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 املؤتمر واستعراض عام للتقرير هداف أ

فندق  في  2020  آذار /مارس 5إلى   2خالل الفترة املمتدة ما بين  2020  لسنة نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيابمانعقد مؤتمر الشباب والتنمية  

(،  USAIDثالثة أيام، والذي استضافته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )  متد علىفي مدينة طنجة باملغرب. ضم املؤتمر الذي ا  هيلتون جاردن إن

كما شمل املؤتمر ايضا    إفريقيا،من الشباب وممارس ي التنمية وصناع السياسات من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال    130ضم أكثر من  

األمريكية  الوكالة  ملوظفي  الرابع  اليوم  اختيارية خالل  عمل  الدولية  ورشة  التنمية    للتمية  مقاربة  تطبيق  كيفية  على  للتعرف  املنفذين  والشركاء 

 وتمثلت اال .  واقعلوقوف على جهود تنمية الشباب على ارض الراكز الشباب في طنجة لملاإليجابية للشباب في عملهم والقيام بزيارة  
 
  ية مهداف التعل

 : يلي فيمامؤتمر اليومية لل

 

املشاركين  جميع مواد الجلسات، بما في ذلك دليل  يلخص هذا التقرير فحوى جلسات املؤتمر ويحدد الدروس املستقاة من كل واحدة منها. 

 على موقع الويب للروابط التعليمية الخاصة  بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية على: أخرى تجدونها التقديمية وموارد  والعروض

.iumsympos-development-youth-positive-mena-links.org/events/usaid-https://www.edu 

الرئيسية اط  كان من بين املشاركين في املؤتمر السيد خالد نهار وهو فنان شاب من األردن والذي قام خالل املؤتمر بالتوثيق البصري للمناقشات والنق

التالية، النهائية لهذا التدوين البصري في الصفحة  صيغةالتم تضمين عملية تسمى التسجيل البياني.  وذلك عبر كل يوم خالل  تم التطرق إليهاالتي 

.املضمنة في هذا التقرير رمن جلسات املؤتمجلسة كل قبل ملخص  منفردبشكل   هتضمين أما التدوين البصري الخاص يكل جلسة فتم

 : 1األهداف التعلمية لليوم 

 .حاث حول الشباب وبرامج تنمية الشبابمناقشة نتائج بعض األب  .1

 .برامج التنمية اإليجابية للشبابزيد من التقدم في تحقيق متحديد األولويات والتحديات والفرص ل .2

 .واملستدامة وسيع نطاقهاعالية الجودة والقابلة لتال تنمية الشبابالقطرية لبرامج  تمشاركة ومناقشة دراسات الحاال  .3

 
 : 2األهداف التعلمية لليوم 

 املرتبطة بتنمية الشباب.  مناقشة املمارسات الفضلى الفعالة .1

 املمارسات الفضلى املتعلقة باملساواة بين الجنسين واالدماج االجتماعي.تحديد  .2

 مشاركة النماذج املبتكرة لبرامج تنمية الشباب الفعالة عبر دول املنطقة.  .3

4. Share innovative models of effective PYD programs across the region. 
 : 3األهداف التعلمية لليوم 

 استدامتها.تحقيق الشباب و مناقشة املمارسات الفضلى في توسيع نطاق برامج  .1

 .نتائج تنمية الشباب لتحويل نظمة األ مناقشة الجهود املبذولة على مستوى  . .2

 .تحديد الدروس املستفادة من املؤتمر وتحديد الخطوات التالية .3

 : 4األهداف التعلمية لليوم 

 .بناء قدرات الشركاء املنفذين في مجال تنمية الشباب  . .1

 .زيارات ميدانية للوقوف على جهود تنمية الشباب على ارض الواقع ب القيام .2

https://www.edu-links.org/events/usaid-mena-positive-youth-development-symposium
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 نداء العمل: رؤى الشباب ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 املتحدثون 

 منار سامح شمسان زغير من اليمن  •

 (Mercy Corps) فيلق الرحمة منظمة التل،عمر  •

 ملخص الجلسة 

ألقاها  املتح  افت   اليمن واألردن  ؤتمر بكلمات  إلى  صوت الشباب و اسماع  رؤاهم ودعواتهم للعمل من أجل  للتعبير عن  القادة الشباب من  الدعوة 

   .في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا انخراطه

سنة، رؤيتها للشباب   16، وهي شابة يمنية تبلغ من العمر ر شاركت منار سامح شمسان زغي

شريط    في عبر  بسبب   فيديو املنطقة  املؤتمر  حضور  لها  يتسن  لم  إذ  مسبًقا،  مسجل 

بالتأشيرة.   التعليم باعتباره األداة األكبر قيمة ملكما  تحديات مرتبطة    جابهة تحدثت عن 

من   احقسيبقى  التعليم    العوائق فإنجميع  وأنه على الرغم من    والجهل،الحرب والتعصب  

في   إلى أن    العالمحقوق اإلنسان. وسلطت منار الضوء على قوة وأهمية الشباب  مشيرة 

 . املستقبل"كل الحاضر و  هم نصف "الشباب 

مسؤول عن التعليم والشباب بمكتب منظمة فيلق  ن تجربته كمشارك عمر التل قصًصا 

( و بالعراق (Mercy Corpsالرحمة  املرات .  احدى  في  أنه  مع    ذكر  حواًرا  يقود  كان 

املستقبل.    هميسألو الشباب   في  أحالمهم  أحد عن  "بشال  فأجاب  أدري اب:  ال  ذا ما  أنا 

  ألم يقل مستقبلي؟ عن ، فكيف يمكنني أن أخبركم مقبلة خمس دقائقخالل سيحدث لي 

   يحتجون ضد شوارع اآلن في الهاهم و  ؟أطباء سيصبحون شباب سابقون أنهم 
ً
الفقر. بدال

 اآلن ".  هاسألني ماذا أريد أن أفعل املستقبل،من أن تسألني عما أريده في 

منهم ان يرفعوا  النقاش عبر طرح أسئلة وطلب  في  التل بإشراك شباب املؤتمر  قام عمر 

حمل على محمل الجد  أيديهم إذا   كانوا قد تعرضوا للرفض من وظيفة ما او ان أفكارهم لم ت 

الذين يحددون معالم  ف  يجب ان تكون رؤيتنا جميعا اننا هم األسال «    بسبب سنهم. وقال

أصوات الشباب تحتاج الى ترجمة على ارض   العمل الشبابي مع الحكومة واملجتمع املدني.

بتسيير نقاش شارك فيه  عمر التل . بعد ذلك قام » فقط إلى مجرد االستماع الواقع وليس

بخصوص تنمية الشباب وتحديد التحديات والعوائق التي  الشباب بالتعبير عن أفكارهم  

 الحواجز.تحول دون انخراط الشباب وكذلك ما ينبغي القيام به للتغلب على هذه 

 الخالصات الرئيسية

كل الحاضر و   نصف  هم"الشباب  منار سامح شمسان زغير على الدور الحاسم الذي يلعبه الشباب في املجتمع:    تأكيد .  1

 املستقبل". 

عملية  أن يشارك الشباب بنشاط في  ينبغي  .  االستماع وحده ال يكفي. االستماع إلى الشباب هو خطوة أولى حاسمة ولكن  2

 التخطيط وصنع القرار.

 هناك فرصة. الحكومات واملؤسسات تفتقر لالستجابات لرؤى الشبابلكن  ملستقبلهم،. لدى الشباب رؤى واضحة 3

 .اتيالتغيير املؤسس إلى عوةللشباب للد 

 عمر التل يفتتح املؤتمر ويدعو الشباب وجميع املشاركين للعمل 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZH5E7ITwsw
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في منطقة الشرق األوسط   تهتنميبرامج و  الشباببحث حول  الحالة الراهنة:

 وشمال افريقيا  

 املتحدثون 

 نطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا مل 2030جيل|بهزاد نوباري, اليونيسف   •

 فضاءات الشباب  |اندرو ابستاين, مؤسسة سوشال إمباكت  •

 الصراعظل في  مية الشبابنتساجي بريليس ، البحث عن أرضية مشتركة |  •

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب الشرق األوسط ويلسون،الجلسة: كارول  سير م •

 ملخص الجلسة 

 ها، تال ضمن قاعدة األدلة  ؤتمرمناقشات امل  من أجل تأطير  حول الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  حديثة   أبحاثقدم الخبراء نتائج  

 . يةأسئلة وأجوبة حول بناء أجندة بحث

تحليال    منطقة الشرق األوسط وشمال افريقياب   2030جيل  تقرير منظمة اليونيسف عن يقدم: نطقة الشرق األوسط وشمال افريقيامل 2030جيل

أن   إذنطقة. من املتوقع أن يتضاعف عدد سكان املنطقة بحلول منتصف هذا القرن املالشباب في  اتوسياسمج ار بب املرتبطةالتجاهات اإلقليمية ل

عدد األطفال أو كبار السن. إن "العائد االقتصادي" لهؤالء السكان )إمكانات النمو االقتصادي  بكثير    فوق يفي سن العمل  ممن هم  عدد السكان  

العوائق التي تحول دون جني هذه الفوائد    تشمل. السياسات الصحيحةاعتماد  إذا تم أن يكون إيجابًياهذا االنتقال ليمكن و . ضخمودخلهم املتاح( 

وانعدامالصراع   ال  اءواالقص  املساواة  والعنف  أساس  على  املساواة  وعدم  واالستبعاد  الفقر  أساس  االجتماعيعلى  املشاركة.    نوع  أما وانعدام 

ف التقرير  التي سطرها  العنان إلمكانيات  تسليح  تشمل  التوصيات  وإطالق  املبكرة  الطفولة  تنمية  في  واالستثمار  للعمل  الالزمة  باملهارات  الشباب 

 الفتيات والشابات. 

لتحقيق استدامة  ات املعتمدة  قاربفضاءات الشباب التصميم والفعالية واملبخصوص    مؤسسة سوشال إمباكتتقرير    : تناول الشبابفضاءات  

امنها  سواء    هاتوسيع نطاقو برامج الشباب   في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.    وااملدرسية    واملجتمعية  تناولت  وقد  املدمجة 

باإلضافة إلى  إلى العمل لهما صلة باملهنة املطلوبة    فض يمن أن التدريب والتعليم امل  عمل والتأكد ى  علصول  حالموضوع  البرامج التي تمت مراجعتها  

، نخراطهممن اجل اللمشاركين  وجود فضاءات فعليةالبرامج. تشمل اعتبارات التصميم ضمان تشجيع الشباب كقادة وموظفين ومتدربين في هذه 

 واستدامتها، الشباب    فضاءاتآمنة لهم الرتكاب األخطاء والتعلم. يعد وجود شركاء متعددين أمًرا أساسًيا لتوسيع نطاق    توفير فضاءاتأيًضا    بل

املنظمات    تستخدمهاتقييم  الرصد و متينة لل  نظم. من املهم أيًضا بناء  منذ البداية  انطاقهع  يوتوسالبرامج  ستدامة  بالنسبة للتخطيط ال   الشأنكما هو  

 للمانحين املحتملين. صالحية مقترحاتها عند تقديمهاعلى أدلة ك

  " البحث عن أرضية مشتركة": تطرقت الورقة البحثية ملنظمة  تنمية الشباب في ظل الصراع 

أربع مجاالت: تطوير املكتسبات والقدرة على الفعل والقيادة   إلى  حول الشباب في مناطق النزاع

واملساهمة والبيئات التمكينية. وقد استعرضت املنظمة من خالل هذا البحث ست ممارسات  

للشباب  1واعدة:   الهادفة  املشاركة  النفس ي  2(  الدعم  العقلية ودمج  الصحة  ( 3واالجتماعي  ( 

االجتماعية  تغيير   على عجز  4املعايير  التغلب  اإلدماج  5الثقة  (  الحواجز(  يتخطى  (  6و  الذي 

 بعينتحويل بيئة الصراع. يجذر بالذكر أن هذه املمارسات شملت الشابات والشبان، وأخذت  

 .االعتبار العنف والصدمات السابقة، وكذلك درجة الثقة بين الشباب املعنيين ومنفذي البرنامج

 

 

أرضية مشتركة خالل   عن  البحث  بريليس من منظمة   ساجي 

 عرضه حول تنمية الشباب في مناطق الصراع  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZH5E7ITwsw
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/c0f3ca1d13fa4c5980774a4f1fcb264a.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/c0f3ca1d13fa4c5980774a4f1fcb264a.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/c0f3ca1d13fa4c5980774a4f1fcb264a.pdf
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 الخالصات الرئيسية

، يجب على البلدان التركيز على االستثمار في رأس املال البشري والحماية  العائد االقتصادي للشبابستفادة من  ال ل .1

 .االجتماعية

 .للنمو والشعور بالتمكين فضاءات آمنةيحتاج الشباب إلى  .2

 الحواجزوادماج هادف يتجاوز كل يحتاج الشباب في بيئات النزاع إلى مشاركة  .3
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 الترحيب الرسمي  

 املتحدثون 

 الحسيمة   -تطوان   -طنجة بجهة املدير اإلقليمي  املغربية،وزارة الشباب والرياضة  الواحد،عزيبو مقري عبد  •

 بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / املغرب ةمدير  إيشام،بروك  •

 ملخص الجلسة  

 العامة. بكلمات افتتاحية خالل الجلسة  كبار أدلى مسؤولون مغاربة وامريكيين

 أن التنمية    املغرب،لتنمية الشباب في   تواصلري عبد الواحد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على دعمها املقاملزيبو  عشكر السيد  
ً
بمفهومها  مؤكدا

د من برامج الشباب التي تدعمها الوكالة األمريكية  الشباب. وسلط السيد عبد الواحد الضوء على العدي  شراكال يمكن أن تتقدم بدون ا  الواسع

منظمات املجتمع   ضطلعالدور الذي ت   كما شدد على  الشباب،التقاطع إلشراك    دأومب  قربال  أكل من مبد أهمية  موضًحا   باملغرب،للتنمية الدولية  

 تنمية الشباب. مجال املدني في 

. ؤتمرالسفر من جميع أنحاء املنطقة لتبادل الخبرات في املتحمل عناء وشكرت املشاركين على  تنمية الشباب إطارتحدثت السيدة بروك إيشام عن 

وبرامج املحطة  التوجيه الوظيفي  راكز  مبما في ذلك    املغرب،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في  عن برامج تنمية الشباب التي تنفذها    ايضا  تحدثتو 

 . الواحدة

  

الوكالة    الواحد، املبروك إيشام، مديرة بعثة  الدولية / املغرب، والسيد عزيبو املقري عبد  لجهة طنجة تطوان    اإلقليمي  ندوباألمريكية للتنمية 

 مؤتمر. للفتتاحية ال خالل القاء الكلمة ا الحسيمة بوزارة الشباب والرياضة املغربية،
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 برامج تنمية الشباب التعمق في نماذج 

 املتحدثون 

 املغرب  FORSATYفنسنت كاربونو، املنظمة الدولية للهجرة | برنامج فرصتي  •

 مصر  املراكز الجامعية للتطوير الوظيفي بالجامعة األمريكية بالقاهرة |  -مها فخري موس ى  •

 معن ريان، كويست سكوب األردن •

 | مراكز موارد تنمية الشباب  IREXراشيل سوركين، منظمة  •

 تونس  -| برنامج معا  FHI360 موسوي،ماريا بريسلي وناظم  •

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / تونس  حواس،مسيرة الجلسة: هند  •

 ملخص الجلسة  

. بعد اختتام العروض لدهمببالخاصة    الشبابتنمية  برامج    من  الضوء على املكونات الرئيسية لنماذج  من جميع أنحاء املنطقة  املتحدثون سلط  

 على كل نموذج.أكثر  للمناقشة والتعرف صغيرة في مجموعاتاملشاركون  نقسما التقديمية،

 سوق العملفي   واملستضعفينج الشباب املعرضين للخطر  ادما  فرصتي  يروم برنامج:  (فرصتي)فرص مواتية لتعزيز التقدم الذاتي لشباب اليوم  

الهدر  الحد من معدالت  بغية  مع القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني    FORSATY  يشتغل برنامجواحدة". الحطة  املنموذج "  عتماداملجتمع بافي  و

كما يقوم هؤالء املتطوعون  املوارد املتاحة.  على  ،  لدراسةا  املنقطعين عنالشباب، وخاصة    لضمان اطالعاألحياء  بالبحث في  املتطوعون    قوم . يياملدرس 

بدمجهم في البرنامج الكامل حيث يتم تدريجيا  األنشطة ثم يقومون  غيرها من رياضية و   تظاهراتيدانية و مرحالت  تنظيم  الشباب من خالل    ذبيج

محلية ملساعدة الشباب    ةمنظم  ية شباب آخرينمعبالتي أنشأت  و ،  ات املشارك   تبااإحدى الش  وأفادتتدريبهم على املهارات التي يتطلبها سوق العمل.  

