ،مبا يف ذلك
الجذور والجذع والفروع.
2.2ارسم صورة لبذرة واحدة وضعها عىل الحائط.
3.3أرش إىل الجدارية الكبرية للشجرة يف الغرفة ،وارشح أننا سنستخدم الشجرة الستكشاف تجاربكم
“أنت ت ُِبدع” .ارشح االستعارة الكامنة وراء الشجرة (أنظر للصندوق) .نود أن نعترب
يف مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” وسنطرح عليهم بعض األسئلة للتفكري فيها.
الشجرة مبثابة تشبيه لخرباتنا يف مرشوع َ
4.4امنح املشاركني قصاصات من الزهور ،والفواكه ،والعشب ،والفروع واألوراق .اطلب منهم كتابة
كل يف َدورِه:
أو رسم األشياء التالية .قدم للشباب مع كل واحد من القصاصات ٌ

العشب :ادع املشاركني للتفكري يف جذور وتربة الشجرة .ما  /من الذي دعمهم ليشعروا بالدعم يف
املرشوع؟ (عىل سبيل املثال الحلفاء الكبار ،أم املواد ،أم املساحة ،أم أقرانهم) .ماذا  /من كان املحفز
والدعم؟
الفروع :ادع املشاركني لكتابة مرشوعهم الفني وأي أشياء مثرية نتجت عن مرشوعهم؟
“أنت ت ُِبدع”؟
أوراق األشجار :ما هي الشخصيات الهامة و /أو العالقات التي اكتسبتها خالل مرشوع َ
من الذي جعلك تشعر أنك ميكنك أن تصبح أقوىاً؟
الزهور :ما هي األشياء التي جعلتك تنظر إىل نفسك باستحسان أو قدمت دعم الرفاه خالل املرشوع؟
الفاكهة :ما املهارات التي تعلمتها خالل املرشوع ،مهام كانت كبرية أو صغرية .فقد تكون مهارة الرسم
أو التحدث أمام الجمهور أو تعلم تدوين املالحظات.
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5.5عندما ينتهي كل مشارك من هذا النشاط ،ادعهم إىل لصق الثامر واألزهار واألوراق عىل الشجرة
كل فُرادى.
ُ
6.6يوضح املنسق بعد ذلك أننا نبحث يف كيفية ربط هذه األشياء الثالثة معاً  -الرفاه واملهارات
الفنية والروابط االجتامعية (الرفاه النفيس االجتامعي).
7.7اسأل املجموعة بعض األسئلة إلظهار كيف ساعد املرشوع  -مثل شجرة  -يف تنمية بعض هذه
األشياء:
◦ ◦كيف ساعد املرشوع عىل تطوير هذه الفاكهة ،والزهور ،واألوراق؟
◦ ◦ما الذي يساعدنا (يف املجتمع  /املعسكر  /األرسة) عىل منو مثارنا وأوراقنا وزهورنا؟
“أنت ت ُِبدع” والتي تجعل من الصعب
◦ ◦ما هي العقبات  /العوائق التي واجهتك خالل مرشوع َ
علينا إمناء مثارنا وأوراقنا وزهورنا؟
مالحظة :يرجى اتباع التعليامت التالية وتدوين املالحظات باستخدام امللحق  :8ورقة وثائق التقييم.

ب) دليل مجموعة نقاش مركزة  -الحلفاء الكبار

بالنسبة لهذا النشاط ،س ُيطلب من اختصايص الرصد والتقييم والتعلم مقابلة الحلفاء الكبار
كمجموعة الستكشاف تصوراتهم وخرباتهم وتوصياتهم يف إطار مجموعة نقاش مركزة ( .)FGDيرجى
اتباع التعليامت التالية وتدوين املالحظات باستخدام ورقة وثائق التقييم.
ميكنك استخدام هذه األسئلة كدليل ،واملتابعة مع األسئلة أو املواضيع الخاصة بك .يوىص بالسامح
بحوايل  60دقيقة لهذه املناقشة.
“أنت ت ُِبدع” بالنسبة لك؟ وملاذا؟
1.1ما هو أهم موضوع طُرِح يف مرشوع َ
2.2يرجى وصف أي تغيري إيجايب شهدته بني الشباب بشكل عام (دقق :التمكني ،أو املرونة ،أو
الرفاه..إلخ)
“أنت ت ُِبدع”؟
3.3هل ميكنك التفكري يف مثال عىل شاب طرأ عليه تغيري إيجايب خالل عملية َ
“أنت ت ُِبدع” مختلفة بالنسبة للشابات والشبان؟ وكيف؟
4.4هل كانت تجربة َ
“أنت ت ُِبدع”؟ وملاذا؟
5.5ما هو التحدي األكرب الذي واجهك يف مرشوع َ
6.6يرجى وصف املوقف الصعب .كيف استطعت التغلب عىل هذا التح ّدي؟
“أنت ت ُِبدع” إن وجدت؟
7.7ما هي التغيريات التي واجهتها خالل مرشوع َ
8.8ما هو الدعم الذي احتجته من موظفي املرشوع من أجل أداء دورك بفعالية؟
“أنت ت ُِبدع”؟
9.9ما هي الفرص التي اكتسبتها مام تم إنجازه يف مرشوع َ
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أسئلة مجلة تعبريية
ما هي نقاط القوة لديك يف قيادة أنشطة الرصد والتقييم والتعلم التشاركية
مع الشباب واملجتمع؟ ما هي املهارات التي ميكنك استخدامها لضامن إنشاء
بيئة تشاركية؟

ما هي املجاالت التي ترغب يف تعزيزها كأخصايئ رصد وتقييم وتعلم يف
العمل مع الشباب؟ ما هو الدعم الذي قد تحتاجه ومن الذي ميكنك
التواصل معه؟
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دليل للمدربني
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املُد ِّرب

“ال أستطيع أن أعلمك أي يشء ،ال يسعني سوى مساعدتك يف تعلم” جاليليو
“التيسري هو الفن ،فهو ليس فقط وضع األفكار يف رؤوس الناس ،وإمنا يف إنتاج األفكار ”.حاالً
امليس هو األفضل عندما يشعر الناس بالكاد بوجوده ..املنسق الجيد هو الذي يتحدث قليالً.
يكون ّ
عندما ينتهي العمل ،ويتحقق الهدف ،سيقولون جمي ًعا“ ،لقد فعلنا ذلك بأنفسنا ”.الو تزو500 ،
قبل امليالد.

ما هي مسؤوليات املدرب؟

تشمل مسؤوليات املدربني ما ييل :
•تقديم دورات تدريبية ملدة  5أيام لقادة الشباب والحلفاء الكبار.
•تقديم الدعم الفني لقادة الشباب حسبام تقتيض الحاجة.
•اقرتاح التعديالت وتقديم مالحظات حول املنهجية واألدوات املستخدمة أثناء التدريب لجعلها
مناسبة للسياق.

من يصلح أن يكون مدربًا؟

“أنت ت ُِبدع”:
يجب أن يكون لدى كل مدرب ملورد مرشوع َ
•خربة يف العمل يف مشاركة الطفل وحقوقه وحاميته
•تيسري ما ال يقل عن  3دورات تدريبية مع الشباب و  /أو البالغني بشأن املوضوعات ذات الصلة
“أنت ت ُِبدع”
•خضع لتدريب من موظفي هيئة تري دي زوم حول مرشوع َ
•راجع ووقَّع عىل سياسة حامية الطفل الخاصة بهيئة تري دي زوم
إذا توافرت فيك الرشوط السابقة وهذه هي املرة األوىل التي ت ِ
“أنت
ُنسق فيها ورشة عمل مرشوع َ
ت ُِبدع” ،فإننا نوصيك بالقيام بذلك مع أحد املنسقني املشاركني .نويص أيضاً ،حيثام أمكن ،بتنسيق
التدريب يف أزواج مع التوازن بني الجنسني.
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ما املهارات اإلضافية التي يحتاجها املدربون؟

