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، 1اليوم  ن مارس    2: اإلثنني  

 التوق�ت  موض�ع الجلسة 

ن    �سج�ل المشاركني
ن  . التسج�ل طاولة�سلم شارات تحمل أسماءهم وكذا دل�ل المشارك من و  وصول المشاركني   8:30-9:00 

ح�ب والتقد�م   كلمات ال�ت
ي الجلسات عن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ثم تقد�م أهداف و مواضيع  إلقاء كلمات ترحيب�ة من قبل  مس�ي

ن بتقد�م أنفسهم وهم جلوس.   المؤتمر. وق�ام المشاركني
9:00-9:10 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا    نداء إ� العمل: رؤى الشباب حول منطقة ال�ش
ق األوسط   تعب�ي القادة الشباب عن رؤاهم ونداؤهم إ� العمل إلسماع صوت الشباب و�دماجهم بكل أنحاء منطقة ال�ش

 إف��ق�ا.  وشمال 
9:10-9:45 

ي مجال الشباب و�رامج 
ق األوسط وشمال إف��ق�ا   الشباب والتنم�ة الحالة الراهنة: البحث �ن  بمنطقة ال�ش

ق األوسط وشمال إف��ق�ا، وتأط�ي النقاش داخل   ي منطقة ال�ش
اء لنتائج آخر البحوث المرتبطة بالشباب �ن عرض الخ�ب

ة للنقاش وط�ح األسئلة عقب إلقاء العروض حول  المؤتمر اعتمادا ع� المعط�ات الثابتة. وس�خصص المتدخلون جلس 
 وضع أجندة إلجراء البحوث.  

9:45-10:45 

حيب�ة  الرسم�ة  الخطب ال�ت  
ن من الوال�ات المتحدة والمغرب  ي جلسة عامة من طرف مسؤولني

. إلقاء كلمات افتتاح�ة �ن  10:45-11:00 

احة شاي   11:30-11:00 اس�ت

ي برامج  
   الشباب والتنم�ةنقاشات معمقة حول النماذج المتبعة �ن

ي برامج 
  الشباب والتنم�ةخالل الساعة األو� �عرض المتدخلون المكونات الرئ�س�ة لمختلف النماذج المتبعة �ن

ة وكل منها ستتناول بتوسع أحد   بالمنطقة. وعقب انتهاء العروض سينقسم المتدخلون إ� مجموعات نقاش�ة صغ�ي
 دق�قة.   30النماذج المطروحة لمدة 

11:30-13:00 

احة الغذاء  14:00-13:00 اس�ت

 استخالص الدروس من التجارب الفاشلة و مواءمتها بهدف التط��ر 
اف ب�خفاقاتنا. وخالل هذە الجلسة، سيتقاسم   امج، ول�ن علينا االع�ت من شأن التعلم المتك�ف أن �سفر عن تط��ر ال�ب
 المشاركون بعض األمثلة عن ك�ف�ة تعلمهم من اإلخفاقات السابقة وك�ف قاموا بمواءمة برامجهم لتحقيق نتائج أفضل  

14:00-14:30 

  ! و: بينغ�ةالشباب والتنممقار�ات للتعا�ي مع 
ي السابق  

ي تعلموها �ن ن و�طلعوا ع� الجوانب الىت ي المشاركني
�لعب المشاركون اللعبة التفاعل�ة بينغو ليتعرفوا ع� با�ت

ن االعتبار خالل وضع برامج  ي أخذها بعني
ي ينب�ن  . الشباب والتنم�ةوالىت

 

14:30-15:00 

 محاولة بلورة نموذج أفضل
ة الستخالص الدروس المستقاة من الجلسة السابقة و�لورة بعض المبادئ   ي إطار مجموعات صغ�ي

�شتغل المشاركون �ن
ي نها�ة الجلسة.  الشباب والتنم�ةالتوجيه�ة لوضع برامج 

 . وستتقاسم كل مجموعة توجيهاتها مع المجموعات األخرى �ن
 

15:00-16:30 

 األفكار اختتام اليوم األول وط�ح 
و الجلسات عن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بتلخ�ص أشغال اليوم األول مع اإلشارة إ� المسائل   �قوم مس�ي

ي أهم الدروس المستخلصة. 
ن إ� التفك�ي �ن ي تمت مناقشتها، ودعوة المشاركني  الرئ�س�ة الىت

 

16:30-17:00 

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

 التوق�ت  موض�ع الجلسة 
 التسج�ل 

ي للمؤتمر بالمكتب المخصص لذلك
 . �سجل المشاركون برسم اليوم الثاين

 
8:30-9:00 

 2افتتاح اليوم  
ي بواسطة تم��ن حول أهم النتائج المتعلقة بنجاعة برامج   

و الجلسات عن الوكالة بتحد�د إطار اليوم الثاين �قوم مس�ي
 . الشباب والتنم�ة

 

9:00-9:15 

ي   للشباب والتنم�ة تع��ز البعد اإلدما�ب
ي األ�شطة الداعمة للتغي�ي ارتباطا بالن�ع االجتما�ي وأوساط التعرض   

يتدارس المتدخلون الممارسات الواعدة المتبعة �ن
   . د واإلعاقة واإلدماج االجتما�ي  للمخاطر والت�ش

 

9:15-10:15 

ن العام والخاص ي القطاعني
 النجاعة �ن

ا�اتهم المرتبطة ب يتناقش ن العام والخاص حول ما تعن�ه النجاعة لتدخالتهم و�ش الشباب  المشاركون من القطاعني
ي جميع القطاعات.    والتنم�ة

 �ن
 

10:15-11:15 

احة شاي   11:45-11:15 اس�ت

 سوق االبتكار  
ي برامج   30كل متدخل �قدم خالل  

. إثر ذلك،  الشباب والتنم�ةثان�ة عرضا جد مقتضب حول ابتكارە أو نموذجه �ن
ن لالطالع �شكل مفصل ع� كل ابتكار ع�   ته، و�زورون طاوالت العارضني ي سوق االبتكار كل بوت�ي

يتجول المشاركون �ن
امج اإلدماج�ة الناجعة.  ي ال�ب

 حدة، ودورە �ن
 

11:45-13:00 

احة الغذاء  14:00-13:00 اس�ت

ي إطار برامج 
ي: �سج الروابط و�ناء الثقة �ن  الشباب والتنم�ة العن� الب�ش

ن وتط��ر   ي ذلك تعيني
يتو� الشباب �سي�ي هذە الجلسة وتناقش أهم الجوانب المتعلقة بنسج الروابط و�ناء الثقة، بما �ن

ن و�دماج  ن والمتطوعني . الموظفني  أول�اء األمور واألساتذة والمجتمع المح�ي
 

14:00-14:45 

ي إطار مجموعات 
ن المجموعات األر�ــع التال�ة:  –جلسات العمل �ن  اخ�ت واحدة من بني

 المجتم�ي  والتملكلروابط ا  .1
 الق�ادة  و   إدماج الشباب .2
 إ�شاء فضاءات مالئمة للشباب وتحقيق الرفاە االجتما�ي  .3
 التواصل االجتما�ي  مواقعدور وسائل اإلعالم و  .4

14:45-15:45 

احة شاي   16:15-15:45 اس�ت

 الشباب والتنم�ة  من أجلالحد�ث عن تج��تنا: مقار�ات الرصد والتقي�م والتواصل 
ي شأن نتائج وآثار برامج 

ي المتدخلون عروضا ع� شا�لة "ت�د" حول طرق مبتكرة للتتبع والتقي�م والتواصل �ن
الشباب  �ل�ت

. ومن مواضيع النقاش، هناك الرصد والتقي�م خالل األزمات وال�اعات المزعزعة لالستقرار، وكذا أعمال والتنم�ة
ي �قودها الشباب. هذ ن من االطالع  الرصد والتقي�م والبحث الىت ن المشاركني ي لتمكني

ە العروض سيتلوها �شاط تطب��ت
 �شكل أوسع ع� تلك المقار�ات.  

