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مقدمة حول الدليل
 

ضمن هذا الدليل؛ ُتعّرف المراكز الشبابية: بأّنها كل تجمع أو مجموعة  أو نادي أو جمعية أو منظمة أو مركز، 

صغريًا أم كبريًا، حكوميًا أم غري حكومي، مختصًا في مجال محدد أم ُيقدم خدمات شاملة للشباب واليافعني. 

وبناء  وتنميتهم  واحتياجاتهم،  حقوقهم  وتلبية  للشباب،  األساسية  الخدمات  توفري  أجل  من  تعمل  وهي 

قدراتهم. وهي بيئة تمكينية لتهيئ�تهم للحياة وتعزي�ز دورهم الريادي ومشاركتهم واندماجهم المجتمعي.

ولكي ت�كون هذه المراكز فّعالة في تحقيق أهدافها يجب أن ت�كون بيئات تمكينية وصديقة للشباب، وُتقدم 

برامجها بأعلى جودة ممكنة، ووفق أفضل الممارسات المهنية في مجال العمل الشبابي. وللوصول إلى 

ذلك عليها أن ُتحقق مجموعة من المعاي�ري ومن أهمها؛ االلتزام بمنظور التنمية الشبابية المجتمعية اإلي�جابية، 

ومعاي�ري الحوكمة واإلدارة الرشيدة واإلدارة بالنتائج، وااللتزام بإعمال حقوق الشباب واليافعني وتفعيلها. 

خاصة حقوق النماء والحماية والمشاركة في كل مجاالت عملها، وتعميق قيم العدالة والمشاركة وحقوق 

المواطنة. ويشمل ذلك الربامج والمشاريع واألنشطة والمبنى والموارد البشرية العاملة في المركز ونظام 

اإلدارة وما يشمله من العمليات اإلدارية والفنية. 

 وضمن هذا السياق تم إعداد هذا الدليل الذي يسعى لوضع قائمة لمجموعة من المكونات الرئيسية للمراكز 

الشبابية، باإلضافة إلى المعاي�ري التي يجب تحقيقها وااللتزام بها حسب كل مكون، وتحديد المؤشرات لتحقيقها.  

من أجل رفع سوية الخدمات التي ُتقدمها المراكز لت�كون جاذبة للشباب. ولت�كون بمثابة إطار مرجعي لجعل 

المراكز بيئات تمكينية للشباب.

تنفيذي  عمل  كإطار  لوضعها  سيبذل  الذي  الجهد  بقدر  الواقع  أرض  على  فعاليتها  المعاي�ري  هذه  وتستمد 

ُيصبح هذا  المراكز، بحيث  الوعي حولها وتدريب المشرفني في  يتطلبه ذلك من نشر  الشبابية، وما  للمراكز 

الدليل ضمن مصادر التعّلم والتدريب في ت�أهيل العاملني مع الشباب واليافعني.



6

كما ينبغي على المراكز اتخاذ خطوات ملموسة لتحسني مدى االلتزام بهذه المعاي�ري، إذ ال نفرتض أّن المراكز 

ست�كون قادرة على تحقيق جميع هذه المعاي�ري دفعًة واحدة. وإّنما نتوقع أن يضع المركز بعد التقي�يم األولي 

تصورًا والتزامًا واضحًا نحو تحقيقها.

ويت�كون الدليل من ثالثة أقسام؛ حيث يوفر القسم األول خلفية عن المفاهيم األساسية للمعاي�ري والمؤشرات، 

والمبادئ والمرت�كزات التي تقوم عليها. وي�وضح آليات االستفادة وطرق االستخدام لهذه المعاي�ري والمؤشرات. 

وُيحدد القسم الثاني المجاالت الرئيسية والمجاالت الفرعية للمكونات التي يتطلب توفر معاي�ري لها، إضافة 

أّما  المعاي�ري.  إلى  الوصول  من  للت�أكد  تحقيقها،  يجب  التي  والمؤشرات  فرعي  مجال  لكل  معاي�ري  تحديد  إلى 

القسم الثالث فيشمل نماذج للمتابعة والتقي�يم باستخدام هذه المعاي�ري. 

ولتسهيل االستخدام فقد تم تقسيم المعاي�ري إلى أربعة مجاالت رئيسية:

- المركز )المكان والمبنى والمرافق وبيئات العمل(.

- الربامج والمشاريع واألنشطة.

- الموارد البشرية )العاملون في المركز(.

- الحوكمة واإلدارة.

- إضافة إلى مالحق خاصة:

    - ملحق معاي�ري ومؤشرات التخطيط االسرتاتيجي.

    -  ملحق معاي�ري ومؤشرات العمليات التنظيمية واإلدارية داخل المراكز الشبابية.

    - ملحق معاي�ري إدارة المعرفة داخل المركز الشبابي.

    - ملحق العمليات اإلدارية التنفيذية الرئيسية للمشاريع التنموية الشبابية.

وتم تقسيم المجاالت إلى مجاالت فرعية، ولكل مجال فرعي تم تحديد عدد من المعاي�ري التي نطمح الوصول 

إليها، ولكل معيار عدد من المؤشرات التي تدل على تحققه.
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جعل  على  فّعال  بشكل  يؤثر  والذي  واليافعات،  اليافعني  مع  الفّعال  العمل  أساس  أّن  على  نؤكد  وأخريًا 

المراكز بيئات تمكينية جاذبة للشباب، هو شكل العالقة التي يتم بناؤها بني العاملني والشباب وبني الشباب 

أنفسهم. فالمعاي�ري الخاصة بالمرافق والمكان لها أهمية خاصة ولكّنها أقل ت�أثريًا على جودة الربامج، حيث 

ُت�ثبت الممارسات العالمية والتطبيقية في أنحاء مختلفة من العالم أّن الكثري من المؤسسات الشبابية نجحت 

في تحقيق أهدافها وحققت العديد من اإلنجازات المتميزة مع أّنها ال تمتلك مرافق كافية أو مراكز ت�تمتع 

بمعاي�ري عالية من حيث البناء والمرافق.

ما الهدف من هذا الدليل؟
- تقديم إطار مرجعي لجعل المراكز والمؤسسات بيئات تمكينية، جاذبة وصديقة لليافعني واليافعات.

- وضع مــعــاي�ري للممــارســات والـنشـاطــات لــدى الـمــراكـز والمـؤسسات الشبابيـة، لتمكينهـا من تطبيـق أفضــل 

   الممارسات في مجال العمل الشبابي.

- المساعدة في تقي�يم مواطن القوة والضعف لدى المراكز والمؤسسات الشبابية القائمة، وتوضيح أي من 

   اإلجراءات والممارسات ست�كون مفيدة في تحوي�ل المراكز إلى بيئات تمكينيـة.

- المساعدة في تحديد الدعم والموارد الضرورية لتعزي�ز وتحسني المؤسسات والمراكز الشبابية.

- تزويد مدراء المؤسسات والربامج الشبابية وأخصائيي التقي�يم باألدوات الالزمة الستخدام المعاي�ري وتطبيقها.
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لمن هذا الدليل؟
- مدراء الربامج والمشاريع الشبابية.

- مدراء المؤسسات والمنظمات الشبابية.

- العاملون في أقسام المتابعة والتقي�يم في المجالس الوطنية للشباب ووزارات الشباب.

مدراء 
المؤسسات 
والمنظمات 

الشبابية

مدراء الربامج 
والمشاريع 

الشبابية

العاملون 
في أقسام 

المتابعة 
والتقي�يم 
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كيف نستخدم الدليل بفعالية؟
- بداية نؤكد على أّن هذه المعاي�ري ال يتم تحقيقها مرة واحدة، وإّنما يتم تفعيلها من خالل إدخال التحسينات 

  على العمل الشبابي حسب عمليــات تقي�يــم مستــمـر.

- يكتسب كل جانب من هذه المعـاي�ري أهميته الخــاصـة لتحسـني بيئــات العـمــل الشبــابي، ومســاعــدة الـمـؤســســات 

  الشبابية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال. إال أّن الجــوانــب ذات 

  الصلة بالعالقة بني الشباب والعاملني في المركز ت�كتسب أهمية أكرب من غريها.

- لقد تم تصميمها لكي ُتستخدم بطرق متعددة فقد يتم استخدامها بشكل جزئي في عمليات تقي�يم الموارد 

  البشرية، أو أثناء رسم الخطط التطوي�رية للمؤسسات الشبابية. وقد يتم استخدامها بشكل مت�كامل من خالل 

  عدة مراحل )تقي�يم وتحديد الوضع، بناء خطــة التحسـني، تطبــيق الخطــة، تقي�يــم التحســني الذي تـم على مـــــدار 

  عام كامل مثالً(، للوصول إلى تحقيق أفضل الممارسات في العــمـل الشبــابي. حيث يعــتـمــد شــكــل االسـتخـــدام    

  على حاجة المؤسسة.

- ننصح المستخدم بقراءة الدليل قراءة أوليـة مت�كاملة، ثم ُيتبعها بقراءة تفصيلية، ومن ثم يمكن عقـد ورش 

   قصرية للنقاش الجماعي داخل المؤسسة حول الدليل ومحتوياته.

- أن ُتشكل المؤسسسة فري�ق عمل داخلي للمراجعة والتقي�يم والوقوف على نقــاط الــقــوة والضــعـــف فـي 

   عملها الحالي. وبناًء على ذلك يتم بناء خطة للتحسني ولتطبيق المعاي�ري، ومن ثم يتم تبني هذه الخطة مـن 

   إدارة المؤسسة وتعريف العاملني على محتويــاتـهــا وعلى األدوار المـتــوقــعــة منهــم. وبعــد التطبيــق ت�تــم 

   عملية المراجعة والتقي�يم لمدى التحسن الذي تم.
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المفاهيم األساسية
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- ماذا نعني بالمعاي�ري في هذا الدليل؟

- ماذا نعني بالمؤشرات في هذا الدليل؟

- من أين استمدت هذه المعاي�ري؟ 

      - منظور التنمية الشبابية المجتمعية “اإلي�جابية”.

      - المنظور الحقوقي، ومبادئ حقوق اإلنسان والطفل والشباب.

      - المنظور النمائي، الخصائص واالحتياجات العمرية.

      - أخالقيات العمل المهني، وأفضل الممارسات المهنية في العمل الشبابي.

- معاي�ري ومبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة.

- معاي�ري ومبادئ اإلدارة المبنية على النتائج.

- بعض المبادئ التي تقوم عليها المعاي�ري بناًء على المنظور الحقوقي.

- مبادئ وأسس يجب أن يرت�كز عليها العمل في المراكز الشبايبة.

ماذا نعني بالمعاي�ري في هذا الدليل؟
المركز  إليها في مجال من مجاالت عمل  الوصول  المرغوب  الحالة  بالمعاي�ري  نعني  الدليل  ضمن سياق هذا 

الشبابي، وهي بمثابة نقاط مرجعية موحدة، ُيمكن استخدامها لقياس األداء واإلنجازات. 

وبصيغة أخرى هي عبارة تصف خاصية مطلوبة في الربامج أو العمليات أو األداء وُتستعمل كأساس لقياس 

للمشاريع والربامج والمؤسسة بشكل  تقي�يم  والجودة. وهي ضرورية ألي عملية  األداء واإلنجاز  مستوى 

عام. ويمكن أن تختص بعض هذه المعاي�ري بالمركز كمبنى ومرافق وبيئات للعمل الشبابي، أو الموارد البشرية 

العاملة في المركز، أو الربامج واألنشطة والمشاريع، أو ت�تصل بالحوكمة واإلدارة للمشاريع والمركز الشبابي.

وُيعّد االلتزام بها وتحقيقها ضروريًا لتحقيق األهداف المتوقعة من العمل الشبابي بكفاءة وفعالية ومالئمة 
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وجودة عالية. وهي ليست جامدة ونهائية وتخضع لمراجعة مستمرة بغرض تطوي�رها وتحديثها حسب معطيات 

الواقع العملي لممارسة العمل الشبابي.

وهي أدوات ُتساعد العاملني أنفسهم على تحسني جودة أعمالهم والخدمات التي يقدمونها. حيث ُتساعد 

في تنسيق أعمال المركز المتعددة. وُتساعد في الوقت ذاته في تنظيم األعمال الفردية، بحيث ت�تماشى 

أدائه، وتوفر تغذية راجعة دورية  الموظف على تحسني  أداة لمساعدة  للمركز. فهي  العامة  مع األهداف 

ومنتظمة بحيث ُتعزز من مستوى تحفيز األفراد.

ماذا نعني بالمؤشرات في هذا الدليل؟
المؤشرات عبارة عن عالمة أو داللة ملموسة أو قابلة للقياس على أّن أمرًا ما قد اُأنجز أو تحقق. وهي عبارات 

ودالالت تصف مدى تحقيق المعاي�ري ومدى االلتزام بها. وُتساعد في إظهار التغريات الحاصلة في حالة معينة 

في فرتة زمنية محددة. ويمكن أْن ننظر إليها كأدوات لقياس تحقق معيار ما )المؤشرات مرتبطة بالمعاي�ري 

في هذا الدليل(. وقد ت�كون كمية )رقم، نسبة، معدل( أو نوعية )حقيقة، صفة، سلوك(. وهي توفر أساسًا 

موثوقًا لتقي�يم اإلنجاز أو التغرّي أو األداء. 

من أين اسُتمدت هذه المعاي�ري؟
 

منظور التنمية الشبابية المجتمعية “اإلي�جابية”
 تذهب التنمية الشبابية المجتمعية إلى أبعد من مجرد بناء وتطوي�ر إمكانات الشباب وتنميتها، على أهمية 

والريادة  القيادة  مهارات  من  تمكينهم  عرب  والمشاريع،  الربامج  لقيادة  للشباب  الفرص  توفري  إلى  ذلك، 

حقيقية،  كرثوة  للشباب  ُينظر  حيث   مجتمعاتهم.  تنمية  في  بفعالية  الشباب  يشارك  وبالتالي  المجتمعية. 
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ومفتاح للتنمية الشاملة المستدامة، وأّنه ُيمكنهم القيام بدور فّعال من أجل صالحهم وصالح مجتمعاتهم. 

فهم أداة التنمية  وغاية من غاياتها )لمزيد من االطالع، نقرتح على مستخدم الدليل العودة إلى دليل نوافذ 

العمل مع الشباب(.

المنظور الحقوقي، ومبادئ حقوق اإلنسان والطفل والشباب
تستند هذه المعاي�ري إلى المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان، وت�تصل بشكل وثيق بمضامني اتفاقية حقوق 

الطفل، خاصة المتصلة بالنماء والحماية والمشاركة، ومبادئها المستندة إلى عدم التمي�يز وتقديم المصلحة 

للمجتمعات.  المختلفة  والظروف  المحلية  الثقافات  الحسبان  في  األخذ  مع  واليافعني.  لألطفال  الفضلى 

وسيلحظ مستخدم الدليل انعكاس هذه الحقوق في معظم المعاي�ري والمؤشرات.

المنظور النمائي، الخصائص واالحتياجات العمرية
إّن أساس العمل الشبابي يقوم على تفهم الخصائص العمرية واالحتياجات النمائية للشباب، والممارسات 

المهنية للعمل الشبابي تنطلق من هذه الخصائص، وتعمل على تلبية احتياجات المرحلة العمرية. فقد حرصنا 

في بناء هذه المعاي�ري على التوافق مع الخصائص واالحتياجات العمرية. 

أخالقيات العمل المهني، وأفضل الممارسات المهنية في العمل الشبابي
 درجت العادة في كل الحقول المعرفية والتطبيقية على اعتماد أخالقيات مهنية واعتماد ممارسات ُفضلى. 

انطالقًا من ذلك ُقمنا بمراجعة عدد كبري من الدراسات واألدبيات الخاصة بالعمل مع الشباب، للوقوف على 

هذه األخالقيات والممارسات الُفضلى الموصى بها في العمل الشبابي. وحرصنا على مراعاتها وتضمينها 

الربامج والمشاريع  أفضل جودة ممكنة في  إلى  الوصول  للمساعدة في  المعاي�ري والمؤشرات،  في هذه 

التي تنفذها المراكز الشبابية. 
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معاي�ري ومبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة
على  والعمل  وبرامجه  وأنشطته  الشبابي  المركز  شؤون  وتسي�ري  وتوجيه  إدارة  أسلوب  هي  الحوكمة 

تحقيق أهدافه. ويكون هذا الحكم رشيدًا من خالل االلتزام بمجموعة من المبادئ والخصائص مثل؛ المشاركة 

الفئات  لحاجات  االستجابة  وُحسن  والجودة  والشفافية  القانون  وسيادة  والنزاهة  والعدالة  والمساءلة 

المبادئ والخصائص وتعزي�زها في المجاالت األربعة  المستهدفة. وسيلحظ المستخدم تضمني معظم هذه 

بالحوكمة  المتعلق  الرابع  القسم  الخصوص  وجه  وعلى  عام  بشكل  الدليل  هذا  في  والمؤشرات  للمعاي�ري 

واإلدارة للمركز الشبابي.

معاي�ري ومبادئ اإلدارة المبنية على النتائج
هي نهج في توجيه وتسي�ري جميع عمليات الربامج التنموية من تخطيط وتنفيذ وإدارة وتقي�يم نحو الوصول 

إلى نتائج مخططة مسبقًا وقابلة للتحقيق والقياس. وفي هذا النهج في اإلدارة للربامج التنموية يتم تحديد 

األثر المتوقع أن ُيحدثه المشروع على الفئة المستهدفة، ومن ثم تحديد النتائج المتوقع الوصول إليها في 

نهاية الربنامج أو بعض مراحله بما يؤدي لتحقيق األثر، وتحديد المخرجات المتوقعة من األشطة والتي تؤثر 

في الوصول إلى النتائج المتوقعة من المشروع. ومن ثم توجيه جميع عمليات اإلدارة والرصد والتقي�يم نحو 

الوصول إلى هذه النتائج.
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بعض المبادئ األساسية التي تقوم عليها المعاي�ري بناء على منظور الحقوق

مصالح الطفل/ اليافع الُفْضلى 
تنص المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي : » في جميع االجراءات المتعلقة باألطفال، 

سـواٌء أقــامت بـهـا مؤسـسـات الرعــايــة االجتمـاعيــة الـعـامـة أو الـخـاصـة، أم المحــاكــم اإلداريــة والهيئــات 

التشريعية، يولى االعتبار األول لمصالح الطفل الكربى«.

ويتطلب مبدأ  »المصالح الفضلى«  من القائمني على المراكز الشبابية والعاملني مع اليافعني واليافعات 

مراجعة أي إجراء من إجراءاتها التي ُت�تخذ للت�أثري على األطفال، بما يضمن تقديم مصالحهم الفضلى.

الشمولية وعدم التمي�يز
يتطلب نهج تنمية الشباب المستند إلى حقوق اإلنسان وحقوق الطفل، بذل كل جهد ممكن للوصول إلى 

جميع اليافعني دون است�ثناء. ومبدأ الشمولية الذي هو أساس جميع معاهدات حقوق اإلنسان، والمبدأ 

المرتبط به المتعلق بعدم التمي�يز )وفقًا للعرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو األصل، أو اإلعاقة، أو 

اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن  الثانية من  التعبري عنها في المادة  الرأي، أو أي صفة أخرى( كما تم 

يطبق على جميع األعمال لدعم وحماية ورعاية جميع األطفال.
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حماية الطفل/ اليافع
مصطلح شامل يصف الفلسفات، والسياسات، والمعاي�ري، والتوجيهات، واإلجراءات الهادفة إلى حماية 

المصطلح بشكل خاص على  ينطبق  المتعمد. في هذا اإلطار،  المتعمد، واألذى غري  األطفال من األذى 

هذه  عهدة  في  الذين  واليافعني  األطفال  تجاه  المنظمات،  لهذه  التابعني  واألفراد  المنظمات،  واجب 

المنظمات وهؤالء األفراد.

األذى،  من  اليافعني  بحماية  التزامًا  ُتظهر  أن  واليافعات،  لليافعني  الراعية  والمراكز  المنظمات  وعلى 

وي�وضح إجراءات الحماية، ويساهم في ت�أمني بيئة آمنة وإي�جابية داخل المراكز وخالل الربامج.
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مشاركة األطفال/ اليافعني 
أكدت عليها االتفاقية العالمية لحقوق الطفل في أكرث من مادة مثل ؛ مادة )12(، ومادة )13(، ومادة 

)15(، والتي ت�تضمن اإلشارة إلى:

- آراء الطفل: ُيكفل حق الطفل في التعبري عن رأيه في المسائل واإلجراءات التي تمســه، وُي�ؤخــــذ ذلـــك  

   الرأي في الحسبان.

- حرية التعبري: للطفل الحق في الوصول الى المعلومات، وإذاعتها وله حق التعبري عن آرائه ووجهات 

  نظره ما لم يكن في ذلك انتهاك لحقوق اآلخري�ن.

- حق االجتماع وت�كوي�ن الجمعيات: لألطفال حق االجتماع السلمي

  وت�كوي�ن الجمعيات أو االنضمام إليها إال إذا كان في هذا انتهاك

  لحقوق اآلخري�ن.
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مبادئ وأسس يجب أن يرت�كز عليها العمل في المراكز الشبابية
وفق  تعمل  حاليًا،  الشبابية  المؤسسات  من  الكثري  أّن  نلحظ  حيث  والمشاريع:  الربامج  خالل  من  اإلدارة   )  1

منهجية اإلدارة باألنشطة، مما يسبب صعوبة إحداث تغي�ريات واضحة وعميقة على الفئات المستهدفة، فضالً 

على  القائمة  التنموية  اإلدارة  منهجية  باعتماد  نوصي  الدليل  هذا  في  ونحن  التنموي.  األثر  استدامة  عن 

المشاريع، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:

- ألّنها الطريقة العملية لتحوي�ل األفكار إلى مشاريع وبالتالي إلى نتائج ملموسة.

- ألّنها آلية عملية وفّعالة في تلبية حاجات األفـراد والجـمـاعـات والمجتمـعـات المحـليـة والمسـاهمـة فـي حــل 

   مشكالتهم.

- ألّنها ُتحدث ت�أثريات عميقة وتساعد على الوصول إلى نتائج تغري وتحسن في حياة المستفيدين من الجهـود 

   التنموية، وُتسهل عملية تقي�يم العائد من اإلنفاق على التنمية.

- ألّنها طريقة عملية وعلمية في تنمية الموارد وُحسن است�ثمارها.

- ألّنها وسيلة ملموسة في تنمية األفراد والمجتمعات المحلية.

المرتابطة  والخدمات  المشروعات  من  مجموعة  عن  عبارة  الدليل:  هذا  في  التنموي  بالربنامج  ونعني 

والمتجانسة التي تهتم بقطاع معني )صحة، تعليم( وقد يتعلق بفئة معينة )أطفال، ذوي احتياجات خاصـة، 

شباب( أو منطقة جغرافية بذاتها. والربنامج عادة أكرث ديمومة من المشاريع، كما أّن تخطيط الربامج يكون 

أوسع نطاقًا من تخطيط المشاريع.

والمشروع عادة جزء من برنامج، والربنامج عدة مشاريع متجانسة ومرتابطة. حيث من المفضل أن ُتدمج كل 

سلسلة مرتابطة من المشاريع لدى مركز الشباب مع بعضها البعض ضمن برنامج واحد، فهذا أضمن لالستمرارية 

في العمل وتحقيق نتائج وآثار تراكمية واضحة لجهود التنمية.
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التي  المرتابطة والمت�كاملة  األنشطة  الدليل: عبارة عن مجموعة من  التنموي في هذا  بالمشروع  ونعني 

تنظيمي.  المحلي، ويحده إطار زمني وميزانية وهيكل  المجتمع  لتنمية  إلى تحقيق أهداف محددة  تسعى 

فالمشروع التنموي يجب أن يكون محدد بغرض ويسعى للوصول إلى نتائج محددة. ولكل مشروع دورة حياة 

خاصة به تنطلق من نقطة ما وتنتهي عند نقطة أخرى. وجميع المشاريع التنموية تبدأ من وجود حاجة تنموية 

وتنتهي بعملية التقي�يم مرورًا بالتخطيط واإلدارة التنفيذية. إن تقسيم المشروع إلى مراحل يعترب أداة جيدة 

لفهم الواجبات والوظائف التي يجب أن ت�تم على مدى فرتة المشروع. وت�تصف المشاريع التنموية بأّنها:

- مؤقتة ولها بداية ونهاية.

- لها أثر يدوم.

- لها نتيجة مميزة أو ُتقدم خدمة مميزة أو ُمنتج مميز.

- تمر في ت�تابع مراحل.

- تحتاج إلى موارد بشرية تقوم بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

- تحتاج إلى إدارة كفؤة ومدربة.

- تحتاج إلى موارد مالية ومادية )أموال، أجهزة، معدات، مكان(.

- قابلة للتقي�يم، حيث ال بد وأن يكون لها مخرجات محددة ونتائج قابلة للقياس.

- يتم تنفيذها داخل سياق محدد وفي نطاق جغرافي محدد.

التنموية في هذا الدليل: هي عملية القيادة لجميع مراحل المشروع ومراقبة  ونعني بإدارة المشروعات 

أنشطته وإدارة موارده المالية وتوجيه جميع العمليات للوصول إلى أهداف المشروع. فهي أدوات وأساليب 

يتخذها القائمون على الربنامج والمشروع التنموي من أجل اإلنجاز الفّعال لتحقيق أهداف المشروع. وعمليًا 

والتقي�يم  والمتابعة  التنفيذية  والعمليات  المشروع  وتصميم  الجدوى  ودراسة  االحتياجات  تحديد  تشمل 

والعمليات الفنية مثل إدارة وقت المشروع واتصاالته وموارده المالية والبشرية.