عىل املدربون يف ورشة العمل االلتزام بالعدالة االجتامعية ،وأن يكونوا قادرين عىل التك ُّيف ،ومتقبلني
تجارب واحتياجات الشباب املتنوعة .يحتاج املدربون إىل التفكري يف تجاربهم الحية ،وافرتاضاتهم،
ووجهات نظرهم حول الشباب والبالغني ،وإىل أي مدى ميكن أن يؤثر ذلك عىل وجهات نظرهم حول
العمليات التشاركية القامئة عىل الفنون اإلبداعية التي يقودها الشباب وعالقاتهم مع املشاركني.
نويص املدربني عىل أن يكونوا استعداد لالستامع بفاعلية والتعلم إىل جانب التنسيق .يجب عىل
املدربني احرتام خربات األشخاص املوجودين يف الغرفة ،والبناء من مهارات ومعرفة املشاركني .سيكون
املدربون قادرين عىل التفكري يف ديناميات املجموعة ،ولديهم القدرة عىل تشجيع االحرتام املتبادل،
أيضا اتباع نهج قائم عىل نقاط القوة املُعزِزة
واملشاركة يف األنشطة والحوار .يجب عىل املدربني ً
لألفكار واإلجراءات للميض قد ًما ،ويكونون قدوة يف املامرسة.
وألنك تقوم بتدريب قادة الشباب ليكونوا املنسقني و ُم َد ِونني ،فمن املهم أن يكون لديك فهم كامل
لهذان الدوران.

ما هو دورك كمد ّرب؟

كونك مدرباً ،يتمثل دورك يف مساعدة مجموعة ما من خالل عملية ما عن طريق طرح أسئلة
لتشجيع طرق جديدة للتفكري يف مواقفهم وتحليلها .ال يحتاج املدرب إىل معرفة كل اإلجابات .فدورك
هو مساعدة املجموعة عىل التفكري النقدي يف احتياجاتهم واهتامماتهم ،واتخاذ القرارات ألنفسهم.

تشمل صفات املدربني الجيدين ما ييل:

يتمثل العنرص األسايس للتدريب يف تنسيق الشباب خالل عملية ما ،لتعلُم محتوى مهامً حول دليل
مجموعة األدوات الفنية ،وتبني الثقة وإحساس املجتمع ،وتعلم كيفية إرشاك الشباب .عندما نفكر
كل يعمل بشكل مختلف ،بعض الناس يستخدمون
يف التيسري ،قد نفكر يف أسلوب املنسق أو طريقتهٌ .
اللعب أو الفن ،والبعض اآلخر يستخدم الفكاهة ،يف حني يستخدم البعض نربات وأفعال محفزة
لالندماج والتفكري .سيجد الجميع أسلوب التسهيل الخاص بهم الذي يالئم شخصيتهم ،وهذا يستغرق
بعض الوقت .ما هو مفيد هو معرفة أن هناك بعض ال ُن ُهج الشائعة للتيسري القوي التي ميكن للجميع
استخدامها .فيام ييل بعض األمثلة للنهج التشاركية يف التيسري:
•كن إيجابياً :استخدم نهجاً إيجابياً وحيوياً لدمج املشاركني.
•أن تكون مثالً أعىل :ترصف بطرق إيجابية .شارك القيم سليمة التي ميكن للشباب أن يتعلموا
منهاِ .
أرشد الشباب ،ولكن ال توجههم أو تؤكد رأيك.
ابن عالقات :ساعد الشباب عىل الشعور بالتقدير واالحرتام .أخلق مساحات من الثقة .كن
• ِ
حساساً وصادقاً.
•تحىل بالصرب واملرونة :األمور ال تسري دامئاً كام هو مخطط لها!
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•كن مستعدً ا بأفكا ٍر وأنشط ٍة احتياطي ٍة“ :الخطط الجاهزة ال تُفيد بيشء ،يف حني أن التخطيط
املستحدث هو كل يشء” .كن مستعدا ً ألي أمر ال يسري جيدا ً كام خططت له .إذا خرج نشاط ما
عن املسار الصحيح ،فحاول إعادته برفق  -ال تنس إحساسك بالدعابة وأهمية السامع ملا يقوله
الشباب لك!
•إبق فضولياً :عندما ال تسري األمور كام هو مخطط لها أو تجد نفسك يف مواجهة ما هو غري
متوقع ،تذكر أن تظل فضولياً وتفهم سبب شعور املشاركني أو ترصفهم بطريقة معينة.
•تقبل شقائك بأريحية :التغيري ميكن أن يشمل يف كثري من األحيان مشاعر االنزعاج واالرتباك .ق ِّدر
املوقف وقف خالل هذه اللحظات.
•تعلم من األخطاء :نحن جميعاً نرتكب األخطاء .حاول أن تفكر يف األخطاء كفرص للتعلم .إذا
ارتكبت خطأً ،فأقر بالخطأ وتأكد من التفكري الحقاً يف كيفية التعلم منه.
•انتبه إىل رصاع القوى :كن عىل دراية بأنَّه حسب العمر ،أو املنصب ،أو الفصل ،أو الثقافة ،أو
الجنس ،قد تكون يف موقع قوة ،وقد يؤثر ذلك عىل كيفية استجابة املشاركني.
•شجع التفكري الناقد :هذه فرصة للشباب للتفكري بطريقة مختلفة يف حياتهم ،وطرح األسئلة
واستكشاف االحتامالت بطريقة غري تهديدية.

كيف نسأل أسئلة وجيهة؟

•طرح أسئلة مفتوحة :األسئلة املفتوحة ال تكون إجاباتها “بنعم” أو “ال” .مثال عىل السؤال
املغلق هو “هل لدى الفتيات فرصاً أقل لألنشطة اإلبداعية عن الفتيان؟” يف حني أن السؤال
املفتوح سيكون “كيف تختلف مشاركة الفتيات يف الفنون واألنشطة اإلبداعية عن الفتيان؟”
•تجنب األسئلة االستدراجية :تحتوي األسئلة االستدراجية عىل اإلجابة يف السؤال ،وال متنح
املشاركني خيارا ً يف إجاباتهم .مثال عىل السؤال االستدراجي يكون كالتايل “عندما يكون لديك
وقت فراغ ،هل مامرسة الرياضة أكرث أهمية لك من مامرسة الفنون أو األنشطة اإلبداعية؟”
سيكون السؤال غري االستدراجي كالتايل “ما نوع األنشطة التي تحب القيام بها يف وقت فراغك؟”
•أكِّد عدم وجود إجابة صحيحة أو خاطئة :شجع الشباب عىل التعبري عن آرائهم ومشاعرهم
بحرية دون أحكام.
•استخدام أسئلة السرب :السرب هو عندما تطرح األسئلة برفق ملعرفة املزيد من التفاصيل بنا ًء عىل
سؤالك األول .هذا مفيد عندما تريد معرفة املزيد عام يفكر فيه املشارك .أسئلة السرب املفيدة
هي ‘هل ميكن أن تخربين املزيد عن هذا املوضوع؟’ ملاذا تشعر أنه كذلك؟ ’ لقد ذكرت أنك
تحب الجيتار ،ماذا عن الجيتار الذي تحبه؟‘
•استخدام الحوافز :الحوافز هي التعبريات أو الكلامت التي تشجع املشارك يف قصته .تبدو مثل
كلمة “حس ًنا” التي ت ُظهِر أنك مهتم وتستمع بنشاط وتشجع املشارك عىل االستمرار .تأكد من
عدم استخدام كلامت  /عبارات ،مثل‘ ،صحيح‘‘ ،ممتاز‘ ،جيد‘ ،أو ‘هذه فكرة فظيعة‘ ،والتي
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توحي بأن لديك رأي حول إجابتهم .فدورك هو تيسري عملية لهم للمشاركة بدون حكمك .ابحث
عن الحوافز الشائعة يف املجال الذي ستعمل فيه.
•استخدام التكرار :بتكرار آخر كلمة أو عبارة قالها املشارك ،ميكنك تعزيز صورتك بأنك تستمع
إليهم وتشجعهم عىل قول املزيد.
•تجنب التحرير والتعبري عن الرأي :تجنب إضافة تعليقات أو أسئلة تظهر أفكارك أو آرائك
حول املوضوع.
•طرح األسئلة البسيطة :ميكن أن تساعدك األسئلة البسيطة يف استكشاف املوضوع بعمق أكرب.
يساعدونك يف وضع أي أفكار أو أحكام خاصة بك جانباً والتعلم من املشاركني .يف هذا الصدد،
ترى املشارك كـ ‘الخبري‘يف املوضوع الذي طرحه.

