
 ملخص تنفيذي 
   الغرض من ا�راسة 

مكتب الرشق أ�وسط التابع للواك�   بتلكیف من أ�جریت ا�راسة اخلاصة �النتقال من املدارس الثانویة
،  (MENA)الرشق أ�وسط وشامل ٕافریقيا   يف منطقة  والبعثات  (USAID)أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة  

الوقت الراهن    يفیلزم  ٕاجنازه وما    مت  ما   دراسة  وهتدف ٕاىل.    2021وذ� يف شهر ٔأغسطس من �ام  
تقوم .  التعلمي املس�مترٕاىل صفوف القوى العام� و/ ٔأو    لالنتقال  املر�� الثانویة   ٕال�داد الش�باب يف سن

الش�باب يف سن املر��  اليت تدمع  التد�الت  يف حبث وفهم    سد مواطن القصور�ىل  ا�راسة    هذه
. حبثت ا�راسة اليت مل یعد التعلمي فهيا ٕالزاميًاو الهامة    الس�نوات التكوینية   شق طریقهم ٔأثناء  الثانویة ل 

مبا یلزم   ورفدمه  ٕا�داد الش�بابهتدف ٕاىل    اليت   التد�الت   �شلك رئييس �ود التوجيه املهين الوطين و 
  ،مواص� املرا�ل العلیا من التعلميواملوارد لالنتقال بن�اح ٕاىل سوق العمل ٔأو    ارف  املهارات واملع  من  

يف ٕا�داد الش�باب لعملیات انتقالیة �حجة.   �سهم  وما ٕاذا اكن یُنظر ٕاىل إالجراءات التد�لیة �ىل ٔأهنا  
منطقة الرشق أ�وسط   يفاليت متت دراس�هتا  إال�دى عرش    من ا�ولدو�    �لك   اجيازولقد تضمنت ا�راسة  

اخلاصة تقدمي ا�روس املس�تفادة والتوصیات    ٔأیضا   . متلواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیةٕاىل اوشامل ٕافریقيا  
لربامج الفنیة للواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة للمتكن من توجيه اجلهود املس�تقبلیة �مع الش�باب يف سن �

أ�سايس لهذه ا�راسة، واليت   امجلهورالواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة يه  وتعد   يف املنطقة.  یةاملر�� الثانو 
لوزارات واجلهات املاحنة واملنظامت اليت تدمع ش�باب املر�� ل  تقدمي املرجعیة والفائدةهتدف ٔأیًضا ٕاىل  

 الثانویة.

 ٔأس�ئ� البحث 
 تناولت ا�راسة ٔأربعة ٔأس�ئ� ٔأساس�یة. 

حول   ارف �ىل مس�توى املدارس الثانویة اليت تدمع اكتساب الش�باب للمع  التد�التما يه   -1
وخيارات   والفين  ا�ٔاكدميي  يه  ٔأ.  1؟  العيشس�بل    /  الوظیفي  التوجيهالتعلمي  اخلصائص  ما 

إال�اقة)    �ج�عي  النوع  و�شمل(  للش�بابالساكنیة   هذه   الوصول  ا\بوسعه  ا��نو  ٕاىل 
 اخلدمات؟



معلیات  ٕال��ة  املهارات والقدرات  ما یلزم من  يف اكتساب    املسا�دة  التد�الت�یف حتاول   -2
هل هناك دروس مس�تفادة ٔأو ٔأمث� من الربامج اليت یُنظر ٕا�هيا �ىل ٔأهنا ٔأكرث  ٔأ.  2؟  انتقال �حجة  

 ذ�؟ ق یتحق رشوط ٔأي   يف ظل  فعالیة، و

التد�الت يف    ة  املشارك  ٔأحصاب املصل�ة  \املعنیة اجلهات  دمع هبا ُمختلف  تما يه الطرق اليت   -3
مس�توى   ل   املر��  �ىل  الش�باب  ٕال�داد  املبذو�  اجلهود  �نتقال  الثانویة  يهعملیات  ما  ؟ 