16:15-17:15 

ي وط�ح األفكار 
   اختتام اليوم الثاين

و الجلسات عن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بتلخ�ص أشغال اليوم األول مع اإلشارة إ� المسائل   �قوم مس�ي
ي   ي أهم الدروس المستخلصة. الرئ�س�ة الىت

ن إ� التفك�ي �ن  تمت مناقشتها، ودعوة المشاركني
 
 

17:15-17:30  
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 مارس  4األر�عاء،  : 3اليوم 

 التوق�ت  موض�ع الجلسة 

 التسج�ل 
 9:00-8:30 . �سجل المشاركون برسم اليوم الثالث للمؤتمر بالمكتب المخصص لذلك

 افتتاح اليوم الثالث 
و الجلسات عن الوكالة   9:00- 9:05 األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بافتتاح اليوم األخ�ي للمؤتمر �قوم مس�ي

 تغي�ي نظم الشباب 
ي إطار   

ن لمدلول "النظم" و" تغي�ي النظم" �ن �حدد المتدخلون إطار عمل هذا اليوم عن ط��ق توح�د فهم المشاركني
 Youth Systems . وتركز هذە الجلسة �شكل خاص ع� اإلطار الجما�ي لنظم الشباب (الشباب والتنم�ة

Collaborative© framework) (   .من أجل تغي�ي نظم الشباب 

9:05-10:00 

  النظم �ي بعض الرؤى المستقبل�ة لتغي 
ي المتدخلون عروضا ع� شا� 

 .  الشباب والتنم�ةالنظم من خالل برامج  تغي�ي مستقبل  إزاء رؤاهم لة "ت�د" حول �ل�ت
10:00-10:30 

احة شاي   11:00-10:30 اس�ت

ي إطار برامج 
   الشباب والتنم�ةتغ�ي النظم �ن

ي برامجهم  
اتهم �شأن تغ�ي النظم ع� عدة مست��ات داخل نظام واحد �كونون قد شهدوا تنف�ذە �ن يتقاسم المتدخلون خ�ب

ي س�اقات تخضع للصدمات أو عوامل الضغط. 
 أو بلدانهم المختلفة، وآثار ذلك، وك�ف قاموا ببناء النظم �ن

11:00-12:00 

احة شاي   13:00-12:00 اس�ت

 توسيع نطاق اآلثار ع� الشباب السهر ع� 
يتقاسم المتدخلون مقار�ات خالقة لتوسيع نطاق اآلثار ع� شباب المنطقة. وتتن�ع األمثلة من انتشار برامج محل�ة   

 .  نموذج�ة إ� مبادرات إقل�م�ة أ��ب
 

13:00-14:00 

 مخت�ب اإلبداع: إعداد خارطة النظم سع�ا وراء آثار أفضل ع� الشباب
ة لوضع خرائط  بعد  ي إطار مجموعات صغ�ي

�ط ف�ديو حول خارطة النظم، س�شتغل المشاركون �ن عرض �ش
 للنظم اعتمادا ع� تجارب بلدانهم أو برامجهم. 

14:00-15:30 

ن برامج  ق األوسط وشمال إف��ق�ا  الشباب والتنم�ةالخطوات المقبلة: ال��ط بني ي كل أنحاء منطقة ال�ش
 �ن

. ثم تقوم الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بمشاركة بعض  الجلسة السابقة نتائجهم أ  خالصة عنتقدم كل مجموعة   
  �عقب ذلك حوار مفت�ح حول ك�ف�ة االرتقاء بمستوى  المعلومات واألدوات والموارد المتعلقة بآل�ة يوثباور الجد�دة. 

 .  الشباب والتنم�ة عنالمعرفة المتوفرة بالمنطقة  

15:30-16:30 

 اختتام اليوم الثالث وط�ح األفكار المنبثقة عن جميع أشغال المؤتمر
ن اتخاذها    ي يتعني ن عن اختتام المؤتمر مع تحد�د أهم الدروس المستخلصة والخطوات المقبلة الىت �علن ثلة من المسؤولني

 . ن  من قبل كافة المشاركني
  
 

16:30-17:00 



دلیل المشارك 2020مؤتمر الشباب والتنمیة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا    4 

  

مارس    5 : الخم�س 4اليوم   
كاء    ورشة عمل ال�ش

 التوق�ت  موض�ع الجلسة 

 التسج�ل  
 9:00-8:30 . الثالث للمؤتمر بالمكتب المخصص لذلك�سجل المشاركون برسم اليوم 

   الشباب والتنم�ةإعمال إحدى مقار�ات 
ي برامجنا.  الشباب والتنم�ة تمنح هذە الجلسة أدوات و��انات 

ي س�اقها و�دماجها �ن
ي الضوء ع� ك�ف�ة وضعها �ن

 وتل�ت
 

9:00-10:00 

احة شاي   10:30-10:00 اس�ت

ن األقران  المشاورات بني
ة ح�ث يتناقشون حول التحد�ات المرتبطة بوضع برامج     الشباب والتنم�ة�شتغل المشاركون ضمن مجموعات صغ�ي

ن  ن جميع المشاركني حة بني ي الحلول الممكنة، ثم مناقشة الحلول المق�ت
 .   والتفك�ي �ن

 

10:30-12:00 

احة غذاء   13:00-12:00 اس�ت

 ز�ارة موقع إحدى دور الشباب المحل�ة 
ي ز�ارة واحديبدي 

ن ة من المشاركون رغبتهم �ن متواجدة بطنجة، و�درسون ك�ف�ة معالجة  ال  الثالث شباب الدور بني
ن حول النجاحات   ن المشاركني ي نوقشت خالل المؤتمر. وستنت�ي ز�ارة الموقع بحوار بني المؤسسة لمختلف المسائل الىت

ي تم الوقوف    عليها.  والتحد�ات الىت

13:00-16:00 
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؟الشباب والتنم�ةما معىن     الموارد |
.  هناك تعار�ف متعددة لمفهوم   الشباب والتنم�ة ن نورد تع��ف منظمة "يوث  ل�ننا هنا  ، و الشباب والتنم�ة�ي فلسفة ومنهج�ة لتنم�ة المراهقني

 باور": 

ن الشباب من استغالل طاقاتهم كاملة. إن    الشباب والتنم�ة �ي عمل�ة �ستهدف الشباب وأ�هم وأوساطهم االجتماع�ة و/أو حكوماتهم بغ�ة تمكني
ي ال�فاءات والمكتسبات والقدرات، كما أنها �شجع ع� إقامة عالقات صح�ة، وتوطد البيئة وتحول األنظمة.   مقار�ات التنم�ة اإل�جاب�ة تبىن

 
ن الشباب من استغالل طاقاتهم  �ي  الشباب والتنم�ة  عمل�ة �ستهدف الشباب وأ�هم وأوساطهم االجتماع�ة و/أو حكوماتهم بغ�ة تمكني

ي المهارات والمكتسبات وال�فاءات، كما أنها �شجع ع� إقامة عالقات صح�ة، و كاملة. إن مقار�ات التنم�ة 
توط�د تؤدي إ� اإل�جاب�ة تبىن

ل األ�ساق.   البيئة وتحّوؙ

 الشباب والتنم�ة إطار 
م، فإن  ن وما تتضمنه من برامج وممارسات   الشباب والتنم�ة يوضح هذا اإلطار أنه من أجل تحقيق الرؤ�ة الهادفة إ� تنشئة شباب سل�م ومنتج ومل�ت

ن الجوانب التال�ة:   وس�اسات تقوم ع� العمل مع الشباب لتحسني

 
 والمهارات وال�فاءات الالزمة لبل�غ النتائج المتوخاة. امتالك الشباب للموارد  المكتسبات:  •
ي تعنيهم أو التأث�ي فيها، وكذا �سط�ي    القدرة ع� الفعل:  • إدراك الشباب لمكتسباتهم وتطلعاتهم والقدرة ع� استخدامها التخاذ القرارات الىت

 أهدافهم بأنفسهم، والعمل ع� تفع�ل تلك القرارات لبل�غ النتائج المرغوب فيها. 
 الشباب كمصدر للتغي�ي لتحقيق تنم�ة إ�جاب�ة �شملهم هم ومجتمعاتهم.  إدماج : المشاركة •
•  : ن البيئة المح�طة بالشباب تن�ي وتدعم مكتسباتهم وقدرتهم ع� الفعل وولوجهم للخدمات واستفادتهم من   بيئة �شجع ع� التمكني

الفرص وتعزز قدرتهم ع� تجنب المخاطر والحفاظ ع� سالمتهم وأمانهم، وأن �حظوا بالحما�ة و�ع�شوا ح�اتهم دون خوف من العنف  
ن �شجع    الشباب وتثمن قدراتهم، مع تط��ر كفاءتهم االجتماع�ة والوجدان�ة لتحقيق ازدهارهم  أو االنتقام. إن البيئة المشجعة ع� التمكني
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فمصطلح "بيئة" �ستخدم هنا بمفهومه الواسع، ف�شمل النوا�ي االجتماع�ة (مثل العالقات مع األقران و الراشدين)، والضوابط (مثل  
امج والخدمات والالمواقف و القواعد والمعتقدات)، و الجوانب البني��ة (مثل القو  ن والس�اسات وال�ب )، والمستوى المادي (مثل  نظمانني

 الفضاءات اآلمنة والداعمة).  