كيف ندعم السلوكيات الصعب التعامل معها يف املجموعة؟

فهنا يأيت الوقت لكل ميرس ،عندما تصبح ديناميكيات املجموعة صعبة اإلدارة .حاول أن تأخذ هذا
بصدر رحب ،وال تأخذ األمور كثريا ً عىل محمل شخيص .إليك بعض النصائح ملساعدتك يف إدارة
اللحظات الصعبة:
•كن صبوراً :أظهر الصرب والتعاطف مع املشاركني.
•أظهر االحرتام :أظهر االحرتام لوجهات نظر الناس ،حتى إن كنت ال توافقهم.
•و ِفر فرصاً خاص ًة للشباب :إذا كان الشباب متململ ،أو ينفس عن غضبه ،فامنحهم وظيفة خاصة
مثل توزيع الورقة ،بحيث يشعرون بأ َّن لهم موضع احرتام وتقدير.
•استكشف اهتامماتهم :امنح املشاركني الفرصة للتعبري عن اهتامماتهم ،مبا يف ذلك ما يتعلق
باملرشوع ،حيث ميكنك الحصول عىل معلومات قيمة.
•إذا كان املشارك مقاوماً أو ال يستجيب :اسمح لهم بالبقاء يف مساحتهم الخاصة للتفكري .و ِفر
مساحة مريحة لهم ليشعروا أن بإمكانهم االنضامم إىل النشاط يف أي وقت .فإن كانوا مرتاحني،
فاسألهم بعض األسئلة حول حياتهم أو موضوع آخر ملساعدتهم عىل االسرتخاء ،ثم العودة إىل
أسئلة البحث.
•شجع الناس عىل التحرك :إذا كان املشاركون يشعرون بامللل أو ال يشاركون ،فاستغرق بضع
لحظات للتوقف والقيام بنشاط َمرِح للمساعدة يف بث الحيوية فيهم.

كيف ميكنني دعم مجموعة كاملة من املشاركني؟

كيف ندعم مجموعة املشاركني بأكملها؟ قد يكون من الصعب أن تكون حارضا ً وتعمل عىل إرشاك
مجموعة كاملة من الشباب .إليك بعض النصائح املفيدة:
رشك األطفال الصغار والكبار .قم بإجراء تغيريات طفيفة عىل
رشك الشباب من جميع األعامر :أ ِ
•أ ِ
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األنشطة التي تلبي احتياجات املشاركني املختلفني .فعىل سبيل املثال ،قد يحتاج األطفال الصغار
إىل مزيد من الوقت واالهتامم.
•كن شامالً :ابحث عن طرق لضبط تيسريك حتى يتمكن جميع الشباب الحارضين من املشاركة.
ِ
أبد اهتامماً خاصاً للشباب ذوي القدرات البدنية أو العقلية املتنوعة .ال تجرب أبدا ً أي شخص
عىل املشاركة.
•ح ِّمل األشخاص املسؤولية :ال تخف من أن ت ُح ِّمل األشخاص املسؤولية عن سلوكهم .ضع اتفاقية
مجتمعية معاً من البداية ،بحيث ميكنكم جميعاً االلتزام بالقواعد املشرتكة والرجوع إليها .كن
حازماً ولكن محرتماً وأتِح فرصة خارج املجموعة للتحدث عن أية مشكالت.
•الخصوصية مهمة :اجعلها واضحة بأن خصوصية الشباب مهمة للغاية .ولكن من املهم أن
تحرتم مجموعة الشباب أيضاً خصوصية بعضهم البعض ،وأال يشاركوا ما سمعوه مع اآلخرين
خارج املجموعة .دع املشاركني يعرفون أنه إذا أخربوك بيشء أو كنت تشك يف حدوث يشء لهم
يعرضهم للخطر ،فستعمل معهم عىل العثور عىل شخص ميكنه تقديم الدعم.
•حدد الدعم الخارجي :تأكد من العمل مع مسؤول املرشوع و الحلفاء الكبار لتحديد الدعم
الخارجي (مثل املستشارين والعاملني الصحيني) لألشخاص الذين قد يحتاجون إىل مساعدة يف
التعامل مع القضايا بتعمق أكرب مام ميكنك تقدميه يف إطار املجموعة .كن رصيحاً بشأن الدعم
الذي ميكنك وال ميكنك تقدميه.

التحضري للتدريب:

عند تيسري نشاط ورشة العمل ألول مرة ،يوىص بقضاء ضعف مدة تحضري النشاط .لذلك إذا كان
نشاطك ساعة واحدة ،فاستغرق ساعتني للتحضري.
يرجى االطالع عىل امللحق  4لالطالع عىل منوذج أجندة التدريب.

نصائح لتيسري تشاريك
•كن مستعدا ً
•كن مرناً
•كن نشيطاً
•شجع الفكاهة
•كن واضحاً
•فكر بإيجابية
•كن ُمقدرا ً
•تقبل األخطاء والقيود
•استخدم مجموعة متنوعة من التقنيات
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دعم قادة الشباب لتعلم طريقة استخدام دليل مجموعة األدوات الفنية

الهدف :لدعم قادة الشباب الستكشاف دليل مجموعة األدوات الفنية ومعرفة طريقة استخدامه
يف مشاريعهم.
املواد :لوح ورقي قالب ،أقالم مل ّونة ،دالئل مجموعة األدوات الفنية
الوقت الالزم 35 :دقيقة
الطريقة:
ِ 1.1سل قادة الشباب ما هي بعض األمثلة عىل األدوات أو املص ّنفات التي استخدموها يف املايض؟
2.2إدع قادة الشباب لتبادل األفكار حول فوائد الكتب اإلرشادية لدعمهم يف عملهم
قسم قادة الشباب إىل  5مجموعات
ّ 3.3
ِ 4.4
إعط كل مجموعة قسامً واحدا ً من البحث اإلجرايئ التشاريك.
5.5إد ِع كل مجموعة إىل قراءة األنشطة ووضع ملخص لرسمه عىل شكل رسمة أو لوحة عىل جزء
كبري من اللوح الورقي القالب.
6.6إد ِع كل مجموعة للمشاركة مع بقية قادة الشباب حول الغرض من قسمهم ،وما يتضمنه كل
قسم فيام يتشابه مع بحث العمل التشاريك.
7.7بعد مشاركة جميع املجموعات ،كمشاركني عليهم العودة إىل مجموعاتهم وقضاء من  10إىل 15
دقيقة يف قراءة جميع األقسام.
8.8ذكِر قادة الشباب أنه ميكنهم العثور عىل كل ما يحتاجون إىل معرفته ،مبا يف ذلك املواد
وخطوات اإلعداد.
9.9إد ِع قادة الشباب لطرح أي أسئلة لديهم حول دليل مجموعة األدوات الفنية ،والتأكد من اإلجابة
عىل أسئلتهم للتأكد من توضيح الصورة.
1010ذكّر قادة الشباب بأن باستطاعتهم طرح األسئلة عليك يف أي وقت يريدون.
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أسئلة مجلة تعبريية
أي نو ٍع من املدربني أنت؟ ما هي نقاط قوتك؟

كيف تريد أن تتطور كمدرب من خالل تجربتك؟
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املالحق:

امللحق  :1استامرة وسائل اإلعالم واملوافقة
امللحق  :2دعوة للمتطوعني
امللحق  :3عقد التط ّوع
„أنت ت ُِبدع”
امللحق  :4أجندة منوذج تدريب مرشوع َ
امللحق  :5ملخص سياسة حامية الطفل
امللحق  :6عالمات التقدم يف املرشوع من خالل الركائز
امللحق  :7ورقة بيانات لنموذج منطقي لوسائل املتابعة والتقييم والتعلم
امللحق  :8صحيفة توثيق التقييم
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امللحق  :1استامرة وسائل اإلعالم
واملوافقة
استامرة املوافقة عىل نرش املعلومات من خالل وسائل اإلعالم