زودها باملعرفة واملهارات  ته ضمن برنامج فرصتي  الذي تلق  تدريب الأن  أفادت  ،  شخصيةاآلخرين على االنخراط في الحياة املدنية واكتساب املهارات ال

خطوات مهمة    تشكل كلهاآمنة    فضاءاتفيدة وبناء الثقة وخلق  املدوات  باأل الشباب    تزويدأن    مؤكدة  حياة الشباب اآلخرين  تحسينالالزمة لدعم  

 .املستفيدين منهابرامج الشباب لدعم نجاح  عتمدهايمكن أن ت

قدم  ويكثر من مليون طالب في جميع أنحاء مصر  أل   قدم خدماته يمركًزا وظيفًيا    21هناك  (:  UCCDمصر )بة للتطوير الوظيفي  يجامعالراكز  امل

ومهار  الوظيفي  التخطيط  التالية:  املجاالت  في  مهنية  اإلنجليزية  خدمات  واللغة  التوظيف  و   واملعرفةات  األعمال  وريادة   القطاعاشراك  الرقمية 

امج  نبر   يهدف.  وانعدام الحافزاإلحباط بسبب املناخ االقتصادي    صابهم. قالت مها فخري موس ى أن هناك الكثير من الشباب في مصر الذين أالخاص

الشباب من تغيير حياتهم وإشراكهم في خطط االستدامة املالية للمراكز من خالل توظيف الشباب الى تمكين    ة للتطوير الوظيفييجامعالراكز  امل

 .املراكزهذه للعمل في 

العمل في أحد األحياء الفقيرة التي تضم أطفاال معرضين للخطر. وبعد مض ي سنة من    فيشارك معن ريان تجربته  :  باألردن كويست سكوببرنامج  

ال يتعلمون أي ش يء من البرامج التي يتم تنفيذها في حيهم، بعد ذلك بدأ في عقد  العمل وتعزيز روابط الصداقة والثقة أدرك ريان أن هؤالء الشباب 

تشتغل مؤسسة كويست سكوب بشراكة مع وزارة التعليم األردنية على أول برنامج معتمد   اجتماعات مع الوزراء وأصحاب املصلحة من املجتمع.

ن اآلالف للتعليم غير النظامي في العالم العربي. وهو برنامج  
ّ
من مواصلة دراستهم، ويعمل  انقطعوا عن الدراسة  من الشباب والشابات الذين    يمك

 .للخطر تطوعين لتوجيه الشباب املعرضينممع طالب البرنامج 

العديد من برامج    رغمفاملستويات املتدنية للعمالة التي يواجهها الشباب في فلسطين.  عن  راشيل سوركين    حدثت ت:  مراكز موارد تنمية الشباب

التعليم   على  حصول . كان الهدف من مراكز موارد تنمية الشباب هو زيادة الالتنقلقيود كبيرة على    يفرض  قائمالصراع ال  إال أن،  املتاحة  الشباب

للعمل  معينة دراسية مناهج  جل وضعالم يكن من تصميم هذه املراكز  الغرض منتسمى مراكز تنمية الشباب. التي ستدامة امل املراكزوالتعلم من 

نسج العالقات ووضع الغرض منها    آمنة  فضاءاتخلق  في التعلم. شملت استراتيجيات النجاح   الراغبينأعطت خيارات وموارد للشباب  إنها  ، بل  بها

https://www.usaid.gov/morocco/fact-sheets/favorable-opportunities-reinforce-self-advancement-todays-youth
https://www.usaid.gov/egypt/documents/university-career-centers-development
http://www.questscope.org/
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  التي قادها القصص    سردمما ساعد على بناء الثقة بين كبار السن والشباب وسمح باالختالط بين الجنسين. استخدمت املراكز منهجية    القواعد،

،  وجيزةفترة زمنية  غضون  يمكن أن تحدث في    الكبرى بأن التحوالت  ، ات خالل املناقش الشباب وركزت على بناء املهارات الشخصية. أقر املشاركون  

حسب ما صرح به أحد املشاركين في نقاش -وهذاتغير مسار حياة املرء.  من شأنها أن  مثل التطوع والقيادة والسفر  مورا  أ  للشباب وأنخاصة بالنسبة  

العمالة  رقام  بأفقط  املانحين والباحثين املهتمين    عن بال  غيبغالًبا ما يالذي  و يندرج في صلب مقاربة التنمية اإليجابية للشباب    -املجموعات املصغرة

 . والدخل

، فكان ذلك هو  سكان باالستجابة الحتياجات الشبابالجديد ي التونس ال دستور ال في السنوات التي أعقبت الربيع العربي، ألزم : بتونس معابرنامج 

فيه  الذي   السياق    جاء 
ً
البرنامج، وماريا بريسلي منمقدم نديم موسوي، وهو شاب    . تونسفي    برنامج معا في  “التخطيط   FHI360منظمة    شارك 

من كبار املوظفين،   20و من األقران    200أكثر من  بنديم  التقى    حيث  الشبابي غير حياته  تخطيطن الأ". قال موسوي  املجتمعي من خالل الشباب

لتحليل البيانات التي جمعها وتبادل هذه املعلومات مع    اقرانهعمل موسوي مع  وقد  مما سمح له بتحديد إمكانيات الشباب ومشاركتها مع اآلخرين.  

إنشاء   النتيجة  وكانت  األخرى.  الفاعلة  والجهات  والللمركز  وإصالح  الحكومة  للرقص  والشباب  تطرق املجتمعية.    لقاءاترياضة  إلى   كما  موسوي 

على مواجهة التحديات  يتونس الالشباب  معابرنامج شجع ي. عدم تحلي الشباب بالصبر التحديات التي تم تحديدها خالل هذه العملية، بما في ذلك 

 . يحتاج إلى وقت وجهد   أن التغيير الحقيقي يؤكد انبدرجة من الصبر و 

. كما ناقش املشاركون جملة  قضايا الشباب املرتبطة بوضع البرامج والعمل على استدامتهاعقب العروض املقتضبة ناقشت املجموعات املصغرة  

وضع  املجموعات الفرعية و   استهدافالبحث عن شراكات متنوعة و من املقاربات املعتمدة في الوصول إلى الشباب وتحديد احتياجاته من ضمنها:  

البيانات و ععينات   للشبابش العمل وااور ا  عقد ن الشباب اإلقليمي وجمع  التواصل املوجه  . كما أعطى املشاركون أمثلة محددة  عتماد قنوات 

التعاون   وانعدامصوت الشباب  وعدم اسماع  والتعليم  للقضايا التي تواجه الشباب في مجتمعاتهم وبرامجهم، بما في ذلك نقص الفرص والتدريب  

إضافة الى الشراكات.    جانس صلحة املحليين وعدم تمع أصحاب امل

َمد أكد املشاركون على أن ذلك، 
َ
املشروع يمكن أن يفرض تحديات  أ

في نهاية املطاف دون خطط املشاريع  ستدامة حيث تنتهي  لال   بالنسبة

تقدمها.   مواصلة  لكيفية  يخص  أواضحة  فيما  املما  مكنة  الحلول 

إقامة شراكات قوية وإشراك الشباب في   حسب املشاركين، ،تشملف

التي   همالحلول وتولي  وضع العوامل  العملية. عند سؤالهم عن  زمام 

املشروع استمرارية  املشاركون:    ،تضمن  مع  عقد  اقترح  شراكات 

املحلية ووسائل اإلعالم  ال األنشطة    استنساخالقدرة على  و وزارات 

انتهاء   وبناءبعد  املحل  املشروع  الفاعلين  جميع وإيين  قدرات  شراك 

و  موارد  إلى  الوصول  وإمكانية  املصلحة  الشباب   فضاءاتأصحاب 

 والتقييم )مثل تقييم االحتياجات(.  الرصدواستخدام أدوات 

 الخالصات الرئيسية 

الشباببرامج    عتمد ت.  1 الخدمات  تنمية  من  متنوعة  ذلك   ملقارباتوا  مجموعة  في  بما  وتمكينهم،  الشباب  إلى  للوصول 

الواحدة املحطة  ال  خدمات  ال  لفضاءاتاخلق  و   وظيفيةوالخدمات  املهارات  وبناء  القصص  ورواية    شخصية اآلمنة 

 اب. بالقائم على الش املجتمعي والتخطيط

 وإفساح املجال الشراكات تجانسأصحاب املصلحة املحليين وانعدام  بين التعاون  عدمو  والتعليماالفتقار إلى التدريب . 2

برامج   تواجهحددة للقضايا التي تواجه الشباب في مجتمعاتهم و ممثلة  أ  تشكل في مجملها إلسماع صوته  أمام الشباب  

 الشباب. 

باإلضافة إلى   إليها  وإمكانية وصول الشبابلشراكات وبناء القدرات  عقد ا  املكونات الرئيسية الستدامة البرامجتشمل  .  3

 . الرصد والتقييمعملية 

https://www.fhi360.org/projects/ma3an
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   ها من أجل تحسينالبرامج  ف يوتكي اإلخفاقاتالتعلم من  

 املتحدثون 

 حنين الرشيد، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / األردن •

 املجتمعات العاملية | يوث باور األردن منظمة نرمين عبيدات،  •

 معهد توني بلير للتغيير العاملي | الجيل العاملي، رفيونا دوينج •

 املغرب من أجل محمد اإلدريس ي، علم  •

 الجلسة: مايك مكابي، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  سير م •

 ملخص الجلسة 

 . التي لم تنجح في املاض ي وكيف قاموا بتكييف برامجهم لتحسينها األمور تعلم من ال تجربتهم فيهذه الجلسة، شارك املتحدثون خالل 

 ملعالجة مشكلة الب:  مشروع تطوير القوى العاملة في األردن
ً
طالة املرتفعة في األردن. ومع ذلك، صممت الوكالة األميركية للتنمية الدولية برنامجا

، أدركت الوكالة  البرنامج  بعد إعادة تقييمو على املسار الصحيح لتحقيق هدفه.  لم يكن  البرنامج    تبين ان  من عمر البرنامج  بحلول نهاية السنة الثانيةو 

  - واملتمثل فيالبعد الثالث  املشغلين وأغفلت  سوق العمل واحتياجات  على  فقط    ركزت  إذاألبعاد    ةثنائي  تكانمقاربتها  األمريكية للتنمية الدولية أن  

عمل )مع التركيز على  الفرص  ضمان  و   (،املجتمع )مع التركيز على دعم األسرةمن  شركاء    عبر إشراكتكييف البرنامج   تم،  بعد ذلكماذا يريد الشباب؟  

 وحدات تعزيز التوظيف.وتم إنشاء القطاع الخاص( مع شراكات ال

والتخطيط القائم لي )تدريب الشباب على املهارات الشخصية(  و مكونات رئيسية: التعلم التح  ثالث يشمل املشروع  :  مشروع شبابنا قوة في األردن

 شخيصوقد تم ت وتصميم املبادرات بناًء على احتياجات املجتمع. لم يحقق املشروع هدفه خالل السنوات الثالث األولى من التنفيذ.    على املكتسبات

الرئيس ي للمشروع في امل  الخلل  الشباب وعدد الشباب  التزام  إلى زيادة  ا.  شاركينالحاجة   ومن أجل 
 
تعل في تقديم أنشطة  البرنامج    ية ملتكيف، بدأ 

على  و   باألقرانعلى التعلم  البرنامج  أكثر على املشاريع االجتماعية للشباب. كما ركز    مع التركيز  متطلبات التعلمتخفيف  اإلنترنت و وعبر    حضورية 

. بعد هذه التعديالت، قام  َد م    75  لقيادة الشباب من خال
ً
يدل  ، مما  بلد شاب على مستوى ال  150.000بتدريب  مشروع شبابنا قوة  رًبا شاًبا مؤهال

 على قوة نقل املعرفة من الشباب إلى الشباب. 

برامج ما بعد   أحد الدروس املستفادة من تطبيق ب Generation Global "الجيل العاملي"منظمة قامت : Wadhaمشروع نيويورك التجريبي وبرنامج 

من املدربين والشباب    وجودةيستخدم الشبكات امل  لبنان والذيفي    Wadhaعلى برنامج    نيويورك وطبقتهاالشباب في مدينة    قادهالذي    س ياملدر الدوام  

 سيرين التنوع. سلط هذا البرنامج الضوء على أهمية العمر بين الشباب وامللترسيخ مع التركيز بشكل خاص على إدماج الشباب من خلفيات مختلفة 

شباب( للتحدث عن نجاحات البرامج   سيرينلشباب )يتألف من ما ر  حوال  اأنشأ البرنامج مجلس  ،وقدوةزمالء  ان يكونوا  البرنامج    ي يسر مليمكن  إذ  

 .تكييفهبسرعة مما سمح  والتحديات،

ذلك: أهمية فهم سلط محمد اإلدريس ي الضوء على الدروس املستفادة من تطبيق نموذج "التعليم للجميع" في املغرب، بما في : علم من أجل ملغرب 

الحاجة إلى دمج القيادة التشاركية في برمجة التعليم والحاجة إلى مقاربات داخل وخارج الفصول و  التي تواجهها املجتمعات املحلية والتحديات واقع

 . الدراسية

  

https://www.usaid.gov/jordan/fact-sheets/jordan-workforce-development-project
https://www.youthpower.org/usaid-youthpower-jordan-activity
https://www.teachformorocco.org/
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 :الخالصات الرئيسية

والتخطيط الحتياجات  املجتمعاالستدامة إشراك شركاء  قارباتتشمل م. تهاستداممن اجل ايجب تكييف املشاريع . 1

 .مزيج من أصحاب املصلحة من القطاعين العام والخاص والتوظيف وإشراكسوق العمل 

الشباب    -  2 مدخالت  النجاح    ووضعها  البرامجقيادة  في  تعتبر  عوامل  الشباب   الهامة،من  بين  الشراكات  عن  فضال 

 األقران. التشارك بينو 

والقيادة   أصحاب املصلحة املحليينمع    الشراكات  عقد و   املجتمع   انخراط   وضع البرامجعتبارات اإلضافية لتشمل اال .  3

 . مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة بين التشاركية
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   البنغو لعبة 

 بينهم  التجارب فيما  الروابط وتبادل وبناء  لتعرف على بعضهم البعض لتسهيل ا واملصممة يختلط املشاركون خالل لعبة البنغو التفاعلية  
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 نموذج أفضل  تطوير العمل على 

 مسير الجلسة:  

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب الشرق األوسط، راشيل جولدبيرغ •

 ملخص الجلسة  

، عمل املشاركون في مجموعات صغيرة لتجميع الدروس  الشباب  مجال تنمية  فيتجارب املشاركين    لعرض  ت صمموالتي  تفاعلية  البنغو  البعد لعبة  

  التي تم تسطيرها:أهم املبادئ التوجيهية وكان من بين . تنمية الشبابلبرامج   مبادئ توجيهيةاملستفادة أثناء اللعبة ووضع 

وفي عملية  يجب إشراك الشباب في صنع القرار  :  إدماج الشباب وإشراكه

بحوث الشباب(، وفي التصميم املشترك و   تقييماتالرصد والتقييم )مثل  

بعملية  ومن بين األمثلة التي تتعلق  .  امجالشباب للبر   تملكزيادة  من اجل  

واملجتمع. والتقييم  الرصد   الشباب  يولدها  التي  املؤشرات  استخدام 

آخروك مقارباتمثال  اعتماد  بين    التواصل  والشباب  بين    تواصل ال  : 

 . االقران في وضع البرامج

إشراك الشباب ذوي الهويات والقدرات والخلفيات  تعمد  يجب  اإلدماج:  

البرامج.    ختلفةامل جميع  ينبغيفي  يأخذ    كما  من اإلدماج  أن  اعتبارات 

والضمنها:   النزاع  وحالة  االجتماعياإلعاقة  االجتماعية   نوع  والحالة 

 .واالقتصادية

البرامج والتخطيط ستدامةاال  تكييف  إلى  : شدد املشاركون على الحاجة 

 امج منذ بدايته )عند التمويل(.نلتحقيق استدامة البر 

تغيير على مستوى النظام من خالل دمج  احداث  :  مقاربات األنظمة

في ذلك: الشراكات بين  م املدى، بما  املانحين والحكومة  بادئ طويلة 

ذلك إلى  وما  والشباب،  املدني  الشباب و   ،واملجتمع  بين  التعاون 

املجتمعية   املشاريع  على  الحفاظ  مع  الدولية،   غيير تو واملنظمات 

القائمة على    البرامج  الشباب ووضعمج  ابر   تجاهالعقليات التقليدية  

 . األدلة

من     فضاءات آمنة للشباب وحمايتها  وتوفير    خلق:  الفضاءات اآلمنة

 . اجل تعزيز تنمية الشباب

  

 املتحدثون الشباب وهم يقدمون مبادئهم التوجيهية

 املتحدثون الشباب وهم يقدمون مبادئهم التوجيهية
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 2020مارس/آذار  3: ثانياليوم ال
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 تنمية الشباب  مجال تعزيز اإلدماج في 

 املتحدثون 

 Mercy Corpsمنظمة فيلق السالم • زينة عيتاني، 

 كراهيةلاال لخطاب ، منتدى البحر األبيض املتوسط للشباب وحركة ابويص• ياسين إ

 ديرمودي، أمديست مصر • كوينس ي 

 عور، الجامعة اللبنانية األمريكية• ماريان اال 

 الجلسة: أنجي حداد، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / األردن  مسير • 

 ملخص الجلسة  

البيئات املعرضة للخطر  وناقشوا  ،  إحداث تغير في املواقف الجنسانيةالتي من شأنها  املمارسات الواعدة املتعلقة باألنشطة  املنصة  ناقش أعضاء  

 . والنزوح واإلعاقة واإلدماج االجتماعي

وهو برنامج قاده الشباب يهدف لتمكين   يرز"  ك  وايزبرنامج  "دروسا عن اإلدماج من    Mercy Corpsمن منظمة فيلق السالم    عيتانيشاركت زينة  

أجرت منظمة الفتيات من تصميم وإدارة جلساتهن املتحورة حول الصحة الجنسية واالنجابية وذلك باعتماد مقاربة تصميم محورها االنسان، وقد  

نظمة على فهم قوة نقل املعرفة بين الفتيات. استشارة مع الفتيات وقادة املجتمع في مخيمات الالجئين مما ساعد امل  150ميرس ي كوربس األردن حوالي  

يصال موضوع وقصتها إل  "زهرة"القصص وعملت مع الفتيات في مخيم الالجئين لتطوير شخصية  سردأيًضا قوة  Mercy Corpsاستخدمت منظمة 

الفتيات على ا البلوغ    جتياز مرحلةالبلوغ بطريقة ممتعة ومساعدة  تملك  على    مثاال كيرز"  وايز"Wise Girlsيعد برنامج  املخيم.    داخلبأمان  سن 

ولضمان عيتاني على أنه    ت. وشددفضاءاتهو   جسدهو   همعارف  الفعل على اساس  على  قدرة الشبابالشباب لتصميم البرامج وتنفيذها، والتي تبني  

الشباب  مع    اتعالقال  ربط  نين واملمولياملانحنبغي على  . يعليهم التغيير، يحتاج املانحون إلى االلتزام بأن يكونوا حليفا للشباب وليس عبئااستدامة  

   .قيادةمنحه و الشباب عملية التمكين من اجل ضبط لرصد والتقييم ا لعملية امتعمق ادعم ان يبدواو  الفتيات،األولوية لقيادة  وإعطاء

البحر األبيض املتوسط للشباب وحركة    ، مناصبويا ياسين  ناقش   العاطفة واالنتماء  أهمية    خطاب الكراهيةال لمنتدى  في إشراك  و دور  األمن 

مدينة   أشعرته كيف   اصبويا طنجة. وأوضح مدينة  عنكيلومتًرا  30تبعد حوالي    مدينة صغيرةأصيلة، وهي ملدينة شارك ياسين صورة كما الشباب. 