نامج   الشباب والتنم�ةإطار   مع مكونات ال�ب
ي استحضار سبعة مكونات أساس�ة 

ي إطار للشباب والتنم�ةمن أجل وضع برنامج محكم، ينب�ن
ة بالمجاالت الواردة �ن . هذە المكونات مرتبطة مبا�ش

ي الموض�ع، خاصة أعمال المجلس القو�ي  الشباب والتنم�ة
. وكما هو الشأن بالنسبة لتلك المجاالت، ترتكز المكونات بدورها ع� األدب�ات الصادرة �ن

ي تم تكي�فها مع س�اق الدول النام�ة. �مكن ، والىت ي ي �مكن    الشباب والتنم�ة لمكونات    لألبحاث والمعهد الطىب ي عمل�ة تحد�د األ�شطة الىت
أن �ساعد �ن

 . للشباب والتنم�ةبرمجتها ع� مستوى كل من المجاالت األر�عة 

الشباب والتنم�ة مكونات برنامج  أهم األ�شطة  الشباب والتنم�ةمجاالت    

تط��ر المهارات الناعمة والح�ات�ة من خالل أ�شطة 
ي إطار فردي أو أ�ي أو مجموعات بناء 

المهارات �ن
 .  األقران أو إطار اجتما�ي

 المكتسبات  بناء المهارات 

 القدرة ع� الفعل 

ام الشباب. وقد   ن إتاحة عدة أوجه �مكن أن يتخذها ال�ت
�ة الشباب�ة و إسهام  �شمل تلك األوجه األشكال التعب�ي

ي الخدمات االجتماع�ة و فتح الفرص 
أمام الشباب �ن

الشباب التخاذ القرار ع� عدة مست��ات من اإلدارات  
ي تع�ي  امج الىت الحكوم�ة. وقد �شمل ذلك أ�ضا ال�ب
ي تدعم  لمساهمة الشباب إطارا منظما، أو تلك الىت

 الق�ادات الشباب�ة. 

 المشاركة ومساهمة الشباب إدماج

ن األدوار  تحد�د مثل أع� يتطلع إل�ه الشباب من بني
ن اإل�جاب�ة للراشدين، من قب�ل ال ���ني مرشدين ال�ت

ي الصحة والقادة  ن واألساتذة ومهنىي والمدر�ني
ي ح�اة 

، �كون دائما �ن ي الوضع المثا�ي
. و�ن ن االجتماعيني

الشباب شخص راشد واحد ع� األقل ير� شؤونهم 
�شكل دائم. كما أن للعالقات السل�مة والصح�ة مع  

 لشباب. األقران أهم�ة خاصة بالنسبة ل

ي 
  العالقات الصح�ة واالرتباط الوجداين

 

ن   البيئة المشجعة ع� التمكني

 

تأط�ي بعض األ�شطة ح�ث �شعر الشباب باالندماج 
بغض النظر عن نوعهم االجتما�ي أو إثنيتهم أو ميولهم 
الجنس�ة أو إعاقتهم أو أي عوامل أخرى. تحد�د 

ي تمنح حس االنتماء  ي (كالمدارس األ�شطة الىت اإل�جايب
وال��اضات والخدمات االجتماع�ة والمجموعات 

 الشباب�ة المبن�ة ع� أساس عقدي، إلخ.)

 االنتماء واالنتساب 

االرتكاز ع� ضوابط وانتظارات واضحة ومتماسكة إزاء 
ام، بما �منح  ن مواضيع كالصحة والعالقات وأوجه االل�ت

المسؤول�ة واالستقالل�ة، الشباب قدرا أ��ب من حس 
 وتمكن الشباب من النضج واالضطالع بأدوار جد�دة. 

الضوابط واالنتظارات والتصورات 
 اإل�جاب�ة 

إحداث فضاءات آمنة تالئم حاج�ات الشباب، و�شمل 
. و�مكن تحد�د  ي

البىن التحت�ة الماد�ة واألمان الوجداين
 . ي

ا�ن ي ذلك العالم االف�ت
ذلك الفضاء بعدة وسائل، بما �ن

وتفتقر عدة مجتمعات ألي فضاء �مكن للشباب أن 
م بمنح  ن ي ع� المجتمعات أن تل�ت

�جتمع ف�ه. لهذا ينب�ن
ام والتعلم الشباب فضاءات  ن آمنة للممارسة واالل�ت

. و�عد الفضاء اآلمن ع�  �شكل مبتكر وجما�ي
ي التعلم. 

ي عامال حي��ا �ن
 المستوى الوجداين

 الفضاء اآلمن

ن الشباب واأل� من الحصول ع� المعلومة، مع  تمكني
ن الخدمات الصح�ة  خلق ارتباط وتكامل بني

رار�ة الرعا�ة والدعم باالستم حىت تتسمواالجتماع�ة 
 .  وااللتقائ�ة ع� المستوى االجتما�ي

الول�ج إ� خدمات مناسبة لمختلف األعمار 
و�وسائل تتما�ش وميول الشباب، والتكامل 

ن الخدمات   بني
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ي 
 بالنسبة للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ومهامها؟ "الشباب والتنم�ة"ماذا تعىن

ي نطاق عملها وكذا س�اسة الشباب والتنم�ة المعتمدة من قبل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ع� اإلقرار بالمكانة   الشباب والتنم�ةتقوم كل من 
�ن

ي 
ي التنم�ة. إن مشاركة الشباب �شكل كامل �ن

ي سب�ل  الحي��ة لمشاركة الشباب �ن
ي جلب استثمارات أ��� استدامة �ن

جهود التنم�ة �مكن أن �سهم �ن
ات الصحة والتغذ�ة، وتق��ة   دورات المتوال�ة لظاهرة الفقر،ال إنهاء  ن مؤ�ش ات، و تحسني و�ناء مجتمعات د�مقراط�ة قادرة ع� التك�ف مع المتغ�ي

لوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة أن تنفذ وتعزز مساعيها ع� نطاق أوسع،  ). و�مكن ل 2012االقتصاد�ات (جداول الق�اس، روهل�يبارتن وفراهر، 
ي تقوم ع�:   امج الىت ن الشباب من خالل تط��ر عدد من ال�ب مجة الناجعة؛  1بغ�ة تمكني ي ال�ب

) االستثمار  2) اإلقرار بكون مشاركة الشباب عن� حيوي �ن
ي مكتسبات الشباب؛  

ن واأل� والمجتمعات؛  3�ن ���ني اك المرشدين ال�ت ) مراعاة أوجه االختالف  4) التشجيع ع� إقامة عالقات صح�ة من خالل إ�ش
ن فئات الشباب؛  كة بني ؛ 5والقواسم المش�ت ) االستفادة من روح االبتكار لدى الشباب  6) الس�ي إ� تحقيق المساواة ع� أساس الن�ع االجتما�ي

ي الشباب بالنفع ع� المجتمع ح�ث يؤدي إ�  7ج�ا؛ واستخدامهم للتكنولو 
) إفساح المجال إلعطاء الشباب فرصة ثان�ة. و�عود االستثمار �ن

