ملخص لتقييم مشروع سفر :صندوق تجوال الشباب العربي المبادر للفترة
من 6117/7/11 – 6112/11/1
فريق التقييم:
شيري الب
كلود ايزاكوف
مروة سعودي
خلفية تاريخية:
انطلقت فكرة تأسيس هذا الصندوق من اجتمااع واول المباادرات الشابابية العربياة نلمات الملتقا
التربوي العربي بدعم من مؤسسة فورد في عماان /األردن فاي الفتارة ماا باين  61 – 11شاباط
 .6112خالل ذلك االجتماع تم نقاش العديد من الخبرات واألفكار المتعلقاة بالمباادرات الشابابية
العربية :هل يأخذ الشباب العربي مبادرات مجتمعية أم ال؟ إذا كان نعم هل تنماو هاذا المباادرات
أم تموت؟ هل يتم نشرها وتعميمها؟ هل هنااك تباادل كااف للخبارات والمعاارف ماا باين الشاباب
العربي الريادي؟ هل نستطيع الوصول إل الشباب في المناطق النائية أم أن العمل يقتصار علا
الشباب في المناطق الوضرية؟ ومن خالل الووارات شعرنا بالواجة لتوفير دعم لهذا التبادل من
خااالل تأساايس صااندوق مسااتقل للتجااوال ياادعم الشااباب بشااكل مسااتقل للقيااام بزيااارات تبااادل
المشاركة في اجتماعات ورشات تدريبية ومجاورة التدريب من خاالل العمال والمشااركة فاي
الورشات المختلفة في العالم العربي لتوسيع اآلفاق وتطوير شبكة من الشباب النشط في المنطقة.
المرولة التأسيسية للصندوق :شباط/فبراير – تموز/يوليو :6112
قام الملتق التربوي العربي بتشكيل هيئة تأسيسية تتكون من  62شخص من المشاركين في لقاء
"المبادرات الشبابية" فاي شاباط/فبرايار  6112وغيارهم نصافهم مان الشاباب ( 62 – 11سانة)
من دول عربية مختلفة وممن لهم مشاركة وخبرة فاي المباادرات الشابابية .قاام الملتقا الترباوي
العربي باختياار هاذا المجموعاة األولا  .قاام أعضااء هاذا الهيئاة التأسيساية باالووار واول فكارة
المشروع وتفاصيلت وتم عقد اجتماع لهم في شهر تموز/يولياو  6112فاي عماان/األردن .خاالل
هااذا االجتماااع تاام االتفاااق بشااكل نهااائي عل ا تفاصاايل وحليااات المشااروع وتوديااد حليااات العماال
ووضااع أسااس ومعااايير االختيااار كمااا قاماات الهيئااة التأسيسااية باختيااار هيئااة إداريااة ماان ضاامن
أعضائها تتكون من  9أشخاص نصفهم من الشباب بويث تعكس تنوعاا فاي الخبارات والمنااطق
الجغرافيااة .وافقاات مؤسسااة فااورد علا تموياال المشااروع لماادة ساانتين وذلااك ماان خااالل مشااروع
نسيج /مؤسسة إنقاذ الطفل في األردن ألن الملتق لام يكان قاد تمكان مان التساجيل بشاكل رسامي
كمؤسسة في وينت.
تمثلت رؤية صندوق سفر وفلسفتت في تشجيع المبادرات الشابابية فاي الاوطن العرباي مان خاالل
مساعدة الشباب العربي المبادر علا البواث عان فارص للاتعلم خاارا الساياق الرسامي التقليادي
للتعليم وذلك بتقديم منح سفر لهم ليقوموا بالتزاور ماع مباادرات أخارا المجااورة ماع أشاخاص
ومجموعات ملهمة والمشاركة في فعالياات متنوعاة .كاذلك يقاوم صاندوق سافر بتنلايم لقااءات
إقليمية فاي منااطق مختلفاة مان الاوطن العرباي لتعمياق الواوار واول واهدراك لمفهاوم المباادرة
والعماال المجتمعااي وت أساايس قاعاادة بيانااات للمبااادرات والمجموعااات الشاابابية وإنتاااا مااوارد
مكتوبة وسمعية/بصرية وول المبادرات الشبابية.