فقد  ، ن اصبويايياسألمة. بالنسبة لهذه ال  أفضل بما هو أن الشباب داخل هذه املدينة يحلمون  وأضاف مساحة لإلبداع، له أصيلة باألمان ووفرت 

 باالنتماء و   منحته مدينة
ً
في مجلس الشباب  حافزاأصيلة شعورا بأنه  بعد أحداث الربيع العربي، شعر  و .  دينةبامل  للمشاركة في صنع القرار املحلي 

 استعادة ثقة الشباب ودفعهم إلى حب وطنهم واملشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم والتطلع إلى املستقبل.على عمل المضطر لدعم 

اال   قامت   اللبنانية  وهي  عور،  ماريان  الجامعة  في  ، األمريكيةطالبة 

تخفيف منه  الهدف  وكان    ،مج خدمة املجتمع في لبنان ابر   أحد بتنفيذ  

طالب   على  والتخصص  املالضغط  الكلية  الختيار  الثانوية  دارس 

أيام   ثالثة  ملدة  جلسة  من خالل حضور  َمكَمن املناسب    الكتشاف 

النساء مع  تدربت  ل  عور اال   كما خضعت.  قدراتهم مع  تعمل  منظمة 

هذه    كلالتمييز بين الجنسين.    مشاريع ملناهضةوتمول    األقل تمثيلية

االنخراط مع النساء   : "افادت أن عوار التي مفيدة لال كانت تجارب ال

  ”يتلقونه  ملن هاليقل أهمية بالنسبة ملن يقوم به عن

 

 
 ماريان األعور خالل حديثها عن البرنامج املجتمعي الذي نفذته في لبنان
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عرضا حول إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في برنامج املنح   كوينس ي ديمودي قدمت   

األمريكية لطالب الجامعات الحكومية الذي تديره أمديست مصر. تهدف  -املصرية

 الذين يتابعون دراستهم فيمشاركة الطالب املحرومين    رفعاملنح الدراسية إلى  تلك  

يشكل و ت املصرية. املدارس الثانوية بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة في الجامعا

 .البرنامجاألشخاص ذوي اإلعاقة حوالي سبعة باملائة من 

قعد قصة طالب    ديرمودي  روت    تبعد أن تمو رؤية ملستقبله.  أية  لديه    لم تكن  م 

على كرس ي متحرك، بدأت نظرته    هو اآلخركان  )موجه( والذي  مرشد    على  حالتهإ

يتغلب  ألشخاص  ته رؤيفتتغير.   التحديات    ون أمثاله  امرا  على  هذا  ل   امشجعكان 

 .الذي تحول الحًقا إلى وظيفةو عرض تدريب بعد التخرج  على قبول  لطالبا

القصص    تبرهن اإلدماج.    علىهذه  بخصوص أهمية  سؤال  عن  لها  جواب  وفي 

،  التي ال تدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في جامعاتها   التوصيات التي تقترحها للبدان

في مستويات التعليم الدنيا يمكن أن يكون له تأثير الدومينو ويؤدي في النهاية إلى التغيير  بأهمية اإلدماج إلى أن نشر الوعي  ديرموديالسيدة أشارت 

( يجب أن  1األشخاص ذوي اإلعاقة:    استقطابالضوء على ثالث نقاط مهمة عند    ديرمودي السيدة    تسلطكما  العليا.  التعليمية  املستويات    على

(  3الطالب وأن تصمم وفًقا لتلك االحتياجات    احتياجات( يجب أن تفهم البرامج  2عاقة.  تنص البرامج صراحة على أنها تشمل األشخاص ذوي اإل 

 . تفعلهالقيام به  ولكن ما  يمكنكليس ما  - من قبلاآلخرين  ادماجيجب أن توضح البرامج كيف تم 

 الخالصات الرئيسية

وتنفيذهعملية  ل  الشباب  تملك.  1 البرامج  اساس  على  قدرتهمتبني    اتصميم  على  و   الفعل  الجسدية  معارفهم  قدراتهم 

 . فضاءاتهمو 

 . واإلدماج مشجعة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين قد يشعرون بالعزلةبرامج التوجيه . 2

 . مجتمعاتهم  لشباب على إحداث تغييرات إيجابية فيل مشجعايمكن أن يكون دافًعا للتغيير و  الشعور باالنتماء إن. 3

  

ا التعليم  برامج  عن  تتحدث  مصر  أمديست  من  ديرمودي    لدامجة كوينس ي 

 عاقة.لألشخاص ذوي اإل 
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 في القطاعين العام والخاص  نجاعةال
 املتحدثون 

 األردن - وظيفالتعليم من أجل التمنظمة إسراء عوجان،  •

 املغرب  -نازك اليعالوي، املؤسسة الدولية للشباب  •

 كاثرين بورتر، هيلتون،  •

 الجلسة: مايك مكابي، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  سير م •

 ملخص الجلسة  

والشراكات عبر املؤسسات   في مجال تنمية الشباب  من خالل عملهم نجاعةلقطاعين العام والخاص تعريفهم للل  املنتمين  النقاش  منصةأعضاء    قدم

 والقطاعات. 

التوظيفبرنامج منظمة  ستهدف  ي تزويد هؤالء الشباب   ويتمثل هدفها فيسنة.    26و  18أعمارهم بين    ةتراوحاملاألردن الشباب  ب  التعليم من أجل 

الخاصة.   مشاريعهم  لبدء  الالزمة  الشراكات،  فباألدوات  وبناء  السوق  دراسة  خالل  بمن  املنظمة  السوق  يتحد تقوم  احتياجات  الو د  عمل فرص 

بحمالت تتمحور حول رفع مستوى الوعي وجذب الشباب من خالل شراكات مختلفة   الشباب ويقومالشاغرة أو املتوقعة. يعمل البرنامج مع وزارة  

ر الوظيفي سامع منظمات املجتمع املدني. تحدثت إسراء عوجان عن أهمية التركيز على كل من املهارات الشخصية واملهارات التقنية التي قد يتطلبها امل

وأولئك املتعلمين نظامي    تعليمشواهد ال  الحاصلين علىأن يساعد في سد الفجوة بين الشباب    شخصيةالتدريب وتنمية املهارات ال   من شأناملطلوب.  

أهمية الشراكات مع    عوجاناسراء  التي تطرقت اليها  دروس املستفادة  من بين الاألعمال.  ولكن ليس لديهم شهادة ويسمح لهم باملشاركة في ريادة  

 حوا رواد أعمال.  يصبتمكينهم من ان لشباب و ل منح القيادةتيح للشباب اكتشاف الفرص، و يي ذ ال والتواصل االجتماعي النوعيالقطاع الخاص، 

األنظمة االجتماعية والتمكين على  تشتغلتابعة لوزارة الشباب  وهي مؤسسةفي املغرب.  شبابلل ؤسسة الدولية املعمل تحدث نازك اليعالوي عن 

، لذلك تركز الدورات التدريبية على مهن محددة وتحاول التكيف مع احتياجات  امنخفض  اعموًما مستوى تعليمي  يالشباب املغرب  متلكاالقتصادي. ي

على وجه    املؤسسة الدولية للشبابالخاصة. تعمل  وخلق مشاريعهم التجارية  أيًضا الشباب على تنظيم أنفسهم    برامج املؤسسةالسوق. تساعد  

املامجهافي بر ماجهم  إد  مل على ضمانتعالتحديد مع األشخاص ذوي اإلعاقة و  التي يمكنهم   ؤسسة. يعتمد نجاح  على توفير طرق الدعم للطالب 

 . دمج املهارات الحياتية في التعلم العملي وإدماج مشاركة قادة املجتمع وأولياء األمور على ها، و نماالستفادة 

في فندق   .من مراكز الشباب املحليةاستقطاب موظفيها  في    يلتون ه  لفنادق  املنتظمة  شاركةاملعن    كاثرين بورترتحدثت    متوسط عمر املوظفين 

كاثرين    تهيلتون حول العالم. وشددفنادق  باملائة من موظفي    40أكثر من  كما يشكل الشباب    سنة،  26هيلتون الذي عقد فيه هذا املؤتمر هو  

  في ا  تدريب  قدمأسبوًعا ي  12برنامج مدته    ي عبارة عنالضوء على مبادرة الحياة املهنية للشباب، وه  تبورتر على أهمية االستثمار في الشباب وسلط

فنادق في مدن    بشراكة معبرامج    مجموعة فنادق هيلتون الشباب. تقدم  جهودها لتشغيل  كمثال على  و ق الفندق،  يفر   من تأطير مهارات الضيافة  

بورتر أيًضا على أهمية بناء عالقات مع أصحاب   ت. وشدديقدمها فندق آخررص عمل للشباب فقد تمكن هيلتون من توفير فيإذا لم  حيثأخرى، 

 .العالقاتربط ب وإنماالعرض والطلب مسألة العمل املحليين، وأن األمر ال يتعلق ب

 الخالصات الرئيسية

الباحثين عن عمل هي أكثر قدرة على النجاح في تحقيق    فياملهارات  وفر تلك  وتاحتياجات سوق العمل    البرامج التي تتكيف مع .1

 أهدافها. 

التعلم    التي يمكن ان يستفيد منها الطالب، ومزاوجة املهارات الحياتية مع طرق الدعم    تتجلى تنمية الشباب الناجحة في توفير .2

وي اإلعاقة وتيسير السبل إدماج األشخاص ذ  يجب أن تضمن هذه الجهود.  قادة املجتمع وأولياء األمور   واشراك،  العملي

 .أمامهم

 للمساعدة في تحقيق األهداف.  تيسير االستفادة من البرامجو تعزيز الشراكات  ناقش املشاركون أهمية  .3

https://efe.org/
https://www.iyfnet.org/country/morocco
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 سوق االبتكار 

طاوالت العارضين قل املشاركون عبر  تن  ذلك،. بعد  لبرامج الشباب  همحول ابتكارهم أو نموذج تمحورت  ثانية    60  تهامد  ا قصيرةعروضاملتحدثون  قدم  

ابتكار كل  على  أكثر  وال  امجلبر ل  هز يعز ت  يةوكيف  للتعرف  استخدمدامجةالفعالة  برنامج    .  من  باور العارضون  تقنية  YouthPower    يوث 

  شارك" "  لعبةقاموا بعرض و   ؤتمرفي امل اضريننخراط مع الحال ل املتواجدين في االردنللمشاركين في البرنامج  من اجل إعطاء فرصةSkypeالسكايب

 Career Centerالتوجيه الوظيفيقام برنامج مركز  حيثخرى التكنولوجيا األ  طاوالت العروض. كما استخدمت على الشباب عبر اإلنترنتاملتوفرة 

مقاطع فيديو للمتسابقين الذين يتعاملون مع الوزارات  "أنا الرئيس" بتشغيل  برنامج  بينما قام    اإلنترنت،بتطوير وحداته التدريبية املختلفة عبر  

 .لوضع خطط عمل وتنفيذ األفكار في جميع أنحاء تونس

 : االبتكاراالبتكارات / املشاريع املعروضة في سوق 

 معا لبرنامج  ن تميز"أتعلم "منهجية 

  تونس(IREX)- والتبادل الدولي األبحاث مجلس ةومنظم (FHI 360) الدولية  صحة األسرة  منظمة

   شأنفي تونس، كما هو ال
ميز" التي اعتمدها برنامج معا،  في باقي أنحاء العالم، يتوصل الناس بوابل من األخبار املزيفة والدعاية. منهجية "تعلم أن ت 

ن  
ّ
اإلنترنت والتأثير على العائلة واألصدقاء للقيام بنفس الش يء.  شبكة  واالنخراط بشكل مسؤول عبر   غلوطةعلومات املللم  التصدي الشباب من  تمك

، وتحديد  غالطات الرأي واملو الحقيقة  بين  تمييز  الكيفية تدريب الشباب واألسر على التحقق من املعلومات والصور و "معا"    برشدو شبايتعلم م

 مجتمًعا. 30 ايصال هذه املنهجية إلىإلى  معاويهدف برنامج . املعلومات التي يكون هدفها إثارة العواطف والتحيز خطاب الكراهية و 

 مشروع التدريب من أجل التوظيف  

 األردن -التعليم من أجل التوظيف منظمة أكاديمية التدريب املنهي الفني و 

للحصول على وظائف هادفة   ةفرصمنحه  الشباب األردني والسوري باملهارات و   روم تزويد هو برنامج مبتكر يمشروع التدريب من أجل التوظيف  

توفر التوظيف  منظمة    ومستدامة.  أجل  من  و باالتعليم  األمريكيألردن  والتقني  الدولية  للتنمية    ةالوكالة  املنهي  التعليم  الشباببرامج  في   لفائدة 

السيارات والتسويق الرقمي والتدفئة والتهوية وتكييف    قطاعات مثل تصنيع املالبس ومستحضرات التجميل ومبيعات التجزئة والضيافة وميكانيك

َعينشاب وبعد    2500الهواء. سيقوم البرنامج بتدريب   على األقل من الخريجين الناجحين في   ٪80منظمة التعليم من أجل التوظيف    التدريب ست 

 .خريًجا 256توظيف بو والتقني، شاًبا في فصول التعليم املنهي  883بتدريب  اآلن،حتى املنظمة، وظائف مستدامة. قامت 

 تلفزيون الواقع "أنا الرئيس"  برنامج

 تونس  -مشتركة  أرضيةمنظمة البحث عن 

تلفزيون الواقع في تونس.  من برامج  "أنا الرئيس" هو أول برنامج سياس ي

يو  والحياة  هو  بالسياسة  والشبان  الشابات  معرفة  تعزيز  إلى  سعى 

للمشاركة السلمية مع   لالزمة السياسية من خالل تزويدهم باألدوات ا

واملحلية.   الوطنية  مكنحكوماتهم  البرنامج    وقد  من  مشارك    100هذا 

ب مهارات القيادة  ااكتسمن  سنة(    35- 18)  انتقاؤهمالذين تم  اب  شال

 .شبكات مهنية قوية اءمعرفتهم بالسياسة وبن تعميقو 

 

  التعليم غير النظامي

  االردن-كويست سكوب للتنمية االجتماعية في الشرق االوسط

قبل  ( هو برنامج تعليمي بديل معتمد من  NFEالتعليم غير النظامي )®

التربية   األردنيوزارة  الشخص ي ةوالتعليم  للتمكين  تصالحي  مسار  وتوفير  التعلم  من  األطفال  تمكن  التي  املتخصصة  التعلم  أساليب  يستخدم   ،

كما  "منهجية التعلم التشاركي" املصممة لتعزيز قيمة ودور الحوار بين امليسرين والشباب، على طريقة التعلم الرئيسية  عتمد واالندماج االجتماعي. ت

التفكير    نظم  تعتمد  إيجابية. املجموعة املستهدفة    النقدي واالستجابةتربوية تشاركية لتعزيز  تغيير  للمبادرات االستكشافية للمتعلمين كعوامل 

الرئيس  الواقع"أنا  تلفزيون  برنامج  حول  املشاركين  مع  تتحدث  وهي  قاسمي     "سناء 