  ، ي و�ساعدهم ع� االنتقال بنجاح من مرحلة الشباب إ� الرشد (البنك الدو�ي
ي المجتمع المدين

الشباب  ). إن منهج�ة  2007انخراطهم �شكل أوسع �ن
كالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ع� وضع برامج مستقبل�ة لفائدة الشباب ترتكز ع� معط�ات مستمدة من الواقع، كما �مكنها  قد �ساعد الو   والتنم�ة

امج ي إعداد تقي�م لتلك ال�ب
 .أن تف�د �ن

ي "تماذا 
 " بالنسبة لمنفذي برامج الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة؟ الشباب والتنم�ةعىن

ي تعتمد نهج   امج الىت ات�ج�ة تنم��ة    الشباب والتنم�ة تظهر ال�ب ا�د أن تق��ة ال�فاءة الفك��ة والبدن�ة واالجتماع�ة والمعن��ة للشباب �ي اس�ت ن �شكل م�ت
ي تركز فقط ع�  أثناء   م�ةالشباب والتنفإدماج نهج  ). Scales ،Roehlkepartain  ،& Fraher  ،2012(المشكالت  حلأ��� فعال�ة من تلك الىت

ي تفرزها النتائج اإل�جاب ي تقي�م االتجاهات الىت
نامج �مكن أن �ساعد �ن ات التنم�ة اإل�جاب�ة لتقي�م ال�ب امج، واستخدام مؤ�ش �ة ع�ب مراحل  تصم�م ال�ب

ي مشار�ــــع وقطاعات متعددة، ضمان فعال�ة برنامج 
ات �ن وع. و�مكن للمنفذين، من خالل تطبيق النهج والمؤ�ش �شكل   باب والتنم�ة الشتقدم الم�ش

نامج وتوسيع نطاقه. كما �مكن للمنفذين إدم ئ األرض�ة الستدامة ال�ب ر طلب رفع التم��ل، وتهيىي اج  �شمل مختلف القطاعات، وتقد�م معط�ات ت�ب
امج، وتغذ�ة المعط�ات ذا  الشباب والتنم�ةوق�اس  ي أداء ال�ب

امج الموجهة للشباب من أجل تحقيق تحسن مطرد �ن ي وضع ال�ب
الشباب  ت الصلة ب�ن

ي شىت القطاعات. والتنم�ة 
ي النتائج و�حداث وقع �ن

 ، و�التا�ي التأث�ي �ن

 ؟الشباب والتنم�ةك�ف نوائم 
ن له آثار إ�جاب�ة فور�ة وط��لة األمد ع� الصحة العقل�ة والبدن�ة، والتنم�ة االقتصاد�ة، والرفا  ە العام إن تع��ز مكتسبات ومهارات المراهقني

ن وأ�  ن وضع�ات الشباب ع� الصع�د    ). Patton et al.  ،2016(هم ومجتمعاتهم  للمراهقني كة بني ومع ذلك، ورغم وجود العد�د من القواسم المش�ت
، إال أن  حسب العمر والن�ع االجتما�ي ومرحلة النمو، إضافة  قابل�ة تعرضهم للمخاطر هناك اختالفات مهمة من ح�ث احت�اجاتهم و العال�ي

لذلك من األهم�ة بمكان أن ترا� احت�اجات الشباب المتباينة بتن�ع األعمار والس�اقات  . إ� العوامل الثقاف�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة والبيئ�ة
ي تروم تهيئة الظروف الموات�ة الزدهار الشباب ( ي كافة التدخالت الىت

ا تباين هائل  ). Patton et al. ،2016�ن ن الثقافاتهناك أ�ض� من ح�ث   بني
ا ما يتأثر التحول نحو سن الرشد بالس�اقات الثقاف�ة والتار�خ�ة (  اف الرس�ي بالمراهقة كمرحلة قائمة بذاتها من الح�اة، وغالب� باتون وآخرون،  االع�ت

ي تجارب الشباب ع�ب ا 2016
، التن�ع الشاسع �ن

�
ن التمثالت الثقاف�ة واالجتماع�ة ألطوار االنتقال من  ). و�عكس هذا جزئ�ا لعالم، وكذا االختالف بني

ي عالجت   ). Crocket & Silbereisen  ،2000المراهقة إ� سن الرشد ( امج الىت ي الس�اسات وال�ب
ونت�جة لذلك، قل�لة �ي المقار�ات المعتمدة �ن

، وأولئك الذين �عانون ن من   �شكل ناجع وشمو�ي احت�اجات كافة أط�اف الشباب، ونادرا� ما تصل إ� أ��� الفئات عرضة للتهم�ش، لتشمل ال�افعني
وج والشباب المنفصل عن الدرا  ن هم. الفقر المدقع والشباب الم�ت  سة وغ�ي

ي قطاع بعينه واالستجابات  USAID�س� الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة (
) إ� تع��ز وضمان فعال�ة برامج الشباب من خالل التحول من االستثمار �ن

ي تركز ع� حل المشكالت نحو استثمارات   ي قطاعات متعددة، مما �ساعد البلدان ع� دعم الشباب م   الشباب والتنم�ة الىت
ن أجل استغالل طاقاتهم  �ن

ي الذي أنجز �شأن   ا إ� العمل النظري والتج��ىب وس�اسة الشباب والتنم�ة المعتمدة من قبل الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة    الشباب والتنم�ةكاملة. استناد�
نينغ  إطارا مفاه�م�ا  ي  مع مواءمته مع الس�اق المحدد. و�م للشباب والتنم�ة الدول�ة، طورت يوث باور ل�ي

ات اإل�جاب�ة �ن ثل أساسا الستخدام المؤ�ش
ي إطار 

الشباب  مختلف القطاعات داخل البلدان متدن�ة ومتوسطة الدخل. وستتمكن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة من خالل مقار�ة هادفة �ن
ي مختلف القطاعات.   والتنم�ة

ائح معينة من الشباب �ن  من فهم المكونات األ��� مالءمة ل�ش
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 2020مارس  2 |األوليوم ال  
 

 األهداف
ي برامج  •

 الشباب والتنم�ةمناقشة نتائج البحث حول الشباب �ن
ي ينطوي عليها تط��ر برامج  •

 الشباب والتنم�ةتحد�د األول��ات والتحد�ات والفرص الىت
ي  الشباب والتنم�ةتقاسم ومناقشة دراسة الحاالت من بعض الدول من ح�ث برامج  •

الىت
ن بالجودة والقابل�ة لالنتشار واالستدامة  تتم�ي
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ن   9:10 - 9:00 | مارس 2اإلثنني
و الجلسات عن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة كلمات ترحيب�ة  ي مس�ي

و�طرحون أهداف ومواضيع المؤتمر. كما س�قوم  �ل�ت
 المشاركون بالتع��ف بأنفسهم وهم جلوس حول طاوالتهم. 

    

و الجلسات:   مس�ي

ي حداد،  •  األردن / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  أن�ب
 تو�س / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  هند حواس،  •

  

 التعارفاالستقبال و  |الجلسة

 مواضیع للتفكیر    

 ؟ الشباب والتنمیةماذا تعني لدیك    

 

 

 

 

 

 

 

 ما الذي ترغب في معرفتھ أكثر من أي شيء آخر خالل األیام القلیلة المقبلة؟  
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ن       9:45 – 9:10  |مارس 2اإلثنني
ق األوسط وشمال  ماع صوت الشباب و و�نادون إ� العمل من أجل إسيتقاسم القادة الشباب رؤاهم  �دماجهم بمنطقة ال�ش

�ط إف��ق�ا. وستتدخل منار من خالل كلمة مسجلة تعرض ب ي عمر كلمته حضور�ا. وس�دعو عمر  الف�ديو واسطة �ش
؛ وس�ل�ت

�ن للتعب�ي عن رؤاهم.     القادة الشباب الحا�ن

 :  لون لمتدخ ا

 منار سامح شمسان زغ�ي من ال�من •
�ي كور�س التلعمر  •  ، م�ي

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا   |الجلسة  نداء إ� العمل: رؤى الشباب إزاء منطقة ال�ش

 
 مالحظات



 
 11                                                                                     دلیل المشارك 2020بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا  الشباب والتنمیةمؤتمر 

ق األوسط وشمال  الشباب والتنم�ةالحالة الراهنة: البحوث حول الشباب و�رامج   |الجلسة  بمنطقة ال�ش
 إف��ق�ا

ن    10:45 – 9:45  |مارس 2اإلثنني
ي س�عرفها  �عرض   ق األوسط وشمال إف��ق�ا، مع وضع إطار للمناقشات الىت اء نتائج آخر األبحاث المنجزة حول الشباب بمنطقة ال�ش الخ�ب

المؤتمر بناء ع� معط�ات ثابتة. وس�خصص المتدخلون جلسة لألسئلة واألج��ة بعد العروض، وستتمحور الجلسة حول أجندة  
 البحوث. 