يجب أي يستك ِمل املشاركون هذا النموذج قبل التقاط أي صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو أو غري
ذلك للمشاركني يف التدريب الفني أو استخدام قصصهم ألغراض النرش .عندما يكون املشاركون أميني،
يجوز توقيع هذا النموذج نياب ًة عنهم بواسطة أحد املوظفني ،برشط أن ت ُناقش محتويات النموذج مع
املشاركني وإعطاء موافقة شفهية محددة .مبجرد توقيع االستامرة ،يؤكد املوظف /املتطوع أنه سعى
وحصل عىل إذن.
من املهم لهيئة تري دي زوم أن تكون قادرة عىل إخبار الناس عن العمل الذي تقوم به ،وكذلك
السامح للامنحني بأن يعرفوا كيف تُنفق أموالهم .ومن إحدى الطرق للقيام بذلك هي عرض ما
يحدث يف التدريب الفني .عند استخدام الصور أو التفاصيل املتعلقة بحياة املشاركني ،سنفعل ذلك
بطريقة تحرتم كرامتهم ،كام نحرص عىل التأكد من الحفاظ عىل رسية املعلومات الشخصية.
للمشاركني:
أوافق /ال أوافق (ضع دائرة عىل أحدهام) ،إذا أعطيت اإلذن ،للمشاركة يف األنشطة اإلعالمية املتعلقة
بـ التدريب القائم عىل الفن الذي تعقده هيئة تري دي زوم من خالل األحداث ،ومواقع التواصل
االجتامعي مبا يف ذلك نرش الصور الفوتوغرافية ،والصور االلكرتونية ،والقصص يف الصحف والتقارير.
أتفّهم أنه حتى إذا مل أعطي اإلذن باالنخراط بوسائل اإلعالم ،فال يزال بإمكاين املشاركة يف
هذا الحدث.
أوافق  /ال أوافق (ضع دائرة عىل أحدهام) ،إذا أعطيت إذناً ،للسامح لـهيئة تري دي زوم باستخدام
املعلومات الشخصية التي أُشاركها أثناء التدريب الفني ،ألغراض البحث الذي تم إجراؤه لتطوير
منهجية قامئة عىل أساس الفنون ،أو لألغراض املحددة يف وقت التجميع أو استخدام يتوافق مع
هذه األغراض .أدرك أنَّه حتى يف حالة عدم منح اإلذن مبشاركة معلومايت الشخصية ،فال يزال بإمكاين
املشاركة يف هذا الحدث.
االسم
التوقيع
التاريخ
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امللحق  :2عينة نداء لقادة
الشباب املتطوعني
نداء للمتطوعني

إذا كنت تبلغ من العمر بني  16إىل  21عا ًما ،ولديك اهتاممات فنية ،وترغب يف تطويرها ،ولديك
وقت فراغ وتريد املساهمة يف إحداث تغيري يف مجتمعك إىل جانب الشباب يف مجتمعك،
فهذه فرصتك!!
“أنت تُب ِدع”
شارك يف مرشوع َ
“أنت ت ُِبدع” إىل متكني قادة الشباب من إحداث تغيري إيجايب يف مجتمعاتهم من
يهدف مرشوع َ
كميس أو
خالل الفن .يستهدف املرشوع الشباب من جميع الجنسيات داخل مرص .ميكنك االنضامم ّ
لالستفادة من تنفيذ املرشوع.
مزايا االنضامم
تتلقي تدريب عن الحامية والدعم النفيس
واالجتامعي
تطور مهارات التيسري
تطور مهارات العمل والتع ّرف عىل األبحاث
اإلجرائية التشاركية
الحصول عىل شهادة مشاركة
تفاعل مع ثقافات متعددة
تطوير املهارات الحياتية للمشاركني

لالنضامم إىل املرشوع تحتاج إىل
أن يكون بني  21-15سنة
لديك الوقت للتطوع ملدة  65ساعة خالل  6أشهر
متح ّمس عىل التعاون مع الشباب
متحمساّ للتفاعل مع مختلف الجنسيات
لديك الرغبة وااللتزام إلكامل دورة املرشوع

استامرة الطلب
معلومات أساسية

االسم. .......................................................................................................... :
تاريخ امليالد.......... / ... / . .... :
أنثى
الجنس :ذكر
العنوان. ...................................................... :
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هاتف املنزل .................................. :الهاتف املحمول.................................. :
الربيد اإللكرتوين.............................................................................. :

التحصيل العلمي:

مدرسة ثانوية (شهادة ثانوية)

تعليم فني
طالب جامعي
متخرج

الخربات واملهارات

الخربات التطوعية أو العمل يف مجال التنمية.
“أنت ت ُِبدع”
مهارات أو أنواع من الفن ترغب يف مشاركتها مع املشاركني الشباب يف مرشوع َ
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امللحق  :3منوذج مرص
لعقد تطوعي قادة الشباب
عقد تطوعي

أُبرِم هذا العقد يف ،ومبوجب وبني ماييل:

األول:

هيئة تري دي زوم  -جمهورية مرص العربية
ميثلها يف هذا العقد  ،XXXممثل الدولة لهيئة تري دي زوم مبرص ،ومقرها  5شارع دار الشفاء،
جاردن سيتي ،بالقاهرة ،ويُشار إليها فيام بعد باسم الطرف األول أو تري دي زوم مبرص.

الثاين:

مرصي الجنسية ،يقيم يف
رقم بطاقة الهوية:
املشار إليها فيام ييل باسم ‘‘املتطوع‘‘
الطرف الثاين.

أتفق الطرفان عىل التايل:
املادة 1

تطو َع الطرف الثاين للعمل يف هيئة تري دي زوم ل

املادة 2

الفرتة الطوعية من  XXXإىل  XXXدون الحاجة إىل أي إشعار مسبق قبل إنهاء هذا العقد.

املادة 3

يكلف الطرف األول ‘‘املتطوع‘‘ باملسئوليات عىل النحو التايل:

املادة 4

يحق للطرف األول تعديل مسؤوليات الطرف الثاين وفقاً لظروف عمل الطرف األول.
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املادة 5

يغطي الطرف األول مصاريف التنقل الخاصة بالطرف الثاين من وإىل املناطق التي ستنفذ فيها أعامل
ومسؤوليات الطرف الثاين وفقاً لقواعد ولوائح الطرف األول.

املادة 6

يتعهد “املتطوع” بأن يكون مسئوالً عن دفع أي التزام مايل ينشأ من هذا العقد سواء متعلقاً بالتأمني
االجتامعي أو الرضيبة أو أي التزامات مالية أخرى للسلطات الحكومية أو غري الحكومية .ال يحق
للطرف الثاين الرجوع إىل الطرف األول فيام يتعلق بهذه املسألة.

املادة 7

يوافق ‘‘املتطوع‘ ‘عىل العمل مع الطرف األول وفقاً لرشوط هذا العقد وأحكام القوانني واللوائح
املعمول بها يف مرص.

املادة 8

يلتزم ‘‘املتطوع‘‘ بقوانني كل من املوارد البرشية واملالية للطرف األول .إن سياسة هيئة تري دي زوم
مبرص هي بناء بيئة آمنة لألطفال وحامية األطفال تحت رعايتها.
مبوجب هذا العقدُ ،ز ِو َد املتطوع بسياسة حامية الطفل لهيئة تري دي زوم مبرص ،واإلجراءات املحلية
ومدونة قواعد السلوك.
عند توقيع هذا العقد ،يق ّر املتطوع بفهمه للمستندات ومسؤولياته تجاه حامية الطفل.
أي خرق ألي من ارشادات سياسة حامية الطفل ،توجب إنهاء هذا العقد عىل الفور من قبل هيئة تري
دي زوم مبرص.