اليت املعنیة ا�متعیة    اجلهات  ٕارشاك مناذج  ما يه  ٔأ.  3املتصورة لهذا ا�مع؟    املزا�    و   ا�ر�ات  
 یُنظر ٕا�هيا �ىل ٔأهنا ٔأكرث فعالیة؟

بعد فرتة    اس�تدامهتا  لتد�الت اليت مت توس�یع نطاقها ٕاىل املس�توى الوطين ٔأو  ا  ما يه خصائص  -4
 ؟ا�متویل أ�صلیة

ركزت هذه ا�راسة �ىل   )11) دو   �مدر�ة يف �ر�مج الواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة يف   منطقة    الرشق أ�وسط وشامل إفریقيا. و�الل مر�ليت مجع البیا�ت، أٔجرى فریق ا�راسة مقابالت   خشصیة    مع املشاركني 
ا��ن متتد  تد�الهتم   �رب 10 دول وكذ �مع امل مثلني اال ٕقلميیني  
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إقلیمًیا،  
7 مشاركین  



ا�روس املس�تفادة وا�ٓ�ر املرتتبة �ىل وضع الربامج الفنیة للمس�توى الثانوي 

اس�تنتا�ات    وصلت الص� �ىل  ل   تؤديا�راسة  وا�ٓ�ر ذات  التالیة  املس�تفادة  الفنیة   الربامج�روس 
شام� �س�تدعي مزیًدا من ا�راسة  حماور  مضن    ٕادراج وجتمیع هذه �س�تنتا�اتللمس�توى الثانوي. مت  

 الثانویة يف منطقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریقيا.املر��  ضع الربامج اخلاصة �لش�باب يف سنلو 

 ا�روس املس�تفادة وأٓ�رها �ىل وضع الربامج ):  1املسأٔ� البحثیة رمق ( 

   املهين   التوجيه   – )  1احملور ( 

املهين الوطين، فٕانه من �ري املرحج ٔأن یتلقى الش�باب يف لتوجيه  �ملقارنة مع ٔأفضل املامرسات اخلاصة � 
منطقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریقيا �دمات توجيه �نیة �الیة اجلودة يف املر�� الثانویة. وال ینفي 

الوا�دة �ىل املدى القصري واملتوسط �شمل التوجيه املهين يف مجیع ٔأحناء   التد�التهذا وجود بعض  
ویُنظر   .العلیا و الش�باب ا�ٔكرب س�نا    الثانوي  مر�� التعلميلك �ام الش�باب يف  املنطقة، و�س�هتدف �ش

ٕاىل ٔأولئك ا��ن �شملهم الربامج �ىل ٔأهنم یتلقون معلومات و�دمات وٕارشادات �نیة �الیة اجلودة، 
ٔأو  یةالتعلمي ا�ورات  ولكن �الًبا ما تأٔيت ت� الربامج بعد فوات أ�وان حبیث ال �كون لها تأٔثري �ىل  

القرارات املهنیة. ولقد مت حتدید الفجوات امللحوظة بني �ود التوجيه املهين يف ب�ان الرشق أ�وسط 
وشامل ٕافریقيا ؤأفضل املامرسات العاملیة يف التوجيه املهين �ىل النحو املبني ٔأد�ه، ٕاىل �انب ا�ٓ�ر املرتتبة 

 یة: املس�تقبل   الربامج�ىل حتسني نقاط الضعف هذه من �الل 

. جيب ٔأن ال یو�د اتفاق يف منطقة الرشق أ�وسط وشامل ٕافریقيا �ىل ٔأهداف و�ا�ت التوجيه املهين
وزارات   والواك�   والتعلمي  الرتبیةتتعاون  تضم    الوطنیة  اليت  الل�ان  بني  للجمع  ا�ولیة  للتمنیة  أ�مر�كية 

�ىل   املهين وٕا�داث نوع من املواءمة �شأٔهنا.�ا�ت التوجيه  و ٔأهداف    ملناقشة  واحمللیة  الوطنیةاجلهات  
للتوجيه املهين الوطين و�یف سيمت   التعاون التصممي العام  نتي�ة هذا  وٕادارته وتنظميه   ،متوی�ٔأن حتدد 

 وتنفيذه.