ق األوسطكارول و�لسو الجلسة:  ةمس�ي     ن، الوكالة/مكتب ال�ش

 المتدخلون: 

ي    2030تق��ر ج�ل  |بيهزاد ن��اري، اليون�س�ف  •
ق األوسط وشمال إف��ق�ا�ن  منطقة ال�ش

 تق��ر فضاءات الشباب |، سوشل إمبا�تنأندرو إ�ستاي •
ي ب��ل�س،  • كة سا�ب ي ظل ال�اع  |منظمة البحث عن أرض�ة مش�ت

  تق��ر عن التنم�ة اإل�جاب�ة �ن

 
ي الواجهة الخلف�ة لدل�ل المشارك من أجل الم��د من المعلومات حول كل هذە العروض 

المرجو االطالع ع� فصل "موارد إضاف�ة" �ن
 والتقار�ر. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 مالحظات
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ي طرحها ع� سوشل إمبا�ت من 
ي ترغبون �ن اليون�س�ف، أو ع� منظمة  ما �ي األسئلة الىت

كة حول نتائج بحوثهما؟  البحث عن أرض�ة مش�ت
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ي برامج  | الجلسة
  الشباب والتنم�ةنقاشات معمقة حول النماذج المتبعة �ن

ن      13:00 – 11:30  |مارس  2اإلثنني
ي برامج 

بالمنطقة. وعقب انتهاء العروض    الشباب والتنم�ةخالل الساعة األو� �عرض المتدخلون المكونات الرئ�س�ة لمختلف النماذج المتبعة �ن
ة وكل منها ستتناول بتوسع أحد النماذج المطروحة لمدة   دق�قة.    30سينقسم المتدخلون إ� مجموعات نقاش�ة صغ�ي

ة الجلسة:    حواس، الوكالة / تو�س هند مس�ي

 المتدخلون: 

ي  |ڤا�سان شار�ونو، المنظمة الدول�ة للهجرة  •  المغرب فرصىت
ي  |م� فخري مو�، الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة •  المرا�ز الجامع�ة الم��ة للتط��ر المهىن
ن ر�ان، ك��ستسكوب األردن •  معني
ن  راش�ل •  , YDRCs | IREXسوركني
•  ،  FHI360مار�ا ب��س�ي

 
 

 

  

 
 مالحظات
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 استخالص الدروس من التجارب الفاشلة و مواءمتها بهدف التط��ر  | الجلسة
ن      14:30 – 14:00 |مارس  2اإلثنني

اف ب�خفاقاتنا. وخالل هذە الجلسة، سيتقاسم المشاركون بعض األمث  امج، ول�ن علينا االع�ت لة  من شأن التعلم المتك�ف أن �سفر عن تط��ر ال�ب
 تعلمهم من اإلخفاقات السابقة وك�ف قاموا بمواءمة برامجهم لتحقيق نتائج أفضل. عن ك�ف�ة 

 الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ما�ك ماك كاب، مس�ي الجلسة:  

 المتدخلون: 

ن الراشد،  •  األردن / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة حنني
ن عب�دات، مجتمعات عالم�ة   •  يوث باور األردن  |نرمني
•  ، ـم من أجل المغربمحمد اإلدر��ي

�
 عل

 

  
 

 مالحظات
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وغ: بينالشباب والتنم�ةمقار�ات نحو  !   
ن  15:00 - 14:30مارس  |  2، اإلثنني  

ي غضون 
دق�قة.  30امأل أ��ب عدد ممكن من الخانات �ن  

ي برامج 
ا تعلموە من هذە التج��ة �جب مراعاته �ن الشباب ا�تب شيئ�

: والتنم�ة   
 جد شخصا: 

 

 ترافع لفائدة الشباب

 

 صمم برنامجا للشباب

 

 ق�م برنامجا للشباب

 

 كان مرشدا لشخص شاب 

 

ي �قودها الشباب 
ي الىت

 عمل مع منظمات المجتمع المدين

 

 عمل كمرشد لألقران

 

الشباب �شكل منتظم�شاور مع   

 

ي ف��ق تقي�م الشباب
 كان عضوا �ن

 

 تعلم مهارة ح�ات�ة أساس�ة من أحد الراشدين

 

ن   سنة  29و   10كانت له قدوة حينما كان عمرە ما بني  
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ي برامج 
ا تعلموە من هذە التج��ة �جب مراعاته �ن الشباب ا�تب شيئ�

: والتنم�ة   
 جد شخصا: 

 

نامج  عمل ضمن �شاط أو مبادرة استمرت بعد انتهاء ال�ب

 

 أنجز تحل�ال للنظم

 

ي س�اسة تتمحور حول الشباب
 ساهم �ن

 

المهارات الح�ات�ة لشخص شابعلم   

 

 شارك السلطة مع الشباب

 

 أنجز مسحا خرائط�ا للسا�نة المحل�ة

 

ي برنامج للشباب
 شارطك �ن

 

 وسع برنامجا للشباب

 
ن   ي أ�شطة خارج المدرسة حينما كان عمرە ما بني

شارك �ن
سنة  29و 10  

 

ن سن  سنة  29و 10أ�شأ مؤسسة تجار�ة بني  

 

ي س�اسة 
تتمحور حول الشبابساهم �ن  
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ن   16:30 – 15:00   |مارس  2اإلثنني
ق األوسط / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة راش�ل غولدبورغ، مس�ي الجلسة:   مكتب ال�ش

 

 

 
 

1.  : ي
ح بعض المبادئ التوجيه�ة لتط��ر برامج  عصف ذهىن انطالقا من تجار�ك، اق�ت

  . الشباب والتنم�ة 
 
 
 
 
 
 

ي إطار األول��ات:   حدد  .2
ي تح�ن  �ن عمل�م كف��ق، عل�كم انتقاء الثالثة مبادئ األو� الىت

 . باألول��ة لد�كم
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

ي العرض:  .3
ن شاركوا المبادئ التوجيه�ة ذات األول��ة لد�كم مع با�ت  المشاركني

 

  

 محاولة بلورة نموذج أفضل | الجلسة

 
 مالحظات
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ن    17:00 – 16:30  |مارس  2اإلثنني
ي تمت منا  و الجلسات عن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بتلخ�ص أشغال اليوم األول مع اإلشارة إ� المسائل الرئ�س�ة الىت قشتها،  �قوم مس�ي

ي 
ن إ� التفك�ي �ن  أهم الدروس المستخلصة. ودعوة المشاركني

و الجلسة:    مس�ي

ي حداد،  •  األردن / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة أن�ب
 تو�س / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة هند حواس،  •

 

 

 اختتام اليوم األول وط�ح األفكار  | الجلسة

 مواضیع للتفكیر 

  ما ھي أھم الدروس التي استخلصتھا الیوم؟
 

1.  