األسئلة المطروحة في التقييم:
ماذا تعني خبرة هاتين السنتين بالنسبة ألهداف سفر طويلة األمد؟
من نستهدف في "سفر"؟
هل نتابع ما نقوم بت لكن بشكل أفضل أم نغيرا تماما؟
هل نريد توسيع قاعدة المستهدفين؟
كيف يمكن أن نعرض النتائج التي نتوصل إليها بشكل يومي في سفر بشاكل أفضال؟ كياف نعبار
عن رؤية ووركة سفر؟
هل أدوار الهيئات المختلفة واضوة؟
ما هي الموارد التي نوتاجها لعمل سفر؟
عناصر النجاح األساسية لمشروع سفر:
قوة الفكرة وتجذرها في مبادرات مجتمعية
.1
يتجاوب المشروع مع واجة واضوة
.6
وضوح المفاهيم والتوجهات
.1
بدأ المشروع من خالل عملية تشاورية مفتووة مع كافة األطراف المعنية
.4
تطور المشروع بشكل عضوي وبناء عل خبرات شخصية وجماعية.
.2
روح التعلم هي جزء من حليات المشروع وليس فقط فلسفتت.
.2
تطورت رؤية سفر من خالل عملية ديناميكية مستمرة من العمل والتأمل.
.7
هناك تنوع في الخبرات والمدارك والخلفيات ضمن فريق المشروع دون سايطرة
.1
أي جهة أو خبرة عل العملية ككل.
الشفافية والوضوح في حليات قبول المنح.
.9
الهيئة اهدارية هي جزء من المجموعاة المساتهدفة وهاي جازء مان عملياة الاتعلم
.11
والنمو.
لعبت المؤسسات الشريكة دورا هاما في تقوية العمل.
.11
يبني سفر عملت عل "الثقة بالشباب" بالتالي ال نطلب منهم إثباتاات أو توصايات
.16
يكفينا اهتمامهم بالعمل والتعلم والسفر.
عملية اتخاذ القرار قريبة من المجموعاة المعنياة فالهيئاة اهدارياة هاي للمشاروع
.11
مباشرة وليست للمؤسسة ككل والهيئة اهدارية هي التي تمتلاك صاالويات اتخااذ
القااارارات بخصاااوص المااانح واللقااااءات اهقليمياااة والسياساااات العاماااة للمشاااروع
وتوجهاتت.
النواقص:
 لم يتمكن الملتق من تعريف الناس المعنيين بالتأثير الهام الاذي يودثات مشاروع "سافر"ويث لم يتم وضع معايير لقياس نجاح "الوراك" بالنسبة للشباب.
 هناك واجة للتركيز عل التطوير المهني للمولفين.توقعات المجموعات المستهدفة من "سفر":
 تطوير مقاربات بديلة للتعلم والعمل مع الشباب تطوير ثقافة المبادرة واهبداع توفير فرص تعلم جديدة للشباب في العالم العربي -تطوير صداقات وعالقات انسانية بين الشباب

 تطوير مبادرات مشتركة بين الشباب بناء وجود مولي يدعم رؤية سفر للتعلم. أن يلعب سفر دورا فاعال في تنليم أنشطة (رغبة منهم بعملية موجهة أكثر).بشااكل عااام أجاااب كافااة األفااراد والمجموعااات الااذي تفاااعلوا مااع التقياايم بااأن ساافر قااد لبا كافااة
توقعاتهم منت ما عدا التوقع األخير.
توقعات فريق سفر (والتي لم تتحقق):
 أن الشباب سيسارع إل التقدم بطلبات للتزاور والتجاور ووضور فعاليات وال اهعالنعن وجود مشروع سفر.
 سيتم تشكيل شبكة من الشباب العربي المبادر بمبادرة من الشباب أنفسهم. سيتم تكوين صناديق سفر المولية بمبادرات مولية.مفاجآت جميلة:
 أهمياة اللقااءات اهقليميااة فاي تعمياق مفاااهيم مشاتركة وفاي التماااس المباشار ماع الشاابابلتوسيع مداركنا وول الدور الذي يمكن لسفر أن يقوم بت.
 تفاجأ الشباب من سرعة استجابة سفر للطلبات ومن شفافية اآلليات (ال توجد واسطة).عوائق النجاح:
 الشباب معتادين عل النماذا الجاهزة وثقافة االساتهالك وصاناعة التنمياة ويستصاعبونالمغامرة.
 الشباب غير معتادين عل التعلم من بعضهم البعض. الوصااول إل ا الشااباب فااي المناااطق النائيااة أو المهمشااين صااعب ويوتاااا إل ا أساااليبمختلفة.
 المؤسسات غير جاهزة الستضافة الشباب وتوفير فرص لهم للتعلم.  %11من الواصلين عل المنح ال يسافرون. القيود المفروضة عل وركة الشباب بين الدول العربية (أساباب سياساية فيازا الا )...تود من إمكانيات السفر.
 المجاورة توتاا وقتا وموارد كثيرة بالتالي معلم الطلبات كانت لوضور فعاليات.كان هناك إجماع من الشباب والجهات المعنية بضرورة استمرار سفر.

