الجلسة  - 11نشرة

رصد عملية اإلشراك المدني واالجتماعي واالقتصادي لليافعين
المدة ساعة ونصف

لمحة عامة
تتيح هذه الجلسة للمشاركين فرصة تعريف بعضهم البعض بالطريقة التي يتبعونها حاليا ً في تقييم برامج اإلشراك المدني واالجتماعي واالقتصادي .كما سيتمتع
المشاركون بفرصة فهم نظام رصد عملية إشراك اليافعين الخاص باليونيسف والذي يوفر طريقة سهلة االستخدام لرصد المدخالت والمخرجات األساسية في
عملية إشراك اليافعين والشباب واستخدام البيانات لتحسين جودة تدخالت إشراك اليافعين والشباب.

التعليمات

 -1نقاش عام ( 45دقيقة) :تشارك الخبرات حول الطريقة التي يتم من خاللها رصد عملية إشراك اليافعين والشباب
أ.

كيف ترصد/ين وتقيّم/ين أعمالك فيما يتعلق بعملية اإلشراك المدني واالجتماعي واالقتصادي؟

ب .ما التحدّيات المتعلقة بعملية الرصد والتقييم من حيث هذه األبعاد الثالثة وكيف تتغلبون عليها؟ أذكر/ي أمثلة عملية ودروس مستفادة من
تجربتك الشخصية/تجربة منظمتك وبرامجها
 -2جلسة مالحظات تقييمية عامة ( 45دقيقة)
 .iر ّكز/ي على التحديات التي يتم مواجهتها في عملية رصد وتقييم عملية اإلشراك المدني واالجتماعي واالقتصادي
 .iiمشاركة الممارسات المثلى واألدوات
ب .عرض تقديمي تلخيصي والتعريف بنظام الرصد والتقييم

 4 .2نظام رصد عملية اإلرشاك
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لقد تم تطوير نظام رصد عملية اإلرشاك لقياس مدى إرشاك اليافعني من خالل تتبع أربعة جوانب من برنامج التنمية اإليجابية لليافعني ضمن نظرية
التغيري:
لقد تم وضع نظام رصد عملية اإلرشاك من أجل تتبع أربعة مجاالت:

نطاق تغطية الربنامج

التعلّم التجريبي

جودة الربنامج

هل نصل إىل فئات
الشباب األكرث عرضة
لالستضعاف؟

هل يضيف تدريب بناء
القدرات أية قيمة للشباب
والرشكاء؟

هل يط ّبق الشباب
املعارف التي يكتسبونها
عىل أرض الواقع؟

من خالل استخدام مناذج
التسجيل ،ميكن لنظام الرصد
والتقييم املساعدة يف استحداث
بيانات حول عدد وخلفيات
الشباب الذين تصلهم الجهات
املنفذة الرشيكة مع اليونيسف.

يهدف نظام الرصد والتقييم إىل
تقييم جودة تقديم خدمات الربنامج
حسب مختلف الفئات:

يساعد نظام الرصد والتقييم
عىل تتبع كيفية استخدام
الشباب لتدريب بناء القدرات
لوضع وقيادة مبادرات اإلرشاك
املجتمتعي واملدين واالقتصادي
التي تتصدى للمشاكل التي
تواجههم أو تواجه مجتمعاتهم
املحلية .يساعد نظام الرصد
والتقييم يف قياس مدى إسهام
عملية إرشاك اليافعني والشباب
عىل املستوى املجتمعي.

وتحدد النتائج العدد النهايئ
للمشاركني وتصنفهم حسب
العمر والجنس ،وتتيح إجراء
تحليل من خالل مختلف
وضعيات االستضعاف (عىل
سبيل املثال ،املوقع الجغرايف،
العمل املتعلق بالحامية،
اإلعاقات؛ التعليم  -خارج
املدرسة ،الوضع االقتصادي)

توقيت القياس
بداية الربنامج

•البيانات التي يُسهم بها فئات
الشباب املستفيدة تعرب عن
القيمة التي يضيفها تدريب
بناء القدرات (مفاهيم فردية)
•يسهم الرشكاء يف البينات التي
يتم إدخالها ضمن الربنامج
لتقييم إذا ما تم التنفيذ كام
هو مخطط له.

أمثلة عىل املؤرشات التي يتم
تتبعها :نطاق التغطية ،نوع
املبادرات ،النتائج التي يتم
تحقيقها من خالل املبادرة،
مستوى االستداة ،املوارد التي تم
حشدها.

•يرشف مسؤولو االتصال
والتنسيق لدى اليونيسف
عىل متسوى املكاتب القُطرية
عىل التقدم املحرز والتنفيذن،
ويضيفون مالحظاتهم امليدانية
حول جودة برنامج التنفيذ.

توقيت القياس

توقيت القياس

يف منتصف ونهاية
الربنامج

بداية ونهاية الربنامج.

التغي يف السلوك
ّ

يغي الشباب من
هل ّ
سلوكهم؟
تعمل اليونيسف عىل قياس
عملية إرشاك اليافعني قبل
وبعد تنفيذ املشاريع من خالل
نهج اإلجراءات الخمسة ،وهي:
التعاون (العمل الجامعي)،
التواصل ،االهتامم (التسامح)،
التواصل (مع املجتمع والعائلة/
حس االنتامء) ،والثقة ،وجميعها
ّ
تفيض إىل متكني الشباب من
اإلسهام يف بناء مجتمعاتهم
املحلية .ويتم استحداث هذه
التغي يف السلوك
األدلة حول ّ
بشكل مبارش وغري مبارش
من خالل القياسات التي يتم
استخالصها من أفراد املجتمع
املحيل ،ويقرتن ذلك مع تنفيذ
تقييم حول مدى صلة وأهمية
هذا الربنامج بالنسبة للشباب.

توقيت القياس
بداية ونهاية الربنامج

 31لقــد تــم وضــع نظــام رصــد عمليــة إرشاك اليافعــن والشــباب مــن قبــل قســم تنميــة ومشــاركة اليافعــن وفــروس نقــص املناعــة البرشيــة املكتســبة يف املكتــب اإلقليمــي لليونيســف ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا بالرشاكــة مــع الفــرق القُطريــة لليونيســف ،والــركاء واليافعــن والشــباب
من فلسطني واألردن وسوريا( .منذ عام  -2015ومتواصل حتى اآلن).
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