 الذي نفذته منظمة البحث عن أرضية مشتركة  

https://tn.usembassy.gov/embassy/tunis/usaid-tunisia/democracy-and-governance/ma3an/
https://www.sfcg.org/
https://www.usaid.gov/jordan/fact-sheets/usaid-non-formal-education-program
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باملدرسة: األوالد  ان التحقوا  م  هل الذين لم يسبق  املدرسة ملدة سنة واحدة على األقل أو    انقطعوا عناألطفال الذين    مه  التعليم غير النظاميلبرنامج  

 وزارة التربية والتعليم.التابعة لدارس املبرنامج في هذا السنة(. يتم تنفيذ  20-13سنة( والفتيات ) 13-18)

 ( فرصتي) فرص مواتية لتعزيز التقدم الذاتي لشباب اليوم

 | املغرب  املنظمة الدولية للهجرة

  الدامجة بين اآلليات والخدمات املوجودة على مستوى املجتمع املحلي وعمل منظمات املجتمع املدني لتعزيز البيئات الحضرية  برنامج فرصتيجمع ي

ن الشباب والنساء واملجموعات األخرى من ، نةو واملر  ستقرارالتي تتسم باال 
ّ
  عن الفكر الراديكالي  االبتعادو  داخل اوطانهمبمستقبل  الحلمبيئات تمك

التابع للوكالة األمريكية    فرصتيلنتائج الجوهرية لبرنامج  ترجمة ل(  2024-2019املجتمع املغربي )  تعزيز متانة  مشروع  يعد هربين الجشعين.  املعن  و 

إلى جميع كهدف  من الشباب  و وتوسيع اإلدماج االجتماعي واالقتصادي من الفرد إلى املجتمع    املجتمعتمكين    من اجل(  2019-2012للتنمية الدولية )

 .همشةالفئات امل

 برنامج مركز التطوير الوظيفي

 املغرب  -FHI 360منظمة 

ووضع معيار ذهبي للخدمات املهنية تم تكييفه خصيًصا مع السياق  للتطوير املنهي ستة مراكز تجريبية بإنشاء الوظيفي  وجيهالتكز ار مقام برنامج 

 في مناهج التعليم العالي.  إلدماجهاسوق العمل املغربي   حسب متطلبات جاهزية الشباب للتشغيلاملغربي. كما طور البرنامج 

  برنامج شبابنا قوة

 األردن  – منظمة مجتمعات عاملية

مجتمًعا في جميع أنحاء  60في املدارس في  29- 19و18  -10 ممن هم في سن املهمشالشباب على الفعل لدى  القدرة يوث باور على تعزيز برنامج ركز ي

بعد  املجتمع، كذلك و  نراقمستوى األ  وعلى املكتسبات على املستوى الفردي  باستكشافالتعلم التحولية  قارباتمن خالل ميقوم الشباب األردن. 

اجتماعية مبتكرة للشباب داخل    منظومات  إنشاء  بهدف  تنموية داخل صفوف الشبابتصميم مبادرات  من أجل  تجربة تعليمية  ل  ذلك يخضعون 

 . املجتمعات املستهدفة

  أنا أشارك وأنا أشارك+ برنامج

 األردن -املعهد الديمقراطي الوطني

أنا   هبرنامج  يستهدف    وأشارك  منهجي  ال  برنامج 

يهدف   األردن.  أنحاء  جميع  في  الجامعات  طالب 

املجالين   في  الشباب  مشاركة  زيادة  إلى  البرنامج 

املدنية   التربية  خالل  من  والسياس ي  االنتخابي 

التخرج   بعد  الهادفة.  واملشاركة  النشط  والتعلم 

امل  أشارك"أنا  "من   الخريجون   تفوقون يواصل 

املعهد الديمقراطي الوطني من خالل    مشاركتهم مع

أشارك أنا  تفاعلي    +،  برنامج  تدريبي  برنامج  وهو 

على   ،أشهر  ثمانيةمدته  متقدم   الشباب   يدرب 

املو القيادة   على  تنظيم ومهارات    ناصرةيركز 

 ت.الحمال 

  
 املتحدثون الشباب خالل تقديم العروض املختصرة ملشاريعهم املبتكرة 

https://www.usaid.gov/morocco/fact-sheets/favorable-opportunities-reinforce-self-advancement-todays-youth
https://www.iom.int/
https://www.fhi360.org/projects/usaid-career-center
https://www.fhi360.org/
https://www.youthpower.org/usaid-youthpower-jordan-activity
https://www.globalcommunities.org/
https://www.ndi.org/Youth_Political_Participation_Jordan
https://www.ndi.org/
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   علم من أجل املغرب

توفير فرص الشباب للعمل  مع وزارة التربية والتعليم واملجتمع املحلي لدعم فرص القيادة الشبابية من خالل  برنامج علم من أجل املغرب  عمل  ي

الطفولة املبكرة. يسعى برنامج "علم من أجل املغرب"   في مرحلةتعليم ال درسون على. في املغرب، يعمل اململدة عامين كمدرسين في الفصول الدراسية

 نوعيتعليم    قديملت  ممهاراته  وتطويرتوظيف مدرسين فعالين   دى عبر طويل امل و   تأثير فوري  لتحقيق

)قصيرة    إلى املوارد  اليومالتي تفتقر  للطالب في املدارس واملجتمعات    وتوسيع نطاق الفرص املتاحة

في حياة التغيير الدائم  السعي لتحقيق    سيواصلون املدى( واالستثمار في تنميتهم كقادة متعاونين  

إن  الطويل(.  املنهي )على املدى    مسارهمطوال  وذلك  ،  هخارج  وأ  داخل قطاع التعليم   األطفال سواء

برنامجالهدف   تحقيقه  إلى  يسعي  املغرب  علم    الذي  أجل  وراءمن  املشاركين    استقطاب  من 

القيادة مهارات  وتوظيفهم للتدريس ملدة عامين داخل املدارس في املجتمعات املحرومة ودعم تطوير  

التدريب والت تطوير التحصيل األكاديمي هو  التربوي والقيادي،    وجيهلهؤالء املشاركين من خالل 

و  مللطالب  تطويراالجتماعية    همهاراتتنمية  وكذلك  ملتابعة    العاطفية  الالزمة  الخاصة  مهاراتهم 

 .دائم منهجيإحداث تغيير بغية داخل وخارج قطاع التعليم  مسارهم

 برنامج املنح املحلية في مصر

 مصر -معهد التعليم الدولي

عام، ظل املعهد الدولي للتعليم رائدا عامليا في مجال   100مدى    على

وتبني  الدراسية  املنح  تعزز  برامج  وتنفيذ  وتصميم  الدولي  التعليم 

االقتصاديات وتعزز الحصول على الفرص حول العالم. يوفر برنامج 

الخاصة   الجامعات  العالي    (LSP)منح  التعليم  مبادرة    (HEI)ضمن 

ا  منح ملصريين املوهوبين واملستحقين للحصول على شاملة للطالب 

درجات البكالوريوس من الجامعات املصرية الخاصة. يعطي البرنامج 

الحالي  مصر  لتطور  مهمة  تعتبر  التي  الدراسة  ملجاالت  األولوية 

القيادة   واملستقبلي، ويجهز الطالب لسوق العمل من خالل برنامج 

  .مارسةفي امل

  الجيل العاملي برنامج

العاملي للتغيير  بلير  توني  األوسط وشمال من   -  معهد  الشرق  طقة 

 افريقيا

العاملي   الجيل  من  برنامج  الشباب  ن 
ّ
يمك تعليمي  برنامج  هو 

الذين   ون مزود  وهماملستقبل    ستشرافا البرنامج مع الشباب  باملعرفة واملهارات واملواقف ليصبحوا مواطنين نشطين وعامليين ومنفتحين. يعمل 

العوملة وفرص   مواجهةلدعم الشباب في  يةلربحاعاًما، ويعمل بشراكة مع الحكومات وشبكات املدارس واملنظمات غير  17و  12تتراوح أعمارهم بين 

املختلفة املقاربات  نجاح  مدى    قياسو الختبار  شاريع تجريبية  تنفيذ مو نطاقه  إلى توسيع  برنامج الجيل العاملي  هدف  يالحياة والتحديات بطريق سلمية.  

ألت  اإللكتروني  وموقعنا  وعملياتنا  أنظمتنا  في  الجديدة  التكنولوجيا  دمج  سيتم  الشباب.  انفتاح  زيادة  في  واملعرفة   رصد متة  ومساهمتها  البيانات 

 .تهماوإدار 

  

  أحد العارضين الشباب وهو يتخدث للمشاركين عن برنامج املنح املحلية في مصر  

املغرب خالل  ي اسين فهمي من برنامج علم من أجل 

   تقديم عرضه في سوق االبتكار 

https://www.teachformorocco.org/ar/
https://www.iie.org/
https://generation.global/
https://institute.global/
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 البشري: بناء العالقات والثقة في برامج تنمية الشباب  العنصر 

 املتحدثون 

 املغرب من أجل علم  فهمي،ياسين  •

 املعهد العالي للموسيقى بسوسة لحويل،ونورهان   FHI360ماريا بريسلي،  •

 ميرس ي كور  التل،عمر  •

 املغرب من أجل علم  اإلدريس ي،الجلسة: محمد  مسير  •

 ملخص الجلسة  

 . واملجتمع درسينوامل األسرناقش املحاضرون املكونات الهامة لبناء العالقات والثقة بما في ذلك توظيف وتطوير املوظفين واملتطوعين وإشراك 

أهمية الثقة كعامل رئيس ي في بناء ياسين فهمي )علم من أجل املغرب( على  شدد   

والقادة وبين الجهات الفاعلة األخرى.    درسينالعالقات بين املدارس والشباب وامل

من  املزيد  استثمار  خالل  من  الثقة  بناء  لكيفية  خططا  البرامج  تضع  أن  يجب 

الفصل   وسلوك  التعلم  عملية  )دعم  والدعم  واالعتراف  العالقات،  في  الوقت 

التي تم قطعها   (ل مع املعلمين وأولياء األمور الدراس ي والتواص وااللتزام بالوعود 

إلى   البرامج لبناء   ذلك،للمشاركين واملستفيدين. باإلضافة  في  القيادة  يجب دمج 

  الثقة واإللهام بين الطالب.

لحويل،   نورهان  ال،  ابةش  خططةموهي  شاركت  من   ية شخصتجربتها  بصفتها 

أشارت أن و   على عدم قبول املجتمع لالختالف  ركزت. و األشخاص ذوي اإلعاقة

عام.  في  نقص  هناك   الخاطئة  كذلك  انتقدت  و الوعي بشكل  املجتمعية  املفاهيم 

اإلعاقة   ذوي  األشخاص  ذلك    لتتلقىتجاه  حاًرابعد  املشاركين  تصفيًقا  . من 

حديثها لحويل  نورهان  ا  وواصلت  أهمية  عن   
ً
للشفاء، فضال كآلية  للموسيقى  استخدامها  )من  عن  املدني   سرةاال   طرفلدعم  املجتمع  ومنظمات 

 .اإلرادة القوية في مواجهة التحدياتالتحلي بروح اآلخرين( و  فاعلينوال

( التل  فيلق السالمتحدث عمر  بالنزاع( عن  من منظمة  األطفال من االحتياجات اإلنسانية والتعليمية  فيها    حرمي    والتي  اتالسياقات املتأثرة 

الثقة. تعمر  كما أكد    األساسية ل  شملالتل على أهمية بناء  شعور باالنتماء  ال  ترسيخاملشاركين  و  البرنامجالثقة بين    بناء جسور املبادئ املختلفة 

الشباب  . باإلضافة إلى ذلك، تم تشجيع موظفي البرنامج على تعزيز رفاه  وترسيخ حالة اليقيناملشارك / املستفيد    حالةاملشاركة و   توقعوالعدالة و 

لضمان الثقة    لواضعي البرامج يمكن ان يقدمهاعند سؤاله عن النصيحة التي  و مساحة للتأمل.    الصريحة وإتاحةاملحادثات    للبرامج وتشجيع  هوتملك 

على الحضور املحلي ودمج الثقافة املحلية    املنفذين الحفاظانحين أو  بالنسبة للم  األهمية بمكانمن  نه  أقال التل    بالصراع،في املجتمعات املتأثرة  

 الثقة. بناء عنصرل

 الخالصات الرئيسية

 )خاصة في السياقات املتأثرة بالصراع( أمر حيوي لنجاح البرنامج. بناء الثقة مع املشاركين واملجتمعات. 1

تردد مواضيع    لتغلب على التحدياتفي اهياكل الدعم واإلرادة القوية  عن تجارب اإلعاقة، وأهمية    . قصص شخصية2

 صداها بقوة طوال هذه الجلسة. 

. شملت األمثلة نشاط التعلم الذي تقوده األسرة ودمج قيادة الشباب  للبرامج يشكل عامال مهما لنجاحها الشبابتملك . 3

 . مج لبناء الثقةالبر ل

 نورهان لحويل وهي تعزف العود فوق املنصة
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 الثقة وتملك املجتمع للبرامج  عامل   :1الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

 املغرب- فرصتيكريم بريبري، املنظمة الدولية للهجرة |  •

 إدريس تويجير، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / املغرب •

 ملخص الجلسة  

الدولية للهجرة الدروس املستفادة    برنامج فرصتي  ناقش ممثلو  الدولية / املغرب واملنظمة  الوكالة األمريكية للتنمية  املجتمع    انخراط   بشأنمن 

 .تملكه للبرامجو 

في العمل مع الجمعيات املحلية لبناء    برنامج فرصتي  ، بدأيالشباب املغرب  في صفوف  بطالةالحجم  عن    2014بيانات التقييم لعام  كشفت    بعد أن

  الرياضية. شارك   جمعياتعلى االتحادات والفي البداية    برنامج فرصتي  املنطقة. ركز  وصول للشباب في جميع انحاءشبكة من املنظمات القادرة على ال

 فبعض الشباب مثال كان مهتما بموضوع . وقيادتها املبادراتوتقلدهم زمام  الشباب ءشركاالقصص نجاح في بناء العالقات مع   برنامج فرصتي ممثلو

القمامة في شوارعهم،   من انتشار كان شباب آخرون قلقين ، بينماى الحكومةعل االنشغاالتهذه  وقاموا بعرضمجتمعهم النقل العمومي في وسائل 

  إلشراك نامج مع وزارة الشباب والرياضة وبذل جهوًدا متعمدة  . تعاون البر دبير نظام أفضل للتقاموا بالتفاوض مع شركات النظافة حول وضع    لذلك

 . النساء والفتيات

بين املؤسسات والسلطات    لتواصل إدريس تويجير أن اأشار  مساءلة أمام الشباب.  خضوعا لل ناقش املشاركون كيف يمكن للمؤسسات أن تكون أكثر  

ا  / الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  بها  عدلت  التي  الكيفية  على  الضوء  تويجير  العالقات. وسلط  لبناء  جيدة  انطالق  نقطة  هو  ملغرب املحلية 

( فهم 2سبع سنوات  ل  تمتد جعلها  املشاريع بهدف    مدة( تمديد  1سياساتها لتلبية احتياجات املجتمع بشكل أفضل. وقد تضمنت هذه التعديالت:  

شاريع بعد في تصميم وتخطيط امل  بدءال(  4( إشراك الشباب في املجتمع ليكونوا جزًءا من البرنامج  3مجتمع  لخصوصية كل    نظرا  يالسياق املجتمع

 ( بناء الثقة. 6 الشباب وأولويات على  عرفتال( 5املجتمعية  إجراء رسم الخرائط القيام ب

امل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    رتيبحلية وتحديد الحلول وتإن إشراك املجتمعات  التي يجب أن تتخذها  الرئيسية  األولويات هي اإلجراءات 

ش  اور أالبرامج    عقد لضمان استدامة البرنامج بعد مغادرة املمولين، يجب أن تو والشركاء املنفذون لبناء الثقة وبناء الجسور مع الشباب واملجتمعات.  