املادة 9

يتعهد‘ ‘املتطوع‘‘ باإلبقاء عىل رسية جميع معلومات معرفة أو بيانات الطرف األول يف الحارض أو
أيضا بأالَّ يفصح عن أو يستخدم
املستقبل التي ك ُِش َف عنها خالل هذا التطوع مع الهيئة .يتعهد ً
املعلومات أو املعرفة أو البيانات أو يستخدمها بشكل مبارش أو غري مبارش لصالح أي شخص أو كيان،
وإالَّ فإنَّه سيكون مسئوالً عن األرضار الناتجة عن هذا اإلفصاح أو االستخدام.

املادة 10

يُ ِقر ‘‘املتطوع‘‘ بأنه مسئوالً عن دقة جميع املستندات وكذلك جميع البيانات التي قدمها .يتعهد بأن
يُ ِ
خطر الطرف األول كتابياً بأي تغيريات يف أي إفادة يف غضون أسبوع واحد عن أي تغيري يطرأ عىل
البيانات.
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املادة 11

يحق للطرف األول إنهاء هذا العقد التطوعي يف أي وقت دون إبداء أية أسباب ،أو إذا ث َ ُب َت أن
الطرف الثاين انتهك أياً من رشوط العقد أو يف حالة انتهاك الطرف الثاين للقوانني املطبقة يف مرص.

املادة 12

يتعهد “املتطوع” أنه بعد إنهاء عقده التطوعي أن يسلم للطرف األول كل ما هو مو ّدع لديه فور
انتهاء ذلك العقد ألي سبب من األسباب

املادة 13

يف حالة عدم االتفاق بني الطرفني ،يتوىل رئيس هيئة التحكيم التجاري الدويل يف القاهرة أو املفوض
للقيام بذلك التحكيم .حكم املُحكِّم سيكون الحكم النهايئ وغري قابل لالستئناف .وبالتايل ،س ُي َنفّذ
مبجرد إصداره

املادة 14

حرر هذا العقد بنسختني ،واحدة لكل طرف من األطراف املتعاقدة ،الستخدامها عند الحاجة.

الطرف األول

هيئة تري دي زوم  -مرص
XXX
ممثل دولة

الطرف الثاين
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امللحق  :4منوذج أجندة تدريب ملرشوع
“أنت تُب ِدع” (معدلة من مرص)
َ

الوقت

القسم

امليسون
ّ

النشاط

الغاية

اليوم األول
 09:00ص

االفتتاح والرتحيب واألهداف
دائرة االفتتاح (نشاط :1
دائرة الثقة)

للرتحيب بالجميع يف مساحة داعمة آمنة
وتعريفهم بالغرض من التدريب

 09:45ص

االتفاق املجتمعي،
عروض االحتياجات واآلمال

لخلق بيئة آمنة ومحرتمة ،مبا يف ذلك تلبية
االحتياجات النفسية واالجتامعية للشباب

نظرة عامة عىل البحث
اإلجرايئ التشاريك ملرشوع
“أنت ت ُِبدع”
َ

لعرض عملية البحث اإلجرايئ التشاريك
(باستخدام خريطة مسار البحث اإلجرايئ
التشاريك ورسم الدورة)

 10:15ص

واألهداف

املقدمة

 10:45ص

اسرتاحة ومحفزات

 11:15ص

بناء الهياكل

ملناقشة أدوار قادة الشباب والحلفاء الكبار
والرشكاء من املنظامت غري الحكومية
وأخالقيات هيئة تري دي زوم

 11:45ص

نظرة عامة عىل التيسري
وتدوين املالحظات

للبدء يف تطوير املهارات يف التيسري وتدوين
املالحظات

 12:15م

ما هي مرحلة التخطيط؟

لتقديم نظرة عامة عىل مرحلة التخطيط
واألنشطة

تخطيط
 12:30م
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النشاط 2؛ تخطيط حياتنا

إلعداد قامئة باألشخاص أو املجموعات الرئيسية
التي لها تأثري عىل حياة الشباب اليومية
وعصف ذهني حول كيفية تأثريهم عىل
املرشوع.

الوقت

النشاط

القسم

الغاية

امليسون
ّ

 1:30م

الغداء

 02:30م

مقدمة ملرحلة االستكشاف

لتقديم نظرة عامة عىل االستكشاف وأنشطته

 3:30م

النشاط  :3جداريات تعرب
عن رؤيتنا

الستكشاف رؤية املجموعة لرفاه الشباب
ومجتمعاتهم من خالل الفن

ِ
استكشف
 4:00م

 5:00م

الستكشاف الركائز الخمس للرفاه وفهم
الخطوات التي يتخذها الشباب لدعم رفاههم
وإحداث تغيري إيجايب يف مجتمعاتهم.

النشاط  :4التحقق من
الحالة املزاجية السائدة

لتقييم اليوم

تقييم نهاية اليوم
اليوم الثاين
الرتحيب من جديد ومراجعة
اليوم األول

 09:00ص
ِ
استكشف

مل ّخص اليوم األول

استخالص األفكار الرئيسية
من تجربتنا

لفهم املعلومات التي تعلمتها خالل أنشطة
"االستكشاف" .ميكن بعد ذلك تقديم هذه
املعلومات مرة أخرى إىل مجموعة الشباب
للتحقق منه وتكييفه

 10:30ص

اسرتاحة ومحفزات

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

 11:00ص

مقدمة ملرحلة التخطيط

لتقديم مرحلة تخطيط املرشوع

 11:15ص

النشاط  :5التحقق من
النتائج من مرحلة التخطيط
واالستكشاف ،وتحديد
األولويات

يقدم قادة الشباب نتائج مستخلصة من مرحلة
«التخطيط واالستكشاف» إىل الشباب ،مام يتيح
ٍ
بعدئذ
فرصة إلجراء تغيريات .يناقش الشباب
أهم التحديات بالنسبة لهم ويصوتون لتحدي
أو تحديني يو ُّدون الرتكيز عليهم

النشاط  :6تخطيط األشجار

للنظر يف األسباب الجذرية للتحديات التي
ذكرها الشباب .أنظر بشكل أعمق إىل نقاط
القوة واملوارد املتاحة لديهم وابدأ بالعثور عىل
أفكار لألعامل الفنية املمكنة للتصدي لهذه
التحديات.

 9:30ص

خطة

 12:15م
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الوقت

النشاط

القسم

الغاية

امليسون
ّ

 01:15م

الغداء

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

 02:15م

النشاط  :7خرائط األعامل
الفنية

لتطوير إسرتاتيجية الخطوة بخطوة لتنفيذ ما
ُخ ِط َط له وتنفيذ ومراقبة عملك الفني.

 03:15م

مقدمة يف العمل الفني

لتعريف مرحلة العمل الفني

اسرتاحة ومحفزات

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

النشاط  :8قدم عملك الفني
إىل األرسة واملجتمع

لتقديم فكرتك عن عملك الفني إىل األرسة
واملجتمع ،وإلهامهم لالنخراط ودعمكم.

تقييم نهاية اليوم

لتقييم اليوم

 3:30م

العمل الفني

 4:00م
 5:00م

اليوم الثالث
الرتحيب من جديد ومراجعة
اليوم الثاين

خالصة اليوم الثاين

النشاط  :9مراقبة الفن
التلصيقي

لدعم الشباب لقياس نجاح رحلتهم معا.

 10:30ص

ما هو التعبري واملشاركة؟

لتقديم نظرة عامة عىل املراحل واألنشطة

 10:45ص

اسرتاحة ومحفزات

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

النشاط  :10مقياس األفكار
حول الرفاه

للمراجعة والتفكري يف التغيريات الهامة يف
إحساس املجموعة بالرفاه الذي طرأ عليهم
"أنت ت ُِبدع".
خالل رحلة مرشوع َ

 12:15م

نشاط رقم  :11التصوير
الزيتي لطريق الرحلة

الستكشاف أهم التغيريات التي حدثت خالل
الرحلة كتقييم نهايئ ملرشوع عملك الفني.

 01:15م

الغداء

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

 2:00م

النشاط  :12الوردة ،الرباعم،
الشوك

لالحتفال بنجاحك وتخطيط كيفية مشاركة
ما تعلمته مع املجتمع األوسع والتفكري يف أي
خطوات متابعة.