. جيب �ىل وزارات �ىل اختیار املهنة  بال تأٔثري�الًبا ما یمت تقدمي التوجيه املهين بعد فوات أ�وان مما جيع�  
و الرت  ا�ولیة  للتمنیة  أ�مر�كية  والواك�  الوطنیة  والتعلمي  تعاونیة  ة  واحمللی  ةالوطنیاجلهات  بیة  وضع خطة 

لت�دید اجلداول الزمنیة املناس�بة لتد�الت التوجيه املهين. وجيب ٔأن تتناسب ت� الربامج وإالجراءات 
 نتاجئ �ختبارات من اخلیارات املهنیة. مع ٔأفضل املامرسات العاملیة ؤأن تبدٔأ يف مر�� مبكرة قبل ٔأن حتد  

التعلميیة    جراءات  واالٕ هناك �ا�ة لتضمني التوجيه املهين يف س�یاسات التعلمي وكجزء من املؤسسات  
ة الوطنی و اجلهات  . جيب ٔأن �شارك وزارات الرتبیة والتعلمي الوطنیة والواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة  القامئة

يف تصممي وتقدمي �رامج املسا�دة الفنیة لتعز�ز "امللكية" و�لق    -� القطاع اخلاص  مبا يف ذ  ا�متعیة     و
 فهم ٔأوسع للتوجيه املهين.

. جيب ٔأن تدمع الواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة وزارات هناك جفوات �برية يف قياس نتاجئ التوجيه املهين
القياس   معایري  لت�دید  الوطنیة  والتعلمي  بأٔفضل الرتبیة  تتعلق  اليت  والغا�ت)  أ�هداف  حتدید  (بعد 

 املامرسات العاملیة للتوجيه املهين. 

 ني  الش�باب املُهمش   دمج   – )  2احملور رمق ( 

املتنو�ة، مبا يف ذ� الفتیات والش�باب ذوي إال�اقة، الساكنیة  ميكن �مو�ة من الش�باب ذوي السامت  
، فٕانه يف �ني ٔأن العدید من الربامج �س�هتدف �ىل و�ه  و مع ذ�.  التد�الت�س�تفادة من بعض  

للخطر (الالجئني، واملترضر�ن من الزنا�ات، والناز�ني دا�لًیا)،    ني و الش�باب املعرض الفتیات،  الت�دید  
للش�باب ذوي  �رامج  ٕاىل     إال�اقة،  ٔأو تصممي  الربامج متیل  الت�اق    تدين  فٕان معظم  الش�باب  �س�بة 

الش�باب املهمشني ، و�دت   فعال    اليت اس�هتدفت  الربامجدراسة  . ومن �الل  �ملدارس    املهمشني 
 ا�راسة ٔأن: 

اجلنسني،  ، واملنظامت احمللیة اليت تدمع املساواة بني  أ�ش�اص ذوي إال�اقة   �شؤون   تعىن   اليت   لمنظامت ل 
  دور  وفئات ٔأخرى من الش�باب  والزنوح ا�ا�يل   ات  وت� اليت متثل الالجئني واملترضر�ن من الزنا� 

. وجيب ٔأن یُطلب من منفذي الربامج لوصول الش�باب املهمشني ٕاىل الربامج اليت تليب احتیا�اهتم  �امس  
يف مجیع مرا�ل دورة �ر�مج الواك� أ�مر�كية للتمنیة   ةاملهمش  الفئاتتضمني ا�مو�ات احمللیة اليت ختدم  



 اجلهات املعنیةمزید من التنس�یق بني مجیع  تعز�ز  �ٕالضافة ٕاىل ذ�، یبدو ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل    ا�ولیة.
 . أ�ر�ف ، وأ�ش�اص ذوي إال�اقة ، ودمع ش�باب  املرٔأة ة ، ال س�� ف� یتعلق مبشارك

ميكن ولكهنا ال تطبق دامئًا.    ، ذوي إال�اقة اصة �لطالب والعاملني  � س�یاسات  و   �ادة ما تو�د قوانني 
نظامت امل التأٔیید، اليت �الًبا ما تنظمها  �سب  للواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ٔأن تدمع محالت التوعیة و 

إال�اقة  �شؤون  تعىن   اليت تلبیة  ذوي  اح�لیة  لز�دة  أ�ش�اص ذوي  هذه  ،  الس�یاسات الحتیا�ات 
 إال�اقة وتنفيذها �ىل النحو املنشود. 

