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مترين مصفوفة تدخل التطوير  اإليجايب للشباب

المصدر: الخطوط األمامية - الشباب في المقدمة لمواجهة ومنع التطرف العنيف.
من تقرير الخطوط األمامية الملحق الثاني “منهجيات لمشاركة الشباب طوال دورة المشروع” ]بتصرف من النسداون واوكين )٢٠١٤ ب([

الوقت:حوالي ساعتين         

الهدف: قييم كيف يشرك مشروعك حاليًا الشباب في مشروع التوقي من التطرف العنيف ومكافحته ، اربط األنشطة الجارية

اإلجراءات: 

بشكل فردي أو كفريق ، فكر في إحدى النتائج التي حددتها لمشروع التوقي من التطرف العنيف ومكافحته الذي يتضمن أو يؤثر على الشباب وأضفه . 	
إلى اللوح الورقي. 

اكتب األنشطة التي خططت لها بموجب هذه النتيجة ، كل نشاط على ورقة الصقة مختلفة. ضع هذه األنشطة في مكانها الصحيح في المصفوفة.. 	
على سبيل المثال ، هل خططت لتدريب الشباب على مهارات االتصال والتفاوض؟ انقل هذه المالحظة الالصقة إلى المربع الخاص بميزة “بناء   .a

المهارات” ومستوى التدخل “الفردي”.  

بمجرد نقل جميع األنشطة التي لها مكان واضح في المصفوفة ، فكر (يمكنك القيام بذلك بشكل فردي وجماعي) بالسؤالين التاليين:  . 	
هل هناك ميزات التطوير اإليجابي للشباب أو مستويات تدخل لم يتطرق إليها مشروعك حًقا والتي سيكون من المفيد التركيز عليها اآلن؟   .a

هل يمكنك التفكير في إجراء تغييرات على األنشطة الحالية أو األنشطة الجديدة التي يمكنك القيام بها لزيادة دمج التطوير اإليجابي للشباب في   .b
برنامج التوقي من التطرف العنيف ومكافحته الخاص بك؟

اكتب المراجعات أو األنشطة الجديدة التي تقترحها على لون مختلف من المالحظات الالصقة وأضفها إلى المصفوفة.  . 	
استخالص المعلومات كمجموعة حول األنشطة الجديدة أو المنقحة واتفق على الخطوات التالية لدمجها في مشروعك. . 	

الماخذ الرئيسية: 
بنهاية النشاط ، يجب أن يكون لديك قائمة باألنشطة الجديدة أو المنقحة المحتملة التي يمكن لمشروعك دمجها. تأكد قبل أن تغادر الغرفة ، أنك  	

تحدد الخطوات التالية الفورية: 
مشاورات مع أشخاص خارج الغرفة )شركاء ، شباب ، مستفيدون ، مانحون( لتقييم الجدوى أو تحسين الفكرة؟  	
متابعة االجتماع للنظر في الميزانية واآلثار المترتبة على هذه التغييرات؟  	

التقط صوراً للوح Flipchart و / أو دّون مالحظات عن األنشطة التي دونتها والمراجعات / اإلضافات إليها.  	

اللوازم منشورات
مصفوفة تدّخل التطوير اإليجابي للشباب الديمقراطي )انظر الصفحة	 ( أعيد  	

صياغتها على ورق فليب شارت. 
ورقة الرسم البياني  	
أقالم 	
المالحظات الالصقة )لونان(  	



مصفوفة تدخل شباب في التطوير اإليجابي للشباب 
المصدر: الدورات التكوينية االلكترونية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في التطوير اإليجابي للشباب 

 
وتستند هذه المصفوفة على ورقة عمل  USAID المستمدة من الموارد: أمثلة على أنشطة التطوير اإليجابي للشباب    متناسقة مع ميزات التطوير  

YouthPower.  ”اإليجابي للشباب  ، مرتبطة بنموذج إجتماعي بيئي  تم تطويره من قبل “قوة الشباب

وصف المجموعة المستهدفة:   
النتيجة:

ميزات التطوير  اإليجابي للشباب 
مستويات التدخل

وطنية / أنظمةمجتمعيشخصية فردية

بناء المهارات  

المشاركة والمساهمة  

عالقات وترابط صحي  

االنتماء والعضوية  

مساحات آمنة   

القواعد والتوقعات والتصورات  

الوصول إلى خدمات مناسبة للعمر 
وصديقة للشباب   