20

2 ( تبني مفاهيم اإلدارة المبنية على النتائج: في ظل تناقص الموارد وازدياد الحاجات، وما أثبت�ته الدراسات 

التقي�يمية للمشروعات التنموية، من أّن كثريًا من الخطط المصممة للمشاريع التنموية ال ُتقدم ارتباطًا واضحًا 

بني ما أنجزته وبني ما أرادت تحقيقه، كما أّن كثريًا من األنشطة التي ُتنفذها المؤسسات ال تساهم بالضرورة 

في تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع. وبالتالي أصبح من الضروري اآلن أن تعمل الربامج والمشاريع التنموية 

الشبابية على تحقيق نتائج محددة ملموسة. ومن هنا يجب أن تولي إدارة المشاريع أهمية لمتابعة تحقيق 

أو  قصور  أي  ومعالجة  المشروع  تنفيذ  فرتة  أثناء  مستمرة  بصورة  المشروع  من  المتوقعة  واآلثار  النتائج 

مشكالت تعوق دون تحقيق النتائج. فمحور اإلدارة بالنتائج يتعلق بتحديد النتائج واآلثار المتوقعة من الربامج 

هنا؛  بالنتائج  والمقصود  إليها.  الوصول  تضمن  التي  والعمليات  واإلجراءات  السياسات  ورسم  والمشاريع 

التغي�ريات التنموية التي يمكن وصفها وقياسها، والتي تنتج عن عالقة بني السبب والنتيجة، أي أّنها تغي�ريات 

مقصودة تحدث نتيجة تنفيذ أنشطة المشروع.

يهدف هذا التوجه اإلداري إلى تحسني فاعلية وكفاءة األداء خاصة في تنفيذ الربامج والمشروعات التنموية 

عن طري�ق تحديد النتائج المتوقعة من تنفيذ الربنامج أو المشروع، والتي يجب أن ت�كون محددة ويمكن قياسها. 

النتائج  إلى  الوصول  في  ُتساهم  والمخرجات  واألنشطة  والعمليات  المدخالت  جميع  أّن  من  الت�أكد  ثم  ومن 

المحددة مسبقًا. حيث يتم الرتكيز على تحقيق النتائج والت�أثريات المتعلقة بالتغريات التنموية في حياة الناس 

أكرث من الرتكيز على تحقيق األنشطة.

وبكلمات مختصرة ُتعترب اإلدارة بالنتائج نهجًا في اإلدارة، يضمن أن ُتسهم مدخالت وعمليات ومخرجات المشروع 

المنطقي والتحليل السببي. وت�ت�كون من ثالثة  التفكري  نتائج محددة بوضوح من خالل استخدام  في تحقيق 

مكونات رئيسية: التخطيط وفق نتائج محددة، واإلدارة لجميع عمليات الربنامج التنفيذية للوصول إلى النتائج 

المخططة، والرصد والتقي�يم المبني على النتائج.
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اإلدارة القائمة على النتائج... سبعة خطوات أساسية
- تحليل المشكالت التي يتعني التصدي لها لتحديد أسبابها وت�أثرياتها.

- تحديد النتائج القابلة للقياس التي يجب تحقيقها )بناًء على التحليل السببي للمشكالت(.

- صياغة األساليب واألنشطة التي ستؤدي إلى هذه التغي�ريات )النتائج(.

- موازنة النتائج المتوقعة مع الموارد المتاحة.

- توجيه العمليات التنفيذية في المشروع نحو النتائج المتوقعة.

- رصد التقدم نحو النتائج المخططة بصورة منتظمة.

- تقي�يم ما تحقق وتوثيق الدروس التعّلمية.

لماذا اإلدارة المبنية على النتائج؟
- ألّنها نهج إداري يضمن تحقق النتائج المرجوة من المشاريع.

- ألّنها ُتساعد على توضيح الفرق الذي أحدثه المشروع على أرض الواقع وعلى حياة الناس.

- ألّنها ُتمكننا من تحديد العائد من اإلنفاق على المشروع.

- ألّنها ُتساعد في توجيه العاملني للرتكيز على األثر والنتائج والمخرجات وُتسهل متابعتها وتوثيقها.

- ألّنها ُتساهم في تحسني فاعليــــــة وكفـــاءة األداء في تنفيذ الربامــــج التنمويـــة عن طـــري�ق تحديــــد النتائــــج 

  المتوقعة والت�أكد من أّن كل المدخالت والعمليات واألنشطــــة والمخرجات مرتابطـــــة ومنطقيـــة وتقــود إلى 

  هذه النتائج.

- ألنها ُتوفر إطارًا أكرب وأوضح للمساءلة.

3 ( اعتماد النهج التنموي التشاركي )العمل بالمشاركة(: بعد قيام العديد من المنظمات العالمية التنموية 

في السنوات األخرية بمراجعات تقي�يمية مكثفة للمشروعات التنموية، أصبحت الربامج والمشاريع التنموية 
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ت�تبنى مفهوم التخطيط والعمل بالمشاركة، وذلك بعد إثبات فشل معظم اآلليات السابقة والتي كانت ت�تبنى 

التخطيط المركزي. 

ونحن في هذا الدليل نوصي باعتماد منهجية العمل بالمشاركة، والتي نقصد بها األدوات واألساليب التي 

يمكن استعمالها من أجل مشاركة أعضاء المجتمع المحلي واالستفادة من معارفهم ومهاراتهم الذاتية في 

تحليل المشكالت والبحث عن حلول. حيث ُتمّكن هذه المقاربُة التشاركيُة المجتمَع المحلي )أفراده، جماعاته، 

مؤسساته( والفئات المستهدفة من الربامج والقطاعات المراد تنميتها من المشاركة الفاعلة في كل مراحل 

دورة المشاريع ابتداًء من التشخيص وتحديد االحتياجات وصوالً إلى تقي�يم الربامج.

وتشمل المشاركة جميع أصحاب المصلحة؛ ونعني بهم هنا: أي مؤسسة أو منظمة أو مجموعة من األفراد 

لهم مصلحة مباشرة في المشروع أو الربنامج وتؤثر أو ت�ت�أثر ايجابيًا أو سلبيًا بتنفيذه وأهمهم المستفيدين 

الرئيسي�ني من المشروع.

حيث يجب أن يكون لكل أصحاب المصلحة أدوار واضحة ونشطة في تصميم المشروع وإدارته وتنفيذه وتقي�يمه، 

حيث تؤدي هذه المشاركة إلى ضمان سالمة أهداف المشروع وضمان مالئمة اسرتاتيجياته للظروف المحلية، 

فضالً عن بناء االلتزام والشعور بالملكية بصفتها عناصر الزمة للتنفيذ الفّعال. كما أنها تساهم في تمكني 

المجتمع المحلي.

وت�تمثل أهمية العمل بالمشاركة في:

- تبني ومتابعة الخطط من قبل المجتمعات المحلية نتيجة إحساسهم بأّن الخطط نابعة من احتياجاتهم، 

  وبالتالي رفع حس ملكية الربامج من جانب المستهدفني.

- ُتشجع المجتمع المحلي على تحديد موارده الخاصة وفهم نقاط قوته.

- تساهم في دفع قادة من داخل المجتمع المحلي لتولي زمام المبادرة.

- إعداد خطط نابعة من االحتياجات الفعلية.

- ترسيخ منهج التشاركية والنهج )الديموقراطي( كثقافة مجتمعية.
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- تدفع باتجاه الرتكيز على األولويات واست�كشاف أفضل الوسائل من أجل تنسيق التدخالت التنموية.

- ُتساهم في بناء قدرات المجتمعات المحلية.

- المساعدة على دمج الجماعات التي تمثل الفئات المهمشة بشكل أكرث فاعلية ضمن المسار التنموي.

- فرصة أكرب لتحقيق االستدامة.

المؤسسة  وتوجيه  قيادة  أسلوب  هو  الحكم  الرشيدة:  واإلدارة  الصالح  الحكم  ومعاي�ري  مبادئ  تطبيق   )  4

الشبابية وإدارة برامجها وشؤونها على كافة المستويات، وهو الطريقة التي تباشر بها السلطة والقيادة 

إدارة الموارد المالية والبشرية للمؤسسة بغية تحقيق أهدافها، بما يعزز ويدعم مشاركة األفراد. ويقوم 

من  المستفيدة  الفئات  كافة  تمثيل  إلى  ويسعى  وحّرياتهم،  وفرصهم  وخياراتهم  قدراتهم  توسيع  على 

المؤسسة وخدماتها تمثيالً كامالً، وت�كون مسؤولة أمامهم لضمان مصالحهم. 

ولكي يكون هذا الحكم رشيدًا ينبغي أن يتمّتع بالخصائص التالية:

- المشاركة.

- الشفافية.

- المساواة.

- سيادة القانون.

- النزاهة.

- ُحسن االستجابة )لمصلحة جميع األطراف(.

- االهتمام باإلجماع والتوافق.

- المساءلة.

- الرؤية طويلة المدى.

- الكفاءة والفاعلية.
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الخيارات  وتوسيع  الشباب  وتمكني  المؤسسية  القدرات  لتعزي�ز  الشبابية  للمؤسسات  الرشيد  الحكم  يسعى 

خالل  من  مصالحهم،  لتحقيق  ويسعى  وبرامجها،  ومؤسساتها  التنمية  من  لالستفادة  أمامهم  والفرص 

مشاركتهم في صنع القرار وتطبيق القانون وإرساء قيم المشاركة والعدالة والمساواة.

في  الشباب  بني  الفرص  ت�كافؤ  مبدأ  إلعمال  ويسعى  والمساواة  العدل  قواعد  الرشيد  الحكم  ُيرسي  كما 

الوصول إلى الموارد واالستفادة منها بما يكفل إتاحة المشاركة للجميع.

خصائص  تحقيق  على  الشباب  مع  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات  ُتساعد  التي  األساسية  الشروط  ومن 

وجود  خاصًة  ومضمونًا،  شكالً  المؤسسي  العمل  وأركان  عناصر  بتوفري  التزامها  مدى  هو  الرشيد  الحكم 

تشريعات وقوانني وأنظمة ولوائح تحكم المؤسسة ووجود موارد بشرية ُمدربة وُمحفزة وُمنتمية ووجود 

خطط مت�كاملة ووجود بنية تنظيمية.

وُيعزز الحكم الرشيد دور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنمية في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات 

المؤسسات  عن  والصالح  الرشيد  الحكم  غياب  أّن  كما  ممكنة.  صورة  بأفضل  أجلها  من  وجدت  التي  الفئات 

الشبابية ُيمثل عامالً أساسيًا في إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية، وُيعمق التهميش وُي�ولد 

عدم االستقرار في المؤسسات.

العدالة  على  القائمة  والطفل،  اإلنسان  حقوق  بمنظومة  اإليمان  بذلك  ونعني  الحقوقي:  المنظور   )  5

برامجنا،  في  وتعزي�زها  نشرها  على  والعمل  والحرية،  اإلنسانية  الكرامة  واحرتام  التمي�يز  وعدم  والمشاركة 

وأن نجعل منها األساس ألهداف المشاريع، والمعيار للحكم عليها.

أرضية  من  يشكله  وبما  الفئات،  جميع  لحقوق  كأساس  اإلنسان  لحقوق  العالمي  الميثاق  على  هنا  ونؤكد 

مشرتكة لجميع االتفاقيات الدولية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق واالتفاقيات الخاصة بالالجئني.
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6 ( القيم التي يجب أن يؤمن بها ويتمثلها العاملون مع الشباب:

- االحرتام: احرتام المشاركني والفئات المستهدفة وثقافتهم األسرية ولغاتهم وعاداتهم وخصوصياتهم 

  وشخصياتهم ومشاعرهم وقدراتهم وتنوعهم واهتماماتهم. وكذلك احرتام الثقافـــة المحليـــة والقيـــم 

  المجتمعية، واحرتام اآلراء واألفكار وتقديرها.

- المشاركة: اإليمان بالمشاركة اإلي�جابية والفّعالة لفري�ق العمل وللفئة المستهدفة، وممارستها أثناء العمل 

  بشكـل حقيقـي وليـس مـجـرد  مـظـهـر شكـلي، فتـح الـفـرص أمـام الجميـع للمشـاركــة في التخـطـيـط والتنـفــيــذ 

  والتقي�يم،  تبني المبادرات واألفكار التي يقرتحها المستهدفون واإلنصات آلرائهم.

- العدالة: اإليمان بأّن لجميع المستهدفني وبدون أي شكل من أشكال التمي�يز الحق في الحصول على الفرص 

   والموارد والخدمات، وإتاحة الفرص وإمكانية الوصول اليها للجميع دون أي شكل من أشكال التمي�يز. وعدم 

  المحاباة في توزيع االمتيازات والت�كليفات. والحـرص على تطبيق مبدأ ت�كـافـؤ الـفـرص، ومراعاة حاجــات الفــئات 

   المختلفة وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الخدمات.

- اإلي�جابية: التفاؤل واألمل والتفكري اإلي�جابي، والنظرة اإلي�جابية لالطفال والشباب والفئات المشاركة كموارد 

  وفرص وطاقات، البحث عن اإلي�جابيات واإلمكانات والبـناء عليـهـا، التـفـاعـل مــع المـشـاركـني، البــحث عن عــناصــر 

   القوة وتعزي�زها والبناء عليها، ت�ثمني اإلنجازات اإلي�جابية، ومناقشة اإلخفاقات كدروس تعّلمية وليس للحكم 

   على اآلخري�ن، ونشر مهارات التفكري اإلي�جابي بني فري�ق العمل.

- المسؤولية: القيام بمتطلبات العمل التنموي والتطور المهني المستمر، والشعور بالمسؤولية الــذاتية 

  نحو المجتمع والفئات المستهدفة، والعطاء المستمر، وحسن االستجابة لحاجات المشــاركــني في الربنامــــج، 

  والحرص على الوصول إلى نتائج ملموسة للربامج بجودة عالية.

- االلتزام: اإليمان بالشباب ودورهم كمـــواطنني كاملي األهليـــة، وتبنــي قضاياهـم والدفـــاع عن حقـــوقهــم 

  كقضية مركزية تشغل حيزًا من االهتمامــات الشخصيــة كمسؤولية اجتمــاعيــة ورســــالة، وليس مجرد وظيفــة 

  مهنية.
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- االبت�كارية: وتشمل تقدير قيمة اإلبداع والتجدد والتغي�ري، وتقبل إبداعات الفري�ق والحرص على مواكبة التطور  

  والتغي�ري في حياة المجتمعات، إبداع األنشطة الجديدة، وتشجيع االبت�كار ورعايته، والعــمــل على جعــل اإلبــداع 

  ثقافة مؤسسية.

- اإلنسانية: اإليمان باإلنسان وحقوقه وكرامته، ومراعاة المشاعر، والحرص على بناء عالقات إنسانية وصداقة 

  إي�جابية مع األطفال والفئات المستهدفة، وخلق جو من التـعـاطف والرتاحــم واالهتمــام المشرتك، والـحــرص 

  على التوازن بني الوصول إلى اإلنجاز المهني وفي الوقت نفسه المحافظة على العالقات اإلي�جابية.

- التمكني: العمل على بناء مهارات الشباب والعاملني في المشروع وإمدادهــم بالـكـفــايــات الالزمة، يــفـــوض 

  العاملني ويعطيهم بعض الصالحيات والمسؤوليات، يعمل باستمرار على بناء وتنمية قــدرات اآلخري�ن، يفتـــح 

   أمامهم الفرص للتطور المستمر، يشاركهم في القيادة.

- النزاهة: وت�تجلى في العمل من خالل تعليمات وقوانني واضحة ومعلنة وعادلة، وتطبيقها بــدون تحيز.

- الشفافية: وت�تجلى في توفري المعلومات والبيانات عن المؤسسة والمشــاريع والربامج والفرص والموارد، 

   ونشرها وإشراك الفري�ق فيها بشكل مستمر، وإتاحة المجال للوصول إليها بكل سهولة وُيسر.
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مجاالت المعاي�ري والمؤشرات
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- معاي�ري ومؤشرات خاصة بالمكان والمبنى وبيئة العمل الشبابي.

- معاي�ري ومؤشرات خاصة بالعاملني مع الشباب والموارد البشرية.

- معاي�ري ومؤشرات خاصة بالربامج والمشاريع واألنشطة.

- معاي�ري ومؤشرات متصلة بالحوكمة واإلدارة.

مالحق خاصة:
- ملحق معاي�ري ومؤشرات التخطيط االسرتاتيجي.

- ملحق معاي�ري ومؤشرات العمليات التنظيمية واإلدارية داخل المراكز الشبابية.

- ملحق معاي�ري إدارة المعرفة داخل المركز الشبابي.

- ملحق العمليات اإلدارية التنفيذية للمشاريع الشبابية.

- ملحق أفضل الممارسات الموصى بها في المراكز الشبابية.
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المجاالت والمحاور الرئيسية للمعاي�ري التي تم اعتمادها في هذا الدليل
لقد تم تحديد مجموعة من المحاور الرئيسية والمكونات الفرعية التي يتضمنها هذا الدليل. ضمن أربعة محاور، 

وبعد تحليل العمل  للمراكز الشبابية ومكوناتها، واالطالع على وثائق شبيهة، خاصة على المستوى العالمي. 

رأينا أّن جميع المعاي�ري ُيمكن إدراجها في هذه المحاور، بحيث ت�تمتع بالشمول لجميع الجوانب المؤثرة على 

إليه،  الوصول  الدليل  جاذبة، وهو ما يسعى هذا  تمكينية  بيئات  المراكز  الشبابي وعلى جعل  العمل  جودة 

وهذه المجاالت تم حصرها في:

- المركز )المكان والمبنى والبيئة(.

- الربامج والمشاريع واألنشطة.

- الموارد البشرية )العاملون في المركز(.

- الحوكمة واإلدارة.
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فيما يلي جدوالً يوضح المكونات الفرعية لكل محور:

المكونات الفرعيةالمحورالرقم

المركز)المكان والمبنى والبيئة(1

1-1 الموقع.
1-2 الحجم والمساحة والمرافق.

1-3 أوقات إتاحة الخدمات.
1-4 البيئة اآلمنة للمركز.

الربامج والمشاريع واألنشطة2

2-1 مجاالت الربامج وطبيعتها.
2-2 اإلتاحة وإمكانية الوصول.

2-3 األنشطة والربامج اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية.
2-4 دور الشباب في الربامج.

2-5 الشراكة مع األهل والمجتمع.

الموارد البشرية )العاملون في المركز(2

3-1 إعداد العاملني.
3-2 المهام واألدوار.

3-3 قيم العاملني.
3-4 المؤهالت.

3-5 القدرات.
3-6 التدريب المستمر.

الحوكمة واإلدارة4

4-1 معاي�ري الحوكمة واإلدارة الرشيدة.
4-2 معاي�ري اإلدارة المبنية على النتائج.

4-3 عمليات التخطيط.
4-4 عمليات التقي�يم.
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وفي ما يلي من هذا الفصل سوف نستعرض معاي�ري كل مجال وفق نفس التسلسل الوارد في الجدول السابق، 

وإزاء كل معيار سنعرض المؤشرات الخاصة به، حيث سنلتزم بهذا التسلسل؛ المجال، ثم المجال الفرعي، ثم 

المعاي�ري )الحالة المرغوب الوصول إليها(، ثم المؤشرات )األدلة التي تشري إلى تحقق المعيار(.

ومن الجدير الت�أكيد على أّن الفصل بني هذه المجاالت يكون غاية في الصعوبة فهي متداخلة، حيث ت�تداخل 

البيئة اآلمنة مع الموارد البشرية والربامج مع الحوكمة، وهكذا. وأحيانًا تجد بعض المعاي�ري ت�ت�كرر في أكرث من 

مجال مع اختالف السياق مثل معاي�ري ذات صلة بالمشاركة تجدها في بيئة المركز وفي الربامج والمشاريع 

وأيضًا في ت�أهيل الموارد البشرية، وفي الحوكمة واإلدارة.

المجال األول: المركز )المكان والمبنى والبيئة(
يتضمن هذا المجال أربعة مكونات فرعية، الثالثة األولى منها ركزت على الجانب المادي من المركز، وهي: 

الموقع، الحجم والمساحة، المرافق، أوقات إتاحة الخدمة. أما المكون الرابع فقد ركز على البيئة المعنوية 

والممارسات المهنية، والجوانب النفسية االجتماعية، المؤثرة في كون المركز بيئة آمنة وحامية ومشاركة 

للشباب.

المكونات  توافر  بدون  الشبابي  للعمل  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  الممكن  من  أّنه  أخرى  مرة  هنا  نؤكد 

بدون طبيعة معنوية وبيئة  النجاح  تحقيق  يتمكن من  لن  المركز  أّن  إال  النموذجي.  بالشكل  للمبنى  المادية 

متميزة، خاصة المتصلة بممارسات العاملني مع الشباب، ومدى تحقيق المشاركة الحقيقية من جانب الشباب 

وعدم التمي�يز والحماية واستخدام أساليب تعّلم ناشطة.

وقد كشف لنا المسح الذي قمنا به لعدد من المراكز الشبابية من خالل زيارات ميدانية للتحضري أثناء فرتة إعداد 

الدليل، أّن هناك مراكز ت�تمتع بأعلى مقاي�يس مادية من حيث المرافق والمبنى والمساحات إال أّنها غري فّعالة 
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في الوصول إلى الشباب واستقطابهم في برامج ت�تمتع باالستمرارية. ومن وجهة نظر فري�ق العمل نفسر 

ذلك بضعف البيئة النفسية االجتماعية ولطبيعة الممارسات المهنية التي يقوم بها العاملون في المركز 

وإدارته.

الجاذبية  أّن  أخرى  مؤسسات  في  أيضًا  ثبت  فقد  المادية،  ومرافقه  للمكان  الخاصة  األهمية  ينفي  ال  وهذا 

المادية للمكان وتوافر مرافق رياضية وصاالت، ُيساهم بشكل فاعل في تحسني مستوى الربامج والمشاريع 

وتنوعها.

على  نقرتح  واليافعني،  المراكز  في  العاملني  بني  اإلي�جابية  والعالقة  اآلمنة،  البيئة  حول  االطالع  من  لمزيد 

اإلي�جابية مع  العالقة  بناء  السلسلة، فصل  الشباب من هذه  العمل مع  إلى دليل مدخل  العودة  المستخدم 

اليافعني.
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جدول )1( معاي�ري ومؤشرات خاصة بالمركز )المبنى والبيئة(

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)1-1(
الموقع

- يجب أن يكون المركـــز في مكــــان آمــن وسهـــل 
   الوصول إليه للشباب وألفراد المجتمع المحلي.

- يقع المركز في منطقة سكنية آمنة اجتماعيًا، ومن 
   المخاطر المادية مثل التلوث والحوادث أو التعرض 

    لإلساءة.
- يمكن الوصول للمركز بسهولة وأمان لجميع فئات    

   الشباب واليافعني.
- يمكن الوصول من المبنى إلى مساحات خارجية للرتفيه  

   وممارسة األنشطة الخارجية.
- يمكن لليافعني/اليافعات ذوي اإلعاقة الوصول إلى 

  المركز واالستفادة من خدماته.
- ينشر المركز أوقات الدوام وعنوان الموقع في مكان 

   واضح.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)2-1(
 الحجم والمساحة  

والمرافق

- يتمتــع المـركـز بمسـاحـات كافيـة ت�تنــاسب مـع عــــدد  
   الشبــاب المرتادين للمؤسسـة ونــوعيــة األنشـطــــة 
   الـمــقـــدمـــة. وفي حــال عــدم تـــوافــر الـمــســـاحـــــة 

   يتـــم االستــفـــادة من مــــرافــق المجتمـــع المحـلـــي    
   ومـؤسـسـاتـــه.

- ت�تمتع مرافق المبنى بحالة جيدة من حيث النظافة  
   واأللوان ونوعية األثــاث.

- ت�توافر أجهزة حـاسب متصلـة بالشبكــة العنكبــوتيــة 
   من أجل استـخـــدامهـــا يــومـيــًا. وفــق نــظــام إلدارة 
  وقــت استخدامها وضمان االستخـدام الـعــادل لهـــا.
- يتوافر مســاحـــات لعقــد االجتماعات غري الــرسميـــة، 
   يمارس فيـها الشبـاب هواياتهم ورياضـات وفنون 

   مختلفة يلتقون فيها مع أقــرانهم.

- يحتوي المركز علــى حـــد أدنى من المســاحــــــات والغـرف   
   المخصـصـــة لألنـشـــطـــــــــــة واالجتــمـاعـــــــــات الشبــــابيــــــــــة.

- ُينسق المركز مـــــــع الـــمــــدارس والمــؤسســـات المحليــــة 
   لالستفادة من المساحات المتاحــــــة.