 09:00ص
 9:30ص

 11:15ص
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العمل الفني

التعبري
واملشاركة

الوقت

القسم

النشاط

التعبري
واملشاركة

النشاط  :13اللوحة الصخرية
املشهورة

لالحتفال بالنجاح الجامعي للجميع ونقاط
"أنت ت ُِبدع"
القوة للفرد وإلنهاء مرشوع َ
كفريق واحد.

 4:00م

اسرتاحة ومحفزات

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

 4:30م

تقييم نهاية اليوم

لتقييم اليوم

 09:00ص

الرتحيب من جديد
ومراجعة اليوم الثالث

خالصة اليوم 4

 9:30م

التخطيط لورش عملك مع
الشباب

للتحضري لقيادة بحث العمل التشاريك مع
شباب آخرين

 10:30ص

اسرتاحة ومحفزات

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

 11:30ص

أي حقوق؟ من هو الطفل

ملعرفة حقوق الطفل

12:15

جلسة تتحدث عن اإلساءة

ملعرفة أنواع االنتهاكات وكيفية مراقبة حدوثها
والتمييز بينها

1:00

آلية تقديم التقارير

ملعرفة كيفية الرد عند االشتباه يف وقوع أعامل
عنف وسوء معاملة أو مشاهدتها أو
اإلفصاح عنها

1:30

أسئلة وأجوبة ومراجعة
الجدول الزمني

فرصة للمشاركني لطرح أي أسئلة ال تزال لديهم

الغداء

للتغذية و إعادة شحن طاقاتنا

جلسات امليّرس

لتطوير مهارات التيسري ورفع ثقتهم بأنفسهم

3:30

دائرة الختام

االلتفاف يف دائرة يف مجتمع .للتفكري يف التنمية
الشخصية والجامعية .لالحتفال ببعضهم البعض
(األصدقاء الرسيني)

4:30

الشهادات

لالحتفال بنجاح الجميع يف ورشة العمل

 03:00م

الغاية

امليسون
ّ

اليوم 4

2.00
03:00

الخطوات
التالية والختام
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امللحق  :5ملخص سياسة حامية الطفل
يجب توقيع هذا االلتزام بجانب ميثاق السلوك العاملي من قبل كل فريق العمل واملتطوعني قبل
البدء مبهامهم.
منظمة تري دي زوم تعترب كافة أشكال اإلساءة تجاه األطفال غري مقبولة ،وتعرتف بواجبها بحامية
األطفال -من أجل إبقائهم آمنني ،وتعزيز رفاهيتهم وحاميتهم من أي إساءة أو أذى .يعترب كالً من
اإلهامل ،العنف الجسدي ،النفيس  /الع اطفي والجنيس األشكال األساسية لإلساءة.
وضعت سياسة وإجراءات حامية الطفل املقاييس التي سوف نعتمدها لحامية األطفال .وهذا يشمل
إجراءات استباقية ملنع حاالت اإلساءة واألذى التي تحدث وإجراءات رد الفعل للرد عىل الحاالت التي
يكون فيها الطفل ،أو قد يكون يعاين من سوء املعاملة..
والطفل هو أي إنسان دون سن  18كام هو منصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
لعام .1989
وكجزء من سياستنا لحامية األطفال ،يتوجب عىل جميع املوظفني (مبا يف ذلك العاملني بأجر،
االستشاريني واملتدربني) ،سواء بدوام كامل أو جزيئ ،أن يوافقوا عىل االلتزام بسياسة حامية الطفل
واملوافقة عىل العمل وفقا ملدونة قواعد السلوك العاملية للمدراء واملوظفني واملتطوعني والرشكاء
وهي التي تحدد املسؤوليات لحامية األطفال والسلوك املتوقع من املوظفني .ويعترب هذا
رشط إلزامي.
يجب اإلبالغ عن أي شكل من أشكال السلوك غري املقبول الذي يخالف مدونة االلتزامات هذه .ويف
حالة من الحاالت التي ال تغطيها هذه االلتزامات ،فإن منظمة أرض البرش من ممثليها تتوقع تطبيق
أفضل ترصف من خالل الرتكيز عىل مبدأ “مصالح الطفل الفضىل”.
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تحرتم منظمة أرض البرش اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ الخمسة التالية:

1.1حقوق األطفال :يجب عىل جميع موظفي منظمة أرض البرش احرتام وتعزيز حقوق الطفل .قبل
كل يشء ،يجب حامية حق كل طفل أن يعيش يف أمان ،دون التعرض لخطر سوء املعاملة أو
االستغالل ،ويجب أن نعمل ،يف جميع األوقات من أجل مصلحة الطفل الفضىل.
2.2عدم التسامح :منظمة أرض البرش لن تتسامح مع أي شكل من أشكال سوء املعاملة وسوف
تتخذ جميع التدابري الالزمة لتطبيق سياسة حامية الطفل.
3.3إدارة املخاطر :تضمن منظمة أرض البرش أن يتم تحديد املخاطر والتقليل من إمكانية حدوثها
من مرحلة التخطيط حتى مرحلة تنفيذ األنشطة.
4.4مسؤولية الجميع :النجاح يف تنفيذ سياسة حامية الطفل يرتكز عىل املسؤولية الفردية واملشرتكة
لجميع ممثيل منظمة أرض البرش مبا يف ذلك املوظفني .ستسعى منظمة أرض البرش لضامن
امتثال برامج املنظامت الرشيكة ملعايري الحامية الدولية.
5.5واجب التبليغ :يجب اإلبالغ فورا ً إىل املرشف أو إىل الشخص القطري املسئول عن حامية الطفل
مبنظمة أرض البرش عند أي انتهاك يشتبه به أوعند حدوث انتهاك فعيل ملدونة التزامات حامية
األطفال .علامً بأنه سيتم الحفاظ عىل الرسية يف جميع أنحاء اإلجراء بأكمله.

من خالل التوقيع عىل مدونة التزامايت تجاه حامية األطفال ،أنا أوافق
رصاحة عىل ما ييل:
سوف أقوم دامئا بــ:

•معاملة األطفال باحرتام وعىل قدم املساواة ،بغض النظر عن العمر ،والجنس ،واللغة ،والدين،
والرأي ،والجنسية ،واألصل العرقي أو االجتامعي ،والوضع أو الطبقة أو الطائفة أو التوجه
الجنيس ،أو أي خصائص شخصية أخرى.
•مساعدة األطفال لالشرتاك يف اتخاذ القرارات التي تهمهم وفقاً لسنهم وملستوى نضجهم.
•الحفاظ عىل ثقافة التواصل وخلق الثقة مع األطفال وأرسهم ومجتمعاتهم املحلية ،وغريهم من
املوظفني واملتطوعني وممثيل املنظامت الرشيكة بحيث يتم مشاركة املخاوف ومناقشتها.
•استخدام أساليب السلوك غري العنيفة واإليجابية عند اإلرشاف عىل األطفال.
•تشجيع األطفال واملجتمعات املحلية يف الكالم برصاحة عن تفاعالتها مع الكبار ومع بعض.
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•إعالم األطفال واملجتمعات املحلية عن حقهم يف اإلبالغ عن أي حاالت مقلقة وكيف ميكنهم أن
يرفعوا هذا القلق.
•متكني األطفال بحيث يكونوا يف وضع يسمح لهم حامية أنفسهم بشكل أفضل.
•التأكد من أن شخص بالغ آخر موجود أو املحاولة أن أكون يف مكان مريئ عندما أكون يف نشاط
ما مع الطفل.
•محاولة الحفاظ عىل استقاللية الطفل وأتأكد أن ال أفعل األشياء ميكن للطفل أن يقوم بها
لنفسه  /نفسها.
•التخطيط لألنشطة وتنظيم مكان العمل وذلك لتقليل خطر وقوع رضر مع األخذ بعني االعتبار
حساب العمر وتطور الطفل.
•التأكد من أن املعلومات التي تتعلق باألطفال واألرس واملجتمعات تبقى رسية.
•الترصف بطريقة تقدم مثاالً جيداً (تجنب التدخني ،إظهار قلة احرتام تجاه زمالئه ...إلخ.).
•الحصول عىل إذن من األطفال وأولياء أمورهم قبل التقاط صورة أو تسجيل أو استخدام صورة
الطفل ،أو أقواله أو تاريخه .وهذا يتضمن الرشح لألطفال ،وأولياء أمورهم كيف سيتم استخدام
الصور أو الرسائل.
•بالتأكد من أن وضعية الطفل ال تشكل مهانة له وال ميكن أن يفرسها االخرون بوجود إيحاءات
جنسية.
•برفع أية مخاوف واستفسارات تتعلق بسياسة حامية الطفل مع مديري  /مرشيف أو الشخص
املسئول عن حامية الطفل.
•باإلبالغ إىل الشخص املسئول عن حامية الطفل عن أي شكوك أو اتهامات مبارشة حول سلوك ما
يتعارض مع مبادئ حامية الطفل ومدونة التزامايت تجاه حامية األطفال مبا يف ذلك أي شكل من
أشكال إساءة معاملة األطفال  -حتى لو كانت املعلومات أو االدعاءات غامضة أو فضفاضة.