 . َقرر ر خطط االستدامة وتحديد حلول ملا تَ عمل لتطوي

 الخالصات الرئيسية

 ناجح. الملشروع اهو بذرة   رسم الخرائط املجتمعية. 1

 املجتمع.  حاجياتبناء الثقة وتلبية من أجل برامج الفي  الشباب املجتمعات املحلية وإشراك انخراط . 2

ذات    املجتمع والوزاراتاملجتمعيين وقادة    األمن والشركاءبما في ذلك قوات  الفاعلين املحليين  ةبناء العالقات مع شبك.  3

 . تملك الشباب للبرامج التي تستهدفهميساعد على  الصلة،
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  : اشراك الشباب والقيادة2الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

 أنجي حداد، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / األردن  •

 مهند مناع، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / األردن •

 شباب من األردن وتونس ومصر القادة ال •

 ملخص الجلسة  

 . القطاعات في كلقادة الشباب رؤى حول إشراك الشباب كشركاء في التنمية التبادل 

واألردن  التبادل   تونس  من  الشباب  الشخصية    كيفو   همتجاربقادة  التحديات  مواجهة  على  القيادة  وفرص  املجتمعية  املشاركة  ساعدتهم 

ة بينه  سلبيعالقة  صعوبات التعلم لديه    تخلقكشخص مصاب بالتوحد وكيف    طفولتهردن عن  أحد القادة الشباب من األ واالقتصادية. تحدث  

معهد  للإلى برنامج املشاركة السياسية للشباب  في ذلك  سب الفضل  شهادة جامعية، ون   الحصول علىمن    ذلك تمكنعلى الرغم من  و املدرسة.    وبين

ة،  الجامع  داخل أهميتهم  بل و جهوده لتنظيم الطالب ذوي اإلعاقة ورفع مستوى الوعي حول احتياجاتهم  الذي دعم  الديمقراطي الوطني في األردن  

دوره  طمح إلى االستمرار في  ي  التي كانت تسيطر عليه، وأضاف انهة  سلبيال  بين براثنشخصيته الحقيقية من  اخرجت    اهذه التجربة بأنه  ووصف 

ا. القيادي ملساعدة من هم 
ً
 أقل حظ

عدم الثقة في    هاأعاقالتي  شعورها الدائم بإمكانيات القيادة    عنفي برنامج املعهد الوطني الديمقراطي    بدورهاشاركت  ات التي  شابال  عبرت إحدى

جموعة وأمام الرجال. وهي  املالتعبير عن نفسها أمام   كما تعلمتمشاركتها في السياسة املحلية  خالل  فس من  وقلة الفرص. تعلمت الثقة بالن  النفس

 الحوار السياس ي. سيير تنظيم املجتمع وت علىوتعمل مع الشباب  الوطني،اآلن مدربة معتمدة من املعهد الديمقراطي 

للرسوم  إذ  .  آفاقا  ت لهفتحأن هذه املنحة    وكيفلوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ا نح  أحد برامج متحدث شاب مصري عن   حصل على تمويل 

كما  عملية تقديم الطلب حتى التخرج.    بدءا من  املرشد التربوي لهوالكتب واملواد ونفقات املعيشة، باإلضافة إلى دعم  لطعام  وا   قامةالدراسية واال

 طالب الجيل األول من الجامعة.ل  مرشداللمتقدمين الجدد و   امستشار وهو حاليا  .  ا تمكن من متابعة دراستهتلقاه ملالذي شامل  الدعم  ذكر انه لوال ال

. يحدان هذا الحلم  وجنسها  سنها  ان  تعن حلمها بالعمل في املسرح وتنظيم مهرجان مسرحي لكنه شعر   تهاقص   ةتونسي ة، روت شابوفي ختام الجلسة

من   موعةمج  تعرفت علىو   ةفي الجامع  ةجديد ال  التطوير الوظيفيكز  امر أحد  التدريب املنهي، حضرت اجتماًعا في  ت  إلحدى مؤسسا  خالل ارتيادها

شغفها على اكتشاف  أيًضا  بل  على تنظيم مهرجانها املسرحي فحسب،    مهرجان مسرحي وهي املجموعة التي لم تساعدها  الشباب املهتمين بتنظيم

 . فعالياتبتنظيم ال

 الخارج؟   م منالتغيير السياس ي من الداخل أ من األفضل ان يأتي  بعد مشاركة املتحدثين لقصصهم، هيمن على املناقشة الجماعية سؤال مركزي: هل  

 الخالصات الرئيسية

 جذري للشباب.  فرصة تحول   مع املجتمع يمكن أن تكون  فرص القيادة والتنظيم والتطوع واالنخراط . إن 1

فرصعلى  .  2 إلى  بحاجة  الشباب  أن  من  واالستقالل  الرغم  إلى،  يةللمشاركة  أيًضا  يحتاجون  أنهم  املستمر  إال   الدعم 

  .باملخاطرغالبا ما تكون مربكة ومحفوفة  والبلوغ والتي بين الشباب مرحلة مالتجاوز 

الشخصية املسار    التطلعات واملواهب  من داخل وخارج الحكومة. يجب أن تحدد   والسلطة   التأثير   استخداميمكن  .  3

 .الذي يجب اتخاذه
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 رفاهه عزيز : خلق فضاءات صديقة للشباب وت3الجلسة الفرعية 

 املتحدثون 

 ( IIEدعاء إبراهيم، معهد التعليم الدولي ) •

 ملخص الجلسة  

 للمشاركين الفرصة لتبادل األفكار واألساليب. . أتاحت املناقشة هصديقة للشباب وتعزيز رفاه فضاءاتدعاء إبراهيم أهمية إنشاء  تناقش

دعاء املشاركين    سألت  ملعنىإبراهيم  تعريفهم  "  فضاءات صديقة   عن  أو  للشبابللشباب  آمن  بهاأن  املشاركون    أجابف  ،"فضاء   املقصود 

َعزز فيها قيم  حرية التعبيل قيود  فيها    وال يوجدلعمل والدراسة،  االتي يشعر فيها الشباب بحرية    الفضاءات
 
فيها كن  مَ ي  التسامح والقبول و ر، فضاءات ت

يَرحب فيها  اإلبداع بَ   بالتمييز فيها  سمح  ي    ة هي التي الاآلمن  اتإبراهيم أن الفضاء  ضافت دعاءبالضعف العاطفي. وأ  و 
َ
ت حترم فيها   الضعف  نى فيهاوي  وت 

منح فيها فرصة التعبير قيم   هناك حاجة إلى    إبراهيم أندعاء    تمنصفة وشفافة. أكد نها فضاءات شاملة،  وأ،  عن الذات بكل أريحية  املجتمع وت 

 . تنمية الشبابعوامل أخرى مهمة لـكجزء من ، التعلمبملبادرات و بأخذ اآمنة للشباب لتعزيز اإلبداع والسماح  خلق فضاءات

إبراهيم املشاركين عن العناصر املهمة في خلق أماكن آمنة   ت دعاءسأل  بعد ذلك 

والشباب  إلى:  املشاركون أشار  للشباب.   املصلحة  أصحاب  بين  الجماعي    ، العمل 

املجتمعالترسيخ  و  ناقشت   حترامواال   يةقيم  والقادة.  الشباب  بين  والتعاطف 

يواجهون   الذين  الطالب  مع  التعاطف  إلظهار  ا 
ً
طرق ل: مث  تحديات،املجموعة 

  تحديدومعاملة الشباب كأقران، و  ي(،الذات االفصاحمشاركة التجارب الشخصية )

من   كما انه واالنخراط في محادثات خاصة حول التحديات.  واملسؤوليات،الحقوق 

 . املهم السماح للطالب بارتكاب األخطاء

بين مختلف الفاعلين من القطاع العام  أهمية الشراكةء إبراهيم على شددت دعا

والخاص واملجتمع في خلق فضاءات آمنة للشباب. ناقش املشاركون أيًضا جوانب 

مختلفة من الشراكات التي كانت مهمة للفضاءات اآلمنة للشباب كإجراء محادثات 

 .األعضاءمستمرة لتعزيز تبني فلسفة ونهج مماثل بين 

امل،  ختاما واألدوات  االستراتيجيات  املشاركون  للشباب  فضاءاتلخلق    اضية تناول  األمريكية  الشركاء    شدد .  آمنة  الوكالة  املنفذون وموظفو 

املادية(  على  للتنمية الدولية    من املساحة 
ً
)بدال التي يقودها الشباب   وعلىأهمية األفراد  ما يكفي من املوارد وا، و األنشطة  لتحقيق لشركاء  توليد 

إفريقيا  املشاركون الشباب من منطقة الشرق األوسط وشمال    اماالجنسانية للبيئات املختلطة والتعلم باملمارسة.    االعتبارات على  الفضاء و   استدامة

 التشاركية. املقارباتاعتماد كذا و  بين األقرانوالتعلم التفاعلي واملشاركة  اتوبناء العالق الترحيب باملشاركين أشاروا إلى أهمية فقد 

 الخالصات الرئيسية

 .وللسماح للمبادرات بالتطور  واإلبداع،ضرورية لتعزيز التعلم  اآلمنة لفضاءاتا. 1

ل  املشاركون ناقش  .  2 الهامة  اآلمنةا  فضاءاتاملكونات  الجماعي  ك:  لشباب  و العمل  املجتمع  تعزيز  والشراكات  قيم 

 والتعاطف. 

الترحيب وبناء : آمنة فضاءات لخلقفعالة التقنيات الدوات و األ  عن وجهة نظرهم بخصوصاملشاركون الشباب  عبر . 3

 التشاركية.  بين االقران واملقاربات التفاعلي واملشاركةوالتعلم  املشاركينالعالقات مع 

  

دعاء إبراهيم وهي تترأس جلسة فرعية حول الفضاءات ا لصديقة  

 للشباب 



30  

 االعالم ووسائل التواصل االجتماعي  : دور 4الجلسة الفرعية 

 املتحدثون  

 تونس  / الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ص،هند حوا •

 تونس   -معابرنامج |   FHI360 منظمة اط،ياسر مش •

 ملخص الجلسة  

تونس وياسر م  صهند حواقام كل من   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /  حول استخدام وسائل   نقاش  سيير بت  FHI360منظمة  من    شاطمن 

 تونس. بأمثلة وتجارب من برنامج معا وذكرا التواصل االجتماعي كأداة مهمة للتواصل مع الشباب. 

حدد أربعة جماهير محتملة  و   عريض،للتواصل بسهولة مع جمهور    فهاتوظيأن وسائل التواصل االجتماعي أداة قوية يمكن للمنظمات    شاطوأوضح م

 : على وسائل التواصل االجتماعي

الوعي باألحداث وتقديم معلومات حول املوارد. يجب أن تكون املنشورات التي  رفعوسائل التواصل االجتماعي  نشوراتيمكن مل: الشباب .1

استقطاب    املنظمات علىان يساعد  عبر وسائل التواصل االجتماعي    من شأن التواصلتستهدف الشباب ممتعة وتنشر قيم املنظمة.  

 املشاركين وتوسيع نطاق البرامج.

الجهات    يشركاملانحة وذكرها في منشوراتها على وسائل التواصل االجتماعي. يمكن أن    يمكن للمنظمات تضمين الجهات:  الجهات املانحة .2

 .املانحة في الحوار واملساعدة في إظهار النجاحات التنظيمية

هم وتشج   متنان لهمالتقدير واال   كما انها تعبر عناملوظفين الشعور باملشاركة،  تمنح  وسائل التواصل االجتماعي  على  نشورات  امل:  املوظفين .3

. يجب  نظمة وبالتالي توسيع قاعدة الجمهور الذي يتلقى منشورات املنظمةر بعملهم. يمكن للموظفين مشاركة منشورات املاختفاال  على

 . ينعبمتاموظفين جدد و  ستقطابال منشوراتها في  هنيةعلى املنظمات الحفاظ على امل

الثقة    بناءدة أو أوروبا، لذلك يجب على منشورات وسائل التواصل االجتماعي  من الواليات املتح  مالعديد من الجهات املانحة ه:  املجتمع  .4

 زيادة االهتمام وتجنيد املتطوعين.  هاملجتمع وتتحدث عن ركوسائل التواصل االجتماعي التي تش نشوراتمع املجتمع املحلي. يمكن مل

أنه نظًرا لطبيعة وسائل التواصل االجتماعي، يجب  السيد مشاط ذكر. قيمهااستخدام وسائل التواصل االجتماعي ملشاركة   على املنظماتنبغي ي

 ايضا:  الشهادات مهمعرض  انتباه املشاهدين وتلهمهم.    نشوراتأن تكون املنظمات مستعدة إلظهار رؤيتها وأهدافها في جملتين. يجب أن تجذب امل

ن اآلخرين، ويمكن للمنظمات بناء ثقة املجتمع من خالل وسائل التواصل  انحيميمكن للشباب جلب شباب اآلخرين، ويمكن للمانحين تشجيع  إذ  

إذا ما  أداة قوية  تمثل اأنهشاط االجتماعي. يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أيًضا تحريك الناس وإثارة االحتجاج والتأثير على السياسة. وأوضح م

 املؤسسات بشكل كامل.  استغلتها

الجمهور  طبيعة  أيًضا بفهم  قرونا  املشاركين بأن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يجب أن يكون مبتذكير    شاطمياسر  و   صحوا  قام كل من هند 

املشاركين  ينبغي  وحساسياته.   املت  دراكوااحترم خصوصية  مع  التفاعل  عند  إن    على  فاعلينالحساسيات  االجتماعي.  التواصل   التثقيفوسائل 

  وسائل التواصل االجتماعي بأهمية    وعياالجتماعي. يجب أن تكون املنظمات على    لتواصللوسائل ا  واعيدام املستنير وال اإلعالمي مهم لتشجيع االستخ

 بشكل صحيح.  متخدتسإذا لم  تهار و خطبأيًضا و 
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 الخالصات الرئيسية

منشوراتها تخصيص  ان تعمل على  عند النشر على وسائل التواصل االجتماعي و   يجب أن تعرف املنظمات جمهورها.  1

 تحقيق أقص ى تأثير. و للوصول إلى هدفها  وتفاعالتها

. يجب أن تكون الرسائل  املنظمات استخدام وسائل التواصل االجتماعي ملشاركة قيمها ورؤيتها وأهدافها يجب على. 2

 موجزة ولكن ملهمة. 

الجمهور وحساسياته. يجب أن تكون لطبيعة  مصحوًبا أيًضا بفهم  يجب أن يكون  استخدام وسائل التواصل االجتماعي  .  3

على فقط    املنظمات  ليس  االجتماعي  همية  أبدراية  التواصل  أيًضا  وسائل  بشكللم    إذا  بخطورتهاولكن    تستخدم 

 . صحيح
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 والتواصل في برامج تنمية الشباب قصصنا: مقاربات للرصد والتقييم  نروي 

 املتحدثون 

 مؤسسة سوشال إمباكتأندرو إبشتاين،  •

 البحث عن أرضية مشتركة منظمة سناء قاسمي،  •

 ميرس ي كور  عيتاني،عمر التل وزينة  •

 FHI360 منظمة ،الرايسلبنى  •

 الجلسة: أحمد األمين، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / لبنانمسير  •

 ملخص الجلسة  

  نتائج وتأثيرات برامج نشربتكرة لامل بعض الطرق  قصيرة حول  "TEDتيد " محادثاتاملتدخلون  قدم

أكثر شاركين  املصغرة بهدف تعرف امل  جموعاتاملمناقشات    الها ، توتتبعها   هاوقياس  تنمية الشباب

 . مقاربة من هذه املقارباتكل  على

الضفة الغربية    فيالشباب حول  للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  التي قامت بها دراسة األتراب  

الشبابضمن    وغزة مع  الشراكة  دراسة    :مشروع  إمباكت  ركزت    1000على  مؤسسة سوشال 

فلسطيني   الشباب،  ب  التحقواممن  شاب  الوذلك  مراكز  على  الوقوف  على  تغيير  بهدف  الحاصل 

النتائج املتعلقة بالتوظيف واملواقف تجاه العنف واملشاركة املجتمعية والكفاءة الذاتية.  مستوى  

تنمية نتائج    قياسا إلىتوقعات الجهات املانحة    تقييمتشمل الدروس املستفادة من هذا املشروع  

االفتراضات   لوضعاالعتبارات األخالقية    ،)القائمة على الدخل مقابل املهارات الشخصية(  الشباب

 ومشاركة املجتمع والقيادة. ، وأهمية قياس نتائج التعلم ،واملجموعات الضابطةاملغايرة للواقع 

" منظمة  عن  مقاربة  الشباب  ة"مشترك  ارضيةالبحث  يقودها  التي  سناء  :  لألبحاث  ناقشت 

الشباب و    منهجية االستماع والتعلمقاسمي   في هذه الحالة، يقود  في عملية الرصد والتقييم.  في االعتبار احتياجات الشباب وتضمنها  التي تأخذ 

إلشراك الشباب في عملية الرصد والتقييم إشراك الشباب في مرحلة التصميم   األخرى   سبلجمع البيانات في املجتمعات. تشمل العمليات  املقابالت و 

 ليصبحوا قادة. الالزمة وتمكين الشباب من خالل منحهم األدوات  االحتياجات،للمساعدة في تحديد 

مثل مبادرة الطائر األخضر.    ،التي يقودها الشبابتواصل  قنوات العن  يتاني أمثلة  زينة عالتل و عمر  قدم  :    Mercy Corpsمنظمة فيلق الرحمة

ريادة األعمال. في  مبادرة  عن  إضافية غير مخطط لها بقيادة الشباب و   تواصلية حملة    عنالتي شارك فيها الشباب    امجالبر   سفرتفي هذه الحالة، أ

 .علومات وثقافتهاملتلقي مطبيعة فهم  ال بد من املتحدثون أنه عند التواصلوأكد 

املجتمع  وإشراك  الشباب  دراسة  تدخالت   :Photovoice    لبنى قدمت  املغرب:  الرصد  الفي  عملية  في  املشاركين  إلشراك  فريدة  إستراتيجية  رايس 

مناقشات املجموعات البؤرية والتحليل النوعي مقرونة ب،  القابلة للنقل  نماط السلوكأوضوعات و موالتقييم من خالل استخدام الصور اللتقاط  

التقليدية   التخفيف من تحديات منهجية الرصد والتقييم  التغييرات مع  في املقابالت. سمحت هذه االستراتيجية بتحديد  من خالل دمج الصور 

تستخدم   ذلك(.  إلى  وما  والتحيزات  املرتفعة  والتكنولو هذه  )التكاليف  األدوات  أيًضا  لدى جيا  االستراتيجية  التواصل  كالشباب    املألوفة  وسائل 