ٕاضافيًا، وليست �انًبا ٔأساس�ًیا من جوانب تصممي املناجه    عنًرصا امليرسة  الربامج الشام� و    �شلك �الًبا ما  
یصممون   ا�راس�یة.  ا��ن  ا�ولیة  للتمنیة  أ�مر�كية  للواك�  التابعون  املنفذون  الرشاكء  یضمن  ٔأن  جيب 

أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ؤأن یمت   �لواك� التعمل اخلاص    �هنج الشامل  لتصممي  �املناجه ٔأن أ��شطة تلزتم  
 عتبارات �اصة للش�باب املس�هتدف من ذوي إال�اقة. وضع ا

  املع�ل/املتسارعاملعرضني للخطر �س�تفادة من التعمل    والش�بابا�راسة  املنقطعني عن  ميكن للش�باب  
(�ري   املوازیة  التعمل  �رامج  التعمل )النظامية ٔأو  تدمع  ٔأن  ا�ولیة  للتمنیة  أ�مر�كية  للواك�  ميكن   .

واملتوازي من �الل �رامج �س�هتدف فئات معینة من الش�باب، ومع ذ�، فٕان الوصول   املع�ل/املتسارع 
 ٕاىل ا�مع ا�ٔاكدميي العال� من املرحج ٔأن یفيد العدید من فئات الش�باب (ٕان مل �كن مجیعهم).

. جيب �ىل الواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ٕاجراء حتلیالت النوع و مفتاح احللالفهم الس�یايق للعوائق ه 
النتاجئ يف ختطیط  GESIو�ندماج �ج�عي (  النتاجئ التصممي) واس�ت�دام  النظر يف  ٕا�ادة  . جيب 

 �نتظام و�دم اعتبارها من الثوابت.

 وضع الربامج ا�روس املس�تفادة وأٓ�رها �ىل  ):  2املسأٔ� البحثیة رمق ( 

 �منیة املهارات   - )  3احملور رمق (   

ر�� الثانویة يف مجیع ٔأحناء املا�تلفة اليت �س�هتدف الش�باب يف سن    التد�الت�لنظر ٕاىل العدید من  
الربامج مجمو�ة متنو�ة من املهارات والقدرات اليت تعتربها رضوریة ٕالنتقال الش�باب من   ىناملنطقة، تتب

�الل التعلمي الثانوي والتعلمي العايل، والتعلمي والتدریب التقين واملهين �ىل مس�توى  من    املر�� الثانویة



العيش.اتا�لكی املهن/ س�بل �سب  ٔأو �ريها من  إالجيابیة   ،  التمنیة  أ�مر من �الل منظور  وبتناول 
) ، و�دت ا�راسة ٔأن مناذج الربامج اليت یُنظر ٕا�هيا �ىل ٔأهنا فعا� تُظهر �منیة املهارات،  PYDللش�باب (

و�شجع الهویة ا�اتیة إالجيابیة والتأٔیید، وتوفر فرًصا للش�باب للقيادة، ویمت تنفيذها يف أ�ما�ن اليت �شعر 
به مثل حيتذى  ية" بأٔهنا  "ا�منوذج   التد�الت. وصفت  و�س�تكشاف فهيا الش�باب �ٔ�مان عند التعمل  

مبعزل التد�الت  ت�    ىل  يف ٔأ�د جماالت التمنیة إالجيابیة للش�باب أ�ربعة. ومع ذ�، ال ینبغي النظر إ 
عن �ريها. والربامج اليت متارس �شاطها �رب ا�االت يه ا�ٔكرث فعالیة. �الوة �ىل ذ�، تؤ�ر ال�ذج 

والبيئة ا�متكينیة: وال یو�د منوذج مسامههتا  و   ومؤسساهتا   رةإالدا  ٔأصولاملالمئة للس�یاق �ىل �یفية تلقي  
 وا�د ميثل ٔأفضل املامرسات �رب املنطقة بأٔمكلها. وو�دت ا�راسة ٔأن الربامج جيب ٔأن �سهم يف:

جيب   بناء املهارات جنًبا ٕاىل جنب مع ٕا�داد الش�باب للمسارات املتعددة اليت من احملمتل ٔأن یوا�وها.
يف النظم التعلميیة  یة  ات و املهار   ٔأن تدمع الواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة الربامج اليت �سد الفجوات التعلميیة

 مثل التدریب ٔأو فرص العمل. -�نتقالیة  الت�اربوٕا�داد الش�باب للتقدم للخطوات ٔأو 

باب �ٔ�دوات/ املهارات الالزمة �مع  لزتوید الش�   و�سب التأٔیید تطو�ر املهارات املتعلقة �لهویة ا�اتیة  
. جيب �ىل املسارات اليت هتمهم، حىت يف موا�ة الضغوط اليت یتعرضون لها من ا�متع ومن ٔأرسمه

املهارات �شمل   ٔأن �منیة  التأٔكد من  املناجه ا�راس�یة  ال القامئني �ىل تصممي  الفرص  ٕا��ة  و   تأٔیید�سب 
 ه�ماهتم والعمل �ىل ٔأساسها. لش�باب للتعرف �ىل قميهم ومعتقداهتم وال 

 خيص ف�   ات القرار   اختاذ و وضع الش�باب يف مناصب قيادیة ٕال�دادمه لتويل مزید من أ�دوار القيادیة  
. جيب ٔأن یدمج القامئون �ىل تصممي املناجه ا�راس�یة مفاهمي التعمل �ملامرسة، واليت حتوالهتم املس�تقبلیة

 الش�باب �ىل املسامهة والقيادة. تعترب رضوریة لضامن قدرة 

. جيب ٔأن تضمن الواك� أ�مر�كية للتمنیة یةا�متع   الربامج   تعز�ز الفرص ا�ٓمنة للتعمل القامئ �ىل العمل و 
يف ٔأما�ن أٓمنة (فكرً� وجسدً�) وميكن الوصول ٕا�هيا �مع قدرة الش�باب �ىل   التد�الت  ٕاجراء ا�ولیة  

 �س�تكشاف من �الل التجربة واخلطأٔ والتعبري عن ا�ات.



 ا�روس املس�تفادة وأٓ�رها �ىل وضع الربامج ):  3املسأٔ� البحثیة رمق ( 

 ٔأحصاب املصل�ة \ ٕارشاك اجلهات املعنیة   – )  4احملور رمق ( 

 لها أٓ�ر �ىل وضع الربامج املس�تقبلیة:  متنو�ةمقار�ت  تطبیقاملعنیة اجلهات تطلب ٕارشاك خمتلف 

احمللیة مبا يف ذ� املنظامت ا�متعیة، ومنظامت ا�متع املدين، واملنظامت �ري احلكومية    املنظامت�سهم  
  . املنقطعني عن ا�راسة ربط سوق العمل بعملیة �نتقال يف املر�� الثانویة وللش�باب    يف ٕاسهاما �لغا  

ة املنظامت احمللیة من بدایة  وجيب �ىل الواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ختصیص املوارد لت�دید وبناء قدر 
ٕاىل   �ٕالضافة�سرتاتیجي �وس�ی� للمشاركة،    التواصلوینبغي النظر ٕاىل    ا�خول يف املشاریع اجلدیدة.

 يف وضع اللمسات أ��رية �ىل مؤرشات القياس. ارشاكهم   ؤأحصاب املصل�ة   \ اجلهات املعنیةاستشارة 

املعنیة ميكن   املصل�ة  \ للجهات  الش�باب    ٔأحصاب  ٕال�داد  املبذو�  اجلهود  دمع  اخلاص  القطاع  يف  من 
العلیا و   التعلمي  الفرص الوظیفية  و  من    لالنتقال مس�تو�ت  . ومتثل  س�بل �سب العيشا�راسة ٕاىل 

الفجوة بني القطاع اخلاص والتعلمي مسا�ة ميكن للواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ٔأن تدمع فهيا املنظامت 
 دور تواصيل هام.للعب  احمللیة الوس�یطة