لن أقوم أبدا بـــ:

•االنخراط يف أي شكل من أشكال العالقات الجنسية مع أي شخص تحت  18سنة ،بغض النظر
عن السن املنصوص عليها يف الغالبية ،والقانون أو العادات املحلية .الخطأ الوارد حول عمر
الطفل ليس دفاعاً.
•تبادل أموال ،وظيفة ،بضائع أو خدمات أو مساعدة إنسانية من أجل خدمات جنسية أو
إخضاع الطفل ألي نوع آخر من املذلة والسلوك املهني أو امليسء.
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•ملس األطفال أو استخدام اللغة أو تقديم اقرتاحات بطريقة غري الئقة تستفز أو تضايق أو
تتحرش أو تحط من األطفال أو تظهر عدم احرتام املامرسات الثقافية .وهذا يشمل الترصف
بطريقة من املحتمل أن يكون لها تأثري سلبي عىل ثقة الطفل ومشاعره.
•استغالل األطفال يف األعامل (عىل سبيل املثال من خالل العمل املنزيل).
•مامرسة التمييز ضد األطفال أو معاملتهم معاملة غري متكافئة أو ظاملة عىل سبيل املثال عن
طريق املحسوبية وإقصاء اآلخرين.
•دعوة طفل أو أقاربه إىل بيتي أو تطوير عالقة مع الطفل و /وأرسته والتي ميكن اعتبارها خارج
حدود ونطاق املهنية املعتاد.
•العمل مع الطفل أو نقله وحده دون إذن مسبق من مديري ،إال يف حالة الرضورة املطلقة أو يف
حال كان الطفل يف خطر.
•العمل مع األطفال تحت تأثري املخدرات أو الكحول.
•التقاط الصور أو مقاطع الفيديو للمستفيدين لالستخدام غري املهني إال إذا سمح مفوض البلد
لدى الهيئة.
•مشاهدة أو نرش أو إنتاج أو تبادل مواد اباحية تظهر األطفال ،و /أوعرض هذه املواد لألطفال.
•إظهار وجوه األطفال الذين يتم استغاللهم جنسيا ،األطفال ضحايا االتجار واالعتداء ،األطفال
الذين يف رصاع مع القانون ،أو املرتبطني بجامعات مسلحة أو الذين يسهل إيجادهم حتى لو تم
تعديل هويتهم.
•أخذ ونرش صور لألطفال وهم عراة أو مرتدين بطريقة ال تتكيف مع الحالة التي متثلهم.
•متثيل األطفال كضحايا (ضعفاء ،عاجزين ،بدون مساعدة ،يائسني ،وما إىل ذلك).
•نرش القصة أو الصورة التي قد تشكل خطراً عىل الطفل واألرسة أو املجتمع.
•استخدام الصور التي مل يتم فحصها واملوافقة عليها من قبل مديري و /أوفريق التواصل بالهيئة
أو مشاركة صور أو معلومات غري رسمية عن األطفال عىل املواقع الشخصية أو الشبكات
االجتامعية (مثل الفيسبوك).
•الحفاظ عىل االتصال مع األطفال وأرسهم عرب شبكات التواصل االجتامعي ،ما مل يتطلب مني
مرشوع ما يف منظمة أرض البرشأن أفعل ذلك ،ولدي إذن رصيح للقيام بذلك.
•إغامض عيني ،أو تجاهل أو عدم اإلبالغ عن أي قلق يشتبه بأنه مخالفة أو انتهاك لسياسة
حامية الطفل ومدونة قواعد السلوك لألطفال إىل الشخص املسئول عن حامية الطفل
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أنا أعي أنه يف حال االشتباه أوالزعم بانتهاك مدونة االلتزامات تجاه
حامية الطفل:

فإن منظمة أرض البرش ستتخذ أي إجراء تراه رضوريا ،والتي قد تشمل ولكن ال تقترص عىل:
•تقديم املساعدة للضحية واتخاذ خطوات فورية لحامية ودعم الطفل.
•محاولة للوقوف عىل الحقائق بأكرث طريقة موضوعية ممكنة (عىل افرتاض أن الرباءة تسود) ويف
الوقت نفسه حامية سمعة ورسية البالغني املعنيني.
•اتخاذ إجراءات تأديبية ،مام قد يتسبب يف تعليق أو إنهاء العقد.
•الرشوع يف اإلجراءات القضائية و /أو إبالغ السلطات املختصة عن أي مخالفة ملدونة االلتزامات
التي قد تشكل خرقا للترشيع الوطني أيضا.
•اتخاذ التدابري املناسبة لضامن أن مثل هذه الحوادث ال تحدث مرة أخرى ،عىل سبيل املثال،
إعالم (إخبار)املنظامت األخرى التي ميكن أن تطبق نفس املراجع املهنية بشأن إنهاء العقد الذي
يرجع إىل انتهاك مبادئ حامية األطفال (ضمن اإلطار الترشيعي املطبق لحامية املعلومات).

إعالن التزام
انا املوقع ادناه..............................................…………………………………………………،

أقر أين قرأت وفهمت سياسة أرض البرش لحامية الطفل وأنا ألتزم مبعرفتها وأوافق عىل العمل
وفقا لها.
وأنا أفهم أن أي فشل يف دعم مدونة االلتزامات تجاه حامية الطفل قد يؤدي إىل إنهاء التزامي مع
أرض البرش ،أوإىل مزيد من اإلجراءات التأديبية أو القضائية عىل النحو املذكور أعاله.
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وعالوة عىل ذلك ،أعلن أن ليس لدي أي سجالت جنائية بشأن جرمية تجاه طفل (مل يتم اإلعالن عنها
سابقا) وال أعرف أي سبب قد يشكل من عميل مع األطفال أمرا ً غري مناسبا .تتمتع منظمة أرض البرش
بالحق بإخطار املنظامت األخرى التي قد تطلب مراجع مهنية إلنهاء العقد بسبب انتهاكات خطرية
ملبادئ حامية االطفال يف إطار الهيكل الترشيعي املعمول به يف حامية املعلومات.
التاريخ ................................................................................ :يف.............................................. :
التوقيع.................................................................................................................................... :
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امللحق  :6منوذج عالمات التقدم
حسب كل ركيزة
الركائز

منوذج عالمات التقدم حسب كل ركيزة

مؤرشات النموذج

الركيزة  :1الشعور باألمان :الشعور
باألمان جسدياً وعاطفياً.

يبلِّغ الشباب عن شعورهم باألمان يف
برامجهم املجتمعية
يبلِّغ الشباب عن شعورهم باألمان يف أنشطة
املركز /الربنامج

تقارير من الشباب عن الشعور باألمان يف
برامج مجتمعهم
عدد الشباب الذين يبلغون عن الشعور
باألمان يف أنشطة املركز  /الربنامج

الركيزة  :2الشعور بالتواصل:
الشعور بالتواصل مع األشخاص
والجامعات الداعمة يف مجتمعك.