 . االجتماعي

لبنى الرايس وهي تحدث عن إطار دراسة  

Photovoice احدى مناقشةخالل 

 . املجموعات املصغرة

https://www.youthpower.org/resources/endline-report-youth-cohort-study-usaid-west-bank-and-gazas-partnerships-youth-activity
https://www.youthpower.org/resources/endline-report-youth-cohort-study-usaid-west-bank-and-gazas-partnerships-youth-activity
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015/01/Listening_and_Learning_Toolkit.pdf
https://www.mercycorps.org/
https://www.mercycorps.org/
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 الخالصات الرئيسية 

عملية الرصد  وأيضا لمج  انتائج البر لمفيد   والتقييم رصد  إشراك الشباب في عملية ال  . كما يتضح من هذه الحاالت، فإن1

 .  والتقييم

على  .  2 األمثلة  والتقييم  إشراكتشمل  الرصد  عملية  في  االحتياجات    همإشراك  الشباب  لتحديد  التصميم  مرحلة  في 

 املقابالت. تولي عملية اجراء وإشراك الشباب في جمع البيانات عن طريق 

ب  االستراتيجيات الفريدة إلشراك الشباب. تشمل  3 ا  تزعمالسماح للشباب  ، وإنشاء مبادرات إضافية لتواصلقنوات 

  كرتونية م  و ، واملساهمة في أدوات جمع البيانات )من خالل الصور الفوتوغرافية(، وإنشاء رسساسيةاملشاريع األ تتجاوز  

 . لنشر الرسائل اإليجابية
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 ملخصات الجلسة

 2020مارس/آذار  4: ثالثاليوم ال
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 تغيير نظم الشباب  

 املتحدثون  

 راشيل بلوم، مركز تطوير التعليم •

 Creative Associatesكلير إجناتوفسكي،  •

 ملخص الجلسة  

ملا تعنيه  وحيداليوم من خالل توضع إطار ملناقشات هذا  قام مقدمو العروض ب املشاركين  ال  كلمة  فهم  "تحويل  و  في سياق تنمية  "  نظم"نظم" 

 .الشباب نظملتحويل  الشبابنظم إطار العمل التعاوني لهذه الجلسة الضوء على  تسلط. الشباب

وكيفية تحسين النتائج   الشباب  نظمبلوم    وراشيلكلير إجناتوفسكي   ناقشت

ل وجهات  بالنسبة  فهم  خالل  من  مع املنظر  اللشباب  تتناسب  وكيف    ختلفة 

البعضها البعض املبرمجين الشباب غالًبا ال    نظم.  في كل مكان ولكن  موجودة 

ال ماهية  ميدركون 
 
ظ عناصر    بكونهالنظام    يعرف.  ن  على  متفاعلة  يحتوي 

 فيما بينها.  ومترابطة ومحددة ومتداخلة

بلوم عن الجليدنموذج  نظرية    تحدثت  النظام   90  إن  حيث  جبل  من  باملائة 

مرئي  يوجد   وغير  املاء  أنه تحت  الكلي.  كيفية    حددي  إال  النظام    إن تصرف 

في    10نسبة  هي التي تحدد    املوجود في االسفلالنماذج العقلية التي تملي النظام  

الشباب    املئة تنمية  األعلىمن  في  التجارب  املوجودة  املشاركون  ناقش   .

تركز  الشباب.  لبرامج  العقلية  بالنماذج  يتعلق  فيما  هذه  الشخصية  نتائج  ت 

ا على  ممارسة    لتواصلاملناقشات  الجنسين  ىفضلباعتباره  بين  واالختالط   ،

البداية  حاجة  ال، و اتم تغييره  ةمهم  قاعدةك املفي  لبدء تغيير   غامرينإلى بعض 

 .النظام

املبتكرة    أشار الخدمات  أن  كافية.  وحدهااملشاركون  وبينالعالقات    تعد   ليست  الشباب  بين  وال  فيما  البرامج  كبارالشباب  غير   وبين  واملنظمات 

هو الذي  أعظم تغيير في النظم   إن.  ا بالغ األهميةهذه العالقات أمر  ةودوَج   ...املجتمع املدني والقطاع الخاص واملجتمع املدني  الحكومية ومنظمات

 ما يكون الشباب هم من يطرحون هذه القضايا على  يأتي من
ً
القمة، وغالبا إلى  أيًضا بشأنها  الوعي  رفعون الطاولة وي  القاعدة  . ناقشت املجموعة 

املشروع، بحيث يمكن    على امتداد مدةالرصد والتقييم  عمليتي  الحاجة إلى  يؤكد  للنظر في البيانات ونتائج التقييم. وهذا    منضبطاستخدام نهج  

 مج املستقبلية.االبر  توجيهتوثيق النتائج الدقيقة ومشاركتها ل

 ةالخالصات الرئيسي

 املعنيين. األشخاص راء ووجهات نظر آمن فهم األول في املقام  االستفادة الناجحة من أنظمة الشباب تأتى. ت1

 تأثير الفكرة. حجم تحددهي التي س والكبار بين الشباب نوعية العالقات ال -. األفكار املبتكرة ليست كافية 2

 املستقبلية. امجعلى تحديد البر  املشروع مدة خاللالرصد والتقييم عملية ساعد ت. 3

  

 راشيل بلوم خالل عرضها حول تغيير نظم الشباب 



37  

 وجهات نظر بشأن مستقبل تغيير النظم 

 املتحدثون 

 د. ياسين الحليل، وزارة الشباب األردنية •

 كاثرين بورتر، هيلتون  •

 ملخص الجلسة  

. يشمل ذلك ربط  ج تنمية الشبابماالجديدة لتغيير النظم من خالل بر  قارباترؤاهم ملستقبل املو املبتكرة لالستدامة  املتحدثون املناهجعرض است

وفهم ما كاملة   طويلة املدى في بيئات النزاع. طلبت هذه الجلسة من املشاركين التفكير في الصورة ببرامج تنمية الشبابالحماية قصيرة املدى  برامج

 . هو مطلوب لالستدامة وتغيير النظم على مستوى أعلى

في األردن، اإلستراتيجية  القيادة الشبابية  قدم الدكتور ياسين الحليل، مدير 

حددت  التي  و   2004الوطنية للشباب في األردن. تم إطالق خطة العمل في عام  

  30و 12استراتيجية اململكة األردنية لتنمية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

باملائة من سكان البالد. أهم القطاعات في األردن هي   70عاًما، والذين يشكلون 

وتكنولوجيا   للبلد    املعلومات،التعليم  االقتصادية  التحديات    جعلت لكن 

في  الشباب يواجهون حواجز أمام   لتصحيح الوضع، و .  سوق العملاالندماج 

ب الحليل  ياسين  الدكتور  يتم  أوص ى  القيادان  والتمكين    ةدمج  الشبابية 

 . استراتيجيات الشباب املستقبلية في األردن ضمناالقتصادي للشباب 

بورتر    تحدثت  كاثرين 

فنادق سلسلة    ،من

العاملية كيف   ،هيلتون 

األخيرة   و ان  وتوظيفهم.  الشباب  إلشراك  األولوية  إلى  تعطي  الشباب أشارت  من  العديد  أن 

تسعى   الحياة.  في  للنجاح  الكافي  االستعداد  إلى  الشباب مؤسسة  يفتقرون  ملساعدة  هيلتون 

حصولهم   فرصخاصة الفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة على التغلب على التحديات وتعزيز  و 

فهم  وسعيا منها إلى الضيافة من خالل برنامج "جواز السفر إلى النجاح".   مجالوظائف في على 

 املستقبل،تأثير إيجابي في ولكي يكون لجهودها  ،البيئة العاملية وتوظيف الشباب بشكل أفضل

و  السياسية  غير  واملنظمات  الخبراء  منظمات  مع  اجتماعات  هيلتون  مجال خبراء  التعقد    في 

التي  في محادثات حول تحديد وكسر الحواجز  البلدان ذات األولوية والبدء  الشباب لتحديد 

 . تحول دون توظيف الشباب

 الخالصات الرئيسية 

للمشاركة  يجب   .1 األولوية  والسياسات  البرامج  تعطي  أن 

 ، ال سيما خالل فترات الصعوبات االقتصادية.االقتصادية للشباب

املصممة   .2 الخاص  القطاع  برامج  على   
ً
مثاال هيلتون  ملؤسسة  للنجاح"  السفر  "جواز  برنامج  عد  لتعزيز وظائف ي 

 . الشباب في مجال الضيافة

ياس الشباب  د.  استراتيجية  يقدم  األردنية  الشباب  وزارة  من  الحليل  ين 

 األردني

كاثرين بورتر تتحدث عن برنامج "جواز السفر للنجاح" 

 ملؤسسة هيلتون 
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 تغير النظم في برامج تنمية الشباب  

 املتحدثون 

 حمزة محادين، املعهد الديمقراطي الوطني، األردن •

 تونس -| برنامج معا  FHI360صفاء هجري، منظمة  •

 مسير الجلسة: راشيل بلوم، مركز تطوير التعليم •

 ملخص الجلسة  

يقومون  أنهم  على مستويات مختلفة سواء على مستوى البرامج أو البلدان أو التأثير، وكيف  الذي الحظوه  شارك املتدخلون قصًصا عن تغير األنظمة  

 . اتنظم في سياقات تعاني من الصدمات والضغوط بناءب

وأنها غالبا ما  األنظمة ليست ثابتة    أن:  منها  عدة مواضيع متكررةسلطت الضوء على  اليوم، و مناقشات   افتتحت راشيل بلوم الجلسة بتأمالت في

التفكير كأمة  ، وضرورة  التعاون يساعد على تنظيم النظم بسرعة  ، وكون العالقات غالًبا ما تبدأ من األعلى إلى األسفلوأن    ،تتغير مع مرور الوقت

 يسهم في حلها.شكلة امل ، وأن إدراكمنظمة واحدةك  وليسواحدة 

ادين  تحدث حمزة محادين عن تجربته في االنضمام إلى املعهد الديمقراطي الوطني في جنوب األردن، وهي منطقة فقيرة ومهمشة في البالد. انضم مح

نطقة، ال يتم تشجيع هذه املناجين من العنف الجنس ي. في  للدعم  تقديم العلى أفعالهم و   تورطين في جرائم االغتصابيهدف إلى محاسبة املإلى برنامج  

وتم تغيير  يون  الحكوم  الزعماءخالل هذا املشروع تمكن الشباب من لقاء    الجهود التي تم القيام بها  لكن وبفضلأو قبول املساواة بين الجنسين. و 

ولكن من    باألمر الهينمحادين إلى أن تغيير العقليات والتقاليد والثقافة ليس  حمزة  شهد األردن انخفاًضا في الجرائم الجنسية. وأشار  فلقانون  ا

 .في التغيير  الضروري تحقيق النجاح

  وهي من ،صفاء هجري أوضحت 
 
في تونس،   "معا"الشباب في مشروع  ينخططامل

الذي استهدف التحديات  جتمعيعلى الشباب والتخطيط املبرنامج الكيف ركز 

الشباب تنمية  تواجه  استهداف  التي  املحلية   والسلطاتالشباب    نخططيامل: 

عن تجربتها مع املخططين الشباب اآلخرين  ء  الخدمات. تحدثت صفا  ومقدمي

مع ما شكله  املسوحات،عندما قرعوا األبواب في جميع أنحاء مجتمعهم إلجراء 

في هدف  تشاوقد  ،  بعضهم البعض  وفهمتعرف  لل  ذلك من فرص  
ً
ركوا جميعا

م ورشة عمل ينظقاموا بتمجتمعهم وتعزيز تنمية الشباب. و   طوير تواحد هو  

من الشباب واألفراد من القطاعين العام    70يام شارك فيها  تعاونية ملدة ثالثة أ

في  املهتمة  األطراف  مع  الشباب  تواصل  املدني.  املجتمع  ومنظمات  والخاص 

 علىساعد مما  املراحل األولى من التخطيط لورشة العمل وبدأوا في بناء الثقة 

 . شةخالل الور  للعمل مًعا ختلفينتعزيز بيئة تعاونية ألصحاب املصلحة امل

 الخالصات الرئيسية

تكن   لمشباب فرصة للتحدث مع الجهات الفاعلة واملسؤولين الحكوميين املهمين الذين  للالشباب تنمية . تمنح برامج 1

 في املجتمع. تغييرات يقودها الشباب، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى البرنامج معهم لوالم الفرصة للتحدث هل لتتاح 

يكون املشاركون  حيث  تأثير إيجابي على ورشة العمل نفسها،  من شأنه خلق  العمل    عقد ورشاتقبل    العالقاتبناء  .  2

 األهداف واألفكار. لهم مناقشةسبق  قد 

 صفاء هجري وهي تتحدث عن تجربتها في برنامج معا كمخططة شابة
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 وضع سلبي يساعد على تحقيق النجاح.تجاه  نظرة إيجابية تبني. 3

 توسيع نطاق نتائج برامج الشباب  

 املتحدثون 

 World Learningمنظمة ليا بيتات،  •

 فيونا دوينجر، معهد توني بلير •

 ياسمين سميرس، اليونيسف •

 والتعليم والبيئة ةاالقتصادي تنميةالجلسة: نانس ي تاجارت، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب ال سير م •

 ملخص الجلسة 

 عبر املنطقة.  برامج الشباب لتوسيع نطاق نتائجحدث املتدخلون عن املقاربات املبتكرة ت

من تواجدها عاًما    15  خالل التي نفذتها املنظمةاملشاريع  من  مختلفة  بيتات عن نماذج    السيدة ليا  تحدثت :  )الجزائر(  World Learningمنظمة  

عزى اتوقع ما كان م بست مرات بمعدل يفوق الشباب  من توظيفالشباب  تمكين اريعأحدث مشتمكن أحد الجزائر.  في من هذا النجاح   جزء كبير . ي 

إطار التصميم   World Learning  استخدمت منظمة.  وتكييفهالشباب في مراحل تصميم املشروع    البلد وإشراكإلى التوسع والتواجد املستمر داخل  

املنظمة على التكيف قد تحقق خالل سنوات    أن تحسن قدرةبيتات    ت. وأشار بابشبهدف اشراك ال  العاملي للتعلم ووسائل التواصل االجتماعي

 .عملها في املنطقة

تجربة اليونيسف في توسيع نطاق برنامج مدته خمس سنوات متعدد القطاعات يستخدم   سشاركت ياسمين سمير   يونيسف )املغرب(:منظمة ال

املهارات الحياتية لدعم برنامج   انهج  بناء  يستهدف  )الحكومة  ألطفال خارج املدرسة. هناك تركيز على  املجتمع املدني    املحلية ومنظماتالشبكات 

النظام الحالي لضمان إمكانية توسالخاص وغيرهاالقطاع  و  البرامج  عي ( داخل  التنسيق املتعددة القطاعات املشاركة و نطاق  آليات  وضع  . تشمل 

 .الحكومة يعد خطوة رئيسية للتوسعتملك سميرس إلى أن تأسيس  ت ياسمينتوسيع النطاق وامللكية املؤسسية. وأشار لاستراتيجية 

حوار الفصل الدراس ي حول لأبرزت فيونا دوينجر كيف يمكن    (:منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا: منظمة الجيل العامليمعهد توني بلير ) 

املهاراتأن يكون  القضايا الخالفية   لـ  عقد  تم    األردن،في    ،وسيلة لتطوير  تحسين العالقات بين  ب  سمحمما    الشباب،من    50،000جلسات حوار 

وتقبلالطالب   في  تحسين  و   االختالف  واملدرسين  الشباب.  بين  "  لبنان، التواصل  العاملي  الجيل  منظمة  آثار  بمراجعة  "  Generation Globalتقوم 

عدد )نطاق البرنامج دوينغر إلى أنه باإلضافة إلى التركيز على   ت. وأشار الشباب يقود هذه الجهود وتسعى باستمرار لجعل عبر السنوات برامجها على

كيفية من حيث  األرقام، ولكن  من حيث    فقط  واملدرسين، ليسعلى الشباب  املحدث  ض عمق التأثير  ااستعر ب  قامت املنظمةالطالب واملدارس(،  

 الوصول إليهم وضمان الجودة في نفس الوقت. 