القامئني �ىل جيب �ىل  .  نتقال الناحج للش�باب والطالبیُعترب ٔأولیاء أ�مور �لقة وصل �مة يف معلیة � 
ذات الص� ٕالرشاك ٔأولیاء أ�مور طوال س�نوات التعلمي   الوسائلتضمني    ومرا�اة    الربامج تصممي    تنفيذ

س�نوات   ٕاىل  �بتدائیة    املدارس   مس�توى    من   أ�مور   ٔأولیاءٕارشاك  والثانوي. وقد یمت دمع    �بتدايئ
وجيب �ىل املنفذ�ن التابعني للواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة .  من التعلمي الثانوي    املر�� ا�نیا و العلیا  

احملدد�ن يف  التفكري أ�مور  ٔأولیاء  الثالث ٕالرشاك  الطرق  من  (املشاركة،   التد�الت يف �س�تفادة 
 والتدریب، وأ�دوار يف املدارس). 

تعظمي  �الًبا ما تُدرج الربامج الش�باب �شلك سطحي يف معلیة صنع القرار املتعلقة �لرب�مج، بدًال من  
، جيب  حصاب مصل�ة�ٔ وٕالرشاك الش�باب    .�مني  ٔأحصاب املصل�ة  \ كجهة معنیة �س�تفادة من الش�باب  

مس�تو�ت   ا  ٔأن �كون �هي  ذ اجلهات القامئة �ىل التنفي�ىل الواك� أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ٔأن تطلب من  
 . الش�باب (ویقودها) اليت ختدم الش�بابیة ٔأ�ىل من الرشاكة مع املنظامت 



وجيب    یعد ٕارشاك املعلمني وا�متع املدريس ٔأمًرا �لغ أ�مهیة، �اصة �لنس�بة لش�باب املدارس الثانویة.
ٔأن �راعي الربامج دور املعلمني وإالداریني عند تصممي وتنفيذ التوجيه املهين والربامج أ�خرى، حيث 

 یؤ�ر ا�متع املدريس �ىل تصورات الطالب.

. وجيب ٔأن جتمتع الواك�  رضورً� لتحسني معلیات �نتقال الناحجةة  احلكومي اجلهات    یعد التعاون مع  
لیة ورشاكء التنفيذ واحلكومات ملناقشة خيارات التعاون برصا�ة بدًءا من مر�� أ�مر�كية للتمنیة ا�و 

احملددة ٔأن تدمع أ�هداف   للتد�التجيب ٔأن �شمل املناقشات مشاركة املوارد و�یف ميكن  و   التصممي.
 املشرتكة. 

 ا�روس املس�تفادة وأٓ�رها �ىل وضع الربامج ):  4املسأٔ� البحثیة رمق ( 

 �س�تدامة والتوسع   - )  5( احملور رمق  

 هناك ٔأمران رئيس�یان هلام أٓ�ر �ىل تعز�ز �س�تدامة والنطاق �متثلن ف� یيل:

یمت   ما  أ��رية من  �ادة  املر��  التوسع و�س�تدامة يف  ٕاجراءات  ٔأن تضمن التد�التتقدمي  . جيب 
الربامج   وضع  عند  ٔأنه  ا�ولیة  للتمنیة  أ�مر�كية  التوسع الواك�  اسرتاتیجیات  تضمني  یمت  املس�تقبلیة، 

 و�س�تدامة يف التصممي وتنفيذها من البدایة. 

. جيب ٔأن �سعى الواك�  النطاقتوس�یع  مما یقلل من اح�لیة �س�تدامة و ،  معظم التد�الت حمددة زمنیاً 
اس�ت�دام    –لتوسع  ل   وقاب�  لالس�تدامة  هتدف �شلك رئييس أ�مر�كية للتمنیة ا�ولیة ٕاىل تصممي �رامج �كون  

�دد ٔأقل من الربامج ٔأو الربامج التجریبية ملرة وا�دة ومناذج "رائدة" ٔأكرث اس�تدامة (ميكن اس�ت�دام  
 التجربة مضهنا). 