- ُيراعى مالءمة المســـاحات لذوي االحتياجـــــات الخـــاصــــة.
- ُتست�ثمـــر المساحــات األكرب في المركز لصـــــــالــح أنــشطــــة 

   الشبــــاب.
- أن تـــكـــون الــمــرافــق الصــحــيـــة )دورات ميـــاه( متـــــوافـــرة   
   ونظيفـة، وأن ت�كون مواد التنظيــف الشخـصية مـــتـــوافــرة 

   باستمرار.
- يتــم استـشــارة الــيـافـعني والــشبــــاب بــشــأن  أولـويـــــــات   

   استخدام المساحات المتــاحــة.
- ُيــفـضـــل فـي المــــراكــــز الـــجــــديــــدة )تـحـت اإلنــشــاء، أو إذا 

   تـوافـر الدعم المالي الكافي( تخصيص قاعة لالجتماعات، 
   قاعة رياضية، قاعة متعددة األغـــراض، ساحــات خــــارجيــة.
- ت�تصـل أجـهــــزة الــحـــاســب بالشبكــــة العـنـكبـــوتــيـــة اآلمـــــن 
   والمــراقـــب، ومـــع أجـــهــزة االتــصـال بالكمبيوتــر، وتعمـل 

   بانتظام وبصورة مستمرة.
- تــزود أجــهــزة الــحــاســب بأحــــدث الربامـج -إن أمــكـــن- مــــع 
   مجمـوعـــة من الربامج موزعـة عـلـى األجــهــزة، ومـــزودة 

    بربامج مضـــادة  للفــريوسات.
- ت�توافــر مجموعـة من المـعــــــدات والــمـــواد األســـاســيــــة 
   للفــنـــون والِحـَرف اليـدويـــة والقرطـــاسيـــــة والــريـــــاضــــــة 

   لالستخدام  اليومي فـي المـركــز.
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- ُتختار أدوات الرياضة األساسيــة من قبــل اليافعني/ اليافعات من مختلف األعمار طبقًا لالحتياجات واألولويات الخاصة بهم. كما يتم اختيار 
المواد واألدوات األخرى مثل أدوات الِحَرف اليدوية من قبل اليافعني/اليافعات، ويتــــــم توفريها على أساس يومي.

- يتناسب األثاث مع اليــــافعـــــــني، ويكــــــون متيــنــًا ومالئـمـــًا لألنشطة المعد لها.
- يراعى في األثاث ُمالءمته لليافعني ذوي اإلعـــاقــة. 

- يتم المحافظة على المركز وصيانته جيدًا، بحيــــــث ت�كـــــون األرضيـــــات متساويـــــــة ونظيــــفـــة، والساللــم والممــــرات والمداخل سالكة وآمنة، 
   والتمديدات الكهربائية سليمة. 

- ت�كون األرضيات متساوية ونظيفة، والساللم والممــــرات والمداخل سالكة وآمنة لذوي اإلعاقة.
- يكون المركز حسن اإلضاءة والتهوية.

 



36

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)3-1(
الوقت

- يفتح المركز أبوابه بشكل منتظم لمدة ستة أيام   
   في األسبـــــــوع، وفي األوقــــات الـــــتــي تـــنـــاسب 
   اليافعني/ اليافـــــعـــــات الملتحقــــني بالــــمـــــــدارس 
   والمتسرب�ني )بما في ذلك اليافعون/ اليافعـــات 

   العاملون(.

- يكون المركز مفتوحًا بعد المدرسة خالل األيام الدراسية.
- يكون المركز مفتوحًا خالل األسبوع في أوقـات تـــــناســــــب 
  الشباب المنقطعني عن الدراسة، بما في ذلك العاملــون 

  منهم.
- يشارك اليافعون/اليافعات في تحديد  ساعات فتح  

  المركز.
- ُيعلن عن ساعات فتح المركــــز، ويكـــون المركـــــز مفتــــــوحـًا 

   بانتظام وبشكل ثابت في جميع األوقــــــات المحـــــــددة.
- ُيحدد المركز الشروط المتعلقة بفئات عمرية بعينها إذا 

   تطلب ذلك المصلحة الفضلى لهذه الفئة.
- ت�توافر معلومات بشأن المركز وكيفــيــة عملــــه بما في 
  ذلك العضوية ومجموعات اليافعني/ اليافعات واللجـــان 
  وحول الربامج اليومية والشهرية والسنوية للنشاطات.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)4-1(
البيئة اآلمنة

 - يتميز المركز بطبيعة قائمة على االحرتام  
   المتبادل، والمشاركة، وعدم التمي�يز.

- ترتاد المركز مجموعات مختلفة من اليافعني/
   اليافعات من حيث الفئة العمرية والخلفية 

   والقدرات والظروف.
- يعترب المركز الشبابي بيئة آمنة لجميع اليافعني/

   اليافعات، ومساحة يشعرون فيها باألمان،   
   ويستطيعون إثارة المواضيع بثقة مع الموظفني 

   ومع أقرانهم.
- يعترب المركز مكانًا يتمتع فيه اليافعون/اليافعات 

   بالحماية من كل أشكال سوء المعاملة: العنف 
   والرتهيب من جانب األقران، اليافعني األكرب أو 

   األصغر سنًا، الشباب وكذلك من جانب الموظفني    
   )بما في ذلك اليافعون/اليافعات في إدارة 

   شؤون المركز، وتجري استشارتهم وإشراكهم 
   في صنع القرارات، وفي اختيار النشاطات التي 

   تقام في المركز وفي المجتمع المحلي وقيادتها 
   وتنفيذها.

-  يستشار اليافعون/اليافعات في المجتمع من 
   مختلف األعمار والخلفيات فيما يخص المركز 

   وأنشطته وفعالياته.
- يستعان بأسلوب التعليم المرت�كز على المتعلم، 

   والتعلم النشط، في جميع ورش العمل والدورات 
   واألنشطة التعليمية والتدري�بية.

 

- ُيستخدم المركز من جانب اليافعني/ اليافعات من 
   كل األعمار. ومن جميع الفئات )على مقاعد الدراسة، 

   متسرب�ني من المدارس، يافعون في سوق العمل، 
  ذوو االحتياجات الخاصة(. 

- تشمل قواعد المركز )العدالة وعدم التمي�يز، احرتام 
   اآلخري�ن، عدم إساءة المعاملة، نبذ العنف وتقدير قيمة 

   الحوار، المشاركة( .
- يوجد سياسة واضحة وملتزم بها تمنع أي شكل من 

  الرتهيب أو اإلساءة اللفظية أو البدنية بني مستخدمي 
  المركز فيما بينهم أو ما بني متلقي الخدمة أو 

  الموظفني.
- يشعر اليافعون/اليافعات من كل األعمار والخلفيات 

  أنهم قادرون على التعبري عن  آرائهم.
- يجري االحتفاظ بمعدات اإلسعاف األولية وصيانتها كل 

  سنة.
- يجري اعتماد إجراءات للطوارئ والتعريف بها.

- توجد في المركز سياسة واضحة ومعلنة خاصة بحماية 
  األطفال واليافعني/اليافعات، ويتم التعريف بشأنها 

   داخل المركز.
- يعتمد آليات تبليغ مقيدة لإلبالغ عن حوادث إساءة 

   المعاملة، العنف والرتهيب، شاملة أساليب للتبليغ عن 
   المشرفني والمديري�ن.

- يراعى عدم دمج الفئات العمرية جميعها في أنشطة 
   المركز وبرامجه، ويتم فصل الفئات العمرية المختلفة 

   عن بعضها عند تنفيذ الربامج واألنشطة المختلفة.
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- ت�توافر آليات معينــــة الستشــــارة جمــيـــع األعضاء/متلقــي الخدمة في المركز وأخذ آرائهم عنـــد صنــــع القـــــــرارات.
- ُيستشـــــار الشبــــــاب بشكـــــل منتظــــم حول أنشطة المــركز وإدارته.

- توجد آليات خاصة في المركز يعرب الشباب من خاللها عن آرائهم ويثريوا القضــــايــا والمشــــاكـــل، وتـؤخـــــــذ جـمــيـــع المواضيع على محمـــل 
الجــــد ويتم اإلجابة عنهــــا.

- يشــــارك اليــــافعـــــون/اليـــــافعـــات من مختلـــــف األعـــمــــار والخلفيات في اختيار أنشطة الربنامج والتخــطيــــط لهـــا على أســـــاس منتظــــم.
- ُتوجد معاي�ري واضحة خاصة باختــيار الـيــافعني/اليـــافعــــــات للمشاركة في األنشطة والفعاليات.

- يشارك اليــافـــعـــون/اليافعـــات بإدارة الـــربامج اليــــوميـــة والشهرية والسنوية.
- تضم كل مجموعة تخطيط أو استشارة أو أية مجـــمــوعـــة أخرى ممثلني عن كل األعمار ومن خلفيات متنوعة.

- يكون محتــــوى الـدورات وورش العــمــل التي تعـقـد فــي المركز أو في المجتمع المحلي ذا أهمية بالنسبة لحياة اليافعني/ اليافعات 
   وهمومهم.

- ُيستعان بأساليب تعليم وتدريــب تشاركية خالل الـــــــدورات وورش العمل داخل المركز.
- ُيستعـــان بأساليـب تــدريب تطبيقيــة )تعّلم من خــالل الممارسة( في الـــدورات وورش العمـل التي يعقــدهـــا المركز.
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المجال الثاني: الربامج والمشاريع واألنشطة
يتضمن ذلك جميع الفعاليات التي ينفذها المركز، سواء الربامج التي تشمل عدد من المشاريع، أو المشاريع 

المت�كررة أو األنشطة الموسمية، واألنشطة األسبوعية واليومية للمركز. وقد ت�كون هذه الفعاليات موجهة 

مباشرة للشباب واليافعني أو موجهة لألسر والمجتمع المحلي. وقد يتم تنفيذها في المركز أو خارجــه.

إّن نوعية هذه الربامج وتنوعها ومدى مالءمتها للشباب، وكيفية تخطيطها بالتشارك مع الشباب وإدارتها، 

تلعب دورًا حيويًا في جعل المراكز الشبابية بيئات تمكينية جاذبة وصديقة للشباب. وسوف نلحظ الرتابط الشديد 

بني هذا القسم من المعاي�ري والقسمني التالي�ني له، بحيث ال يمكن الفصل بني المشاريع وبني العاملني الذيــن 

يديرونها، وكذلك الفصل بينها وبني نمط اإلدارة ونموذج القيادة المعمول به في المركز الشبابي.

لمزيد من االطالع على معاي�ري ومؤشرات مختصة بتقي�يم الربامج والمشاريع التنموية الشبابية، مثل )معاي�ري 

المدخالت والمخرجات، معاي�ري األثر والنتائج، معاي�ري األداء، معاي�ري االستمرارية( نقرتح على المستخدم العودة 

إلى القسم الرابع من دليل التخطيط التنموي للمشاريع الشبابية، الخاص بتقي�يم المشاريع التنموية.
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وقد رأينا المناسب في هذا المجال تصنيف المعاي�ري تحت خمسة مكونات فرعية، وفق الجدول المرفق

جدول )2( معاي�ري ومؤشرات خاصة بالربامج والمشاريع واألنشطة

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)1-2(
مجاالت الربامج، 

وطبيعتها

- ت�توافق برامج المركز مع مفاهيم التنمية الشبابية 
   المجتمعية.

- ت�تنوع الربامج بما يالئم االحتياجات المختلفة 
  للشباب واليافعني.

- ُتبنى الربامج على دراسات تحديد احتياجات ميدانية.
- ُتركز المشاريع على بناء المهارات والقـــــدرات عنـــد 
  الشباب من خالل برامج تنمية ومــــــهـــــارات حياتيــــــة 

  منوعة ومستمرة ومت�كررة في المركز.
- تشمل مجاالت متعددة بحيـــث تالئـــم جميع الفــــــئات 
  في المجتمع وبما يلــبي االحتياجـــــــات المتعــــــــددة 

  لليافعـــــني.

- يتم تدريب العاملني في المركز على تخطيط الربامج من 
  منظور التنمية الشبابية المجتمعية.

- ُيخصص مبلغ لمبادرات الشباب.
- ُتشجع المبادرات الشبابيـــــة، ويتم تقديرها بشكل علنــــي 

   من خالل شهادات وجوائز إن أمكن.
- ُيروج للمبادرات الشبابـــــية من خالل اإلعـــــــــالم المحلـــــي،    

   بقيادة الشباب أنفسهم.
- يتم إجراء دراسة بالتشارك مع الشباب لتحديد االحتياجات.
- يوجد برنامج معلن ودائـــــــم وبأســــــلوب التعّلـــــم النشـــط 

  لتنمية المهارات الحياتيـــــــة عند الشبـــاب.

)2-2(
اإلتاحة وإمكانية 

الوصول

- ت�توفر الخدمات والربامج لجميع فئات اليافعني 
  في المجتمع المحلي، ويتاح لهم إمكانية الوصول 
  إليها، خاصة الفئات المهمشة واألقل حظًا وذوي 

  الظروف الخاصة.

- ت�أخذ المؤسسة بعني االعتبار جميع فئات اليافعني عند 
   تخطيط الربامج.

- توفر المؤسسة فرصة الوصول إلى الخدمات لجميـــــــع 
  اليافعني والشباب.

- يمكن لليافعني/اليافعات ذوي اإلعــــــاقة الوصول إلـــى 
  المركز واالستفادة من خدماته.

- ينشر المركز أوقات الدوام وعنـــوان المـــوقع في مكــان 
  واضح.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)3-2(
الربامج

واألنشطة اليومية 
واألسبوعية 
والشهرية 
والسنوية

- توفري حّد أدنى من الربامج األساسية لليافعني 
  واليافعات، ويتواجد موظفون متفهمون للتفاعل 
  مع اليافعني واليافعات، واالستجابة لمتطلباتهــــم 

   وتساؤالتهم.
- إعداد برنامج خاص بالفعاليات واألنشطة اليوميـــة 

   واألسبوعية المتاحة لليافعني/اليافعـــــــات.
- إعداد برنامج خاص بالفعالــــــيات الشهريــــــــــة 

   والموسمـــــيـــة المتاحــــــة لليـــــافعني واليافــــــعات.

- يوجد خطط واضحة  لألنشطــــــــة اليوميـــــة واألسبوعيــــة 
  والشهرية والموسمية معلنة وت�تناسب مع جميع فئات 
  اليافعني. تشمــــــــل المرافـــــق األساسيـــــــــة، واألنشطـــــــة 
  اليومية )إنرتنت، استعالم ومكتبة، اللقاءات االجتماعيـــة، 
  تواصل غري رسمي مع األقـــــران، مساحات آمنـــة للرياضــة 

  واللعب(.
- يتنوع الربنامج ويشمــــــل فعاليـــــــات في المركــــــز وفـــي 
  المجتمع المحلي ورحالت خارجهما، ويتنوع الربنامج كـــــل 

  سنة عن األخرى. 

)4-2(
دور الشباب
 في الربامج

- يجري إعداد برنامج لمشاركة اليافعني/اليافعـــات    
   في التشــــاور، والتخطيـــط، صنـع القــــرار، وتنظـــيــم 
  النشاطات والفعاليات وقيادتها في المركز وفي 

   المجتمع المحلي.
- يعمل المركز على التواصل مع اليافعني واليافعات 

  في المجتمع المحلي من خالل التشاور واإلعــــالم.

- يـــوجــــــد تنــــوع في الـــــربامج السنويــــــة من معــــــسكرات 
   ومهرجانات واحتفاليات.

- يعلن عن الربامج بشكل دوري لليافعني في المجتمــــــع 
   المحلي.

- ُتشكَّل مجموعات أو لجان من اليافعني/اليافعات وتجتمع 
   هذه اللجان دوريًا.

- يشارك في عضوية اللجان يافعــــــون من مختلف األعمــــار 
  والخلفيات وضمن الفئة المستهدفة.

- يشارك اليافعون/اليافعات في تقي�يم الربامج الشهرية، 
  وي�ؤخذ رأيهم على محمل الجّد واالهتمام.

- ُيستشار اليافعون/اليافعات في المركز وفي المجتمع 
  المحلي حول موضوعات الربامج السنوية.

- يشارك اليافعون/اليافعـــــات في التخطيط  للربامج مــن 
  خالل المجموعات واللجـــــــان، حيث يتم تشــــكيل لجـــان مـن 

  الفئات المختلفة وتجتمع بشــــكل دوري. 
- تعقد أنشطة التواصل على نحـــــو منتظم مرة كل شهـــر 

  على األقــــل.
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المجال الثالث: الموارد البشرية )العاملون في المركز(
يتضمن كل من يعمل في المركز الشبابي سواء بتفرغ تام أم جزئي، ويشمل التطوع أيضًا، وفي جميع الوظائف 

المهنية داخل المركز وحتى اإلدارية منها.

ولهذا المجال من المعاي�ري أهمية خــاصة، حيـث يشري عـــدد ال بــأس به من الدراسات التقي�يمية لربامج الشــباب، 

إلى أّن العامل الحاسم في نجــاح المـراكــز الشبــابيـــة في تحقيــق أهــدافهــا يعتمـــد بشكل كبري على نوعــيــة 

الت�أهيل والتدريب الذي يتلقاه العاملون في المركز، وإلى شكل العالقة اإلي�جابية التي يبنونـهــا مع الشبــاب، 

والتي لها دور أساسي في جعل المركز بيئة جاذبة للشباب.

ُيعترب موظفو المركز عناصر مهمة في الكيفية التي يعمل بها المركز، لذا من المهم أن يتفهم الموظفون 

طبيعة العمل، وأن ت�توافر لديهم الكفاءة للعمل، مدركني أّن هذا عمل يتطلب مهارة مهنية عالية، وي�جب أن 

يكون الموظفون قادري�ن على تيسري وتحفيز مشاركة اليافعني في صنع القرارات واتخاذ اإلجراءات من خالل 

تمكينهم والعمل إلى جانبهم. 

يجب أن يكون كل الموظفني مؤهلني للعمل، وأن يشاركوا في التدريب والتطوي�ر ما بعد الت�أهيل. وال بد من 

تطوي�ر المؤهالت الخاصة بالعمل الشبابي في حالة عدم حصولهم على شهادة جامعية. 

لمزيد من االطالع حول خصائص ومؤهالت وقيم وأدوار العاملني مع الشباب. نقرتح على المستخدم العودة 

إلى دليل نوافذ العمل مع الشباب، فصل العاملني مع الشباب واليافعني خاصة من منظور التنمية الشبابية 

المجتمعية اإلي�جابية.
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ُتركز على المؤهالت والكفايات واألدوار والممارسات، وفيما يلي  يشمل هذا المجال ستة مكونات فرعية، 

يوضح الجدول هذه المكونات المختلفة للمعاي�ري:

جدول )3( معاي�ري ومؤشرات خاصة بالموارد البشرية.

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

3-1 أعداد العاملني، 
والمتطوعني 

وطبيعة العمل

- يعمـــل فـــــي الـــمــــــــركـــــــز موظفــــــون مـــــؤهـــــلـــــون 
  بما يتالئم مع حجمـــــه وأنشطتـــه، وعــــدد األعضــــــــاء 

  المستفدين منه، وعلى أعمار وخلفيات اليافعــني.
- يعمل في المركز عدد من المتطوعني، ويعاملـــون  
  كأنهم أفراد مــــــن الموظفـــــــــــني،  يجب تزويدهـــــــم 
  بالتدريب المطلوب وأن يكونوا ملتزمـــــني بمفهوم 

  المشاركـــــة والحمــايـــــــة وحقـــوق اليـــــافعــــــني.
- يقوم المركز باستقطاب متطوعـــني وتزويدهــــــــــم 
   بالحد األعلى من التدريب األساسي للتـــعامل مـــــع 

  الشـــبـــــــاب إلى جـــــــانب تفهمـــــــهـــــم لدورهـــــــم 
  ومســــؤوليــــــــاتـــهــــم.

- يعمل في المـــركز موظفان مؤهالن على األقل بدوام 
   كامل، مكرسان للعمل مع اليافـــــعني فقــــــــط. 

- ت�تسم ساعات عمـــــــل الموظفــــني بالمرونــــــــة استجــــــــابة  
  الحتياجات المجموعات المختلفـــــــة من اليــــافعني.

- يستقطب المركز المتطوعني من المجــــــتمعات المحليـــــــة 
   ومن المركز نفسه )بما في ذلك الشباب(، وي�وفر الدعم 
  لهم والمشاركة في الــدورات المقــــــامــــة وغري ذلك من 

  الموارد.
- يوجد نظـــــــام لتحفيــــــز الموظفــــني.

- يوجد وصف وظيــــــفي واضـــح للمـــوظـــفني  ضـمن هيـــــكل 
   إداري واضــــــح، ويحدد عدد  الموظفــــــني فيه.

- يوجد معاي�ري الختيار المتطوعني، وآليات الستقطــــــابهـــم 
   واإلعالن عن الفرص المتاحــة أمامهم. يناط بالمتطوعــني 

   أدوار ومسؤوليات منتظمـــة.
- يحصل جميع المتطوعني على تـــــدريب أســــــاسي، يشمـــــل 
   تدريب المتطوعني على تفهم الطبيعة المتميزة للمركــز 
  وقيمــه وااللتــــــزام بــهــــا، بــما في ذلك عـــــــدم التمي�يــــــــز 

  والحماية والمشاركة وتطبيقهـــــا العملــــــــــي.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

- يخضع عمل المتطوعني لإلشراف والتنسيق من قبل 
   موظفني في المركز.

- يتم اختيار موظفــــــني مختصـــــني راغبــــــــني بالـــعمـــــل 
   الشبابي.

- يحصل المــوظفــــون على حوافز ماديــة بــناء عــلـــــى 
  مهاراتهم وعملهـــــم وكفاءتهم في العمــــــل مــــع 

  اليافعني.

)2-3(
 المهام واألدوار

- يتولى الموظفون تيسري قيام مجموعات اليافعني 
   بالعمل معًا، وإثارة القضايا والهموم 

   والموضوعات ومناقشتها.
- يعمل الموظفون مع اليافعني األفراد من خالل 

   النقاش البناء لموضوعاتهم وهمومهم.
- ُيعد الموظفون بالتعاون مع اليافعني برامج 
   متنوعة ودعمها، وتشمل أنشطة وفعاليات 

   اجتماعية ترفيهية وتعليمية.
- يخضع عمل الموظفني لإلشراف بصورة منتظمة.

- يتولى الموظفون تفعيل مجموعات/ لجان اليافعني 
  لتخطيط األنشطــــــة والفـــــعـــالــــيـــــات وتنفيذهــــــــا.

- يتصل اليافعون األفــراد بالموظفـــني للحصـــول علـــى 
  النصح ولمناقشة األفكار والموضوعات والهمـــــوم، 
  ويصغي الموظفون إليهم ويدعمونهـــــم في حـــــل 

  مشاكلهم.
- يعمل الموظفون على تخوي�ل اليافـــعني وتمكينهــم 
  من اتخاذ القرارات وتولي المســـــــؤوليـــــات بـــصــــــورة 
  فردية أو كمجموعات. )مثال: المـبادرات الشبـــــابيـــــة،  

  والمشاركة في داخل المركز(.
- يعمل الموظفون على تيسري األنشطة والفعـــاليـــات 

  المتنوعة التي يتوالها اليافعون ودعمها، بما في 
  ذلك الدورات التدري�بية وورش العمــــــل.

- يعمل الموظفون على إي�جاد بيئة من الدمــــج وعدم 
  التمي�يز واستدامتها.

- يعمــــل الموظــــفـون على إطـــــالق بـــــرامــــــــج التعلــــم 
  المرت�كـــــــزة على المتعلم ودعمــهــــــا.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)3-3(
قيم العاملني

- جميع الموظفني العاملني مع اليافعني/اليافعات 
  والشباب يعتنقون قيمًا مالئمة ويقيمون الدليل 

  على ذلك من خالل تصرفاتهم.
- يتبنى المركز في عمله القيم التالية:

  )االحرتام، المشاركة، العدالة، االيجابية، المسؤولية، 
  االلتزام، االبت�كـــاريــة، اإلنسانيــــة، التمــكـني، النــزاهـــة، 

  الشفافية(.

- يستطيع الموظفون إثـــــبــات أمثلة على إلتزامهم 
   وتطبيق القيم السابقــة. 

- ت�كون ممارسة تلك القيم جزًءا من شروط العــقــــد 
  الموقع مع الموظف.

- يتم تعريف وتدريب العاملني على مضامني وتمثل 
   هذه القيم.

 )4-3(
المؤهالت

- الموظفون الذين يعملون مع اليـافعني والشبــــــاب 
   قد اجتــــــازوا دورة معتمــــــدة/دبلوم في الــــعمــــل 

   الشبابي.
- الموظفون العامـــــلون مع اليــافعــــني والشبــــــــــــاب 
   أظهروا كفاءة في المعرفة والمهارات والقــيــــــم 

   على الصعيديــــن النظـــــري والعملــــي.

- يحمل مؤهالً علميًا وي�جتاز شهادة بالتدريب العملي 
   علـــــى العمــل الشبابـي.

- يكمل فرتات تطبيق عملي معتمــــــــد وي�جــــتـــــازهــــا.
- يجتاز الموظفون مقابلة شخصيــة ومرحلة تـــجري�بية.
- يجتاز الموظفون )60( ساعة عمل في الميدان مـــــع 

  الشباب قبل التوظيف، ويخضع خاللها للتقي�يـم.

 )5-3(
القدرات

- يكون الموظفــــــون بدوام كــــامــــــــل حاصلـــــني على 
   الت�أهيل ويستطيعون إثبات كفاءة في العمل مع 

  المجمــــوعــــــات وأساليـــــب المشاركــــــة واالتصـــــــــال  
   المجتمعي.

- يكون الموظفون بدوام كامل أصحــــــاب ت�أهيل، 
  وقادري�ن على إظهار المعرفة والتفهم للخصائص 
  العمرية واالحتياجات والحقــوق، ومبادئ العــــمــــل  

  الشبابي وأسســــــــه، وتفهـــــم لمنظــور التنميـــــــة 
  الشبابية المجتمعيــــــة.

- المتطوعـون مدربون على األقل برامـــــــج تــــدريــــب 
  سريعة حسب مجال تطوعهم، على أن يكـــون مــن 
  بينها مبادئ العمل مع الشباب ومنظــــور التنميـة 
  الشبابية المجتمعية والمدخل النمائي والتواصـل 

  مع اليافعـــني والشبـــــاب.