 

 

 

 

 

2.  
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ي ال  
 2020مارس  3  |يوم الثاين

 
 : األهداف

امج الناجعة  • ي ال�ب
 للشباب والتنم�ةمناقشة الممارسات الفض� �ن

ي اإلدماج االجتما�ي وع� أساس الن�ع االجتما�ي  •
 تحد�د الممارسات الفض� �ن

امج  • ي المنطقة الشباب والتنم�ةمشاركة النماذج المبتكرة ل�ب
 �ن
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ي  | الجلسة
 افتتاح اليوم الثاين

 9:15 – 9:00  |مارس 3الثالثاء 
ي بواسطة تم��ن حول أهم النتائج المتعلقة بنجاعة برامج 

و الجلسات عن الوكالة بتحد�د إطار اليوم الثاين   . الشباب والتنم�ة�قوم مس�ي
و الجلسة:    مس�ي

ي حداد،  •  األردن / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة أن�ب
 تو�س / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة هند حواس،  •

 

   
 مالحظات
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ي  | الجلسة  للشباب والتنم�ةتع��ز البعد اإلدما�ب

  10:15 – 9:15  |مارس 3الثالثاء 
ي األ�شطة الداعمة للتغي�ي ارتباطا بالن�ع االجتما�ي وأوساط التعرض للمخاطر  

يتدارس المتدخلون الممارسات الواعدة المتبعة �ن
  . د واإلعاقة واإلدماج االجتما�ي  والت�ش

ة الجلسة:   مس�ي

ي حداد،  •  األردن / الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة أن�ب

 المتدخلون: 

ن إسب��ا، المنتدى  •  المتوس�ي للشباب وحركة مناهضة خطاب ال�راه�ة �اسني
�ي كور�س  • ، م�ي ي

 ز�نا عيتاين
 ك��ن�ي ديرمودي، أم�د�ست م� •

 

 
  

 
 مالحظات
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ن العام والخاالنج | الجلسة ي القطاعني
 صاعة �ن

 11:15 – 10:15  |مارس 3الثالثاء 
ا�اتهم المرتبطة ب يتناقش ن العام والخاص حول ما تعن�ه النجاعة لتدخالتهم و�ش ي جميع القطاعات.  الشباب والتنم�ة المشاركون من القطاعني

    �ن

 مس�ي الجلسة: 

 ا�ك ماك كاب، الوكالة م •

 المتدخلون: 
 األردن  – إ�اء عوجان، التعل�م من أجل التوظ�ف  •
 المغرب  –للشباب نازك ال�عالوي، المنظمة الدول�ة  •
، وزارة الشباب المغ���ة •  عثمان خ�ي
 كاث��ن بورتر، ه�لتون  •

 
 

 

 
  

 
 مالحظات
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 سوق االبتكار
  13:00 –11:45 |مارس  3الثالثاء 

ي برامج  30 كل متدخل �قدم خالل
ي سوق الشباب والتنم�ةثان�ة عرضا جد مقتضب حول ابتكارە أو نموذجه �ن

. إثر ذلك، يتجول المشاركون �ن
امج اإلدماج�ة الناجعة.  ي ال�ب

ن لالطالع �شكل مفصل ع� كل ابتكار ع� حدة، ودورە �ن ته، و�زورون طاوالت العارضني  االبتكار كل بوت�ي

 أ�شاك سوق االبتكار 

افعون  ) RUAWFDالذين �عملون من أجل التنم�ة ( مدنوال لبواديا من الم�ت
 الصندوق االجتما�ي للتنم�ة | ال�من

نامج (المبادئ والمفاه�م األساس�ة وقضا�ا التنم�ة) والمرحلة  للشباب  RUAWFDقام برنامج  ببناء قدرات الشباب خالل المرحلة األول�ة لل�ب
بادرة الشباب�ة أ��� من  هذە الم   واستفاد من التدر�ب الذي منحته). CCFو�شك�ل اللجان المجتمع�ة    PRA  التقي�م القروي التشار�ي ( الوس�

  لدى  األمد آخ��ن �حصلون ع� وظائف ط��لة  500ع� فرص عمل مؤقتة و من الحصول  منهم   7000من    أ���  مكن، مما وشابة   شاب  8000
ي المائة من هؤالء الشباب من اإلناث ومن جميع محافظات ال�من.   48الصندوق االجتما�ي للتنم�ة ومنظمات محل�ة ودول�ة أخرى. وكان 

 �ن

   الفكر النقدي تعلمومنهج�ة برنامج معان 
FHI360  تو�س |  إي��كس و 

ي جميع أنحاء العالم، هناك اجت�اح لألخبار الم��فة والدعا�ة المغرضة. وتمكن منهج�ة " تعلم الفكر النقدي" ا 
ي تو�س، كما هو الشأن �ن

لشباب من  �ن
نت بروح من المسؤول�ة، والتأث�ي ع� األ� واألصدقاء للت�ف ع� نفس المنوال . يتعلم  رفض التالعب بالمعلومات، والمشاركة �شكل ع� اإلن�ت

ن الحقائق عن الرأي والمغالطات، والتعرف ع� خطا  ب  مؤطرو شباب معان ك�ف�ة تدر�ب الشبان واأل� ع� التحقق من المعلومات والصور، وتمي�ي
. ومن خالل هذە المنهج�ة من المزمع أن تصل معان إ�   ن  .مجتمعا محل�ا   30ال�راه�ة ووسائل توج�ه العواطف والتح�ي

ي ط ال نشا الالتدر�ب ع� 
 ) TEA(  وظ��ن

ي | األردن
ي التقىن

 أ�اد�م�ة التدر�ب المهىن
ي والسوري المهارات والفرصة ال�تساب وظائف ج�دة ومستدامة. توفر 

ي هو برنامج مبتكر يوفر للشباب األردين
أ�اد�م�ة    التدر�ب ع� النشاط الوظ��ن

ي  ي التقىن ي قطاعات مختلفة مثل وتقن�ات  / التدر�ب المهىن
ي �ن ي والتقىن األردن بمع�ة الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة للشباب برامج للتدر�ب المهىن

نامج بتدر�ب  ن و�ف العمالت. من المزمع أن �قوم ال�ب شاب.   2500البيع بالتقس�ط والوظائف الفندق�ة وم�كان�ك الس�ارات وتأه�ل المدرسني
ي ر و�عد التدر�ب، ستوف ي التقىن ن وظائف مستدامة. و�� حدود اليوم،   80األردن لما ال �قل عن / أ�اد�م�ة التدر�ب المهىن ن الناجحني ٪ من الخ��جني

ي  تقام ي التقىن من الشباب ع� المهارات الح�ات�ة والسالمة والصحة المهن�ة، وكذا دورات التدر�ب   900األردن بتدر�ب / أ�اد�م�ة التدر�ب المهىن
ي ووفر  .  من  %  90الوظائف لفائدة التقىن ن  الخ��جني

 "أنا الرئ�س" برنامج تلف��ون الواقع
كة | تو�س  البحث عن أرض�ة مش�ت

ي تو�س. و�س� إ� تع��ز معرفة الشابات والشبان بالس�اسة والح�اة الس�اس�ة عن  بأسلوب تلف��ون الواقع س�ا�ي "أنا الرئ�س" هو أول برنامج 
�ن

نامج و�فضل ط��ق تزو�دهم باألدوات المناسبة للمشاركة سلم�ا مع حكوماتهم الوطن�ة والمحل�ة.   من الشباب الذين تم    100  تمكن، هذا ال�ب
 شبكات مهن�ة ق��ة.  و�ناء معرفتهم بالس�اسة   وتعميقمهارات ق�اد�ة من ا�تساب  )  سنة 35إ�  18اخت�ارهم (من 

��ة    ةالنظام�غ�ي  ال�ت
ق األوسط | األردن ل   ك��ستسكوب ي ال�ش

 لتنم�ة االجتماع�ة �ن
��ة�عد  ��ة والتعل�م األردن�ة ا من معتمد بد�ال  ت����ا ا برنامج (®NFE) النظام�ة غ�ي  ال�ت كن األطفال متخصصة تم ت����ة ، باستخدام طرق وزارة ال�ت

ي سب�ل من التعلم وتوفر  
"ا   الدعم �ن . ط��قة التعلم الرئ�س�ة �ي "منهج�ة التعلم التشار�ي ن الشخ�ي واالندماج االجتما�ي للرفع    ، وقد صممتلتمكني

ن  من ن ق�مة ودور الحوار بني فني ، واالستجابة للمبادرات االستكشاف�ة  لتع��ز التفك�ي النقدي ة التشارك� الب�داغوج�ات، و�دخال والشباب  الم�ش
نامج ن كعوامل تغي�ي إ�جاب�ة. المجموعة المستهدفة ل�ب المدرسة لمدة عام واحد ع� األقل أو لم   غادروا مقاعد �ي األطفال الذين  ®NFE للمتعلمني