أسئلة وأجوبة   في جلسة التي تشوب هذه العملية، شارك املتدخلون  والتحدياتنطاق البرامج عروضهم حول العوامل الرئيسية لتوسع تقديم د  بع

نوعية  الكفاءة الو  التشاركية  واعتماد املقاربة النظم القائمة  مناالنطالق  نطاق البرامجالعوامل الرئيسية لتوسع  . تشملشاركين في املؤتمرمع امل

 من إنشاء شبكات    عالقات التواصل املوجودةالنظم القائمة باستخدام الشبكات و   االنطالق منوظفين املحليين. يسمح  للم
ً
  جديدة، تسمحبدال

كفاءة فمن ذوو ال  يناملحلي  املوظفين  على  أما االعتماد،  املعرفة والشراكات املحلية  على  االعتماداملجتمع و   باشراك جميع عناصرالتشاركية    قاربةامل

مع املشاركين   ييميالتق  تحري ال  والتي شملتاملشاركون العوامل    ناقشتحسين العالقات الفردية مع أصحاب املصلحة واملجتمعات املحلية. كما    شأنه

 .املشروعانتهاء ف املستمر وإمكانية الوصول إلى املوارد بعد يوالتكي البرنامج،في 

  أولويات املانحين والتنسيق عبر القطاعات وتحديد حجم الحكومة وعدم تطابق    فتشمل انخراط  توسيع نطاق البرامجتحديات    أما فيما يخص

توفير  و الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك الحكومة املحلية  ب  الستعانةا  :على التواليالتي تم تقديمها  الحلول املحتملة  من بين  .  التوسع
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التوسع بناًء على   في املرحلة األولى  على التدخالت والشراكات بين القطاعات   مراجعتهم والحرص مجموعة أدوات للشركاء املحليين وتقييم  والبدء 

 من البرنامج ككل.من    بتوسيع نطاق بعض
ً
 .املرونة وجودة التوسع، والدعم الحكومي  التي تشمل املشاركون التحديات  ناقش  كما  أجزاء البرنامج بدال

املعتادة في  سنوات    5  أو  3مدته  تجاوز  ت  مد التزام طويل األ تَبني  :  منهاتوسيع نطاق البرامج  تعزيز  من اجل  توصيات للمانحين  املشاركون    قدمكما  

واالستثمار في الرصد والتقييم وبناء قدرات الشركاء املحليين وضمان تمويل    الوزارات  معوظفي البعثة  مل  العمل املشترك الرفيع املستوى و   املشاريع

سواق االبتكار واالستماع إلى رؤية الحكومة املحلية والحد من التركيز  أل   قيادة املستفيدينعلى املستوى الوطني و   لقيام بتوسيع نطاق البرامجالوزارة ل

 .انحةعلى تقارير الجهات امل

 الخالصات الرئيسية  

نوعية ال  التشاركية والكفاءة  قاربةامل القائمة واعتماد  النظم    االستناد إلى  نطاق البرامجع  ي توس  أهم عواملتشمل   .1

التقييمي للموظفين املحليين  للم البرناموالتحري  في  إلى املوارد بعد    جشاركين   انتهاءوالتكيف املستمر وإمكانية الوصول 

 املشروع.

التوسعتشمل   .2 و انخراط    تحديات  اتساق  الحكومة  التنسيق  عدم  وانعدام  املانحين  القطاعات    بينأولويات 

 . نطاق البرامج عيعند توس ثابتة الحفاظ على جودة باإلضافة إلى املرونة ة  يمحدودو 

التزام طويل  ذات  القيام بمشاريع دعم  :  البرامج  نطاقع  ياملقدمة للجهات املانحة لتعزيز توسالتوصيات  تشمل   .3

في الرصد والتقييم وبناء قدرات  الوزارة واالستثمار داخلالقرار  ناعمع ص عمل املشترك)أكثر من خمس سنوات( وال مد األ 

الوزارة   تمويل  وضمان  املحليين  الالشركاء  املستوى  لنطاق  توسيع  يقودها و الوطني  على  التي  االبتكار  أسواق  دعم 

 التركيز على تقارير الجهات املانحة. املحلية وتقليصاملستفيدون واالستماع إلى رؤى الحكومة 
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برامج تنمية الشباب عبر منطقة الشرق الخطوات املقبلة: الربط بين 

 أفريقيا  األوسط وشمال

 املتحدثون 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب الشرق األوسط غولدبيرغ،راشيل  مسير الجلسة: •

 ملخص الجلسة  

   مجموعاتإلى  املشاركون  نقسم  ، ابعد تعيين قائد الفريق من الشباب
 
بوضع    فريق كل بلدثم قام  رامج،  ب لاأهداف وأولويات  تحديد    للتفكير فيطرية  ق

في حوار مفتوح حول تحسين التعلم    املشاركون في الجلسة العامة. انخرط  املشاركين  والتي عرضها قائد كل فريق على  عمل لبرامج تنمية الشباب  ةخط

 . ردن وتونس واملغرب ومصر ولبناناأل لكل من خطط العمل تفاصيل  فيما يلياملنطقة.  في املرتبط ببرامج تنمية الشباب

 ردن األ 

 :األهداف

شراكات ملموسة بين القطاعين العام  خلق •

والخاص واملنظمات غير الحكومية الدولية  

  ومنظمات املجتمع املدني والشباب.

تطوير نموذج / نظام تعليمي يضم  العمل على  •

بيئات آمنة ومشجعة للشباب  -آمنة  فضاءات

 للتعبير عن أنفسهم.

تعزيز التواصل مع الشباب واالستماع إلى   •

 .هاحتياجات

من أهمية  يشكله كيز على القطاع الصحي ملا التر  •

 للشباب )الصحة البدنية والعقلية(.

 خطوات العمل: 

 .تحديد األولويات الحكومية وتقسيم املهام بين الشركاء •

  .القطاعين العام والخاصبين  تربطإنشاء مؤسسة  •

مكن أن فيوتدريب الشباب. بالنسبة للقطاع الخاص  ستقطابحوافز ال للنظام  وضع •

بالنسبة للشباب   اماالتشريع املتعلق باالستثمار.  تيسير يشمل ذلك اإلعفاءات الضريبية و 

 املرنة،ظروف العمل اإليجابية )ساعات العمل توفير يمكن أن يشمل ذلك  ف

 إلخ.(  االستحقاقات،

ة قضايا الصحة العقلية في نظام تحسين الدعم االجتماعي والنفس ي من خالل معالج •

 الرعاية الصحية وخفض األسعار. 

 تغطية الصحية للشباب. التحسين الصحة البدنية عن طريق زيادة  •

 

 

  تونس

 األهداف:

التركيز على الديمقراطية والحريات )مثل التعبير  •

 عن الذات(.

تحسين املعلومات واالتصاالت بشأن الفرص  •

 املتاحة للشباب. 

 

 خطوات العمل: 

 فتح املؤسسات وجسور التواصل بين العائالت والشباب والحكومة. •

وسائل التواصل االجتماعي. سيؤدي   بواسطةوشبكات شبابية  تواصلينظام  إنشاء •

وجود العديد من مراكز ل نظراذلك إلى تحسين الوصول إلى الشباب واملؤسسات 

. باإلضافة إلى تعزيز تبادل القصص الشباب لكن الشباب ال يشارك فيهاالشباب 

 الرسائل اإليجابية. تمرير و 
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  املغرب

 األهداف: 

 عملية تعزيز قدرة الشباب كفاعل أساس ي في •

 التنمية.

تحسين الفرص املتاحة في التعليم والتوظيف   •

 وإشراك الشباب في صنع القرار.

تحسين الوصول إلى املعلومات وإدماج الشباب في  •

 صنع القرار. 

بما في ذلك الشباب  الفاعلة،إشراك جميع الجهات  •

والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات املجتمع 

 املدني. 

 خطوات العمل: 

 تدريب الشباب وجهود التنمية الذاتية. فرص زيادة  •

 حمالت لرفع مستوى الوعي حول مشاركة الشباب في التنمية املجتمعية. نظيمت •

 تلبية احتياجات سوق العمل من خالل رفع مستوى الوعي ومواءمة املناهج الدراسية.  •

م الفن والتعبير ااملعلومات. استخد إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت للشباب للوصول إلى  •

 لنقل األفكار بطريقة تشاركية 

  مصر 

 األهداف:

 .تمكين وإشراك الشباب لخلق تأثير في مجتمعاتهم •

بما في ذلك   الرئيسية،معالجة مجاالت القضايا  •

العدالة االجتماعية وإصالح التعليم واملشاركة 

 .املدنية واإلصالح االقتصادي

ربط جميع أصحاب املصلحة من خالل شبكة:  •

الوزارات الحكومية واملجتمعات ووسائل اإلعالم  

واملجتمع املدني والجهات املانحة واملنظمات غير 

 .الحكومية

 

 خطوات العمل: 

 ن خالل الدورات التدريبية. تعزيز بناء القدرات م  •

 لشباب. املتاحة لعلى الفرص  معمقةتحسين جودة نظام معلومات سوق العمل لتوفير  •

مدارس للتطوير املناهج الدراسية: تطوير التكنولوجيا ودمجها في املناهج الدراسية   •

 والجامعات. 

ملتوسطة(  إنشاء نظام ريادة األعمال للشباب )الشركات الناشئة والشركات الصغيرة وا •

 وتعزيز ريادة األعمال االجتماعية لصالح املجتمعات. 

 .ناصرةوامل تملكتعزيز املشاركة املدنية من خالل ال  •

 وتعزيز تمكين الشباب. مناصرة ضمان الدعم الحكومي لل  •

ضمان تمثيل إعالمي دقيق للمعلومات واستخدام هذا كأداة للتأثير على الشباب )رفع   •

 الوعي(. 

 

 لبنان

 األهداف:

تمكين الشباب ليكون على دراية وذا مشاركة   •

 سياسية ومدنية، وتعزيز التسامح وتقبل اآلخر.

معالجة التحديات األساسية التي تواجه الشباب  •

بما في ذلك التطوع واملشاركة السياسية والتعليم  

. باإلضافة إلى ذلك،  اآلخر الدامج والتسامح وقبول 

 خطوات العمل: 

والتطوع في املناهج الدراسية.  اآلخر دمج دروس حول الوعي السياس ي والتسامح وقبول  •

 التربية املدنية.  تجاهطالب لل هناك حاليا نظرة سلبية

 في املدارس. والنفسيينزيادة عدد األخصائيين االجتماعيين  •

دمج برامج التطوع في املدارس )والدورات املتقدمة في الكليات( لتعريف الطالب بالفرص  •

 وكذلك زيادة التماسك االجتماعي.  والتحديات،
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ستراتيجية هناك نقص في الشراكات وغياب ا

 .واضحة لتنفيذ برامج تنمية الشباب

دورات تدريبية للمدربين بين طلبة الجامعات الحكومية والخاصة لسد الفجوة في  طويرت •

 جودة التعليم. 

شاريع معات ملساعدة الطالب على تطوير املالجا ريادة االعمال في إنشاء فصول متقدمة في •

 .التجارية

 تحسين التوجيه الوظيفي في الجامعات.  •
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 موارد برنامج "يوث باور"  

  YouthPower  حول مشروع يوث باور والتعليم والبيئة( عرًضا    ةاالقتصادي  يةنمتنانس ي تاجارت )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب ال  دمتق

شكللشباب املنطقة و املخصصة للربط بين ( YouthLeadوأدواته )خاصة منصة  
 
 موارد لبرامج الشباب.  ت

"يوث التعلم والتقييم لتعزيز الشبكات اإلقليمية ملنظمات الشباب.   "2"يوث باور   دمجعلى موارد للشباب واملنفذين، بينما ي"يوث باور"  موقع    شتملي

 طلبت. ببعضهم البعض عاًما 35و 15ارة عن منصة مغلقة لدعم وربط صانعي التغيير الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين عبهي  YouthLead  ليد"

منصة ان يتم ذلك عبر الطريقة التي يفضلون بها البقاء على اتصال بعد املؤتمر. أكد املشاركون على  اإلدالء برأيهم بخصوصتاجارت من املشاركين 

إلى املزيد من التبادالت    الفيس بوكعلى اإلنترنت ) املنفذة )خاصة  الجهات  الشباب، والتواصل بين الجهات املانحة و فيما بين  أو غيره(، باإلضافة 

 .د املؤتمراتاونشر مو  (،وكالة األمريكية للتنمية الدوليةللاإلقليمية برامج بالنسبة لل

 الخالصات الرئيسية 

: املشاركة املدنية  لعدة قطاعات  القضايا الشاملةدها الشباب العديد من  تناولت خطط العمل القطرية التي يقو  .1

التعليم و   ل وسائالتواصل بين  و   دماجواملشاركة السياسية واال  أصحاب املصلحة  بين  تنسيق  الاإلعالم والشباب وإصالح 

 والتمكين االقتصادي وريادة األعمال.

 تعزيز التواصل اإلقليمي. لللشباب واملنفذين  YouthLead ومنصة يوث باور مشروع  .2

أو غيره( وتطوير    فيس بوك منصة على اإلنترنت )عبر    البقاء على تواصل بعد املؤتمررغبتهم في  على  أكد املشاركون    .3

 مجتمع املمارسة. 
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46  

 2020مارس  4ملخصات الجلسة: اليوم الرابع، 

 لشركاء املنفذينفائدة ااالختيارية لالعمل   ورشة
 املتحدثون 

 ، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب الشرق األوسط زكاري أوت •

 والتعليم والبيئة ة االقتصادي يةنمتنانس ي تاجارت، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / مكتب ال •

 ملخص الجلسة  

إطار عمل  على    للتعرف أكثر ورشة عمل اختيارية ملوظفي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والشركاء املنفذين    ؤتمر عبارة عناألخير من املكان اليوم  

 .انهمللتعلم من تجربة أقر   بتنمية الشباب  املفاهيم املرتبطة  مصغرة،  في مجموعات  ،وأدواته. بعد العرض التقديمي، ناقش املشاركون   تنمية الشباب

 للسياق  أفضلمن اجل فهم  لبرامج استخدامها  ل دوات التي يمكن  األ واإلطار و   تنمية الشبابنظرة عامة على  إلقاء  بالرابع  اليوم    كاري أوتزافتتحت  

مفاهيم   الشبابوإدماج  بر تنمية  اعتبارات  الشبابمج  ا. تشمل  لتطور   تنمية  املختلفة  النفس ي  لجميع  لشباب  ا  املراحل  والدعم  العمرية  الفئات 

بما في ذلك    شباًبا،هم على االزدهار عندما كانوا  تساعد العوامل التي  االجتماعي واألهمية الثقافية / السياقية لألدوات. تبادل املشاركون أمثلة على  

ودعم    لفضاءاتا وفرصاملجتمعية  نهاية    األسرة  في  تو   العرض،العمل.  عرًضا  تاجارت  نانس ي  يوث  لموقع  ضيحًيا  استعرضت 

 .توضح كيف يمكن للشباب والشركاء استخدامه كموردل، YouthPowerباور 

، مما وفر اعتبارات  ملرتبطة بها  جاالتاملو لتنمية الشباب    الوكالة االمريكية للتنمية الدوليةتعريفات    حول املشاركون ردود الفعل    شاطربعد العرض، ت

 : الذي يمنحه مشروع يوث باور لتنمية الشباب هومدروسة للتكيف. التعريف الرسمي 

تمكين الشباب  سوية    تنمية اإليجابية للشباب على اشراك الشبابال  تعمل يتم  من  مع أسرهم ومجتمعاتهم أو حكوماتهم بحيث 

 الصحية وتدعيم العالقات  والكفاءات وبتعزيز  كتسباتوامل ببناء املهارات للشبابتقوم التنمية اإليجابية . تحقيق ذاته بشكل كامل

 النظم.  البيئة وتحويل

خارج  يوجد عبارة قد توحي بأن الشباب يحصلون على القوة بشكل سلبي من مصدر  تمكين" وأنهامن دالالت كلمة " همقلقعن بعض املشاركين  عبر 

 لقصصهم وشركا  اشار.  ذواتهم
ً

إضافة   علىاالقتراحات األخرى    في حين انصبتفي تطورهم ونموهم.  ء  أحد األشخاص أنه يجب اعتبار الشباب أبطاال

 والكفاءات" واالعتراف بتنوع الشباب.  كتسبات"الخبرات" و "املعرفة" إلى "املهارات وامل

 الخالصات الرئيسية 

مقاربة وبرامج  تطبيقه في عملهم وشاركوا االعتبارات التالية حول  ية، ناقش املشاركون كيفااب وأدواتهبعد العرض التقديمي حول إطار تنمية الشب

 تنمية الشباب.

 .تنمية الشبابحاجة إلى شمولية أكبر وأكثر وضوحا في نموذج  ال •

رغم ما قد يطرحه من تحديات في تنفيذ برامج السياقات املتأثرة بالصراع )مثل اليمن وليبيا وسوريا( استهداف  ضرورة •

 الشباب.  

 . في وضعية استضعافالدور الذي يمكن أن يلعبه الكبار واملؤسسات في حماية الشباب  أهمية األخذ بعين االعتبار •

ا للشباب وأن  اآل   لفضاءاتاآمنة"، ولكن تعريف    فضاءات  الشباب "  فضاءاتجعل  أهمية   •
ً
منة يجب أن يكون متروك

 منة لبناء الروابط بين الشباب. اآل  الفضاءاتالسياق. يجب أيًضا تصميم  حسبيتغير 

يتعين التي    الوثائق   كمية  الشباب. على سبيل املثال، يمكن أن تكون   ارتياد فضاءاتالعوائق التي تحول دون    أهمية تقليل •

 . الشباب مرهقة فضاءات للمشاركة فيعلى الشباب ملؤها 

https://www.youthpower.org/
https://www.youthpower.org/
https://www.youthpower.org/
https://www.youthpower.org/
https://www.youthpower.org/
https://www.youthpower.org/
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 الزيارات امليدانية ملراكز الشباب

 للوقوف على تنمية الشباب على ارض الواقع: مراكز الشباب املحلية التالية في طنجة  شاركون بعد ظهر اليوم الرابع، زار امل

 جمعية شفاء للتنمية والتكوين
في حي "بئر الشفاء". تتركز مهمتها في ثالثة محاور رئيسية: تعليم الشباب  1998جمعية شفاء للتنمية والتكوين هي جمعية غير ربحية تأسست سنة  

 تقنية وتنظيمية منبمساعدة    نظام أساس ي جديدواعتمدت    2012منذ  لبرنامج فرصتي  شريك    وهيواالدماج املنهي وتنمية املجتمع.    تمدرسينامل

"حي   و "حي بئر الشفا"همشة:  املحياء  من األ ثالثة مراكز جديدة في ثالثة    عبر  مجال خدماتهابتوسيع  هذا العام  قامت الجمعية هذه السنة  .  البرنامج

  في قطاع صناعة تدريًبا  مؤخًرا إلى عروضها التدريبية  ، وقد أضافت  ر مكون منهي ديناميكي كبي  إدارةتقوم الجمعية ب.  "حي املرس"  " وطنجة البالية

من الشباب املعرضين  1،900ما معدله  وهي تخدم سنويا. بئر الشفاءأيًضا مع ثالث مدارس حكومية في حي عالقة شراكة  تربط الجمعيةالسيارات. 