- يستطيع الموظفون إثبات كــــــفــاءة في المـــــهــــارات 
  والمعارف التي تم اعتمادها في فصل العاملني مع 
  الشباب ضمن خريطة الكفايـــات الخــاصة بالعاملني مع 

  الشباب.
- يستطيع الموظفون إثبات التقبل والتفــهم للعمــــل   
  الشبابي، وتبنيهم اتجاهات ايجابية نـــــحــــــو الشبــــــاب 

  ومشاركتهم وحمايتهم وتنميتـــهــم.
- يـــتــــم تطـــــــبيق الـمــــؤشـــــــرات الخــــاصـــــــة بمنـــظــــــور 
  التنمية الشبابية المجتمعية )كما تم  تنـاولــهــا فـــي 

  دليل نوافذ العمل مع الشباب(.
- عدد الســــاعـــــــات واأليـــــام التدري�بيـــــة التي تلقاهـــــــا 

  الموظفــــون والمتطوعون.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

 )6-3(
التدريب

المستمر

- يخضع الموظفون والعاملون في المراكز الشبابية 
  لربنامج مستمر من التدريب والتطوي�ر في مرحلتني، 

  المرحلة األساسية ومرحلــــــة ما بعد الت�أهـــيـــل.
- يخضع كـــل برنامــــــج تدري�بـي للتقي�يــــــم وبمــشـــاركــــة 

   اليافــعني.
- يتم إجراء تقي�يم تشاركي للحاجات التدري�بية وبرامج 

   رفع الكفاءة للعاملني سنويًا.

- يتم التخطــــيط لربنــــامـــــــج فـــــــردي لتوفـــــــري التــــــدريب 
  األساسي لجميع الموظفني الـــــذين هــــم على رأس 
  عملهم، ولكنهم ال يمتلكون المؤهلــــــــات الالزمـــــــة.
- يرتبط التدريب المستمر للمـــــــوظفــــني المـــــؤهــــــلني 
   بالمراجعة السنوية الهتمامـــــاتهـــــم وباحتـــيـــاجــــــات 
   الشباب ومتطلبــــات المركـــــز، وطبيعة المشـــــــاريـــــع  
   والربامج المنفذة، وبما يعزز نهج التنمية الشبابية 

  المجتمعية.
- يجري تقي�يم جميع وحدات التـــدريب األســــــاسي بمــــا 

   في ذلك التطبيق.
- تشمل مكونات التدريب األساسي لجميع الموظفــني 
  الجدد وغري الحاصلني على ت�أهيل جامــعي أو مهنــــي 

   معتمد.
- يلتحق كل موظف سنويا بربامج تدري�بية كحد أدنى ال 

   تقل عن )30( ساعة.
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المجال الرابع: الحوكمة واإلدارة
سبق في مقدمات هذا الدليل اإلشارة إلى مفهوم الحوكمة الرشيدة واإلدارة المبنية على النتائج، والتي 

ننظر إليها في هذا الدليل كأساس في الممارسات الُفضلى الموصى بها في تسي�ري وإدارة شؤون المراكز 

الشبابية.

ويشمل هذا المجال خمسة مكونات فرعية، يوضحها الجدول التالي:

جدول )4( معاي�ري ومؤشرات خاصة بالحوكمة واإلدارة.

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

4-1 معاي�ري الحوكمة 
الرشيدة

- )المشاركة( تلتزم المؤسســـة في تسي�ري جـمــيـــــــع 
  أعمالها من خــــــــالل نهج تشاركــــــي يتيح لجـمـيـــــــــــع 
  الموظفني والشباب أنفسهم الت�أثري في القرارات 

   والخطـــط والـــــربامـــــــج.
- )النزاهة( النظام األساســــــــــي وقـــــــواعد العمـــــــل 

  المتبعة في المؤسسة هي المرجعية وسيادتها   
  على الجميع، وأن ت�تسم جميع األطـــــر القانونيــــــــــة 

  بالعدالة وأن تطبق على الجميع دون تحيز.
- )الشفافية( توافــــــر المعلـــومات ومصــــــداقيتهـــــا، 
  وإتاحتها أمام جميــــــع أصــحــــــاب المــصلــــحـــــة فـــــي 
  الوقت المالئم. )المساءلة( تفعيل أدوات التقي�يــم 
  والمحاسبة ، وخضوع صنـــــاع الـــقـــــــــرار للمســاءلــــــة 

  المؤسسية من أصحاب المصلحـــــة.
- )حسن االستجابة( القدرة على خــدمة الجميـع دون 

   است�ثنـــــــــاء.

- ُت�تخذ القرارات من خالل التشارك والتشاور.
- تشارك الفئات المستفيدة في اتخاذ القرارات الهـــــــامــة 

  في المؤسسة.
- يتشارك اعضاء الهيئة العامة والفئات المستفيدة فـــي 

  في جميع مراحل مشاريعها.
- تطبق االجراءات والقـــــــــــوانني على الجميــــــــع بمســــاواة.
- تعلن المؤسسة عن األنظمة واإلجراءات المعمول بـــهــا.

- تنشر المؤسسة تقاري�رها الدورية في موعدهــــــــا.
- إتاحة الوصول إلى المعلومات لجميع أصحاب المصلحـــــة 

  في المؤسسة.
- يوجد آلية واضحة لمساءلة أصـــحـــاب القـــــــرار.
- يخضع كل أصحاب المسؤوليــــــة للمحاســبـــــة.

- تبني المؤسسة مشـاريعـهـــا بناء على حــــاجــات حقيقيــــة 
  للفئات التي وجدت من أجلهـــــا.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

- )التوافق( التوفيق بني المصالح المختلفة من أجل 
   الوصول إلى أوسـع إجماع، والبــــــــــحث عن توافــــــق 
  يقود إلى افضل مصلحة للجمـــــــيــــــع. )المســــــــاواة   
  والعدالة( للجميع الحق في الحصول على الفــــرص 

  والموارد والخـــدمات، إتاحة الفـــــرص وامكـــــــانــــــيــــــة 
  الوصول إليها للجميـــــع دون أي شكــل من أشــكــــال 

  التمي�يز.
- )الجودة( االلتزام بالمعاي�ري والمقاي�يس المعتمدة.

- )الرؤية االسرتاتيجية( ممارسة القيــــادة سلطتـــــــها 
   واتخاذ قراراتها بناء على رؤية مستقبلية طمـوحة 
   وت�أخذ مصـــالح األجيــــــال القادمة بعـــــــني االعتبــــــــار، 

   وتوفر عناصر استمرارية النجاح للمشاريـــــــع.

- تعمل المؤسســــــة لتلبيـــــــة احتيـــــــاجـــــــــات المستفيديـــــــن.
- تقّيم المؤسسة أدائها دوريــــــًا بناء على مدى قدرتــــهـــــا 

   على تلبية حاجات المستفيــــــديــــــــن.
- يوفق بني المصالـــــــــــح المختلفــــــة عند اتـــخــــاذ القـــــــرارات.
- تراعى مصالح جمـيــــع الفئــــــات الــــــذكـــــــور واإلنـــــاث، ذوي 

  االحتياجــــــات الخـــــاصـة.
- تـــحـــــرص اإلدارة على اتــــــخــــاذ قراراتهـــــا بالـــــــتـــــوافـــــــــــق.
- يـــتـــــــم تطبيــــــــــق مبــــــدأ ت�كــــــــــافــــؤ الفـــــــرص للجمــــــيــــــــــــع.
- تحرص المؤسسة على توفري الفـــــرص والخــــدمـــات وفي 

  نفس امكانية الوصــــــــول إليـــها للجمــــيــــــــع.
- ُيراعى حاجات الفئات المهمشة وإتـــــــاحة الفرصة أمامها 

  للوصـــــــــــول إلـــى الخدمـــــات.
- تعمـــــــل المؤسسة ملتــــــــــزمة بمعـــــاي�ري الجـــــــــــــودة.

- يحــــــدد معـــــــاي�ري جــــــــودة للمشاريـــــــــع.
- تحرص المؤسسة على تطبيــــــق أفضــــــــل الممـــــــــــارســــات 

   والمعاي�ري المعمول بها حســــــــب كل مشـــــــــــروع.
- يوجد أهداف بعيدة المدى للمؤسسة ومشاريعها.

- ُيوجـــــد رؤيــــــــة ورسالــــــــة واضحـــــــة للمؤسســــــــة.
- ُتوفر المؤسسة شروط االستمراريـــــــــة لمشاريعــــــها.
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)2-4(
 معاي�ري اإلدارة 

المبنية على النتائج

- ُتظهر المؤسسة التزامًا واضحًا ومعلنا بتبنيها نهج 
  اإلدارة المبنية على النتائــــج.

- اإلداري�ون ومدراء الربامج مدربون ومؤهلون بشكل 
   كاف على مفاهيم اإلدارة المبنــية على النتائـــج.

- يظهر في جميع المشاريع في مرحلـــــة التخطـيـــط 
  واإلدارة التنفيذية والمتابعـــة والتقي�يــــم اإللتـــــزام 

  بهذا النهج.
- )االنتاجية( قياس النسبة بني المدخالت والمخرجات/ 
  وت�كون المخرجات على شكل نتائج تل االحتيــــــاجـــــــات.
- )الفعالية( القدرة على تحقيق األهــــداف التي مـــن 

   اجلها ُوجدت المؤسسة.
- )الكفاءة( توظيف اإلمكانات والموارد واست�ثمارهــا 
   بأفضل صورة ممكنــة وبــــأقـل وقت وجهد ونفقــــة 
   من أجل الوصول إلى النتائج واألهداف )االستخدام 

   األمثل للموارد( .

- يتم تدريب جميع موظفي المؤسســـــــة على مفاهيــــــم 
   االدارة المبنية على النتائج.

- تعتمد المؤسسة نماذج لتخطيط مشاريعها ت�توافق مع 
   مفاهيم االدارة بالنتائج.

- ُيظهر المركز أدلة على أن إدارة الربنامج  تستخدم أدوات 
  اإلدارة بالنتائج أثناء التطبيق.

- ُيظهر المركز أدلة على أن إدارة الربنامج تستخدم أدوات 
  اإلدارة بالنتائج في عمليات التقي�يم للربامج والمشاريـــــع.
- ُتدير المؤسسة برامجها من منظور اإلدارة المبنية على 

  النتائج.
- تحقق المؤسسة المخرجات المخطط لها بما يتناسب مع 

  المدخالت .
- يوجد للمؤسســــة وبرامجهــــــا أهــــــــداف محـــــددة قابلـــــة 

  للقــــــيـــــاس.
- تقّيم المؤسسة مدى تحقيققها لألهداف المعلنة.

- تستخدم المؤسسة الموارد بكفاءة للوصول إلى النتائج 
  المخطط لها.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)3-4(
 عمليات التخطيط

- يوجد للمؤسسة أو المركز خطة ت�تضـمـــــن عناصــــــر 
   الخطة السنوية المت�كاملة.

- يوجد لكل مشروع خطة واضحة ووثيقة مت�كــــاملــة.
- يظهر بشكل واضح التزام المؤسســــــة بالتخطيـــــــط 

   المبني على النتائج.
- يتم التخطيط بمنهجية التخطيــط التـشـــــاركي داخـــل 

   المؤسســـة.
- يساهم اليافعون من أعمار وخلفيات مختلفة في 

  عملية التخطيط من خالل المشاورات.

- يتم تحقيـــــق األهـــــداف بت�كاليـــف وجهـــــد مالئــــــــم.
- يوجد آليات سليمة لتحقيق األهـــــــداف والنتائج وقيـــــاس 

  األثر.
- ُيعلن عن خطة سنوية في المركز ويساهم اليــــــافعــــون 

   في إعدادها.
- ت�تضمن الخطة جميع عناصر الخطة الجيــــــدة.

- تحتفظ المؤسسة بنماذج خطط للمشاريع وفق وثيقــــة 
  مت�كاملة.

- ُيستشار اليافعون في المــــــركـــز وفي المجتمع المحلي 
  حول أفكار األنشطة وخططهـــا، والفعاليــــات، والــــــدورات 
  وورش العمل، وتـــــدرج اقرتاحات اليافعني ضمـن الخطـــــة 

  السنوية.
- ُتعقد اجتماعات شهرية على األقل لمجموعـــات/ لجـــــان 

   اليافعني من أجل التخطيط لما يلــي:
- برنامج األنشطة األسبوعية ومضمــونهـــا )بما في ذلك 

   الدورات(.
- مبادرات الشباب في المركز والمجتمع.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

)4-4(
 عمليات المتابعة 

والتقي�يم

- يوجد نظــام للمتابعــــــة ت�كــــــون له سجــــــالت وأدوات 
   محـــددة. 

- ويساهم اليافعون في عملية المتابعة، رغــــــم أن 
   الموظفني تقع عليهم المسؤولية العامة لضمان 

  عمل النظـــــام.
- يكون نظام المتابعة متصالً بنظام التقي�يم وي�جري 

   استعراضه ومراجعته سنويًا.
- يعترب التقي�يم السنوي الذي ينخــــرط فيه جميــــــــــــــع 
  أصحاب المصلحة جزًءا من نظام المتابعة والتقي�يم.

- ُيجري تقي�يم أوسع نطاقًا مـــــرة كل خمس سنـــــوات 
  كجزء من دورة تخطيط وتقي�يــــم خمسـية.

- اجتماعات ربع سنوية مع المجتمع والشبكات المختلفــــة.
- عمل التواصل الشبابي التطوعـــــــــــي في المجتمعــــــــــات 
   المحلية )تنظيف الشوارع، وزراعة األشجار، والعــمــل مــع 

   األشخاص األكرب أو األصغر سنًا ... إلخ(.
- يجري تقي�يم بعد كل ورشة عمل أو نشــــــاط.

- يشارك اليافعون من مجموعــــــــــات مختلفة في عمليـــــة 
  المتابعة.

- يوضع نظام للمتابعة والتقي�يم ويعتمــــــــد رسمــــــيًا.
- يشارك اليافعون في تخطيـط التقي�يــــــــم السنـــــــوي وذي 

  الخمس سنــــــــوات واست�كمالـــــــه. 
- يستشار األهالي وأفراد المجتمع المحلــــــــي ومنظــــــمات   
  أخرى بما في ذلك منظمـــــــــــات المجتمـــــــع المدنــي فـــي 

  عمليات التقي�يم.
- تعقد مشاورات مع اليافعني في المركز وفي المجتمــــع 
  حول آرائهم بشأن األنشطة وبشأن استخدام المركز، مرة 

  واحدة في السنة على األقل.
- يشارك الموظفون في عملية التقي�يم.

- ُتحلل نتائج التقي�يم بعد جمعها وتنظيمها، وُتنشر بشكل 
   سنوي.

- ُيعترب التقي�يم السنوي جزًءا من تقي�يم الخمس سنوات.
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المالحق الخاصة
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- ملحق )1( معاي�ري ومؤشرات التخطيط االسرتاتيجي.

- ملحق )2( معاي�ري ومؤشرات العمليات التنظيمية واإلدارية داخل المراكز الشبابية.

- ملحق )3( معاي�ري إدارة المعرفة داخل المركز الشبابي.

- ملحق )4( العمليات اإلدارية التنفيذية الرئيسية للمشاريع التنموية.

- ملحق )5( أفضل الممارسات الموصى بها في المراكز الشبابية.
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ملحق خاص )1( معاي�ري ومؤشرات التخطيط االسرتاتيجي

مؤشرات األداءالمعيار

- رؤية للمؤسسة مصاغة بشكل يعرب عن طموحاتها المستقبلية. وجود رؤية محددة وواضحة
- مصاغة بشكل واضح ومحدد وموجز ويمكن تحقيقها.

- اعتمادها وتعميمها على الموظفني والعاملني في المؤسسة.
- اإلعالن عنها في مكان بارز داخل مبنى المؤسسة.

- نشرها في الموقع اإللكرتوني والمطبوعات المعتمدة للمؤسسة.
- مرتبطة بمحاور الخطة االسرتاتيجية وبرامجها التنفيذية.

- السعي لتحقيقها. 

- مصاغة بشكل يعرب عن مهمة المؤسسة التي تسعى لتحقيقها.وجود رسالة )مهمة( واضحة ومحددة
- معتمدة ومعممة ومعلن عنها ومنشورة ومرتافقة لرؤية ومرتبطة 

   بمحاور الخطة  اإلسرتاتيجية.
- طموحة وتعرب عن أبعاد حالية ومستقبلية.

- توضح مجاالت عمل المؤسسة وتعكس صفات مميزة وتنافسية.
- مرشدة كدليل عند اتخاذ القرارات.

- واقعية وقابلة لتحقيق ومصاغة بطريقة ُتحفز العاملني على تحقيق 
   األهداف.

- ُتحقق رسالة المؤسسة.وجود أهداف بعيدة المدى
- ُتعرب بشكل عام عما تود المؤسسة القيام بإنجازه.

- مبنية على تحديد احتياجات حقيقي وتلبي هذه االحتياجات.
- ت�تضمن في بنودها محاور ت�تعلق بتطوي�ر قدرات الموظفني.

- ت�تضمن في بنودها إشراك المجتمع المحلي بكافة قطاعاته .
- مرتبطة باالسرتاتيجيات والتطلعات الوطنية.

- تراعي األولويات والضروريات الملحة.
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مؤشرات األداءالمعيار

- تحدد معتقدات المؤسسة .وجود قيم ناظمة لعمل المؤسسة
- تبني الدوافع التي تحركها.
- تبني األفكار التي تحكمها.

- توضح المبادئ التي يجب التزام العاملني بها.

- ت�توافق مع مبادئ التنمية الشبابية المجتمعية.وجود سياسات محددة للعمل
- تعتمد على التشريعات والقوانني المحلية والمواثيق الدولية .

- ت�تضمن العالقة مع المجتمع المحلي وقياداته.
- مبنية على دراسات وإحصاءات رسمية.

- تحدد النطاق الجغرافي والنطاق البشري والنطاق الخدمي المستهدف.
-تظهر اعتمادها على موارد بشرية ت�تصف باألداء  المتميز  والكفاءة 

  المطلوبة . 
-تبني التصورات الشاملة في نظرتها وتعاملها مع الشباب. 

- توضح العالقة مع الشركاء وت�تيح لهم المساهمة في تقديم الخدمة.

- موصوفة ومختصرة توضح مجاالت العمل وترتبط وجود برامج مؤسسية
  بالفئة المستهدفة واحتياجاتها.

- لها أهداف محددة وألفاظها واضحة.
- لها خطط ووثائق مت�كاملة حسب إدارة الربامج التنموية.

- مبنية على مبادئ اإلدارة بالنتائج.
- ت�تبنى نهج تشاركي.



56

مؤشرات األداءالمعيار

- وثيقة الخطة ت�تضمن الربامج واألنشطة.وجود خطة تنفيذية للمؤسسة
- األهداف اإلجرائية لبنود الخطة ومحاورها قابلة للقياس والتحقق 

   ومرتبطة بزمن وتسعى لتحقيق األهداف العامة. 
- تشتمل على مصادر تحقق.

- تبني األدوار  والمسؤوليات.
- تشتمل على برامج وخطط يومية وشهرية وفصلية وسنوية.

- ت�توفر بها برامج ت�تعلق بتدريب الموظفني.
- ت�توفر بها برامج ت�تعلق بإشراك المجتمع المحلي.

- مرنة وقابلة للتطوي�ر والتعديل ، وتراعي الظروف الطارئة.
- تعتمد نماذج محددة للتحقق. 
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ملحق خاص )2( معاي�ري ومؤشرات اإلجراءات التنظيمية داخل المركز الشبابي

مؤشرات األداءالمعيار

وجود أدلة إجرائية واضحة ومحددة وموثقة لكافة العمليات 
اإلدارية والفنية في المؤسسة.

- توفر األدلة اإلجرائية للعمليات الفنية واإلدارية مصنفة في مكان محدد.
- توفر األدلة اإلجرائية للعمليات الفنية واإلداريةمصنفة ومحوسبة 

   ومتاحة للموظفني المعني�ني.
- يوجد نظام داخلي للمؤسسة يحد اإلجراءات اإلدارية والفنية.

- وجود قاعدة بيانات لجهات اإلحالة الشريكة.

- يوجد خارطة للموقع في مدخل المؤسسة.وجود إشارات دالة للمكاتب واألقسام  
- يوجد توثيق ألسماء وأرقام المكاتب الفنية واإلدارية على مداخلها.

- يوجد بطاقات رسمية للموظفني .
- يوجد لوحات بارزة تبني رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة. 

- يوجد تعليمات الستقبال الوفود الزائرة للمؤسسة.اتباع سياسة الباب المفتوح 
- يوجد لجنة )فري�ق( الستقبال الوفود الزائرة.

- يوجد برنامج الستقبال الوفود الزائرة.

- يوجد مكان مخصص لموظف االستقبال .وجود موظف ووضوح آلية االستقبال 
- يوجد سجالت لبيانات الزائري�ن والداخلني والخارجني من وإلى المؤسسة .

- يوجد كامريات مراقبة على المداخل الرئيسية.
- وجود تعليمات عامة واضحة للزائري�ن. 

- يوجد أماكن مخصصة لجلوس المراجعني  والزائري�ن.
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 ملحق خاص )3( معاي�ري إدارة المعرفة ومؤشراتها

أوالً: النشر واإلعالم

مؤشرات األداءالمعيار

وجود  نظام إعالمي خاص بالمؤسسة لنشر المعرفة 
وتوثيقها

- المطبوعات واإلصدارات اإلعالمية تبني رؤية المؤسسة ورسالتها.
- يوجد موقع إلكرتوني خاص بالمؤسسة. 

- موقع المؤسسة اإللكرتوني تفاعلي مع المجتمع  الخارجي.
- ت�توسع المؤسسة بنشر معرفة اجتماعية عامة للمجتمع المحلي.

- إصدار  كتاب سنوي خاص بالمؤسسة ترصد فيه األسماء واألنشطة 
   والكادر والمتميزي�ن. 

- يوجد نشرات ومطويات ومواد مطبوعة  لنشر رؤية ورسالة المؤسسة.
- يوجد توثيق لقصص النجاح.

- إنتاج مادة مرئية توثيقية لحياة المؤسسة والخدمات المقدمة. 
- يتم إصدار  مجلة دورية ورقية أو رقميــة.

- تستخدم المؤسسة وسائل لوحات اإلعالن المرئي في مبناها.

- ترعى المؤسسة برامج إعالمية.وجود خطة إعالمية للمؤسسة
- تشارك المؤسسة بأنشطة إعالمية مسموعة ومقــــــروءة  ومرئيــــــة.

- يوجد خطة إعالمية سنوية للمؤسسة.
- ت�تضمن الخطة نشر  فلسفة لمؤسسة وأهدافهــــــا  وأنشطتــهــــــــا.  

- ت�تضمن الخطة اإلعالمية إقامة ندوات ومحاضرات للمجتمع المحلـــــي.
- ت�تضمن الخطة اإلعالمية استضافة طلبة جامعي�ني ووفود مدرسيــــــة.

- ت�تضمن الخطة  تنظيم برامج إعالمية عرب وسائل اإلعالم.
- تشارك المؤسسة بندوات متخصصة ينظمها المجتمع المحلي. 

- تشارك المؤسسة بمؤتمرات ذات عالقة بالشباب محليًا وعرب�يًا ودوليًا.
- تشارك المؤسســـــة بالفعاليــــات التي تسعــــى لكســب الت�أي�يــــــد والتــــأثـري 

   بالسياسات الداعمة للشباب.
- ت�تضمن الخطة إجراء دراسات وأبحاث متخصصة في المجاالت االجتماعية.



59

 ثانيًا:  التوثيق  وأمن المعلومات

مؤشرات األداءالمعيار

وجود نظام أرشفة  ورقي والكرتوني يراعي أمن المعلومات 
ودوام حفظها

- يوجد أماكن خاصة لحفظ المعلومات والبيانات.
-  تحفظ معلومات وبيانات األطفال في ملفات.

- يوجد أرشيف في مكان آمن ويحتوي على خزائن لحفظ الملفات. 
- تستخدم المؤسسة نظام األرشفة االلكرتوني.

وجود نظام محوسب خاص ببيانات الشباب والمستفيدين من 
المركز قابل للتحديث

- يوجد نظام محوسب للعمليات اإلدارية والفنية الخاصة برواد المركز.
- النظام مفعل ويتم تزويده بالبيانات والمعلومات.

- الموظفون مدربون على استخـــدام النظـــــام.
- يلبي النظام كافة العمليات المتعلقة بأنشطة الشباب داخل المؤسسة 

   ويستوعب كافة نماذجها.
- تحديث وتطوي�ر البيانات يتم دوريًا وبصورة مستمـــــرة.

وجود مكتبة إلكرتونية للدراسات العلمية ذات عالقة بعمل 
المؤسسة وخدماتها

- توفر المؤسسة دراسات وبحوث علمية ذات طبيعــــة لعمـــل المؤسســـــة 
   وتنشرهـــــا في مكتبتــهــــا االلكــــرتونيــــة.

- توفر المـؤسسة كتبًا علميـــــة ذات عالقـــــة بطبيعــــــة عملهــــا وتنشــــــــرها 
   بموقعها اإللكرتوني.

- توفر المكتبة االلكرتونية اإلحصائيات الحكوميـــــــة ذات العالقـــــة. 
- توفر المؤسسة معلومات عن خدماــت شبيه  محليًا وعرب�يــــــــــًا ودوليــــــــًا 

   وتنشرها على موقعها اإللكرتوني.
- وجود سياسات محددة لتشجيع دراسات علمية ذات عالقة بطلبة 

   الجامعات.
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ملحق )4( العمليات اإلدارية التنفيذية الرئيسية للمشاريع التنموية

ماذا يتضمن هذا الجدول؟
- إدارة أداء المشروع.

- إدارة الموارد البشرية العاملة في المشروع.

- إدارة اتصاالت المشروع.

- إدارة وقت المشروع.

- إدارة المخاطر والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروع.

- إدارة الرصد والمتابعة والتوثيق.

- إدارة العمليات المالية للمشروع.