ي  ®NFE م تنف�ذ برنامج سنة). يت  20-13سنة) والفت�ات (  18  - 13(  الفت�ان�لتحقوا بالمدرسة قط: 
��ة والتعل�م التابعة لمدارس ال�ن  .وزارة ال�ت
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ي لشباب اليوم ( ةالذات�  التنم�ةفرص موات�ة لتع��ز 
 ) فرصىت

 المنظمة الدول�ة للهجرة | المغرب
" تجمع ي ي  "فرصىت

ن اآلل�ات والخدمات القائمة ع� مستوى المجتمع المح�ي وعمل منظمات المجتمع المدين �ة اإلدماج�ة  بني لتع��ز البيئات الح�ن
هم من الفئات من  ي تمكن الشباب والنساء وغ�ي ي تتسم بالثبات والمرونة؛ البيئات الىت �ة الىت الحلم  و�ضفاء الطابع االجتما�ي ع� البيئات الح�ن

. �قوم �شاط صمود الم  ن ن الجشعني ي بلدانهم واالبتعاد عن األ�ديولوج�ات المتطرفة والمه��ني
)  2024- 2019جتمعات المحل�ة المغ���ة (بمستقبل �ن

نامج جمة النتائج الجوه��ة ل�ب " للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ( ب�ت ي ن المجتمع، وتوسيع نطاق االندماج   )2019-2012"فرصىت إ� آل�ات لتمكني
 .المعرضة لإلقصاءاالجتما�ي واالقتصادي من الفرد إ� المجتمع، ومن الشباب المستهدف إ� جميع الفئات 

 
ي مركز البرنامج 

 المهىن
 الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة | المغرب 

ي مركز  القام برنامج     المنسجمة ا للخدمات المهن�ة  �مع�ارا ذهب  واضعا ،  نموذج�ة  مهن�ةالتابع للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بتط��ر ستة مرا�ز    المهىن
. كما طور مع الس�ا  ي نامج عرضق المغريب ي  الشغلتم تكي�فه مع سوق و   اإلعداد للتشغ�ل، ال�ب ي مناهج التعل�م العا�ي  لالندماجالمغريب

 .�ن
 

ي  التدر�بأ�اد�م�ة 
ي التقىن

 المهىن
 األردن

نامج إ� تدر�ب  ي وضع�ة بطالةالشباب و��شاء شبكات يهدف هذا ال�ب
ي أما�ن تحتاج إ�  الئقالعمل الوالذين يبحثون فرص  �ن

المهارات الشابة  و�ن
ي  ي احت�اجات سوق العمل ولديهت  الىت  .المعروضة الوظائف لطب�عة  المالئمة ال�فاءات ا لىب

 
 يوثباور 

 المجتمعات العالم�ة | األردن
ز

�
ن  القدرة ع� تط��ر  يوثباور يرك ن سواء منهم الممدرسني ن  الذين ع� الفعل لدى الشباب المهمشني اوح أعمارهم بني ن  و أ، سنة  18و  10ت�ت - 19ما بني
ي سنة  29

  ع� مستوى الشباب  الدراسات المنجزة حول، تقوم التعلم التح��ل�ة  مقار�اتمن خالل  أنحاء األردن.  محل�ا ع�ب مختلفا مجتمع 60�ن
تمر بتج��ة تعل�م�ة لتصم�م مبادرات تنم�ة مجتمع الشباب بهدف إ�شاء أنظمة بيئ�ة اجتماع�ة مبتكرة للشباب داخل  ، ثم  الفرد واألقران والمجتمع 
 .المجتمعات المستهدفة

 
 + كشار أك و برنامج أنا أشار 

ي | األردنالد�مقرا�ي المعهد 
 الوطىن

ي المجاالت االنتخا 
نامج ل��ادة مشاركة الشباب �ن ب�ة  أنا أشارك برنامج موازي للمنهاج الدرا�ي �ستهدف طلبة الجامعات األردن�ة. و�س� ال�ب

��ة المدن�ة،  نامج، يواصل المتفوقون مشاركتهم مع المعهد والس�اس�ة من خالل ال�ت   والتعلم النشط والمشاركة الهادفة. و�عد التخ�ج من ال�ب
ي من خالل برنامج أشارك +، وهو برنامج تفاع�ي متقدم للتدر�ب ع� الق�ادة ع� مدى ثمان�ة أشهر، و�ركز �شكل خاص ع�   الد�مقرا�ي الوطىن

 مهارات المنا�ة و إدارة الحمالت.  
  

م 
�
 من أجل اعل

�
 م من أجل لبنان لمغرب وعل

 تعل�م للجميع | المغرب ولبنان ال
امج  للتدر�س  لشباب إفساح المجال للشباب من خالل أمام ا لدعم فرص الق�ادة المحل�ة مع وزارات التعل�م والمجتمعات بالتعاون تعمل هذە ال�ب

ن  ي المغربلمدة سنتني
،،  . �ن ي التعل�م األو�ي

ي لبنان  أما    �عمل المدرسون �ن
ي ذلك برامج المخ�مات الص�ف�ة.  التعل�م  أطوار جميع  ف�قومون بدعم  �ن

، بما �ن
ن   وتدر�ب: توظ�ف المدى إ� تحقيق تأث�ي فوري وط��ل "من أجل المغرب  برنامج "علم�س�   ن معلمني �مكانات واسعة  لتوف�ي تعل�م ج�د و  متمرسني

ي المدارس والمجتمعات  للتالم�ذ 
ي من المحل�ة �ن

ي تعاين ) (التأث�ي ع� المدى الحال�ا الموارد  ندرة الىت ي قص�ي
ن    تط��رهم، واالستثمار �ن كقادة متعاونني

). من خالل  األمد، طوال ح�اتهم المهن�ة (األثر ط��ل  ألطفال، داخل قطاع التعل�م وخارجه فائدة ا التغي�ي لمن أجل  الدائم  عملهم  ن متابعة  سيواصلو 
ن  انتقاء ي المجتمعات ا  منحهم فرصة المشاركني

ن داخل المدارس �ن ن من   لدى هؤالء  ة الق�ادروح  تط��ر ودعم  الهشة، لتدر�س لمدة عامني المشاركني
ي والتوج�ه ال التك��ن خالل  ن تأث�ي قص�ي المدى ع�  �كون ل ل ا جاهد  برنامج "علم من أجل المغرب"  س��، ت��يتهم ع� الق�ادة و  ب�داغو�ب لمشاركني

، وع� المدى الط��ل ، تط��ر المهارات الالزمة لممارسة المهن ، داخل وخارج  معن��ة االجتماع�ة وال هممهارات�ة تنمو  للتالم�ذ التحص�ل الدرا�ي 
ي قطاع التعل�م ، إلحداث تغي�ي 

 .دائم �س�ت

نامج ال  (LSP)  للمنح المحل�ة   يم� ال�ب
 معهد التعل�م الدو�ي | م� 

، ح�ث قام بتصم�م وتنف�ذ برامج تعمل ع� تط��ر المنح الدراس�ة  رائد  (IIE) عام، ومعهد التعل�م الدو�ي  100منذ  ي مجال التعل�م الدو�ي
عال�ي �ن

ي جميع أنحاء العالم. �قدم برنامج المنح الدراس�ة للجامعات الخاصة التابع لمبادرة الت
عل�م العا�ي و�ناء االقتصاد�ات وتع��ز الوصول إ� الفرص �ن

ن   للتنم�ة الدول�ة ك�ةاألم��الوكالة  بم�، الذي تموله ن والمستحقني ن الموه��ني ، منحا دراس�ة شاملة للطلبة الم��ني وتديرە مؤسسة التعل�م الدو�ي
ي م� حاال  

نامج األول��ة لمجاالت الدراسة ذات األهم�ة للتنم�ة �ن للحصول ع� شهادات جامع�ة من الجامعات الم��ة الخاصة. �ع�ي ال�ب
ي خضم العملومستقبال و�عداد الطلبة لسوق 