األسئلة األساسية بالنسبة للمرحلة القادمة من سفر:
ما هي األهداف طويلة وقصيرة األمد؟
.1
كيف يمكن لسفر التعبير عن عملت ورؤيتت وإنجازاتات بشاكل أفضال وأوضاح إلا
.6
أصدقائت وشركائت.
ما هي الثوابت والمتغيرات بالنسبة لسفر للمرولة القادمة؟
.1
هل يستهدف سفر المبادرين فقط أم يشجع ثقافاة المباادرة ككال؟ إذا كانات اهجاباة
.4
هااي الثااااني هاااذا يعنااي بالضااارورة أن سااافر سااايتوجت أيضااا للشاااباب مااان غيااار
المبادرين بالضرورة لكن ممن لديهم رغبة أو طموح ما.

.2
.2
.7
.1
.9
.11
.11
.16
.11
.14
.12
.12
.17
.11

هل عل سفر أن يركز عل اللقاءات أكثر من المنح؟
هل سيقوم سفر بتنليم مجاورات؟
كيف يمكن تقوية الشراكات مع المؤسسات الشريكة؟
إل أي ود يجب أن يتدخل سفر في المساعدة في ترتيب فرص السفر؟
هل عل سفر المتابعة مع الشباب ما بعد السفر؟
هل عل سفر أن يوسع النطااق الجغرافاي إلا دول الجناوب والشارق؟ أم يتعماق
مع الشباب في بعض الدول المختارة؟ أم يستمر عل ما هو عليت؟
إل أي مدا عل سفر المساهمة في تطوير صناديق سفر المولية؟
كيف يمكن لسفر التعبير بشكل أفضل وأوسع عن نجاواتت؟
كيف يمكن تقوية الهيئة اهدارية؟ تطوير عمليات اتخاذ القرار؟
ما هو دور شركاء سفر؟
كيف يمكن تقوية شبكة الشباب المبادرين؟
هل هناك واجة لهيئة عامة؟ كيف ومن؟
كيف يمكن تقوية طاقم سفر؟
كيف يمكن تطوير الموارد البشرية والمالية لسفر؟

وفي النتيجة رأا المقيمون بأن سفر قد تمكن خالل العامين الماضيين من توقيق ما يلي:
 .1تطااوير وااللتاازام بمعااايير واضااوة الختيااار المبااادرات بويااث أصاابح الص اندوق فعاااال
وكسب ثقة الشباب في شفافية وعدالة الصندوق.
 .6القدرة عل االنتقال من فرضيات قد تكون مرتبطة بمبادئ جامدة إل رؤية عملية مبنية
عل الخبرة مع الشعور ببناء منتج أقوا من خالل التعلم وليس ولول وسط أو فشل.
 .1المسؤولية والملكية المشتركة بقيادة الملتق .
 .4التطااوي ر الفكااري والعاااطفي والااووي الفااردي والجماااعي المنطلااق ماان نقاااش المفاااهيم
وتبادل الخبرات وتوويلها إل توجهات للمستقبل.
 .2تقبل الملتق الواجة إل "ترسيم الهياكل واهجراءات".
 .2نوعية مميزة من االستماع الداخلي والووار ما بين الشباب في الفريق والمشروع.
 .7تطوير عملية إقليمية تعكس تنوعا وأبعادا إقليمية نادرا ما توققت في العالم العربي رغم
المواوالت.
"نشعر بأن عملية الوراك والتي قد تبدو لآلخرين عل أنهاا خلال سااهمت فاي بنااء أساس ساليمة
ضرورية لسفر لينتقل من المرولة الريادية إل مشروع طويل األمد....
اختار سفر أن يعطي سلطة الفعل ألولئك الراغبين بالمخاطرة .اختار سفر أن يعطي قيماة للفارد
والعملية بويث يضعت في موقع المبادرة والمسؤولية .يدير الملتق سفر دون ان يفارض معرفتات
عل الواصلين علا المانح .كياف ال يمكان أن ناربط باين مقارباة الملتقا ماع الولام القاديم الاذي
نملكت بأن نرا مجتمعا يجد كل فرد منت مكانت الخاص فيت مجتمعا تزهر إمكاناات كال فارد فاي
الوقت والزمن والمكان والطريقة المناسبة لت/لها.
اهخفاقات في البداية متوقعاة لكان الملتقا تمكان مان توويلهاا إلا نقااط قاوة مان خاالل التزامات
بالتعلم المستمر .الطريق ما زال طويال ولكن كما قال رايد كوبر في إودا قصائدا" :وت ابان
بطوطة لو كان هنا لوافق معناا باأن الطرياق الجاانبي غيار المعباد أوياناا ماا يأخاذك إلا وياث
تتوق أن تكون".