من يستفيد من هذا الجدول؟
- إدارة العمليات.

- المدراء الميداني�يون.

- المشرفون الميداني�يون.

- مدراء المراكز.

ما الهدف من هذا الجدول؟
- توجيه جميع العمليات اإلدارية التنفيذية للمشروع للوصول إلى المخرجات والنتائج المخطط لها.

- توفري أساس مرجعي إداري مشرتك لضبط العمليات اإلدارية للمشروع.

- تسهيل عمل المدراء والمشرفني الميداني�ني.
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دور اإلدارة التنفيذيةماذا تعني، ت�تضمن؟العملية

هي عملية التحقق من أّن المركـز يحقــــق األنشطـــــة إدارة أداء المشروع 
المخططة في الوقت الصحيح بالطريقـــــة الصحيحــــــة، 
والقيام بما ت�تطلبه هذه العملية من إجــــراءات مثـــل 
الت�أكد من مالئمة الخطط، توجيه العاملني، استخدام 
قوائم التحقق، الزيارات الميدانية،.... وتوظيف جميع 
هذه اإلجراءات بما يضمـــــن الوصـــول إلى المخــــرجـات 

والنتائج المخطـــــط لـهـــا.

- تحديد واضح ومسبق لألداء المطلوب.
- االتفاق على مؤشرات واضحة ومحددة لألداء.

- التحقق من وجود خطة االنشطــــة وت�كون محــــددة زمنيـــــًا 
   بحيث يسهل متابعة األداء.

- تحديد ومعرفة النتائــج والمخرجــــــــات بدقـــــة ووضـــــــــــوح 
   وجدولتها زمنيًا.

- وضع وصف محدد للمهام المطلوبة.

إدارة الموارد 
البشرية العاملة 

في المشروع

هي عملية تحفيز وتوجيه وتدريــــــب العـــاملــني فــــي 
المشروع لتمكينهم/ وللتحقق من أنهم يسهمــــون 
بشكل فعال في وصول المشــــــــروع إلى مخــرجـاتــــــــه 
ونتائجه المخطط لها، من خالل قيامهـــــــم بتحقيــــــــــق 
المطلوب منهم حسب خطط المشــــــــــروع، ويتضمــــــن 

ذلك رفع الكفـــــاءة، التحفيــــــز، تقي�يـــــــم األداء.

- توجيه العاملني للقيام بالمهام المطلوبة حســب الخطة 
  الزمنية.

- التحقق من أن كل مـــوظف أعد خطة المهام المطلوبـــة 
   منه دوريــــــــًا.

- توثيق اإلنجـــــــازات وتقاريـــــــر األداء بنــــــــــاء على الخــــطــــــط 
   المسبقـــــــة.

- القيام بعملية المساءلة بناء على األداء، وبشكل عــــــادل 
   وواضـــــــــح ومعلــــــن.

- التحقــــــــق من األداء في الوقت المخطط له وبالجـــــــودة 
   والكيفية المالئمـــــــــة.

- القيام بعمليـــــــــة تقي�يم مرحـــــــليـــــــة للتحـــــقق من  األداء 
   المطلــــــوب في كل مرحلـــــــة من مراحــــــل المشـــــروع.

- اختيار فري�ق العمل المالئم وبالعدد الكــــــــــــافي.
- تدريب الفريــق ورفع كفائ�تـــــــــه بما يحقق األداء المطلوب 

  وحسب المهارات والخربات التي يتطلبها المشــــــــروع.
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- نظام تحفيز للعاملني واضح وعـــــــــادل ومعــــــــــلن.
- العمل بروح الفريـــــــق.

- مــــــراعاة العوامل االنسانية في إدارة الموارد البشرية.
- وصــــف وظيفي واضــــــح يحدد المسؤوليـــــات والمهـــــــام 

  المطـــلوبــــــة. 
- يشـــــــارك العاملــــون في المشروع في اتخـــــــــاذ القــــرارت 

   المتعلقـــــة بالمشــــــروع.
- نظــــــــام مســــــاءلة عــــــــادل وواضـــــــح ومــــعـــــــلن.

هي عملية مرتبـــــطة بإدارة األداء لضمــــــان تنفيــــــــذ إدارة وقت المشروع
أنشطة المشروع، والوصول إلى المخرجـات بالوقت 
الصحيح، وما يتطلبه ذلك من إدارة وقـــــت العاملني 

في المشروع والتحقق من األجندة الزمنيــــــــة.

- جدول زمني ألنشطة المشـــروع حسب المخرجات والنتائج.
- وضع األنشطـــــــة بطريقة متسلسلــــــة ومنطقية زمنيـــــــًا.

- متابعــة االنجــــازات حسب الوقت المــــــــــــحدد وبالجـــــــــــودة 
  المطلـــــــوبـــــــــة.

- اعادة جدولة األنشطة في حالة التعرث، بحيث ال تختــــــــــــــــل 
   عملية الحصول على النتائـــــــج.

- تحضري واعداد الوثائق والتقاري�ر المطلوبة حسب وقتها.
- حساب الطوارئ عند تحديد الجدول الـــــــــزمني.

- است�ثــــــمار وقت العامـــــــلني بشكل فّعال ومنتـــــج.
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إدارة المخاطر 
والعوائق التي 

تواجه تنفيذ 
المشروع

عملية توقع التحديات والمشكالت التي تؤثر على 
المشروع وتعيق وصوله إلى مخرجاته ونتائجه 

والتعامل معها بما ال يؤثر على المخرجات والنتائج.
وت�تضمن رصد المشكالت والعوائق اوالً بأول 

والتعامل معها بمنهجية علمية.

- التفكري بالمشكالت والعـــــــــــوائق المتــــــــوقعة مسبقـــــًا.
- تصنيف هذه المشكـــالت )مشكــالت التموي�ل، مشكــــــــــــــالت 
  الموارد البشرية، مشكالت الفئة المستفيدة، مشـكــــــالت 

  متعلقة بالقيم والثقافة المجتمعيــــة(.
- اخذ جميع العوامل المؤثرة في تصميم المشروع بعني 
  االعتبار عند عمليات الربمجة والتخطيط ابتداء الجتــــــــناب 

  المخاطر.
- أخذ العوائق والتحديات التي تم رصـــــدهــا مسبقــــــًا بعـــني 
  االعتبار عند تصميم المشـــروع واثناء عمليــــــــــات ادارتــــــــــه 

   التنفيذية.
- يقوم المدير والموظفون بعمليات رصد للمشكالت التي 

   تحدث اثناء التنفيذ.
- استشارة ومشاركة األطراف ذات الصلة بحل المشكـــــالت.
- اتباع منهجية علمية في حل المشكالت )تحديد المشكلة، 

   جمع المعلومات، تحليل المشكلة(.
- التخطيط المسبق للبدائل والخيارات األخرى.

- التعامل مع اكرب عدد ممكن من الحلول ومن خالل عملية 
   تشاركيـــــــة.

- تقي�يم الحلول قبل التنفيذ وبعده.
- توثيق المشكالت والتحديات وكيف تعاملنا معها للتعلم 

   مستقبالً.
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إدارة اتصاالت 
المشروع

تحديد االطراف التي تؤثر على المشروع وتحديد 
وتنظيم آلية التواصل مع كل طرف.

وتوجيه جميع اتصاالت المشروع سواء الداخلية 
او الخارجية نحو تحقيق المخرجات المتوقعة من 

المشروع وبما يدعم تنفيذ األنشطة بالوقت الصحيح 
والشكل الصحيح.

وقد ت�كون هذه الجهات موردو خدمات للمشروع، 
ممولون، فئات مستفيدة، جهات رسمية.

- تحديد االطراف ذات الصلة بالمشروع والتي يعترب االتصال 
  معها ضروري لضمان سري المشــروع )الممـــــول، الفــــئــــة 
  المستفيدة، المزودون بالمعــــــدات، الجهـــــــات الرسمية(.

- تحديد شكل ونوع االتصال مع كل طرف )اجتماعات، تقاري�ر، 
   زيارات ميدانية(.

- وضع االتصــاالت على شكل جـــــدول زمني، بحيث يسهــــــــل 
   متابعتها، والتحضري لهـــــــا.

- تحديد المعني باالتصـــــــال من داخل المؤسســـــــة.
-  التعامل مع مــــــشكالت اتـــصاالت المشـــــــــروع بمنهجيــــــة 

    سليمـــــــة.
- توثيـــــق اتصـــــاالت المشـــروع.

إدارة المتابعة 
والرصد والتوثيق

هي عملية توثيق ورصد انجازات المركز حسب 
الخطط المعتمدة، ومتابعة تنفيذها في الوقت 

المطلوب.
رصد المشكالت ونقاط القوة والضعف.

ويستخد فيها التقاري�ر، الزيارات، قوائم التحقق، 
االجتماعات الدورية بغرض المتابعة.

- تحديد النتائج والمخــــــرجات واألنشطة بدقة وتوزيعـــــها 
  زمنيًا ومرحليــــــــــًا.

- االتفاق على انواع ومحتويات التقاري�ر المطلوبة ومتى 
   يتم تقديمــــــــها.

- تحديد مؤشرات اإلنجاز واالداء لكل مرحلة وحسب نتائجها 
  المطلـــــــوبة.

- توثيق األنشطة وفق نظـــام توثيــــــــــق واضـــح وسهـــــــــل 
  االســـتــخـــــــدام.

- القيام بعمليات المراجعة المرحلية للت�أكد من المخرجـات.
- عقد لقاءات بمشـاركـــــــــة فريـــــــق العمل في عمــــليـــــــــات 

   المراجعة.
- اعتماد  نظام رصد لعمليات المشـــــروع.

- االتفاق على نظام معلومات للمشروع يتضمن )الخطط، 
  االتفاقيات، التقاري�ر(.

- التحقق من تصميم المشروع من بدايته بطريقة ت�تيح 
  مجال للرصد والمتابعة.



65

دور اإلدارة التنفيذيةماذا تعني، ت�تضمن؟العملية

إدارة العمليات 
المالية للمشروع

عملية التحقق من أن اإلنفاق المالي يتم وفق 
األصول المعتمدة وبأفضل صورة ممكنة وضمن 

أنشطة المشروع، وتوظيف اإلنفاق المالي بطريقة 
ُتسهم في وصول المشروع إلى مخرجاته ونتائجه 

المخططة.

- مشاركة الفئات المستفيدة في عمليات الرصد والتقي�يم 
   للمشروع.

- توثيق الخربة المكتسبة والدروس المستفادة لتحويلها 
    إلى خربة مؤسسية للمستقبل.

- سجالت مالية معتمـــــــدة حسب أصول النظــــــــام المــــــالي 
   للمشروع.

- نظام تعليمــــــــات مالية موحــــــد.
- التحقق الدوري من االلتزام بالسجالت وتعليمات االنفاق 

   المالي حسب نظام تعليمات المشــــــــروع.
- توجيه أولويات االنفـــــــــاق المـالي نحو األنشطــــــــة التـــــي 
   تسهم بشكل واضح في الوصول إلى المخرجات والنتائج 

  المتوقعة.
- اتخاذ اإلجراءات التصحيحية فورًا وحسب نظام التعليمات 

   المالية.
- التحقق من صدق البيــــــــــانات في التقـــــــاري�ر الماليــــــــة.

ملحق )5( الممارسات الفضلى للتدريب وتيسري اللقاءات الشبابية، وفق معاي�ري الجودة
وتيسري  والتدري�بية  التعليمية  العملية  بجودة  الصلة  ذات  األدبيات  من  لعدد  مركزة  علمية  مراجعة  بعد 

اللقاءات الشبابية، تم تطوي�ر هذه القائمة كممارسات معيارية يستطيع أن يستخدمها العاملون والميسرون 

الممارسات  ألفضل  التدري�بية  التعليمية  العملية  مراعاة  وضمان  األداء  لتحسني  عملي  كإطار  والمدربون، 

الموصى بها في هذا الحقل، وهي مستمدة من مبادئ التعّلم النشط، والبيئة الصفية المحفزة واآلمنة، 

التعّلم المختلفة، ودراسات  وحقوق الشباب، ومبادئ المدرسة اإلنسانية وعلم النفس اإلي�جابي، ونظريات 

جودة التعليم، والتعليم من أجل الحياة، والتعليم من أجل التفكري واإلبداع.
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تحسن  كأداة  الستخدامها  الشبابية  المؤسسات  في  العاملني  قبل  من  عليها  االطالع  المفيد  من  رأينا  وقد 

مستمر، فهي ليست مجرد معاي�ري للحكم على األداء بقدر ما هي أداة يستخدمها الميسر والمدرب لتحسني 

ممارساته التعليمية والتدري�بية والتواصلية.

وقد رأينا تسهيالً الستخدامها أن يتم تقسيمها إلى:

- ممارسات يقوم بها الميسر/ المدرب/ المنشط للقاءات الشباب، وممارسات يقوم بها الشباب المشاركون 

  في ورشات العمل واللقاءات الشبابية التي يعقدها المركز، تعكس مدى تطبيق التعلم النشط وجودة 

  العملية التدري�بية.

- ممارسات ذات صلة بالبيئة التعلمية التفاعلية وااليجابية خاصة في ورشات العمل.

- ممارسات تساعد على تحفيز الدافعية الداخلية للشباب.

- خصائص وممارسات المدرب/الميسر/المنشط الداعمة للتفكري.

- ممارسات تدعم دور الميسر والمدرب في تنمية اإلبداع لدى الشباب.

- معاي�ري البيئة المواتية والمناخ الداعم  والمساند لمشاركة اليافعني داخل المؤسسات.

ممارسات يقوم بها الميسر/ المدرب/ المنشط للقاءات الشباب، وممارسات يقوم بها الشباب المشاركون 

النشط وجودة  التعلم  المركز، تعكس مدى تطبيق  التي يعقدها  الشبابية  العمل واللقاءات  في ورش 

العملية التدري�بية.

أوالً: دور الميسر/ المنشط/ المدرب: 
- يست�ثمر وُيشجع استخدام المصادر من البيئة المحيطة االجتماعية والثقافية والطبيعية والتقنية. 

  )تعّلم خارج جدران القاعة ووراء أسوار المركز(.
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- ُيصمم أنشطة بحيث ُيعمل الشباب فيها عقولهم باإلضافة إلى أيديهم )أنشطة ت�أملية(.

- يهيئ البيئة الصفية التفاعلية والمالئمة نفسيًا واجتماعيًا. 

- يجعل بيئة المركز، مجتمعًا تعّلميًا حواريًا، الكل فيه مرسلون ومستقبلون، ُيعّلمون ويتعلمون.

- يتقبل إخفاقات الشباب ويعتربها ُفرصًا تعّلمية.

- ُيشجع ويتقبل مبادرات الشباب وتفكريهم المستقل.

- يبحث عن نقاط القوة عند كل شاب، ويست�ثمرها.

- ُيوفر فرصًا متعددة للشباب لبناء المعرفة ذاتيًا.

- ُيعطي الشباب فرصًا للتفكري الفردي والثنائي والجماعي.

- يستخدم طرق تعّلم ونقاش وتدريب تدعم التفكري العلمي والناقد واإلبداعي، وأنشطة ُتشجع على 

  االستقصاء والبحث والتجريب وحل المشكالت.

- ُيعطي وقتًا كافيًا النهماك الشباب في األنشطة، وخاصًة أثناء االستقصاءات والعمل الميداني، بغرض اختبار   

  الفرضيات وحل المشكالت.

- ُيوظف مبدأ )نعمل... نت�أمل....نتعلم( ثم نعمل مرة أخرى في ظل ما تعلمنا، وهكذا في عملية تعّلم تفاعلية 

   ومفتوحة والمتناهية.

- ُيوظف مبدأ )من الكل إلى الجزء، ثم من الجزء إلى الكل(  وُيساعد الشباب على بناء الخرائط الذهنية والمعرفية 

  لمواضيع التعّلم/التدريب.

- يعطي الشباب الفرصة للتساؤل والت�أمل والوصــول للمعــاني والمعــارف الجديــدة باالعتمــاد على قدراتهم.

- يستخدم أسئلة الشباب وإجاباتهم إلثراء مسار التعّلم، وي�وظفها في العملية التعّلمية التدري�بية.

- يسأل أسئلة ذكية ويطرح أسئلة من نوع ماذا لو..؟ ولكن لماذا..؟ وماذا سيحدث..؟ وكيف تفّسر..؟ ما العالقة..؟ 

  ما األسباب من وجهة نظرك ..؟ ما الرابط ..؟ كيف ت�ثبت..؟ ويكرث من المواقــف التعّلميــة والتدري�بيــة واألسئلــة 

  التي ت�تطلب استخدام عمليات مثل: تنبأ، توقع، حلل، أبدع. 
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- يستخدم أنشطة وأسئلة تشجع الشباب على النظر إلى األشيــاء والمشكــالت ومــوضــوعــات التعّلم من زوايــا 

  متعددة، وبما يثري لديهم التفكري النقدي وي�بعث فيهم الحماسة.

- ُيعزز وعي الشباب لكي ينظروا لألشياء واألفكار من زاويتهم وال يفرض عليهم رأيه.

- يتيح فرص االست�ثارة والدهشة واالستغراب، ويثري الحرية واالرتباك عن طري�ق استخـالص نتائــج غري�بــة، مثرية، 

  مدهشة، أو متناقضة، ت�تحدى المعرفـة السـابقـة للشبــاب، مما يساعـدهــم على تــوليــد بنى معرفيــة جديــدة.

- ُيشجع التفاعل بني الشباب أنفسهم عرب حوارات ونقاشات تفاعلية.

- يربط التعليم والتدريب بالحياة وخربات المعاشة.

من  لتمكينهم  ضرورية  وُتعّد  الشباب،  مع  العاملون  ويمارسها  بها  يؤمن  اتجاهات 
القيام بدوٍر فاعلٍ لتحقيق نتاجات ذات جودة:

- يؤمن بأهمية اإلنصاف والعدالة بني جميع الشباب، وبأّن من حق كل شاب أن ينهمك في األنشطة 

   المالئمة له ولميوله.

- لديه اتجاهات إي�جابية نحو العمل الشبابي، وُيدرك أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه العمل الشبابي   

   في تطوي�ر المجتمعات.

- يثق بقدرات الشباب ولديه مواقف إي�جابية تجاههم. 

- يرفض السخرية، وَيُحّد من المواقف التي ُتفقد الشباب االحرتام أمام أقرانهم.

- ُيؤمن بأهمية إعطاء الشباب الفرصة لتحمل المسؤولية الذاتية، وي�ؤمن باستقالليتهم.

- يؤمن بأهمية وجود قواعد وإجراءات واضحة في إدارة العالقة مع الشباب وتسي�ري األنشطة، ويطبقها 

    بعدالة على جميع الشباب.

- يحافظ على توقعات إي�جابية معلنة إلنجاز الشباب.
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دور الشباب/ المشاركني في األنشطة:
- ينخرط الشباب في أنشطة ومشاريع عملية حقيقية ت�تحدى قدراتهم.

- يقوم الشباب بدور نشط وليس القبول السلبي للمعرفة التي يبثها المشرفون.

-  يكون الشاب مرسالً ومستقبالً في الوقت نفسه، ومتعلمًا ومعلمًا في الوقت ذاته.

- يتساءل الشباب وُي�بدون آرائهم وأفكارهم، ويشاركونها مع زمالئهم.

- يتشارك الشباب مع زمالئهم المعارف والمهارات وينخرطون في أعمال جماعية.

- يكون الشاب مشاركًا وله دور فاعل في عملية التعلم واألنشطة فهو؛ يعمل و يجرب، يالحظ ويشاهد، يت�أمل 

  ويتفحص، يفكر ويطرح األسئلة، يتحاور و يناقش، وصــوالً إلى بنــاء المـعـانـي والمفــاهيــم، وتنميــة المهــارات 

  والخربات. 

- يستقصي الشباب المعلومات من المصادر المختلفة ومن التجريب المباشر، الختبار الفرضيات، أو البحث في 

  التساؤالت، أو است�كشاف المفاهيم، أو حل المشكالت.

- يستخدم الشباب مصادر تعّلمية متعددة ومنوعة، الموسوعات العلمية، بنوك المعلومات، الخرباء، الظواهر 

  الطبيعية، المؤسسات المجتمعية.

- يفكرون تفكري إي�جابي، ويتعلمون من إخفاقاتهم وأخطائهم.

ممارسات ذات صلة بالبيئة التعّلمية التفاعلية وااليجابية خاصة في ورش العمل:
ويكون للمدرب/ المنشط/ الميسر الدور األكرب في بناء هذه البيئة الداعمة وتوفريها من خالل الممارسات 

التالية: 

- يهيئ البيئة التفاعلية والمحفزة والمالئمة نفسيًا واجتماعيًا وماديًا.

- ُيدخل جوًا من المرح والمتعة أثناء التعّلم والورش واألنشطة واللقاءات الشبابية.

- يمنح الحماسة والتشجيع للتعّلم والمشاركة.
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- يصغي برتكيز وتعاطف ويظهر للشباب االهتمام بما يجري في كل حياتهم, فضالً عن اإلعتناء بما يجري في 

   داخل المركز.

- يستوعب اهتمامات الشباب وتساؤالتهم.

- ُيعطي الشباب المسؤولية ويتعامل معهم باحرتام.

- ُيطبق القواعد واألحكام المتبعة بعدالة واحرتام.

- ُيؤكد االحرتام المتبادل واإلي�جابي بني الشباب.

- ُيحافظ على هدوئه ويضبط انفعاالته عند التعامل مع المشكالت السلوكية.

- ُيظهر االهتمام بأنشطة الشباب ويشارك معهم في اهتمامتهم.

- ُيعطي وقتًا لألنشطة التي تزيد االنسجام بني الشباب.

- يجعل كل شاب يشعر بتميزه وبنقاط قوته التي تميزه عن اآلخري�ن.

- يشجع العمل الجماعي وبروح الفري�ق.

ممارسات تساعد على تحفيز الدافعية الداخلية للشباب
- ُيحيط الشباب بتوقعات إي�جابية.

- ُينوع في األنشطة، بما يتوافق مع تفضيالت الشباب واهتماماتهم الناشئة عن تنوع شخصياتهم.

- ُيقّدر إنجازات الشباب كأفراد ومجموعات واإلشارة إليها.

- ُيشارك الشباب في أنشطة ت�ثري اهتمامهم.

- ُيدخل جوًا من المتعة والمرح والدعابة بني الشباب.

- يبني الثقة والمودة بينه وبني الشباب في المركز.

- يست�ثمر هوايات الشباب ومواهبهم وي�وظفها في األنشطة.

- ُيشعر الشباب بأّنهم هم من يقود مسار األنشطة وهم المساهم األكرب فيها. 
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- ينظر إلى جميع الشباب وي�وزع التواصل البصري والجسدي واللفظي بعدالة.

- يزّود الشباب بتغذية راجعة حول أدائهم بدون تمي�يز.

- يركز على نقاط القوة عند الشباب، وعلى ما يتقنون.

- يرحب بالتساؤالت واألفكار والمقرتحات غري المألوفة من قبل الشباب ويحرتمها، ويأخذها على محمل الجد.

خصائص وممارسات المدرب/ الميسر/ المنشط الداعمة للتفكري:
- يتبنى نظرة إي�جابية نحو الشباب وقدرتهم على التفكري.

- ُيظهر ميالً إي�جابيًا وحماسًا للمواقف التي ُت�ثري التساؤل والتفكري.

- ُيؤمن بأن التفكري مهارة ت�تقوى وتنمو بالتدريب المنظم، وأن تنمية التفكري هو أحد أهم واجبات المرب�ني 

   والعاملني مع الشباب.

- يحرتم تفكري الشباب في أي مستوى، وأّن هذا التفكري يعكس المرحلة النمائية التي يمرون بهــــا.

- يخلق بيئة تفاعلية ثرية يشعر فيها الشباب بالثقة واألمـان، بيئة مشجعة على التعّلـم يتـوافــر فيهــا فــرص 

   متعددة للنقاش والحوار التفاعلي الحر والخالق.

- ُيشجع الشباب على عرض آرائهم، وشرح وجهات نظرهـم حول شتى المواضيـع، واالستمـاع لوجهــات النظـــر 

   المختلفة، وتدري�بهم على اإلنصات إلى الرأي اآلخر وتقدير االختالف والتنوع.

- يست�ثمر أخطاء الشباب وي�جعلها فرصًا للتعلم، من خالل حثهم على التفكري والبحث عن األدلة والمعلومات.

- يتقبل األفكار الجديدة والغري�بة والمختلفة، وي�بدي اهتمامًا حقيقيًا في مناقشتها.

- يساعد الشباب على تحوي�ل أفكارهم إلى مشاريع.

- يطرح أسئلة مفتوحة تحتمل أكرث من إجابة، ويعطي الشباب الفرصة الكافية للتفكري والت�أمــــل في األسئلـة.

- ُيدرب الشباب على تعّلم األساليب والطرق والعمليات الذهنية بدالً من الحفظ الصم.

- ُيوفر للشباب الفرص المناسبة للتعّلم والتطور الذاتي المستقل، والوصول للنتائج التي يريدونهـا.
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- ُيوفر طرائق الحصول على المعرفة والبيانات الالزمة والمعلومات التي تخدم تحقيق أهداف التعّلم، من 

   مكتبة ومصادر ومواد وأدوات وأسئلة تست�ثري تفكري الشباب وتدفعهم للتعّلم.