 .للخطر

 مركز التوجيه الوظيفي بمركز التكوين املنهي ملدينة طنجة
 كوينمع وزارة التربية الوطنية والتبشراكة  لوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ي ل ظيفجيه الو كز التو افي إطار برنامج مر   2017مارس  تم تأسيسه في  

املركز داخل    وجد الوظيفي لالستجابة ملشكلة بطالة الشباب الخريجين. يالتوجيه  ركز  م. تم تصميم  املغربية  املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

الستة للوكالة األمريكية  املراكز التجريبية  خامس    املركزهذا  وكان    " التطبيقية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  كنولوجيااملعهد املتخصص للت"

من   مجموعة  خالل  من  الجدد  والخريجين  املهنيين  املتدربين  تحسين  إلى  خدماته  تهدف  الدولية.  لالحتياجات  للتنمية   
ً
وفقا املقدمة  الخدمات 

معلومات السوق حول  و  ،هاراتهمملعلى اكتشاف إمكاناتهم ومساعدتهم على بناء تقييم  ة الشباب، بما في ذلك: أدوات التشخيص ملساعد الشخصية

 إلعداد الشباب لبيئة العمل املهنية.   شبيكص الت؛ التدريب على املهارات الشخصية ومهارات البحث عن عمل وفر الحيويةاملسارات الوظيفية 

الوظيفي   التوجيه  مركز  إنشائه  دأب  طنجةمنذ  في  بمدينة  االستثمار  أفضل  التزام    على  بفهم  الشباب  لتزويد  العمل  سوق  في  الفاعلة  الجهات 

 والفرص لربط الشباب بالقطاع الخاص.املطلوبة املهارات و  التوظيفالتجاهات 

 التوجيه الوظيفي لجامعة عبد املالك السعديمركز 
من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / املغرب بشراكة    2016طنجة في أبريل  بلجامعة عبد املالك السعدي    التوجيه الوظيفيركز  متم إنشاء  

املدرسة الوطنية للعلوم  "دف برنامج تطوير الشباب، املوجود في املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املغربية. يه تكوينمع وزارة التربية الوطنية وال

 ملساعدة الشباب: أدوات التشخيص  تشملمساعدة الشباب على االنتقال من التعليم إلى العمل من خالل توفير خدمات مختلفة    " إلىالتطبيقية

التدريب على االستعداد للعمل )املهارات الشخصية  و   الحيوية  املسارات الوظيفيةالعمل وبسوق  تتعلق بمعلومات    إمكاناتهم وتوفير على اكتشاف  

والخاص  شركاء القطاعين العام  بإ  قام املركزمنذ إنشائه،  و فرص التواصل إلعداد الشباب لبيئة العمل املهنية.  خلق  ومهارات البحث عن عمل( و 

استضافة و   توظيفالتوعية ومعارض ال  فعالياتالجامعات والكليات في حوار حول التطوير املنهي للطالب واحتياجات سوق العمل من خالل    وكذلك

م  . يقدالتوجيه الوظيفي الفعليمركز  إلى  حضور  اللألفراد الذين ال يمكنهم  موجه  افتراض ي    على مركز أيًضا  ركز  املاملتحدثين وزيارات الشركات. يتوفر  

 .بشكل حضوريمعظم الخدمات التي يتم تقديمها كما يقدم ( منصة نجاحياملركز االفتراض ي تدريبات عبر اإلنترنت )

  

https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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 : جدول أعمال املؤتمر 1امللحق 

   مارس 2 اإلثنين،: 1 اليوم

الجلسة موضوع  التوقيت 

المشاركين تسجيل   

.التسجيل طاولة من  المشارك دليل وكذا أسماءهم تحمل  شارات  وتسلم المشاركين وصول   
8:30-9:00 

 والتقديم الترحيب كلمات

.  المؤتمر  مواضيع  و  أهداف  تقديم   ثم  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  عن  الجلسات  مسيري  قبل  من  ترحيبية  كلمات  إلقاء

 .جلوس وهم أنفسهم بتقديم المشاركين وقيام

9:00-9:10 

   إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة حول الشباب رؤى: العمل إلى نداء

  األوسط   الشرق  منطقة  أنحاء  بكل  وإدماجهم  الشباب  صوت  إلسماع  العمل  إلى  ونداؤهم  رؤاهم  عن  الشباب  القادة  تعبير

 . إفريقيا وشمال

9:10-9:45 

   إفريقيا وشمال األوسط الشرق  بمنطقة والتنمية الشباب وبرامج الشباب مجال في البحث: الراهنة الحالة

  داخل   النقاش  وتأطير  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  بالشباب  المرتبطة  البحوث  آخر  لنتائج  الخبراء  عرض

  حول   العروض  إلقاء  عقب  األسئلة  وطرح  للنقاش  جلسة  المتدخلون   وسيخصص .  الثابتة  المعطيات  على   اعتمادا  المؤتمر

 .  البحوث إلجراء أجندة وضع

9:45-10:45 

الرسمية الترحيبية الخطب  

. والمغرب المتحدة الواليات من مسؤولين طرف من  عامة جلسة في افتتاحية كلمات إلقاء   
10:45-11:00 

شاي استراحة  11:00-11:30 

   والتنمية الشباب برامج في  المتبعة النماذج حول معمقة نقاشات 

.  بالمنطقة  والتنمية  الشباب  برامج  في  المتبعة  النماذج  لمختلف  الرئيسية  المكونات  المتدخلون  يعرض  األولى  الساعة  خالل

 المطروحة  النماذج  أحد  بتوسع  ستتناول  منها   وكل  صغيرة  نقاشية  مجموعات   إلى   المتدخلون  سينقسم  العروض  انتهاء  وعقب

 . دقيقة 30 لمدة

11:30-13:00 

الغذاء  استراحة  13:00-14:00 

التطوير  بهدف مواءمتها و الفاشلة التجارب من الدروس استخالص  

 سيتقاسم  الجلسة،  هذه وخالل. بإخفاقاتنا االعتراف علينا ولكن البرامج، تطوير عن يسفر أن المتكيف التعلم شأن  من

   أفضل نتائج لتحقيق برامجهم بمواءمة قاموا وكيف السابقة اإلخفاقات  من تعلمهم كيفية  عن األمثلة بعض المشاركون

14:00-14:30 

  ! وبينغ: والتنمية الشباب مع  للتعاطي مقاربات

  والتي   السابق  في  تعلموها   التي  الجوانب   على   ويطلعوا  المشاركين   باقي  على  ليتعرفوا  بينغو  التفاعلية  اللعبة  المشاركون   يلعب

 .والتنمية الشباب برامج وضع خالل االعتبار بعين أخذها ينبغي

14:30-15:00 

 أفضل  نموذج بلورة محاولة

 المبادئ  بعض  وبلورة  السابقة  الجلسة  من  المستقاة  الدروس  الستخالص  صغيرة  مجموعات  إطار  في  المشاركون  يشتغل

 . الجلسة نهاية في األخرى  المجموعات مع  توجيهاتها مجموعة كل وستتقاسم. والتنمية الشباب برامج لوضع التوجيهية

15:00-16:30 

 األفكار  وطرح األول اليوم اختتام

 الرئيسية  المسائل   إلى  اإلشارة   مع   األول   اليوم  أشغال   بتلخيص  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  عن  الجلسات  مسيرو  يقوم

 .المستخلصة الدروس أهم في التفكير  إلى المشاركين ودعوة مناقشتها،  تمت التي

 

16:30-17:00 

استقبال حفل  17:00-18:30  
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 مارس 3 الثالثاء،: 2 اليوم

الجلسة موضوع  التوقيت 

 التسجيل 

 . لذلك  المخصص بالمكتب للمؤتمر الثاني اليوم برسم المشاركون يسجل
8:30-9:00 

 2 اليوم افتتاح

  الشباب   برامج  بنجاعة  المتعلقة  النتائج  أهم  حول  تمرين  بواسطة  الثاني  اليوم  إطار  بتحديد  الوكالة  عن  الجلسات  مسيرو  يقوم 

 .والتنمية

9:00-9:15 

 والتنمية  للشباب  اإلدماجي البعد تعزيز

 التعرض وأوساط االجتماعي بالنوع ارتباطا للتغيير  الداعمة األنشطة في المتبعة الواعدة الممارسات المتدخلون يتدارس 

 .   االجتماعي واإلدماج واإلعاقة والتشرد للمخاطر

9:15-10:15 

 والخاص  العام القطاعين في النجاعة

  والتنمية   بالشباب  المرتبطة  وشراكاتهم  لتدخالتهم  النجاعة  تعنيه  ما  حول  والخاص  العام  القطاعين  من  المشاركون  يتناقش

 .   القطاعات جميع في

10:15-11:15 

شاي استراحة  11:15-11:45 

  االبتكار سوق

 يتجول ذلك، إثر . والتنمية الشباب برامج في نموذجه  أو ابتكاره حول مقتضب جد عرضا ثانية 30 خالل يقدم متدخل كل

  على   ابتكار  كل  على  مفصل  بشكل  لالطالع  العارضين   طاوالت  ويزورون  بوتيرته،  كل  االبتكار  سوق  في  المشاركون

 . الناجعة اإلدماجية البرامج في ودوره حدة،

11:45-13:00 

الغذاء  استراحة  13:00-14:00 

 والتنمية الشباب برامج إطار في الثقة وبناء الروابط نسج: البشري العنصر

  وتطوير   تعيين  ذلك  في   بما  الثقة،  وبناء  الروابط  بنسج  المتعلقة  الجوانب  أهم  وتناقش  الجلسة  هذه  تسيير  الشباب  يتولى

 . المحلي والمجتمع واألساتذة  األمور أولياء وإدماج والمتطوعين الموظفين

 

14:00-14:45 

 :التالية األربع المجموعات بين من واحدة اختر –  مجموعات  إطار في العمل جلسات

 المجتمعي  والتملك الروابط .1

   والقيادة الشباب إدماج .2

 االجتماعي  الرفاه وتحقيق للشباب مالئمة فضاءات  إنشاء .3

 االجتماعي  التواصل ومواقع اإلعالم وسائل دور .4

14:45-15:45 

شاي استراحة  15:45-16:15 

 والتنمية  الشباب أجل من والتواصل والتقييم الرصد مقاربات: تجربتنا عن الحديث

  الشباب   برامج  وآثار  نتائج  شأن  في  والتواصل  والتقييم   للتتبع  مبتكرة  طرق  حول"  تيد"  شاكلة  على  عروضا  المتدخلون  يلقي

  أعمال   وكذا  لالستقرار،  المزعزعة  والصراعات  األزمات  خالل  والتقييم  الرصد  هناك  النقاش،  مواضيع  ومن.  والتنمية

  بشكل   االطالع  من  المشاركين  لتمكين  تطبيقي  نشاط  سيتلوها  العروض  هذه.  الشباب  يقودها  التي  والبحث  والتقييم  الرصد

 .  المقاربات  تلك على أوسع

16:15-17:15 

    األفكار  وطرح الثاني اليوم اختتام

 الرئيسية المسائل إلى اإلشارة مع  األول اليوم  أشغال بتلخيص الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  عن الجلسات  مسيرو يقوم

 .المستخلصة الدروس أهم في التفكير  إلى المشاركين ودعوة مناقشتها،  تمت التي

 

17:15-17:30  
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 مارس  4 األربعاء، :3 اليوم

 التوقيت الجلسة موضوع

 التسجيل 

 . لذلك المخصص  بالمكتب للمؤتمر الثالث  اليوم برسم المشاركون يسجل
8:30-9:00 

 الثالث اليوم افتتاح

 9:00-9:05 للمؤتمر األخير اليوم بافتتاح الدولية للتنمية األمريكية الوكالة عن الجلسات مسيرو يقوم

 الشباب  نظم تغيير
 الشباب  إطار  في" النظم  تغيير"  و "  النظم"  لمدلول  المشاركين  فهم توحيد  طريق  عن  اليوم  هذا  عمل  إطار  المتدخلون  يحدد 

 ©Youth Systems Collaborative )  الشباب  لنظم  الجماعي  اإلطار  على  خاص  بشكل  الجلسة  هذه  وتركز .  والتنمية

framework) )  الشباب نظم تغيير أجل  من. 

9:05-10:00 

 النظم  لتغيير المستقبلية الرؤى بعض
 . والتنمية الشباب  برامج خالل  من النظم  تغيير مستقبل إزاء رؤاهم حول" تيد" شاكلة على عروضا المتدخلون يلقي

10:00-10:30 

 11:00-10:30 شاي استراحة

   والتنمية الشباب برامج إطار في النظم تغير
  أو  برامجهم  في  تنفيذه  شهدوا  قد  يكونون  واحد  نظام   داخل  مستويات  عدة  على  النظم  تغير  بشأن   خبراتهم  المتدخلون  يتقاسم
 .  الضغط عوامل   أو للصدمات تخضع سياقات في النظم ببناء قاموا وكيف ذلك، وآثار المختلفة، بلدانهم

11:00-12:00 

 13:00-12:00 شاي استراحة

 الشباب على اآلثار نطاق توسيع على السهر
 نموذجية  محلية  برامج  انتشار  من  األمثلة  وتتنوع.  المنطقة  شباب  على  اآلثار  نطاق  لتوسيع  خالقة  مقاربات  المتدخلون  يتقاسم 

 .أكبر إقليمية مبادرات إلى
 

13:00-14:00 

 الشباب على أفضل آثار وراء سعيا النظم خارطة إعداد: اإلبداع مختبر

  اعتمادا  للنظم  خرائط  لوضع  صغيرة  مجموعات إطار  في  المشاركون  سيشتغل  النظم،  خارطة  حول  فيديو  شريط  عرض  بعد
 . برامجهم أو بلدانهم تجارب على

14:00-15:30 

 إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة أنحاء كل في والتنمية الشباب برامج بين الربط: المقبلة الخطوات
  المعلومات   بعض  بمشاركة  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تقوم  ثم.  السابقة  الجلسة  نتائج  أهم  عن   خالصة  مجموعة  كل  تقدم 

  المتوفرة   المعرفة  بمستوى  االرتقاء  كيفية  حول   مفتوح  حوار  ذلك   يعقب   .الجديدة  يوثباور  بآلية  المتعلقة  والموارد  واألدوات
 . والتنمية الشباب عن بالمنطقة

15:30-16:30 

 المؤتمر أشغال جميع عن المنبثقة األفكار وطرح الثالث اليوم اختتام
 من  اتخاذها  يتعين  التي  المقبلة  والخطوات  المستخلصة  الدروس   أهم  تحديد  مع  المؤتمر  اختتام  عن  المسؤولين  من  ثلة  يعلن 

 . المشاركين كافة قبل
  

 

16:30-17:00 
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   مارس 5 الخميس: 4 اليوم

  الشركاء عمل ورشة

 التوقيت الجلسة موضوع

  التسجيل

 . لذلك المخصص  بالمكتب للمؤتمر الثالث  اليوم برسم المشاركون يسجل
8:30-9:00 

   والتنمية الشباب مقاربات إحدى إعمال
 . برامجنا في وإدماجها سياقها في وضعها  كيفية  على الضوء وتلقي والتنمية الشباب وبيانات أدوات الجلسة هذه تمنح

 
9:00-10:00 

 10:30-10:00 شاي استراحة

 األقران  بين المشاورات
 والتنمية  الشباب  برامج  بوضع  المرتبطة  التحديات  حول  يتناقشون  حيث  صغيرة  مجموعات   ضمن   المشاركون   يشتغل 

 .   المشاركين جميع بين المقترحة الحلول مناقشة ثم الممكنة، الحلول في والتفكير
 

10:30-12:00 

 13:00-12:00 غذاء  استراحة

 المحلية  الشباب دور إحدى موقع زيارة
 المؤسسة  معالجة  كيفية  ويدرسون  بطنجة،  المتواجدة  الثالث  الشباب  دور  بين  من  واحدة  زيارة  في   رغبتهم  المشاركون  يبدي

  والتحديات   النجاحات  حول  المشاركين  بين  بحوار  الموقع  زيارة  وستنتهي.  المؤتمر  خالل  نوقشت  التي  المسائل  لمختلف
 .  عليها الوقوف تم التي

13:00-16:00 
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