يتمتع الشباب بالكفاءة يف قيادة أنشطة بناء
السالم الشاملة اجتامعياً
يشعر الشباب بزيادة الشعور باالنتامء وجزء
من شبكة األقران
يشعر الشباب أن هناك ترابطاً اجتامعياً عن
طريق بناء عالقات مع أقرانهم و  /أو الفنانني
و  /أو أفراد املجتمع من خالل الربنامج
زيادة التواصل املجتمعي

أعداد الشباب املدربني عىل األنشطة
الرائدة
اإلحساس باالنتامء والكون جزءا ً من شبكة
األقران
الرتابط االجتامعي
التواصل املجتمعي

يُتَ َخذ إجراءات مجتمعية ملواجهة التحديات
الركيزة  :3الشعور القيمة:
والفرص
الشعور القيمة ،مع توفري األدوار
واملسؤوليات والهويات التي تعكس رفع شعورهم القيمة يف أدوارهم يف
مجتمعاتهم
من نحن ومن أين وماذا نفعل أو
ما نود القيام به.
زيادة املعرفة بالنفس واملجتمع
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عدد من اإلجراءات املجتمعية املتخذة
ملواجهة التحديات والفرص
مستوى الشعور القيمة
مستوى معرفة الذات واملجتمع

منوذج عالمات التقدم حسب كل ركيزة

مؤرشات النموذج

الركائز

الركيزة  :4الشعور باالحرتام:
الشعور باالحرتام ،مع القدرة عىل
معالجة الظلم يف حياتنا والوصول
إىل حقوقنا.

فهم متزاي ًدا لدورهم يف
يُظهر الشباب ً
املجتمع ويشعرون بأنهم يشاركون بشكل
هادف
تهدف مبادرات الشباب إىل إحداث تغيري
اجتامعي عىل مستوى املجتمع
يطور الشباب مهارات القيادة األساسية وحل
املشكالت
يشعر الشباب أنهم يشاركون مشاركة ُمجدية
يف منظامتهم

مستوى فهم دورهم يف املجتمع ومستوى
املشاركة
التغريات االجتامعية عىل مستوى املجتمع
عدد الشباب الذين طوروا مهارات القيادة
األساسية وحل املشكالت
مستوى محسوس ملشاركة الشباب يف
منظمة

الركيزة  :5الشعور باألمل :الشعور
باألمل حول املستقبل مع العنفوان
عىل الحياة.

يشعر الشباب بإحساس متزايد باألمل يف
املستقبل
الشباب لديهم دوافع للدراسة وتعلم املهارات
يرتبط الشباب بشكل متزايد بأنشطة بعث
الحياة يف النفوس (محددة ذاتيا) (مثل
املساجد أو الكنائس ومجموعات الدعم أو
التعبري الشخيص أو التأمل)

الشعور باألمل حول املستقبل
عدد الشباب الذين يتعلمون مهارات
الحياة واملهارات الفنية
عدد الشباب الذين يعملون من أجل
الدراسات
عدد الشباب الذين يحرضون أنشطة بعث
الحياة يف النفوس (محددة ذاتيا) (مثل
املساجد أو الكنائس و مجموعات الدعم
أو التعبري الشخيص أو التأمل)
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امللحق  :7ورقة بيانات لنموذج منطقي
لوسائل املتابعة والتقييم والتعلم
استامرة التقديم
الربنامج........................................................................................................................ :
املنظمة........................................................................................................................ :
اسم املجموعة............................................................................................................... :
الدولة  /املنطقة............................................................................................................ :
املدخالت (قامئة
التعبئة)
ما املصادر التي
نحتاجها؟

أي املوظفون،
والعاملون ،وأموال
املنح ،والتمويل،
واملساحات
املكتبية ،واملكان،
ومواد التدريب،
واملتطوعون ،ومواد
أخرى (املياه ،مواد
الطهي ،إلخ)،
واللوازم الفنية،
واملوارد ،واآلالت
املوسيقية إلخ.
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أنشطة العمل الفني
ما هي األنشطة
التي ميكننا القيام
بها لإلبحار نحو
رؤيتنا؟
أي ورش العمل،
والدورات الفنية،
والتدريب ،وبرامج
التوعية التعليمية،
وبناء التحالفات،
وصياغة السياسات،
واملنارصة

املخرجات (لقطات)
ما هي املنتجات
األولية ألنشطة
العمل الفني؟

أي عدد األشخاص
املدربني ،وعدد
األشخاص الذين
يحرضون الدورات
الفنية ،وعدد
األشخاص الذين
يكتسبون مهارات
فنية ،وعدد املواد
التي ت ُوزع

النتائج
ما هي التغيريات
ذات املدى القصري
التي نريد تحقيقها
من هذا النشاط؟
أي عدد األشخاص
املدربني ،وعدد
األشخاص الذين
يحرضون الدورات
الفنية ،وعدد
األشخاص الذين
يكتسبون مهارات
فنية ،وعدد املواد
التي ت ُوزع

(اآلثار) الرؤية
املستقبلية
ما هي “وجهتنا”
املأمولة؟ ما هي
التغيريات التي نأمل
أن نراها عىل املدى
الطويل؟
أي إجازة سياسة
أو ترشيع؛ وإنشاء
مجموعات دعم
اجتامعي للشباب؛
ومساحة للشباب
لفن البناء

األشياء الخارجة عن سيطرتنا (العوامل
الخارجية)
أي الوسط الثقايف ،والهجرة ،واملناخ،
والهيكل االقتصادي ،وأمناط اإلسكان،
واألمناط الدميوغرافية ،والسياسية
والسياسيون ،وخلفية املشاركني يف
الربنامج وخرباتهم ،والتأثري اإلعالمي،
وتغيري السياسات واألولويات

االفرتاضات
أي الطريقة التي تعتقد أن الربنامج
سيعمل بها فيام يتعلق باملشكلة أو
الوضع ،واملوارد ،واملوظفني ،وتوافر
املرافق والوصول إليها ،وتوافر املعدات
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امللحق  :8صحيفة توثيق التقييم

“أنت تُب ِدع”
ورقة توثيق التقييم ملرشوع َ
اسم امل ّيرس:
التاريخ والوقت:
املجتمع  /املوقع
"أنت تُب ِدع"
اسم مجموعة َ
 #املشاركون:

نساء  /بنات

األعامر

 #املشاركون:

رجال  /أوالد

األعامر

اسم النشاط
مالحظات عامة
هذه مساحة لكتابة مالحظات عامة أثناء قيامك بالنشاط
(ميكنك إضافة صفحات إضافية ،حسب الرضورة).
يرجى التأكد من تسجيل األقوال أو الكلامت أو القصص التي
يستخدمها املشاركون كلام كان ذلك ممك ًنا.
األقوال األساسية
النجاحات الرئيسية  /التغيريات الهامة التي الحظها املشاركون
التحديات الرئيسية التي واجهها املشاركون
اآلمال واألفكار واالسرتاتيجيات:
الدروس املستفادة
مجاالت للمتابعة
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التفكري يف الركائز

يرجى إدراج مالحظات عىل الركائز أدناه .ما تجربة املشاركني
لهذه الركيزة؟ هل كانت هناك تحسينات؟ هل هناك مخاوف؟
(يرجى مالحظة أن ركائز معينة فقط قد تكون هي محور
الحديث يف كل نشاط)

الركيزة  :1الشعور باألمان :الشعور باألمان جسدياً وعاطفياً.
الركيزة  :2الشعور بالتواصل :الشعور بالتواصل مع األشخاص
والجامعات الداعمة يف مجتمعك.
الركيزة  :3الشعور القيمة :الشعور القيمة ،مع توفري األدوار
واملسؤوليات والهويات التي تعكس من نحن ومن أين وماذا
نفعل أو ما نود القيام به.
الركيزة  :4الشعور باالحرتام :الشعور باالحرتام ،مع القدرة عىل
معالجة الظلم يف حياتنا والوصول إىل حقوقنا.
الركيزة  :5الشعور باألمل :الشعور باألمل حول املستقبل مع
العنفوان عىل الحياة.

83

مالحظات

2019
املعهد الدويل لحقوق الطفل والتنمية

املؤلفون :ڤانيسا كوري ،الورا يل ،والورا رايت.

أنـت
تـــــبدع
دليل املرشوع

البحث اإلجرايئ التشاريك
لصناع التغيري الشباب 2019