- يستخدم لغة تحث على التفكري: هيا نقارن هذه الصور؟ ما الذي نتنبأ بحدوثه؟ كيف يمكن أن نصنف..؟ خمن 

  ما الذي كان سيحــدث لــو..؟ ما استنتاجــاتــك من القصــة؟ ما فـرضيــتـك التــي تفـســر بهــا..؟ ما الــدلـيــل الــذي   

   يدعــم صحة..؟ كيف تطبق هذه الفكرة؟

ممارسات تدعم دور الميسر والمدرب في تنمية اإلبداع لدى الشباب:
- إتاحة فرص االست�ثارة والدهشة واالستغراب, إثارة الحرية واالرتبــاك والتـوتـر المعــرفــي، عن طــري�ق استـخــالص 

  نتائج غري�بة, مثرية للدهشة أو متناقضة مع ما يسلم به الكثريون.

- اإلكثار من األسئلة التي تعطي فرصًا للتعبري والتخيل وتوليد االحتماالت والتنبــؤ بالمشـكــالت وطــرح الحــلــول 

  واألفكار المتعددة.

- تشجيع األسئلة والتساؤل وتقبل األسئلة الغري�بة. 

- إشاعة جو من التقبل واالحرتام والعالقات الديمقراطية.

- اإلكثار من األنشطة التي توفر للشباب فرصة للتدرب على حل المشكالت.

- استخدام أساليب التعلم النشط في اللقاءات الشبابة بشكل عام، وخاصة األساليب القائمة على االكتشاف 

   والتعلم الذاتي.

- استخدام أساليب التعّلم من خالل المشاريع والعمل الميداني واالستقصاءات.

- ممارسة النقد الذكي واإلي�جابي إلنجــازات الشبــاب بحيـث نــركــز على اإلي�جــابيــات أوال، ونعطــي فــرص للشبـــاب 

  الكتشاف نقاط الضعف، ونسأل أسئلة تساعدهم على االكتشاف الذاتي لألخطاء وتحويلها إلى فرص تعّلمية 

  جديدة.

- تقبل الشاب كشخــص ذي قيـمــة، واإليـمــان الحقيقـي بقــدراتــه، والبــدء مــن نقــاط الـقـوة لديــه والـرتكيــز عــلى 

  إي�جابياته وإنجازاته.
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- تشجيعهم على التجربة والت�أمل والخوض فيما هو غري مألوف وعادي.

- تشجيعهم على طرح مبادرات خاصة بهم.

- إدخال جو من الفكاهة والمرح داخل المركز والمحافظة على العالقات الودية داخل المجموعة.

- احرتام التنوع واالختالف وتدريب الشباب على تقبل الرأي والرأي اآلخر.

معاي�ري البيئة المواتية والمناخ الداعم  والمساند لمشاركة اليافعني داخل المؤسسات:
لكي تنجح المشاركة في مؤسساتنا وبرامجنا، ينبغي أن يتوفر مجموعة من الشروط واإلجراءات، والتي يمكن 

مع  العاملة  البشرية  بالموارد  متعلق  والثاني؛  والربامج.  بالمركز  متعلق  األول؛  مستوي�ني:  إلى  تقسيمها 

الشباب.

على مستوى السياسات وآليات العمل في المركز والربامج :
- أن ت�كون المشاركة والقيادة التشاركية والتخطيط التشاركي ... أساسيات في العمل داخل المركز الشبابي، 

  مما ُيسهل دمج مشاركة اليافعني، حيث ت�كون البنية المؤسسية أصالً قائمة على المشاركة. فمشاركة 

  اليافعني لن ت�كون فّعالة في مؤسسة ال ُتسرّي أعمالها من خالل نهج تشاركي ابتداًء.

- أن يوجد نظام يسمح لليافعني بالرتدد على المركز وي�رحب بوجودهم ويست�ثمره .

- تبني سياسات وقواعد عمل ُتشجع العاملني واليافعني على العمل معًا.

- يوفر المركز والعاملون جميع المتطلبات األساسية إلنجاح مبادرات اليافعني وأنشطتهم، مع إيمان بأّن ذلك 

  جزء أساسي من العمل معهم، يستحق أن ُننفق عليه من وقتنا ومن موازنة المركز.

- أن يكون لدينا آليات تواصل مستمرة ودائمة مع اليافعـني واليــافعــات بمختلــف فــئــاتهم، وتنوعهم )ذكــــور، 

  إناث، خارج التعليم، معرضون للخطر( داخل المجتمع المحلي.

- أن ت�كون الربامج مبنية أصالً على حــاجــات الشبــاب وملبيــة لهــا، مع مراعــاة تنــوع الحــاجــات حســب تنــوع فــئــات 

  اليافعني أنفسهم.
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- أن يكون لدى إدارة المركز إيمان بأهمية وجود اليافعني، وأّن مشاركتهم هي حق وحاجة وهدف بحد ذاتها. 

- أن يكــون لدينــا سيــاسات وآليات واضـحــة ومتفــق عليها داخل المركز لمشاركة اليافعني في تصميم الربامــج 

  وإدارتــهــا وتنفيــذهـا.

- أن ت�كون مشاركة اليافعني مبنية على نهج ت�كاملي بحيـث تعمــل الربامــج مع أهــالـي اليــافعـني أيـضـًا لت�كـــون 

  األسرة بيئة داعمة للمشاركة. 

- وجود سياسات في المركز تسمح لليافعني وت�تيح لهم فرص ممارسة القيادة واتخاذ القرار، والنظر لذلك 

  على أّنه آليات عملية لتمكينهم وبناء جاهزيتهم بشكل عملي، وما يتطلبه ذلك من تقبل األخطاء واإلخفاقات 

  وتحويلها إلى دروس تعليمية.

)على مستوى  يتوافر فيهم  يكونوا ممن  أن  يجب  المركز:  العاملني في  على مستوى 
الشخصية، المعارف، االتجاهات، والمهارات(

-  اإليمان بقدرات اليافعني والثقة بهم، واإليمان بأهمية مشاركتهم.

- أْن يكون لدى العاملني تفهم إي�جابي وموقف سليم من المرحلة العـمريــة )مرحــلــة وليــس مشــكلــة، طاقــة 

  ومورد وليس أزمة(.

- أْن يؤمن العاملون بأّن دورهم تنمية اليافعني وليس تشكيلهم، تطوي�ر وتعـزيـز وعيهم وليس فــرض آراءنــا 

   عليهم. وأّن دورنا كعاملني معهم ينطلق من رعايتهم وليس الوصاية عليهم. وأن ُنمّيز بني ممارسة سلطـة 

   إدارة الربامج وبني التسلط والسيطرة.

- أْن يلتزم العاملون بالعدالة وعدم التمي�يز بني اليافعني بنـاء على أي معيـار أو اعتبار.

- أْن يكون لدى العاملني معرفة علميـة وتفهـم للخصائـص واالحتيـاجــات النمــائيــة للمـرحـلــة العمــرية. وتفهـــم 

   للظروف والقيم التي تحكم وتؤثر في البيئة التي يعيش فيها اليافعــون. وعلى درايـــة كــافيــة باحـتيـــاجـــات 

   ومشكالت اليافعني في المجتمع المحلي.
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- معرفة بفوائد المشاركة، عوائقها، آلياتها، أدواتها، مستوياتها، تخطيطها.

- أْن يـكــون لــدى جميــع الـعـامـلني تمكُّن مــن مهــارات التواصل الفّعال مع هذه الفئة العمرية وكيفيــة تحفيــزهــا 

   وإدارة الـحـوار مـعـهـا بشـكــل مــالئــم.

- أْن يكون لدى العاملني مهارة تقبل التنوع واالختالف، ومهارة إدارة الخالف مع اليافعني.

- أْن يكون لدى العاملني قدرة على التخطيط التشاركي واإلدارة التشاركية للربامج، وتمكُّن من آليات المشاركة 

  في اتخاذ القرار وصناعته وحل المشكالت التي تواجه الربامج بطرق تشاركية. 

- أْن يكــون العاملـون مصدر دعم وأمـان ومســاندة لليافعني من خــالل ممــارسات عمليــة تـدعــم ذلك، واجتـناب 

   الممارسات التي تؤدي إلى أْن يكون العاملون مصدر قلق لليافعني.
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نماذج المتابعة والتقي�يم وخطة التحسني
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مقدمة
بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة،  ت�تطلب جمع  ُتعّد عملية المتابعة والتقي�يم عملية منهجية، 

باستخدام أدوات متنوعة في ضوء أهداف محددة، بغرض التوصل إلى تقديرات وأدلة )كمية ووصفية( ُيستند 

هذه  تنجح  ولكي  والمؤسسات.  والربامج  باألفراد  ت�تعلق  مناسبة  قرارات  اتخاذ  أو  أحكام  إصدار  في  إليها 

العملية ال بد من أْن تستند إلى مجموعة من المعاي�ري والمؤشرات، التي تساعد في إصدار أحكام موضوعية 

مبنية على معاي�ري واضحة ومحددة ومؤشرات مقيسة.

 ومن هنا سعينا في هذا الدليل اإلرشادي إلى تزويد العاملني في تقي�يم المؤسسات الشبابية بمجموعة من 

المعاي�ري والمؤشرات، التي يمكن استخدامها ضمن أدوات قياس ومتابعة للوقوف على نقاط الضعف والقوة 

الممارسات  أفضل  إلى  وصوالً  عملها  في  المستمر  التحسني  على  ومساعدتها  الشبابية.  المؤسسات  عند 

الموصى بها في العمل الشبابي.

ونؤكد هنا على فكرة غاية في األهمية وهي أّنه ال يوجد طريقة واحدة متفق عليها وتخلو من العيوب إلعداد 

المعاي�ري والمؤشرات وأدوات قياسها. كما أّن المعاي�ري قد تختلف من برنامج آلخر وفق االختالف في رؤيته 

وأهدافه العامة. وما ُيعد معاي�ري مالئمة لقياس أداء برنامج معني قد ال تصلح لقياس برنامج آخر. ومن هنا 

حرصنا في إعداد هذه الوثيقة على أن ت�كون المعاي�ري مرنة وقابلة للت�كي�يف، وأن ت�تمتع بالوضوح والشمول 

لجميع مكونات العمل الشبابي، وسهولة االستخدام والقابلية للقياس، والواقعية من حيث مراعاتها للظروف 

المحيطة بعمل المؤسسات الشبابية، خاصًة أّن أدلة منظومة العمل الشبابي العربي تخاطب كل المؤسسات 

الشبابية في البلدان العرب�ية على االختالف البنّي والواضح في ظروفها.
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   وفيما يلي مجموعة من القضايا التي رأينا ضرورة الوقوف عليها قبل استخدام النماذج المرفقة:

- إّن نماذج المتابعة المستخدمة هنا هي بمثابة أدوات مخصصة لالستخدام المستمر لتحـديـد مجـاالت العــمـل  

  المختلفة التي تحتاج إلى تطـويـر، وليـس المقـصـود منـهـا الحـكـم على المؤسـسـات أو وضعـهـا في تصنيــف 

  متدرج، أو استخدامها لمرة واحدة فقط.

- روعي في هذه األدوات البساطة وسهولة االستخدام، حيث نأمل أن تصبح هذه األدوات مكونًا أساسيًا من 

  مكونات عمل المؤسسات الشبابية كأدوات داخلية، يتم استخدامها بشكل دوري.

- تم تنظيم األداة بنفس طريقة تنظيم مجاالت المعاي�ري )المركز، الموارد البشرية، الربامج، الحوكمة واإلدارة( 

  وكما تم سابقًا تحديد مكونات فرعية لكل مجال رئيسي، ولكل مكون عدد من المعاي�ري وكحد أدنى معيار واحد، 

  ولكل معيار عدد من المؤشرات القابلة للقياس والتحقق.

- التقي�يم المقرتح هنا يركز على الوصف النوعي حسب كل مؤشر وأحيانًا يتم االكتفاء بنعم أو ال، وهذا يعتمد 

  على طبيعة المؤشر المطلوب. حيث ال يوصـي هذا الدلــيـل بالتـركيــز علــى التـقــديــر اإلحصــائــي الذي قــد يــكـون 

  مفيدًا على مستوى وزارات الشباب ومختصي التقي�يم. حيث أثبت هذا النوع من التقي�يم صعوبة في الميدان     

  على مستوى االستخدام الداخلي في المؤسسات، وإعطاء أرقام صماء ال تساعد كثريًا في عملية بناء خطة 

  التحسني.

- النموذج األول المرفق ضمن هذا الفصل ُيساعد المــؤسســات الشبابيــة علـى تقي�يــم الوضـــع الـقــائـــم حســب 

  مجاالت المعاي�ري التي تم توضيحها في الفصل السابق.

- يتم تعبئة النماذج من خالل عمل تشاركي ويكون للشباب واليافعني دور أساسي في هذه العملية.

- التنويع في مصادر البيانات: حيث يجب أن ُيستمع لجميع أطــراف العــمـل الشبــابــي، بحيث يمــكــن أن يــكــون من 

   مصادر البيانات:

- الشباب واليافعون أنفسهم، الذين يرتددون على المـركــز ويستفيــدون من خــدمـاتــه، إضــافـة إلى عينــة من 

   الشباب في المجتمع المحلي الذين ال يرتددون على المركز.
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- الــــمــــوظـــفــــون الـــعــاملـــــون فـــــي الـــــمـــركـــــز: المتفــرغـــــون والـعـامــلـــــون بشكـــــل جـــــزئـــي والمتـطــوعــــــون.

- أهالــــــــي اليــــافعــــني والشبــــــاب.

- قادة المجتمع المحلي، مثل عينة من المدرسني في المدارس المحيطـــة بالمركــز، نشطــاء في مــؤســســات 

   أخرى داخل المجتمع المحلـــــــي.

- السـجـالت والتـــقــــاريـــــر والوثائــــــق الخــاصـــــة بالمشـاريــــع واألنشطــــة والملفـــــات التــــــوثيقيــــــة.

- التنويع في أدوات جمع البيانات: والمقرتح هنا التنويع في األدوات والوسائل، مع التذكري بأّنه ليس بالضـرورة  

   استخدام جميع هذه الوســـــائــل لكــل مؤشـــر، وإّنـمــا يعتـمــد ذلك على طبيعــة المؤشـــر.

  واألدوات المقرتحة هي:

    - تحليل محتوى السجالت: للحصول على المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات، وقد ت�كون هذه السجالت خاصة 

     بالموظفني وت�أهيلهم، أو األنشطة أو التقي�يــم أو تـقاريــر توثيقية أو تقي�يميـة لبعض الفـعـاليـات أو وثــائــق 

     المشاريــــــع وخططهـــا.

   - عقد مجموعات تركيز )بؤرية(: لعــدد من اليافعني المشــاركني في الــمــركــــز، أو لألهــــالـــي، أو المــــــوظفــني.

   - إجراء مقابالت مفتــوحــة مع الشبـــاب واألهـــــــالي والمــــوظفـــــني وقــــادة الـــرأي في المجتـمـــــــع المحلـــــــي.

   - المالحظة والمراقبـة المباشــرة التي يقــوم بهـا الخرباء ومشرفــو التقي�يــم، خــاصـة للكـشـف عن الممــارسات 

     المهنية.

  - الزيارات المباشرة خاصة ما يتعلق بالبناء والمركز.

دليل  إلى  بالعودة  القارئ  نوصي  البحثية،  األدوات  هذه  وبناء  تنظيم  كيفية  على  لالطالع  مالحظة: 

التخطيط التنموي للربامج الشبابية، فصل أدوات جمع البيانات.
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- النموذج الثاني المرفق في هذا الفصل يساعد المؤسسات الشبابية على تحوي�ل نتائج التقي�يم إلى خطة  

  عمل لتحسني األداء للوصول إلى المعاي�ري المطلوبة خالل مدة زمنية.

- وأيضًا نؤكد هنا على ضرورة النهج التشاركي في وضع الخطة المقرتحة للتحسني ال سيما اليافعني والشباب.

- الخطة التحسينية تحتوي على قائمة بجميع المجاالت التي تحتاج إلى تحسني بناء على نتائج النموذج األول.

- يتم الرتكيز على المؤشرات التي لم يتم الوصول إليها، ال سيما المتصلة بالموارد البشرية والبيئة اإلنسانية 

   للمركز وذات الصلة بدور اليافعني ومشـاركتهــم داخــل المـركـــز وبـــرامجــه، أو الـتـي تمـس حمــايـــة اليــافعــني 

   وحقوقهم.

- يتم تحوي�ل نقاط الضعف في كل مجال إلى هدف قابل للقياس والتحقــق ضمن مدة زمنية محددة بما يتوافق 

   مع المعيار المقرتح.

- تنطلق الخطة من تحديد الوضع الحالي لكل مكون ومن ثم تحديــد الوضع المــرغــوب الـوصــول إليــه خــالل فـرتة 

   زمنية، ويم كذلك االتفــاق علـى األنشــطــة واإلجــراءات التي ستـقــوم بهــا المــؤسـســة للوصــول إلى الــوضــع 

   المرغوب لكل معــيار.

- خطوات التطبيق داخل المؤسســة:

      1 ( تقوم المؤسسة بإجراء تقي�يم شمولي لجميع المجاالت التي تشملها المعاي�ري.

     2 ( بناء عليها ُتحدد نقاط الضعف الرئيسية.

     3 ( يتم بناء خطة التحسني والتي ت�تضمن أهداف محددة قابلة للقياس، إجراءات ونشاطات لتحقيق األهداف،   

        تحديد المسؤوليات )مداها الزمني ستة أشهر(.

     4 ( يتم تنفيذ الخطة ومتابعتها لمدة ستة أشهر.

     5 ( يتم تقي�يم جديد لإلجابة عن سؤال ما التحسن الذي تم؟ أين نحن اآلن من المعاي�ري؟

      6 ( بناًء على التقي�يم الجديد، تقوم المؤسسة بإعداد خطــة جديــــــدة إلدخـــــال مزيــــــد من التحسيـــنات )مداها    

           الزمني ثالثة أشهر(.

     7 ( تخضع الخطة للتنفيذ والتقي�يم خالل ثالثة أشهر.
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جدول )1( التحقق من تحقيق المعاي�ري والمؤشرات الخاصة بالمركز )المبنى والبيئة(

المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

)1-1(
الموقع

- يجب أن يكون المركز 
  في مـــــكــــــــان آمــــــــن 
  ويسهـــــــل الوصــــــول 
  إليه من ِقبل الشباب 
  واألفراد المجتمـــــــــع 

  المحلــــــــــي.

- يقع المركز في منطقة سكنيـــــــــة 
  آمنة اجتماعيًا، ومن المخـــــــاطـــــــــــر 
  المادية مثل  التلوث والحوادث أو 

  التعــــــــرض لإلســـــــاءة.
- يمكن الوصــول للمركز بسهــــــــــولة 
  وأمـــان لجميـــــــع فئـــــات الشـــــــــــبــاب 

  واليافـــعــــــــني.
- يمكن الوصول من المبنى إلـــــــــــى 
  مساحـــــــات خـــــــــارجيـــــــة للرتفيـــــــــــــه 
  وممارســــــــــة األنشطة الخــارجيــــــة.

- يمكن لليافعــني/ اليافعــــــــات ذوي  
  اإلعاقـــــــة الوصـــــــول إلى الــمـــــــركز 

  واالستفــــــــــادة من خـــــدمــــــاتــــــه.
- ينشـــــــر المــــركز أوقـــــــــات الــــــدوام 
  وعنوان الموقع في مكان واضــــح.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

)2-1(
 الحجم 

والمساحة 
والمرافق

- يتمتــــــــع المــــــــركز 
  بمساحــــــــــات كافيــــة 

  ت�تناســــــــب مع عـــــــــدد 
  الشباب المرتـــــاديــــــــن 
  للمؤسسة ونوعيــــــة 
  األنشطة المقدمـــــــة. 
  وفي حــــــــــــال عـــــــــدم 
  توافر المساحة يتــــــم 
  االستـــــــفــــــــــادة مــــــن 

  مرافـــــــــــق المجتمــــــــع 
  المحلي ومؤسساتـه.
- ت�تمــــتـــــــــع مـرافـــــــــــــق  
  المبنى بحالــــة جيــدة 
  من حيث النظافــــــــــــة 
  واأللوان ونـــــــــــوعية 

  األثــــــــــاث.
- ت�تــوافــــــر أجــــــــــهـــــــــزة 
  حـــــــــــاسب متـــــــصـــلــــــة 
  بشبكة العنكبوتية من 
  أجـــــل استخدامهـــــــــــــا 

  يومــــــيًا. وفــــــق نظام 
  إلدارة وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
  استخدامـــــها  وضمـان 
  االستخدام العــــــــــــادل 

  لـــــهــــا.

- يحتوي المـــركز على حد أدنــــى من 
المساحــات والغــــــــرف المخصصـــــــــــــة 
  لألنشطة واالجـتماعـات الشبابيــــــــة.
- ُينسق المركــــــــــز مـــــــع المـــــــــدارس 
  والمؤسسات المحليـــــة لالستفادة 

  من المساحات المتاحة.
- ُيراعى مالئمة المساحات لذوي 

   االحتياجات الخاصة.
- ُتست�ثمـــــر المســــــــاحــــــــات األكـــــــــــــرب 

  في المركز لصالح أنشطة الشباب.
- أن ت�كون المرافق  الصحية )دورات 

  المياه( متوافــــــــرة ونظيفـــــــة، وأن 
  ت�كون مواد التنظيف الشخصيــــــــــــة 

  متوافرة باستمـــــــــرار.
- يتم استشارة اليافعني والشباب 

  بشــــــــأن أولــــــــــويــــــات استخـــــــــدام 
   المســــــــاحـــــــــــات المتاحـــــــة.

- ُيفضل في المراكز الجديدة ) تحت 
  اإلنشاء، أو إذا توافر الــــــــــــدعـــــــــم 

  المالي الكافي ( تخصيص قــــاعــــــــة 
  لالجتماعات، قاعة رياضـيــة، قاعـــــــة 
   متعددة األغراض، ساحات خارجيـــــة.
- ت�تصل أجهــــــــزة الحاسب بالشبكـــــــــة 
   العنكبوتية اآلمـن والمراقب، ومع 
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- يتوافر مســـــــــــــاحــــات 
  لعقد االجتمـاعــات غري 
  الرسمية، يـــــمـــــــــــارس 
  فيـــــــــــهـــا الــــــــشبـــــــــاب 
  هواياتهم ورياضـــــــات 
  وفنــــــــــــــون مختلـفـــــــة 
  يلتقون فـــــيها مـــــــــــــع 

  أقرانهم.

  أجهـــــــزة االتــصـــــــــال بالــحــــــــاســـــــب،   
  وتعمل بانتظام وبصورة مستمرة.

- تزود أجهــــــــزة الحاســـــــب بأحـــــــــــدث 
  الربامج -إن أمكن- مع مجموعـــــــــــــة 
  من الربامج موزعة على األجـــهـــزة، 
  ومــــــــــــزودة بربامــــــــــج مــــــضـــــــــــــادة 

   للفيـــــــروسات.
- ت�توافر مجمــــــــوعة من المـــــعــــدات 
   والمــــــواد األساسيـــــــة للفنــــــــــــون 
   والِحَرف اليدـــــــوية والقرطاسيــــــــــة 
  والرياضة لالستخدام اليومي فــي 

  المركـــــــــــــز.
- ُتختار أدوات الرياضـــة األساســــــــــية 
  من قبل اليافعيــــــــــــــن/اليـــــــافعـتات  
  من  مـــختلــــــــــــف األعمــــــــــــار طبقـــــــًا 
   لالحتياجات واألولويــــــات الخـــــــــاصة 
  بهم. كما يتــــم اختيــــــار اـلمـــــــــــــــواد 
  واألدوات األخـــــــرى مــــــثـــــــــل أدوات 
  الِحَرف اليدوية من قبل اليافعـــــني/
  اليافعات، ويتــــــــــــم تـــــوفريها على 

  أســــــــاس يومــــــــي.
- يتناسب األثاث مع  الــيــــافعـــــــــــــني، 
  ويكون متينًا ومالئمًا لألنشــــــــــــطة 

  المعد لها.
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- يراعى في األثــــــــــــاث ُمالءمــــــــــــــــته 
  لليافعني ذوي اإلعــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــة.

- يتم المحافظــــــــــــة على الــمركـــــــــــز 
    وصيانته جيــــــدًا،  بحـــــــــــــيث ت�كــــــــون 
   األرضيات متساوية ونظيــــفــــــــــــــــة، 
  والساللم والممرات والمداخــــــــــــــل 

  سالكة وآمنة، والتمديدات 
  الكهربائية سليمة. 

- ت�كون األرضيات متساوية ونظيفة، 
   والساللم والممرات والـــمداخـــــــل 

   سالكة وآمنة لذوي 
   اإلعـــــاقـــــــــــــــة.

- يكون المركــــــــز حســــــــن اإلضـــــــــــاءة 
   والتــــــهـويـــــــــــــــــــة.
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)3-1(
 الوقت

- يفتح المركز أبـــــوابــــه 
  بشــــــكـــــــل منتـــظــــــــــم   
  لمــــــدة ستــــــة أيــــــــام 
  في األسبــوع، وفـــــي 
   األوقات التي تناسب 
   اليافعني/اليافــــعـــات 
   الملتحقني بالمدارس 
  والمتســـــرب�ني )بــــمــــــا 
  في ذلك اليافـــعـون/ 
  اليافعات العامــلــون(.

- يكون المركز مفتوحًا بعد المدرسة 
   خالل األيام الدراسية.

- يكون المركز مفتوحًا خالل األسبوع 
  في أوقــــــات تنــــــــــــاسب الشبـــــــــــاب 
  المنقطـعــــــــــــني عــــــــــن الدراســـــــــــة، 

  بما في ذلك العاملون منهـــــم.
- يشارك اليافعون/اليافعات في 

   تحديد ساعات فتح المركز.
- ُيعلن عن ساعــــــــــات فتح المركـــــــــــز، 
  ويكون المركـــــــز مفتوحًا بانتظــــــــام 
  وبشكل  ثابت في جميع األوقـــــــــات 

  المحــــــــــددة.
  - ُيحدد المركز الشـــــــــروط المتعلقة 

   بفئات عمــــــــــــــــرية بعينهــــــــــــــا إذا 
    تطلب ذلك المصلحـــــــــــة الفضـــــلى 

   لهذه الفئة.
   - ت�توافر معلومات بشأن المركز 

     وكيفية عمله  بما في ذلك 
     العضوية ومجموعات اليافعني/
    اليافعات واللجان وحول الربامج 

    اليومية والشهرية والسنوية 
    للنشاطات.
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 )4-1(
البيئة اآلمنة

- يتميز المركز بطبيـــعـة 
  قائمة على االحــــرتام 
  المتبادل، والمشاركة، 

   وعــــــــــدم التمي�يـــــــــــز.
- ترتــــــــــــــاد الـمــــــركـــــــــــز 
  مجموعــــــــات مختلفة 
  مـــــــــن اليـــــــــافعـــــــني/

  اليافعــــــــات مــــــن حيث 
  الفئـــــــــــة العمــــــريـــــــــة  
  والخلفية والقـــــــــدرات 

  والظــــــــــروف.
- يعترب المركز الشبابي 
   بيئة آمنـــــــــة لجميــــــــع 
  اليافعـــني/اليافعـــــات، 
  ومساحة يشعــــــــــــرون 
  فيهـــــــا باألمــــــــــــــــــــــان،   
  ويستطيـــعــــــــون إثـارة 
  المواضيــــــــــــع بثقـــــــــــة 
  مع الموظفــني ومـــــع 

  أقرانهـــــــــــم.

- ُيستــــــخدم الـمــــــركز مــــــن جــــــــانــــــب 
  اليافعني/اليافعات من كل األعمـار. 
  ومن جميع الفئات ) عــلى مقـــــــاعد 
  الدراسة، متسرب�ني  من المــــــدارس،  
  يافعون في سـوق العمـــــــــل، ذوو  

  االحتياجــــات الخاصــــــة. 
- تشمل قواعد المركــــز )العــــــــدالــــة 
  وعدم التمي�يــــــز، احرتام اآلخــــــــري�ن، 

  عدم إساءة المعاملة، نبــذ العـــنــف 
  وتقدير  قيمة الحوار، المشاركــــة(.
- يوجد سياسة واضحة وملتزم بــها 
  تمنــع أي شكــــــــــــــل مــن الرتهيــــــــب 

  أو اإلساءة اللفظيــــــــة أو  البدنيـــــــة 
   بني مستخدمــي المــــــركز فيــــــــــمــــا 
   بينهم أو ما بني متلقي الخــــــــدمة 

    أو الموظفني.
- يشعر اليافعون/ اليافعات من كل 
   األعمار والخلفيات أنهم قادرون 

  على التعبري عن آرائهم.
- يجـــــــــري االحتفــــــــــــاظ بمـــــــــعـــــــــدات 
  اإلسعـــــــــاف األولية وصيانتهــــــا كل 

  سنة.
- يجــــــــــــــري اعتـــــمــــــــاد إجـــــــــــــــــراءات 

    للطــــــوارئ والتعريف بهـــــا.
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- يعترب المركز مكانــــــــًا 
  يتمتع فيه اليافعون/
  اليافعات بالحمــــــايــــــة 
  من كل أشكــال ســــــوء 
  المعاملـــــــة: العنـــــــف 

  والرتهيب من جانـــــــــب    
  األقـــــــران، اليافعـــــــني 
  األكـــــــــرب أو األصغــــــــــر 
  سنًا، الشباب وكذلك 
  من جانب الموظفني 

  )بمـــــــــــــا فـــــــــــــي ذلك 
  المتــــــــــطـــــوعــــــــــون(.
  يشارك اليافعـــــــــــون/
  اليافعــــــــــــــات فـــــــــي 

  إدارة شــــؤون المركز، 
  وتجري استشارتهم 

  وإشراكهم في صنع 
  القرارات، وفي اختيار 
  النشاطات التي تقام   
  في الــمركـــــــــــز وفي 
  المجتمـــــع المـحلـــــــــي 

  وقيادتها وتنفيذهـا.

- توجد في المركز سياسة واضــتحة 
  ومعلنة خاصة بحمــــــــــاية األطــــــفال 
  واليافعـــــــــني/اليافعــــــــــات، ويتـــــــم 
  التعريف بشأنها داخل المــــــــــركــــــز.

- يعتمد آليات تبليغ مقيـــــــــدة لإلبالغ 
   عن حوادث إساءة المعــــــــــــــامــــلة، 

  العنف والرتهيب، شاملة أســـــــاليب 
  للتبليغ عن المشرفني والمديري�ن.

- يراعى عدم دمج الفــئات العمريــة 
  جميعها في أنشطـــــــــة المـــــــــــركـــــز 
  وبرامجــه،  ويتــــــــــــم فصل الفئــــــــات 
  العمرية الــمختلفة عن بعضها عند 
  تنفيذ الربامج واألنشطة المختلفة.

- ت�توافر آليات معينة الستــــــشــــــــــارة 
  جميع األعضاء/  متلقـــــــــــي الـخدمة 
  في المركز وأخذ آرائهم عند صنـــــع 

  القـــــــــــرارات.
- ُيستشار الشباب بشكـــــل منتظـــــــــم 

  حول أنشطة المركز وإدارته.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

- يستشــار اليافعــــــون/
  الــــــيـــــــافــــعــــــــات فـــي  
  المجتمع من مختلــــــف 
  األعمــــــــــار والخلـفيــات 
  فيما يخص المـــــركــــــــــز  
  وأنشطته وفعالياتــه.
- يستعـــــــان بأســـــــلـوب 
  التعليـــــــم المـــرت�كــــــــــز 

  علــــــــــــــــى المتعلــــــــــم، 
  والتعلم النشــط، في 
  جميع ورش العــــــــمـــل 
  والدورات واألنشطــــة
  التعليمية والتدري�بية. 

- توجد آليات خاصـــــــــة في المركـــــــــز 
  يعرب الشباب من خاللها عن آرائهـم 
  ويثريوا القضايا والمشاكل، وتؤخــذ 
  جميع المواضيــع على محمل الجــــد 

  وي�جاب عليها.
- يشارك اليافعـــــون/اليافعـــــــات من 
  مختلف األعمـــــــار والخلفيــــــــات في 
   اختيار أنشطة الربنامج والتخطيــــــط 

  لها على أســـــــاس منتظــــــــــم.
- ُتوجد معاي�ري واضحة خاصة باختيـــار 
  اليافعني/اليافعات للمشاركة في 

  األنشطة والفعــــــاليــــــــــات.
- يشــــــارك اليــــــافعون/اليـــــافعــــــات 
  بإدارة الربامج اليومية والشهرية 

  والسنــــــوية.
- تضم كل مجموعـــــــــــة تخـطــــــيـط أو 
   استشارة أو أية مجــموعة أخــــــرى 
   ممثلني  عن كـــــــل األعمــــــار ومـــــــن    

   خلفيــــــــــات متنــــــوعـــــــة.
- يكون محتوى الــــــــــدورات وورش 

   العمل التي تعقد في المركــــــز أو 
  في المجتمع المحلي ذا أهميــــــة 
  بالنسبة لحياة اليافعني/ اليافعات 

  وهمومهم.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

- يستعان بأساليب تعليم وتــــــــدريب 
   تشاركية خـــــالل الــــــــــدورات وورش 

   العمـــــــل داخل الــــــمـــــــركــز.
- يستعـــان بأساليب تدريب تطبيقية 
   )تعلم من خالل الممـــــــارسة( في 
   الــــــــدورات وورش العمـــــــــل التي 

   يعقــــــــدها المــــــركز.

)1-2(
 مجاالت 
الربامج، 

وطبيعتها

- ت�توافق برامج المركز 
  مع مفاهيم التنميــة 
  الشبابية المجتمعيـــة.
- ت�تنوع الـــــــــربامج بـــمـــا 
   يالئـــــم االحتـــياجـــــــــــات 
  المختلفــــــــة للشـــــــباب 

  واليـــــافعيــــــــــن.
 - ُتبنــــــى الربامـــــــــــــــــــــــج 
  على دراســــــــات تحديد 
  احتيـــاجات ميــــــدانيـــــة.

- يتم تدريب العاملني في الـــمـــــــركـز 
  على تخطيط البـــرامج من منــظــــــور 

  التنمية الشبابية المجتمعـــــية.
- ُيخصص مبلغ لمبادرات الشباب.

- ُتشجــع المبادرات الشبابية، ويتـــــــم 
  تقديــرها بشـــــكل علنــي من خـــــــالل 

   شهادات وجوائز إن أمكـــن.
- ُيـروج للمبادرات الشبابية من خالل 
   اإلعالم المحلي، بقيادة الشبــــــــاب 

   أنفسهم.
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جدول )2( التحقق من توفر المعاي�ري والمؤشرات الخاصة بالربامج والمشاريع واألنشطة

المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي          التحقق 

لمدى وجودة 

التحقق النعم

- تركــــــــــــــــز المشـــــــاريـــع 
   على بناء المهــــــــارات 
   والـــــــــقــــــــــدرات عنــــــــد    
   الشبــــــــــاب من خـــــــالل 
   برامــــــــــــــــــج تنمـــــيــــــــــة 
   ومهارات حيــــــــاتيــــــــــة 
   منوعــــــة ومستمــــرة 
  ومت�كررة في المـــركز.

- تشــــــــــــمل مجــــــــــــــاالت 
  متعددة بحيث تالئــــــم 
  جميــــــع الفئـــــــــات في 
  المجتمــــــــــــــع وبمــــــــــــا 
  يلبـــي االحتــــــــــياجــــــــات 

  المتعددة لليافـــعني.

- يتم إجراء دراســــــة بالتشــــــــــارك مع 
   الشباب لتحديــــــــد االحتياجــــــــات.

- يوجد برنامــــــــــج معلـــــــــن ودائـــــــــــــم 
  وبأسلــــــــوب التعّلم النشـــط لتنمية 
  المهارات الحياتيــــة عند الشـــــــبــــاب.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

 )2-2(
اإلتاحة 

وإمكانية 
الوصول

- ت�توفــــــــــر الخدمــــــــــات 
  والربامج لجمـــــــــــيــــــــــع 
  فئـــــات اليــــــــــــافعــــــــني 
  فــــــي المجـتمــــــــــــــــــــــع 
  المحلــــي، ويتــاح لهم 
  إمكانيـــــــــــة الـــوصـــــول 
  إليها، خاصة الفئـــــــــات 
  المهمشـــة واألقـــــــــل 
  حظًا وذوي الظـــــروف 

  الخاصــــــــــة.

- ت�أخذ المؤسســة بــــــعني االعتــــــبــار 
  جميع فئات اليافعني عند تخـــطيـــط 

  الربامــــــــــــج.
- توفر المؤسســـة فرصة الوصــــول   

   إلى الخدمات لجميــــــــــع اليافعــني 
   والشبـــــــــاب.

- يمكن لليافعني/اليــــافعــــــات ذوي 
   اإلعاقة الـــــــوصول إلى المـــــــــركــز 

   واالستفادة من خــــــــدمــــــاتـــــه.
- ينشر المركـــــــــز أوقــــات الـــــــــــدوام 
   وعنوان الموقع في مكان واضح.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

)3-2(
 الربامج 

واألنشطة 
اليومية 

- توفــــــــري حـــــــّد أدنـــــــى 
  من الربامج األساسية 
  لليافعني واليافعـــات، 
  ويتواجد موظفـــــــــــون 
  متفهمون للتفاعــــــــل 
  مـــــــــع الــــــــــــيافعــــــــــني 
  واليــــــــــــافـــــــــــعـــــــــــــات، 
  واالستـــــــــجــــــابــــــــــــــــــــة 
  لمـــــــــتطلبــاتـــــــهــــــــــــم 
  وتســـــــــاؤالتـــــــهــــــــــــم.
- إعـــــــــداد برنــــــــــــامــــــــــج 
  خــــــــــــاص بالفعاليـــــــات 
  واألنشطــــــة اليومــــية 
  واألسبــــــــــــوعــــــــيـــــــــــــة 
   المتاحــــــة لليافعـــني/

  الــــــــيــــافــــعـــــــات.

- يوجـــــد خطـط واضــحـــــة لألنشطـــــــــة 
   اليومية واألسبوعية والشهريــــة 
  والموسميـــة معلنة وت�تناسب مع 

   جميع فئات اليافعــــني.
- تشمل المرافق األســــــاسيــــــــــــــة، 
  واألنشــــــــــطة اليوميــــــــــــة )إنرتنت، 
  استعــــــــالم ومكتبـــــــــة، اللـــــــقاءات 

  االجتماعيــة، تواصل غري رسمي مع 
  األقران، مساحات آمنة للــــــــرياضـــــة 

  واللعـــــب(.
- يتنوع الربنامج ويشمل فعالـــــــيـــات 
  فــــــي المركـــــــز وفـــــي المجتـــــمـــــع 
  المحلي ورحلـــات خارجهما، ويتنوع 

  الربنامج كل سنــــــــة عن األخـــــرى. 
- يوجد تنوع في الربامج السنويـــــــة 

   من معسكـــــــــرات ومهــــــرجــــــانــــــــات 
   واحتـــــــفــــــاليـــــــات.

- يعلن عـــــــن الربامج بشكــــل دوري 
  لليافعني في المجتمـع المحلي.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

)4-2(
 دور الشباب 
في الربامج

- يجري إعداد برنامــــــج 
  لمشاركـــة اليافعـــني/
  اليافـــــــعــــــــــــــات فـــــي 
  التشاور، والتخطيـــط، 

  صنع القرار، وتنظيــــــم 
  النـــــــــــشــــــــاطــــــــــــــــــات 

  والفعاليات وقيادتها 
  في المركـــــــــز وفـــــــي     
  المجتمـــــــــــــع المحلي.

- يعمل المركـــــــــز علـــى 
  التواصل مع اليافعني 
  واليافعــــــــات فــــــــــي 

  المجتمــع المحلي من 
  خــــــــــــالل التـــــــــــشاور 

   واإلعـــــــــــــــالم.

- ُتشكَّل مجمـــــــــــوعــــــــــــات أو لجــــــــــان 
  من اليافعني/اليافعـــــــــات وتجتمـــع    

   هذه اللجان دوريــــــًا.
- يشـــــــــارك في عضـــــــوية اللجـــــــــان 

   يافعون من مختلــــــــــــف األعـــــــمـــــار 
  والخلفيـــــــــــــات وضمـــــــــــن الفئــــــــــــــة 

   المستهدفـــــــــــــــة.
- يشارك اليافعون/ اليافعات فــــــي 
   تقي�يم الربامج الشهـــــــــرية، وي�ؤخذ 
  رأيهـــــــــــــــــــــــــم على محمــــــــــــل الجـــّد 

   واالهتمــــــــــام.
- ُيستشار اليافعون/ اليافعات في 

   المركز وفي المجتــمع المحلــــــــــي 
   حول موضوعات الربامج السنوية.
- يـــشــــــــــــــــــــارك اليــــــــــافــــــــــعــــــــــــون/
  اليافعــــــــــــــــــــــــات فــي التخطيــــــــــــط 
  للربامج من خــــــــــــالل المجموعــــــات 
   واللجان، حيث يتم تشكيل لجان من 
  الفئات المختلفــــة وتجتمع بشكـــــــل 

   دوري. 
- تعقــــد أنشطة التواصــــــل على نحو 
   منتظم مرة كل شهر على األقــــل.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

- يقوم المركز بإجــــــــراء مشـــــــــاورات 
   منتظمة مع اليافعني/اليافعــــــــات 
   في المجتمــــــــع المحلـــــــــي مرتـــني 
  في السنة على األقــــــــــل. ويأخـــــــــذ 
   المركز في االعتبار األفكـــار واآلراء 
   الواردة من اليافعني/اليــــافعـــــــات 
  في المجتمع المحلي ويدرجهـــــــــــا 

  في برامـــجـــــــه.
- تستـــــــــــــهــــــدف بــــرامـــج الــــتــواصـــل 
   مجموعات من اليافعني/ اليافعات 
   غري القادري�ن على الوصـــــــــول إلى 
  المركز، أو يواجهون صعـــوبات، مع 
   توجيه اهتمـــام خــــــــاص للفتيـــــــــات 
  )مثال: اليافعـــــــــــون/اليافعات مــــن 
   ذوي اإلعـــــــاقــــــــــات، أو األعمـــــــــــار 
  المختلفــــــــــــــــــــة، أو المتسربــــــــــــون، 
  أو الذين يعانون من مــــشاكــــــــل، أو 

  المجموعات األقل حظًا، ... الخ(.
- يهدف المركز إلى تعزي�ز مواطنـــــة 
   اليافعني، عن طريـــق مشاركتهــــــم 
  فــــــي اتخـــــــاذ القـــــرار وتشــــــجيـــــــــع 
  المبــــــــــادرات الشبابيــــــة والحيــــــــاة 

   المجتمعيــــــــــة.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

)5-2(
 الشراكة 
مع األهل 
والمجتمع

- التشبيك مع األهالي 
  والمــجتمـــع المحلـــي.
- معـظــــــــم األهالـــــــــي 
  يشجعــــون اليافعني/

  اليافعات، ال سيــــمـــــــا 
الفتيات، على الحضــور 

  إلى المـــــــركـــــــــز.
- التشبيك مع منظمات 
  المجتمــــــــع األهــلــــــي 
  والمدنـــــــــــــي ومــــــــــع 
   الخـــــــــدمــــــــات التــــــــي 
  تختـــــــص بالشبـــــــــــــــــــاب 

  وتعمل معهـــــــم.
- المـــــــــركز قــــــادر على 
   تبـــــــــادل ثـــــقـــــــــــافي 

  وخدمـــــــــي لحـــــــــــــاالت 
  معينة من اليافعني/

  اليافعــــــــــــــــــــات  مـــــــع 
   منظـمات وأجهـــــــــــــزة 

   أخـــــــــرى.

 - ُتنشر المعلومات عن  األنشطـــــة 
  والفعاليات المقامة في المركــز 

  وفي المجتمــــــــع المحلـــــــــــــي بني 
  أوساط اليافعني/اليافعــــــات في 

  المجتمـــــــــع.
- يحاط األهالي والعــــــــــــائالت علمًا  

  بالغاية من المركز وبما يقدمه من 
  برامج ونشاطات من خـــالل نشـــرات 

  تعريفية واجتماعات وجلــــــــــــــــسات،    
  وإشــــــــــــراكهـــــــــم بالنشــــــــــاطــــــــــات 
  والفـــــــعاليـــــــــــــــات، وإحــــاطتهــــــــــــم 
  علمــــــــــــــــًا باحتياجـــــــــــــات األطــفـــــــال 

  واليافعني/اليافعات.
- تنشــأ مجموعة اســــــتشاريــــــــة من 

   األهـــــــــالي وأفراد المجتمع.
- يتواصل المركز مع األهالي ليكون    
   لــهــم دور إي�جـــــــــــابي في تيســــــري 
   وصول أبنائهـــــم إلى األنشطـــــــــة، 

  وخـــــــــاصة الفتيــــــــــات.
- يعمل المركز علــــــى مشـــــــــــــاركــة 
  األهالي وغريهــــــــم من البالغني 

  من المجتمـــــــــع المحـــــــــلي فـــــــي 
  التشبيك وتوفري المـــــــوارد دعمًا 

  للمـــــــركــــــز.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

- تقام فعاليات وأنشطـــــــة وأيـــــام 
  مفتــــــــوحة في المركز للمجتمــــع 

  المحلي.
- يشـــارك األهالي في تقي�يم عمل 

  المركز وأنشطته.
- يقوم المركز بنشر المعلومـــــــــات    

  عن برامجه ونشاطاته وتوفريهــا 
  للمنظمات والمراكز األخرى، كمـــا 

  يقوم المركز بتــبادل الخـــــــــــدمــــات 
  معــهــــــا.

- يمتلك المركز معلومات عن موارد 
   ومنظمات وخدمات أخــــــــرى تقدم 
   لليافعني/اليافعات في المنطقة، 
   بما في ذلك عنـــــــــاوي�ن االتصــــــــــال 

   والبيانات.
- تقام فعاليات اليوم المفتـــــــــــــوح 

  وأنشطته الخاصة بإنشاء الشبكـــات 
  والروابط في المـــــــــركــــــــــز أو فــي 

   المجتمــــــــع المحلـــــــي.
- ينخرط المركـــــــز في مبــــــادرات ذات 
  اهتــــــــــمام متــــــــبادل مع منظمـــات 
  أخرى ال سيما منظمــات المجتمـــــع 

  المدنـــــــــــي.
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المكون 

الفرعي
المؤشراتالمعاي�ري

الوصف النوعي التحقق

لمدى وجودة 

التحقق النعم

)1-3(
 أعداد 

العاملني، 
والمتطوعني 

وطبيعة 

- يعمل فـــــي المــــــركـــز 
  موظفون مـــؤهلــــون 
   بما يتالئم مع حجمـــه 
  وأنشطتـــــــــــه، وعـــــــدد 
  األعـــــــضاء المستفدين 
  منه، وعلى أعـــــــــمــــار 

   وخلفيات اليافعـــــني.
- يعمل في المركــــــــــز 

    عدد من المتطوـــني، 
  ويعاملون كأنهـــــــــــم 
  أفراد من الموظفني، 
   يجـــب تــــــــزويـــــدهـــــــم 
   بالتدريـــب المطلــــوب 
   وأن يكونوا ملتزمـــني 
  بمفــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوم 
   المشاركة والحمــاية 

  وحقوق اليافعيـــن.

- يعمل في المركـــــــــــــــــز موظفـــــــــان 
   مؤهالن على األقل بــــدوام كامل، 
  مكرسان للعمل مع اليافعني فقط. 
- ت�تسم ساعــــــــات عمل الموظفــــــني 
   بالمرونة استجابة الحتيــــــاجــــــــــــــــات 
  المجموعــــــــــــات المختلفـــــــــــة مــــــــن 

  اليافعــني.
- يستقطب المركز المتطوعني مــــن 

  المجتمعـــــــــــــات المحليــــــــــــــة ومـــــن 
  المركـــــــــــــــــز نفسـه )بمـــــــا في ذلك 
  الشباب(، وي�وفــــــر الدعـــــــــــــم لهم 
  والمشاركة في الدورات المقامة 

  وغري ذلك من المـــــــوارد.
- يوجد نظام لتحفيز الموظفني.

- يوجد وصــــــــــف وظيفي واضـــــــــــــح 
  للموظفني ضمـــن هيكــــــــــل إداري 

  واضـــــح، ويحدد عدد المـــــوظفـــــــــني 
  فيــــــــه.

- توضــــــع معاي�ري الختيار المتطوعني، 
  وآليات الستقطابهـــــــم واإلعــــــــــالن 

  عن الفـــرص المتاحـــــــــة أمامـــــــهم.
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جدول )3( التحقق من توفر المعاي�ري والمؤشرات الخاصة بالموارد البشرية.

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 

لمدى وجودة 
التحقق النعم

- يـــــــــــقــــــــوم المـــــــــــركـــــــز 
باستقطاب متــــــــطـــــوعني 
  وتزويــدهم بالحـــــــــــــــــــــد 
  األعلى من الــتدريـــــــــــــب 

  األساسي للتعامــل مــــع 
  الشباب إلى جـــــــــــــانـــــــــب 
  تفهمهـــــــــــــم لـــــدورهم 

  ومسؤولياتهــــــــــــــم.

- ينــــــــــــــــــــاط بالمتطوعيـــــــــــــــن أدوار 
   ومســــــــــــؤوليات منتظمة.

- يحصل جميع المتطـــوعـــــــني علــــــــى 
  تدريب أساسي، يشمـــــــل تدريـــــــــــــب 
  المتطوعني على تفهم الطبيـــعــــة 
  المتميزة للمركز وقيمه وااللتزام 
  بها، بما في ذلك عـــدم التمي�يـــــــــز

 والحماية والمــــــشاركة وتطبيقــــــها 
  العملي.

- يخضع عمل المتطوعني لإلشــــــــراف 
  والتنسيق من قبــل موظفـني فــي 

  المركز.
- يتم اختيـــار مـــــــوظفني متخصصــــني 

  راغبني بالعمل  الشبابي.
- يحصل الموظفـــون على حـــــوافــــــز 
  ماديــــــــــة بنـــــــــــــاء على مهــاراتهــم 
  وعملهــــــــــم وكفـــــــــاءتهـــــــــــــم في 

   العمــــــل مع اليافعـــــــــــــني.
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)2-3(
 المهام واألدوار

- يتولـــــــى المــــوظفـــــــون 
  تيسري قيام مجموعـــــات 
  اليافعني بالعمـــل مــــعًا، 
  وإثـــــــــــــــــــارة القضايــــــــــــــــا 
  والــهـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــوم 
  والمـــــــــوضــــــــــوعــــــــــــــــات 

  ومنـــــــاقـشتــــــــهـــــــــا.
- يعمل الــمـــــــــــــوظفــــــون 
  مع اليافعـني األفراد من 
   خـالل النــــقـــــــاش البنـــــاء 
  لمــــوضــــــــــــوعاتهـــــــــــــــــم 

  وهــمــــــومـــــــهــــــــــــــــــــــم.
- ُيعد الـــــــمـــــــــوظفــــــــــــون 
  بالتعاون مع اليافعــــــــني 
  برامج متنوعة ودعمـها، 
  وتشمــــــــــل أنشـــــــــطـــــــــة 
  وفعاليــات اجتمـــاعيــــــــــة 

  ترفيهية وتعليميــــة.
- يخضع عمــــل الموظفني 
  لإلشـــــــــــراف بـــــــصـــــــــورة 

  منتظمـــــــــــــــــة.

- يتولــــــــى الموظفــــــــــون تفعــــــــيــــل 
  مجموعـــــــــــات/لجـــــــــان اليافعــــــــــــني 
   لتخطيـــــط األنشطة والفعـــــــاليـــــــات 

  وتنفيــــــــذها.
- يتصـــــــل اليــــــافعــــــــــــون األفــــــــــــــــراد 
  بالموظفني للحصــــول على النصـــــح 
   ولمناقشة األفكـــار والموضوعات 
  والهموم، ويصغــــي الموظفـــــون 

  إليهم ويدعمونهــــــــــــم في حـــــل 
  مشـــــــــاكلهـــم.

 - يعمل الموظفون على تخــــــــويــــــل 
   اليافعني وتمكينهـــــــــم من اتخـــــاذ 
   القرارات وتولـــي المســـؤوليـــــــات 
   بصورة فردية أو كمجـــــــموعــــــات. 

   )مثال: المـــــــبـــــادرات الشـــبابيـــــــــة، 
     والمشــــــــــــاركــــــــــة فــــــي داخــــــــــل 

   المـــــــركــــــز(.
- يعمل المــــــــوظفون على تيســـــــري 
  األنشطــة والفعاليات المتنوعـــــــــــة 
 التي يتــــــــــوالهـــــــــا  الـــــيــــــــافعـــــــــون
 ودعمــــــــــــها، بـــــمـــــــــــــا فـــــــي ذلـــــــك 
  الــــــــــــدورات التـــــدري�بــــــــــــيـــــة وورش  

  العـــــــمـــــــــل.
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)3-3(
 قيم العاملني

- جميــــــــــــع الموظفـــــــــني 
  العاملني مع اليافعــني/
  اليافعــــــــــات والشبـــــــاب 

  يعتنقون قيمًا مالئمـــــــة 
   ويقيمون الدليل عـــلى 

   ذلـــــــك مــــــــــــــن خـــــــــــــــالل 
     تصــــــــــرفـــــــــاتــــــهــــــــــــــم.
- يتبنى المركز في عمله 

  القيـــــــــم التاليــــــــة:
  )اإلحـــــرتام، المشــــــاركــة،     
  العـــــدالة،  اإلي�جابيـــــــــــــــة، 
  المسؤوليــــة، اإللتــــــزام، 
  االبت�كاريــــة، اإلنســــانيـــــة، 
  التمكـــــــــني، النــــــزاهــــــــــة،  

  الشفافيــــــــة(.

- يستطيع الموظفون إثــــــبات أمثلــة 
  على إلتــزامهـــــــم وتطبيق القيــــــم 
  السابقــــــــة. ت�كــــــــــــون ممارسة تلك 
  القيــــم جزًءا من شـــــــروط العقــــــــــد 

  الموقـــــــع مع الموظــــف.
- يتم تعريف وتدريب العاملني علــى 

  مضامني وتمــثل هــــذه القيــــم.
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)4-3(
المؤهالت

- الموظفون الذين 
يعملون مع اليافعني 
  والشباب قد اجتازوا 

دورة معتمدة/ دبلوم 
  في العمل الشبابي.

- الموظفون العاملون 
   مع اليافعني والشباب 

  أظهروا كفاءة في 
  المعرفة والمهارات 

  والقيم على الصعيدين 
  النظري والعملي.

- يحمل مؤهالً علميًا وي�جتاز شهادة 
   بالتدريب العملي على العمل 

   الشبابي.
- يكمل فرتات تطبيق عملي معتمد 

  وي�جتازها.
- يجتاز الموظفون مقابلة شخصية 

   ومرحلة تجري�بية.
- يجتاز الموظفون 60 ساعة عمل 

  في الميدان مع الشباب قبل 
  التوظيف، ويخضع خاللها للتقي�يم.
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)5-3(
 القدرات

- يكــــــــــــــــون الموظفـــــون 
  بـــــــــــــــــدوام كــــامـــــــــــــــــــل 
  حاصلني على التـــأهيـــــل 

  ويستطيعـــــون إثــبـــــــــــات 
  كفاءة في العمـــل مــــع 
 المجموعـــــــــات وأساليب 
  المشاركــــــة واالتصــــــــال 

  المجتمعـــــــي.
- يكـــــــــــــون الموظفــــــــــون 
  بدوام كامــــل ألصحــــــــــاب 
  ت�أهيـــــــل، وقـادري�ن على 
  إظهـــــــــــــــار المعـرفــــــــــــة 
  والتفهـــــــــم للخصائـــــــص 
  العمرية واالحتياجـــــــــــات 
 والحقــــــوق، ومبـــــــــــــادئ 
  العمـــــــــــل الشبـــــــــــابــــــي   
  وأسســــــــــــه، وتفهــــــــــم 

  لمنظـــــــــــــــور التنـميـــــــــــــة 
  الشبابية  المجتمعيـــــــة.

- يستطيع الموظفون إثبات كفـــاءة 
  في المهارات والمعارف التـــي تم 
  اعتمادها في فصل  العاملــني مــع   
   الشبـــــــــــــــــاب ضمـــــــــــــــن خريــــطــــــــــــة 
  الكفايـــــات الخاصـــــــــة بالعاملني مــع 

  الشباب.
- يستطيــــع الموظفون إثبات التقبل  
   والتفهــــم للعمــــــــــــل الشبـــابــــــــي، 
   وتبنيهم اتجاهات إي�جـابيـــة نـــــحــــــو    
   الشباب ومشاركتهم وحمايتهـــــم    

   وتنميتهم.
- يتم تطبيــــــــــــق المــــؤشرات الخاصة 
   بمنظور التنميــــــــــة الشبـــــــابيـــــــــــــــة 
   المجتمعية )كما تم تناولهـــــــا في 

   دليل نوافذ العمل مع الشبــــاب(.
- عدد الساعات واأليام التــــــــــــدري�بية 
  التـــــــــي تلقاهــــــــــــا الموظفــــــــــــــــون 

  والمتطوعـــــــون.
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- المتطوعــــون مـــــدربــون 
 على األقل برامــج  تدريب 
 سريعــة حســب مــجــــــــــــال 
 تطوعهم، على أن يكون  
من بينها  مبادئ العمــــل 
مع الشبـــــاب ومنظـــــــــــــور 
التنميـــــــــــــــــة الشبـــابيـــــــــة 
المجتمعيـــــــــة والمـدخــــــل 
النمائي والتواصـــــــــل مـع 

اليافعــني والشـــباب.
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)6-3(
التدريب المستمر

- يخضـــــع المـــــوظــفـــــــــون 
  والعاملــون في المراكز 
  الشبابيــــــة لبـــــرنـــــــــامــــــج 
  مستمـــــــــر من الــتـــــدريب 
  والتطوي�ر في مرحلتــني، 
  المرحـــــلــــــة األساسيــــــة 
  ومرحلة ما بعد الت�أهيل.
- يخضـــــــــع كل برنامـــــــــــــــج 

   تدري�بــــــــــــي للتقي�يــــــــــــــم 
  وبمشاركـــــة اليــــــافعني.
- يتـــــم إجــــــــــــراء تقي�يـــــــــم 
  تشاركـــــــــي للـــــحاجـــــــــــات 
  التدري�بيــــــــــــــة وبــــرامــــــــج 
  رفع الكفاءة للعاملـــــــني 

  سنويـــــــًا.

- يتم التخطيط لربنامج فردي لتوفري 
   التــــــــــدريب األســاســـــــي لجميــــــــــــع 
  الموظفــــــــني الذين هم على رأس 
  عملهـــــم، ولكنهـــــــم ال يمتلـــــكــــون 

  المؤهــــــالت الالزمـــــــة.
- يرتــــبــــــــــط التـــــــدريـــــــــب المستـــــمـــــر 
  للموظفني المـــؤهلني بالمراجعـــــة 
  السنوية الهتماماتهم وباحتياجات   
  الشــــباب ومتطلبـــــات الــــمــــــــــــركــــــز،  
  وطبيعــــــــة المشاريــــــــــع  والربامـــــج 
  المنفذة، وبما يعــــزز نهج التنميـــــة 

  الشبابية المجتمعية.
- يجري تقي�يم جميع وحدات التدريب 
  األساسـي بما فــي ذلك التطبيــــق.
- تشمل مكونـــات التدريب األساسي 
  لجميــــــع المـــوظفـــــني الجـــــدد وغري 
  الحاصلني على ت�أهيل جامعــــــــي أو 

  مهنـــــــي معتـــمـــد.
- يلتحــــق كل موظـــف سنويــــًا بربامج 
  تدري�بية كحد أدنى ال تقـــــل عن )30( 

  ساعة.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 

لمدى وجودة 
التحقق النعم

)1-4(
معاي�ري الحوكمة 

الرشيدة 

- )المشاركـــــــــة(  تلتــــــــــزم 
  المؤسسة فــــي تســـي�ري 
  جميع أعمالها من خـــالل 
  نهج تشـــــاركــي يتيــــــــــــــح 
  لجميــــــــــــع المــــوظفــــــني 
  والشبــــــــاب أنفسهـــــــــــم 
  الت�أثري في القــــــــــــــرارات 

  والخطـــط والربامــــــج.
- )النزاهــــــــــــة( النظـــــــــــام 
  األساســــــــــي وقواعـــــــــد  
  العمل المتبعـــــــــة فــــــي 
  الـــمــــــــؤسســــــــة هـــــــي 

   المرجعيــــــــة وسيادتهـــا 
  على الجميع، وأن ت�تسم 
  جميع األطر القـــانونيـــــــة 
  بالعدالــــــة وأن تطبـــــــــــق 
  على الجميع دون تحيـــز.

- )الشفافية( 
   توافر المعلومات 

   ومصداقيتها، وإتاحتها 
   أمام جميع أصحاب    

   لمصلحة في الوقت     
   لمالئم.

- ُت�تخذ القرارات من خالل التشـــــــــارك 
   والتشــــــــــاور.

- تشــارك الفـــئات المستفيـــــــدة في 
   اتخــــــــــاذ القــرارات الهـــامــــــــــة فــي 

  المؤسســـــــة.
- يتشارك اعضاء الهيئــــــــة العامـــــــــة    

  والفئــــــــات المستــــــــــفيــــــدة في 
   جميــــــــــع مراحــــــل مشاريعها.

- تطبـــق اإلجراءات والقوانني علــــــى 
    الجميع بالمساواة.

- تعلــــــن المؤسســـــة عن األنظمـــــــــة 
   واإلجـــــــراءات المعمــــــول بها.

- تنشر المؤسسة تقاري�رها الدوريــة 
  في موعــــــــدهــــــــا.

- إتاحــــــة الــــــوصول إلى المعلومـات 
  لجميع أصحــــــاب المصلحــــــــة فــــــــــي 

  المـــــــؤسســــــــة.
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جدول )4( التحقق من توفر المعاي�ري والمؤشرات الخاصة بالحوكمة واإلدارة

المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 
لمدى 

وجودة 
التحقق

النعم

- )المساءلة( تفعيل أدوات  
  التقي�يــــــــم والمـــحاسبــــــــة، 
  وخضوع صـــــنـــــــــاع القــــــــرار 
  للمساءلــــة المؤسسيــــــــة 
  من أصــــحــــــــــاب المصلحــــة.

- )حســـــــــن االستجــــــابــــــــــــــة( 
  الــــــقــــدرة على خـــــــدمــــــــة 

  الجميع دون است�ثنــــــــاء.
- )التوافق( التوفيــــــق بني 
  المصــــــــالح المختلفـــــة من 
  أجل الوصــول إلى أوســـــع 
  إجماع، والبحث عن توافق 
  يقود إلى افضل مصلحـــــة  

  للجميع.

- يوجـــد آلية واضحةلمساءلة أصحاب 
   القــــــرار.

- يخضـع كل أصحاب المــســــــؤوليــــــــــة 
   للمحــــــاسبـــــة.

- تبني المؤسسة مشاريعها بنــــــاء 
  على حاجات حقيقية للفئــــــات التي 

  وجــــــدت من أجلهــــــا.
- تعمل المـــــؤسسة لتلبية احتياجـات 

   المستفيدين.
- تقّيم المؤسسة أدائــها دوريًا بناء 
  على مدى قــــــــــدرتها على تلبيــــــــــة 

  حاجـــــــات المستفيديـــــــــن.
- يوفق بني المصالـــــح المختلفة عند 

   اتخـــــــاذ الـقـــــرارات.
- تراعى مصالح جميع الفئات الذــكور 
   واإلناث، ذوي االحتياجات الخــاصــة.
- تحرص اإلدارة على اتخاذ قراراتــهـــا 

   بالتوافق.
- يتم تطبيق مبدأ ت�كافؤ الفرص 

   للجميع.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 
لمدى 

وجودة 
التحقق

النعم

- )المســـــــــاواة والعدالــــــة( 
  للجميــــــــع الـــــــحـــــــق فـــــــي 
الحصــــــــــــول على الفــــــــــرص 
والموارد والخدمات، إتاحــة 
 الفــــرص وإمكانية الوصول 
إليهــــــــا للجميـــــــــع دون أي 
شكل من أشكـــــــال التمي�يـــز.
- )الجـــــــــــــــودة( االلتـــــــــــــــزام    
  بالمعــاي�ري والمـــقـــــــــاي�يس 

  المعتمـــــــدة.
- )الــــــــرؤيــة االسرتاتيجيــــــة( 
  مــمـــــــارســــــــة القـــــيــــــــادة 
  سلطتها واتخاذ قراراتهــــا 
  بناء على رؤية مستقبلية  
  طموحة وت�أخـــــــذ  مصالـــــح 
  األجيـــــــال القادمــــــة بعني  
  االعتـــــبار، وتوفر عناصــــــــر 
  استمــــــراريــــــــــــة النــــجــــــــاح 

  للمشــــــــاريــــــع.

- تحرص المؤســــــــسة على توفــــــري 
   الفرص والخدمـــــــــــات وفي نفس 
  امكانية الوصول اليها للجمـــــيــــــــع.

- ُيراعى حاجات الفئـــات المهمشــــة 
  واتاحة الفرصة امامها للوصـــــــول 

  إلــــــــى الخــــــدمــــــات.
- تعمـل المؤسسة ملتزمة بمعاي�ري 

  الجـــــــــــودة.
- يحــدد معــاي�ري جـــــــــــودة للمشـــاريع.
- تحرص المؤسســـــــــة على تطبيــــــق 
  أفضــــــل الممارســــــات والمـــــعـــــاي�ري 
  المعمول بها حسـب كل مشــــــــروع.
- يوجـــــــــد أهداف بعيــــــدة المـــــــــــدى 

  للمــؤسســـــــة ومشـــــــاريـــــعــهــــــــا.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 
لمدى 

وجودة 
التحقق

النعم

)2-4(
 معاي�ري اإلدارة 
المبنية على 

النتائج

- ُتظهر المؤسسةالتزامـــــــًا 
  واضحًا ومعلنـــًا بتبنيهـــــــــــا 
  نهج اإلدارة المبنية علـــى 

  النتائــــــج.
- اإلداري�ون ومدراء الربامـج 
  مدربون ومؤهلون بشكل 
  كـــــاٍف علـــــــى مفاهيـــــــــــم 
  اإلدارة المبنـــيـــــــــــــــة علــى 

  النتائـــــــــج.
- يظهـــــــــــر فـــــي جميــــــــــــــــع 
  المشــــــــــــاريع في مرحلــــة 
  التخطـــــــــــــيـــــــــــــــــط واإلدارة 
  التنفيذيـــــــــــة والمتـابعـــــــة 
  والتقي�يـــــــم اإللتـــزام بهذا  

  النهــــــــــج.

- يتــــم تدريـــــــب جميــــــع مــــــوظفـــي 
   المؤسسة على مفاهيـم اإلدارة 

  المبنيــــة على النتائج.
- تعتمد المؤسسة نمــاذج لتخطيط 
  مشاريعها ت�توافق مع مفاهيــــم 

  اإلدارة بالنتــــائـــج.
- ُيظهـــــر المركـز أدلـــة على أن إدارة 
  الربنــــــــامـــــــــج  تســـــتـــخــــــــــدم أدوات 

  اإلدارة بالنتائــــج أثناء التطبيـــــق.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 
لمدى 

وجودة 
التحقق

النعم

- )االنتاجية( قياس النسبــة 
  بــــــــــــني المــــــــــــــدخــــــــــــــــالت 
   والمـخـــرجــــــات / وت�كــــــــون 
  المخـــرجـــــــــات على شكــــــل 

  نتائج تلبي االحتـــياجـــــات.
- )الفعاليـــة( القـــدرة علـــى 
   تحقيــــــق األهـــــــداف التي 
   مـن أجلــــهــــــــــــــا ُوجـــــــــــدت 

   المــــــــؤسـســـــــة.
- )الكفــــــــــــاءة( تــــــوظيـــــــــــف 
  اإلمكانــــــــــات والــــمــــــــوارد 
  واست�ثمــــــــارهـــا بأفضــــــــل 
  صـــورة ممكنــــــة وبأقــــــــل 
  وقــت وجهــــد ونفقة مــن 
   أجل الوصول إلى النتــائج 
   واألهـــــداف )االستخـــــدام 

   األمثــــل للمـــوارد(.

- ُيظهـــــر المركـــز أدلة على أن إدارة 
   الربنامـــج تستخـــــدم أدوات اإلدارة 

   بالنتائج في عمليات التقي�يـــــــــــــم 
   للربامج والمشاريــــــــــع.

- ُتدير المؤسســـــــــة برامجهــــا مـــــــن 
  منظــــــور اإلدارةالمبنيـــــة علــــــــى \

    النتــــــائــــــــج.
- تحقـــــــــق المــــؤسســــــة المخرجـــات 
   المخطط لها بمـــــــــا يتناســـــــب مــــع   

   المدخـــــــــالت.
- يوجد للمؤسسة وبرامجها أهداف 

   محددة قابلة للقياس.
- تقّيم المؤسسة مــدى تحقيققهـــا 

   لألهـــــداف المعلنــــــة.

- تستخدم المـــــــــؤسســـة المــــــوارد 
    بكفــــــــاءة للوصول إلى النتـــــائــــــج 

   المخطـــــط لهــا.
- يتم تحقيـــــق األهـــــــداف بت�كاليــــــف 

   وجهـــــــــــد مالئـــــــم.
- يوجـد آليــــــــات سليـــمــــــة لتحقيـــــــق 
   األهـــداف والنتائج وقيــــــــاس األثر.
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المكون 
الفرعي

المؤشراتالمعاي�ري

الوصف          التحقق 
النوعي 
لمدى 

وجودة 
التحقق

النعم

)3-4(
 عمليات التخطيط

- يوجـــــــــد للــــــــمـــــــؤسســــــة 
  أو المركز خطـــــــة ت�تضمـــــن 
   عناصـــــــــر الخطة السنويـة 

  المت�كـــــــــــــاملـــــــة.
- يوجـــــــد لــــــكـــــــل مشـــــــروع 
  خطــــــــة واضحـــــة ووثيقــــة 

  مت�كــــــاملـــــة.

- ُيعلن عن خطة سنوية في المركــز 
   ويساهم اليافعون في إعدادهــا.
- ت�تضمن الخطة جميع عناصر الخطــة 

   الجــــــيـــــــــدة.
- تحتفـــظ المؤسسة بنمـــــــاذج خطط 
  للمشاريع وفق وثيقة مت�كامــــــلـــة.

- يظهر بشكل واضح الــتزام 
  المــــــؤسســــــة بالتخطيـــــط 

  المبني على النـــتائــــــج.
- يتم التخطيــــــط بمنهجيـــة 
  التخطيط التشاركي داخــل   

   المــــــــؤسسة.
- يساهـــــــــــــم اليـــــــافعـــــــون 
  من أعمار  وخلــــــــفيـــــــــــــات 
  مختلفــــــــة في عمليــــــــــــــة 
  التخطيــــــــــــــط مــــــن خــــــــالل 

  المشـــــــــاورات.

- ُيستشار اليافعـــــــون في المــركــــــز 
  وفي المجتمـــــــــع المحلــي حــــــــــول 
  أفـــــــكــــــــار األنشطــــــــــــة وخططــــــها، 
  والفـعـــاليــــــــــــات، والــدورات وورش 
  العمل، وتدرج اقرتاحات اليافعــــــني 

  ضمـــــن الخطــــة السنــويــــــــــــة.
- ُتعقد اجتماعـــــــات شهــــــــــرية علـــى 
  األقل لمجموعـــــات/ لجان اليافعـني 

   من أجــــــــل التخطيـــــط لما يلــي:
    - برنامـــــج األنشـــــطة األسبوعيــــــــة 
       ومضمـــــونهــــــــا )بمــــــــا في ذلك   

       الـــــــــــدورات(.
    - مــــبادرات الشبـــــاب في المــركـــــز 

       والمجتمـــــــــــــع.
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- اجتماعات ربع سنوية مع المجتمع   
   والشبكـــــات المختلفــــــة.

- عمل التواصل الشبابي التطوعي 
   في المجتمعات المحلية )تنظيـــف 
   الشوارع، وزراعة األشجار، والعمل 
   مع األشخاص األكرب أو األصغر سنًا 

   ... إلخ(.

)4-4(
عمليات المتابعة 

والتقي�يم

- يوجد نظــــــام للمتـــابعـــــة 
   ت�كون له سجــالت وأدوات 

   محـــــــــددة. 
- ويساهم اليافعـــــون في 
  عملية المتابعة، رغـــــم أن 
   الموظفني تقــع عليهـــــم 
   المسؤوليـــــــــة العـــامـــــة 
   لضمـــــــان عمـــل النــظــــام.
- يكون نظــــــام المتابعـــــــة 
   متصالً بنظــــــام التقي�يــــــم 
  وي�جـــــــــــــري استعـــراضـــــــه 
  ومراجعتــــــــــه سنـــــويـــــــــــًا.

- تجري متابعــــــة شهــــــرية لتقي�يـــــــم 
  االستخدام اليومي واألسبـــــوعــي 

   للمركز.
- تشمل متابعـة االستخدام اليومي   
  لمرافق المركـز وبرامجه حصر عـــدد 
  الحضور، ومن هم، وأية فعاليـــــات 

  يقومون بها.
- تشمل متابعة األنشطة والــدورات 
  األسبوعيــــــــــة حصـــــر عدد الحضــــــــور 
  وهويتهـــــــم وإفــــــــادات التقي�يـــــم 

   الخاصــــة بهم، باإلضافـــــة إلى أكرث 
  النشــــــــــاطـــــــات فعاليـــــة.

- يجري تقي�يــــــــم بعد كل ورشة عـمل 
  أو نشاط.
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- يعترب التقي�يم السنـــــــــوي 
  الذي ينخــرط فيه جميـــــــــع 
  أصحاب المصلحة جزًءا مــن 
  نظام المتابعة والتقي�يـم.
- ُيجري تقي�يم أوسع نطاقًا 
  مرة كل خمــــــس سنـــــــوات 
  كجزء مـــــن دورة تخطيـــــــط 

 وتقي�يــــــــــم خمسيــــــة.

- يشارك اليافعون من مجموعــــات 
   مختلفة في عمليــــة المتـــــــــــابعة.
- يوضع نظام للمتابعــــــة والتقي�يم 

   ويعتمـــــــــد رسمـــــــيًا.
- يشــــــارك اليافعون في تخطيــــــط 

   التقي�يـــــــم السنوي وذي الخمس 
   سنــــــوات واست�كمالـــــه. 

- يستشار األهالي وأفراد المجتمع 
  المحلي ومنظمات أخرى بما في 
  ذلك منظمات المجتمع المدنـــــي 

   في عمليـــــــات التقي�يــــم.
- تعقد مشاورات مع اليافعني في 
   المركز وفي المجتمــــــــــــع حـــــــول 
  آرائهم بشأن األنشطة وبشــــــــــــأن 
  استخدام المركز، مـــرة واحدة في 

  السنــــــــة على األقــــــل.
- يشارك الموظفــــــــــون في عملية 

   التقي�يــــــــــم.
- ُتحلل نتائج التقي�يم بعد جمعــــــــها 
   وتنظيمها، وُتنشر بشكل سنــوي.

- ُيعترب التقي�يــم السنوي جزًءا مــــــن    
   تقي�يــــــــــم الخمـــــــس سنـــــوات.
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نموذج خطة التحسني:
- نقرتح بداية أن ُنعد ملخصًا للنتائج التي وصلنا إليها من تحليل الجداول السابقة، ويكون مبسطًا، وفق النموذج 

  التالي:

تحديد األهدافالمؤشرات التي لم ت�تحققالمجال

المركز والبناء

الربامج والمشاريع

الموارد البشرية

الحوكمة واإلدارة
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- النظر لجميع األهداف، وجدولتها حسب األهمية واألولوية لألهداف التي تعالج أسباب جذرية وتمس أكرث من 

  مجال. مثالً قد ُيظهر التقي�يم ضعفًا في تحقيق مؤشرات البيئة اآلمنة، وفي الوقت نفسه ضعفــًا في ت�أهــيــل  

  الـعـامـلني، عنـدها نـركـز على الهدف الخاص بت�أهيــل العاملني وندرج فـيـه ت�أهيلهـم بمـا يتعلـق بالبيئــة اآلمنــة.

وهنا يتم صياغة األهــداف بطـريقة قابلة للقياس والتحقــق، وت�تمتـع بالوضــوح والتحديــد والقابليــة للتنفيــذ 

ضمن زمن محدد. باإلمكان إعداد قائمة باألهداف التي تم االتفــاق عليهــا من خــالل الفـريــق.
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- إعداد نموذج مبسط لخطة إجرائية للتحسني:

المجال
أهداف 
التحسن

األنشطة 
واإلجراءات

اإلطار الزمنيالمسؤوليات

المركز والبناء

الربامج والمشاريع

الموارد البشرية

الحوكمة واإلدارة
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