 .العمل من خالل برنامج ال��ادة �ن
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 الج�ل العال�ي 
ق األوسط  ي بل�ي للتغي�ي العال�ي | منطقة ال�ش

 معهد توين
 " ي المستقبل، وهو مسلح بالمعرفة والمهارات والمواقف ل�صبح مواطنا �شطا وعالم�ا ومنفتحا.   "الج�ل العال�ي

هو برنامج ت��وي �مكن الشباب من �ن
ن   اوح أعمارهم بني نامج مع الشباب الذين ت�ت ا�ة مع الحكومات والشبكات المدرس�ة والمنظمات غ�ي الهادفة لل��ــح لدعم    17و    12�عمل ال�ب سنة، ��ش

" خوض غمار العولمة وفرص وتحد�ات الح�اة بط��قة سلسة. يهدفالشباب ل ي   "الج�ل العال�ي نامج والمشار�ــــع النموذج�ة الىت إ� توسيع نطاق ال�ب
ي أنظمتن

ي ز�ادة انفتاح الشباب. كما سيتم دمج التكنولوج�ا الحديثة �ن
  ا وعمل�اتنا ستكون بمثابة اختبار وق�اس لنجاح المناهج المختلفة ومساهمتها �ن

ي ألتمتة تجميع و�دارة الب�انات والمعارف
وين  .وموقعنا اإلل��ت
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ي إطار برامج  | الجلسة
ي: �سج الروابط و�ناء الثقة �ن  الشباب والتنم�ةالعن� الب�ش

 14:45 – 14:00  |مارس  3الثالثاء 
ن يتو� الشباب �سي�ي هذە الجلسة وتناقش أهم الجوانب المتعلقة بنسج الروابط و�ناء  ن وتط��ر الموظفني ي ذلك تعيني

الثقة، بما �ن
 . ن و�دماج أول�اء األمور واألساتذة والمجتمع المح�ي  والمتطوعني

،   مس�ي الجلسة:   "علم من أجل المغرب برنامج "محمد اإلدر��ي

 المتدخلون: 

•  ، ن فه�ي  ن"معا" �اسني
•  ،  FHI360مار�ا ب��س�ي
 FHI360لحول نور الدين،  •
�ي كور�س التعمر  •  ل، م�ي

 
 

 
 

  

 
 مالحظات
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ي إطار مجموعات
 الشباب والتنم�ةمكونات  | جلسات العمل �ن

 15:45 – 14:45  |مارس 3الثالثاء 
ة. سوف   ن داخل مجموعة مس�ي ي حوار تفاع�ي حول موض�ع معني

�ختار المشاركون واحدة من أر�ــع جلسات فرع�ة للمشاركة �ن
اك ع� طاولة التسج�ل طوال  ي تكون أوراق االش�ت

 .اليوم الثاين

 :موضوعات الجلسة األر�عة �ي 

"  س�قوم ممثلو:  والتملك المجتم�ي الروابط  .1 ي من الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / المغرب والمنظمة الدول�ة   "فرصىت
واستخدام المناقشات واأللعاب التفاعل�ة للسماح  وتمل�هللهجرة بمناقشة الدروس المستفادة حول مشاركة المجتمع 

ن  ات ومعرفة الم��د عن  بتقاسمللمشاركني  .المجتمع تملكالخ�ب

قادة الشباب بمشاركة األفكار حول  الالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / األردن و  س�قوم موظفو : إدماج الشباب والق�ادة .2
ي التنم�ة   إدماج

كاء �ن ي مختلفالشباب ك�ش
 .القطاعات. ستتضمن الجلسة مناقشة حول دعم مشاركة الشباب والتواصل �ن

ا�ن صد�قة التعل�م الدو�ي أهم�ة إ�شاء أمسيناقش ف��ق معهد :  إ�شاء فضاءات مالئمة للشباب وتحقيق الرفاە االجتما�ي  .3
ن فرصة لتبادل األفكار والمناهجللشباب وتع��ز الرفاە  . . ستوفر المناقشة للمشاركني

سيناقش ف��ق الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / تو�س ومعان االتجاهات   : التواصل االجتما�ي   مواقعدور وسائل اإلعالم و  .4
ي تو�س. سوف 

ها �ن المناقشة ك�ف�ة استخدام وسائل التواصل  توضح الناشئة حول وسائل التواصل االجتما�ي وتأث�ي
 .الشباباإل�جاب�ة تنم�ة الاالجتما�ي لدعم 

 

  

 

 
 مالحظات
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من أجل الشباب         الحد�ث عن تج��تنا: مقار�ات الرصد والتقي�م والتواصل   | الجلسة
 التنم�ة  و 

 17:15 – 16:15 | مارس 3الثالثاء 
ي شأن نتائج وآثار برامج 

ي المتدخلون عروضا ع� شا�لة "ت�د" حول طرق مبتكرة للتتبع والتقي�م والتواصل �ن
. الشباب والتنم�ة�ل�ت

ي   ومن مواضيع النقاش، هناك الرصد والتقي�م خالل األزمات وال�اعات المزعزعة لالستقرار، وكذا أعمال الرصد والتقي�م والبحث الىت
ن من االطالع �شكل أوسع ع� تلك المقار�ات. �قودها الشباب. هذ ن المشاركني ي لتمكني

 ە العروض سيتلوها �شاط تطب��ت

 مس�ي الجلسة:  

، الوكالة/لبنان • ن  :أحمد األمني

 : المتدخلون
 أندرو إ�ستاين ، سوشل إمبا�ت  •
كة •  سناء گاس�ي ، البحث عن أرض�ة مش�ت
�ي كور�س  • ي ، م�ي

 عمر التل وز�نة عيتاين
 FHI360لبىن الرا�س ،   •

 

   
 مالحظات
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ي وط�ح األفكار  | الجلسة
  اختتام اليوم الثاين

 17:30 – 17:15  |مارس  3الثالثاء 
ي تمت منا  و الجلسات عن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بتلخ�ص أشغال اليوم األول مع اإلشارة إ� المسائل الرئ�س�ة الىت قشتها،  �قوم مس�ي

ي أهم الدروس المستخلصة. ودعوة 
ن إ� التفك�ي �ن  المشاركني

و الجلسة   مس�ي

ي حداد، الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / األردن  •  أن�ب
 هند حواس، الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / تو�س  •

 

 مواضيع للتفك�ي 

ي استخلصتها اليوم؟  ما �ي أهم الدروس الىت

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  
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 2020مارس  4  |يوم الثالث ال 
 األهداف

ي انتشار واستدامة برامج  •
 الشباب والتنم�ةمناقشة الممارسات الفض� �ن

 الشباب والتنم�ةمناقشة المجهودات ع� مستوى النظم لتغي�ي آثار  •
 الخطوات المقبلة�سط�ي تحد�د أهم الدروس المستفادة من المؤتمر و  •
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 3افتتاح اليوم  | الجلسة
 9:05 – 9:00  |مارس 4األر�عاء 

و الجلسات عن الوكالة الشباب  انتشار واستدامة برامج ب ارتباطا بتحد�د إطار اليوم الثالث   األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �قوم مس�ي
 . والتنم�ة

 :مسیرو الجلسة

ي حداد، الوكالة  •  األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / األردن أن�ب
 هند حواس، الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / تو�س  •

 
   

 مالحظات
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 تغي�ي نظم الشباب | الجلسة 
 10:00 – 9:05  |مارس 4األر�عاء 

ي إطار 
ن لمدلول "النظم" و" تغي�ي النظم" �ن . وتركز هذە  الشباب والتنم�ة�حدد المتدخلون إطار عمل هذا اليوم عن ط��ق توح�د فهم المشاركني

 من أجل تغي�ي نظم الشباب.   ) Youth Systems Collaborative© framework ( الجلسة �شكل خاص ع� اإلطار الجما�ي لنظم الشباب 
 :المتدخلون 

 راش�ل بلوم، مركز تط��ر التعل�م  •
كاء ، إ�ناتوفس�ي  كل�ي  •  مبدعون�ش

 
   

 مالحظات
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 بعض الرؤى المستقبل�ة لتغ�ي النظم | الجلسة

 10:30 – 10:00  |مارس 4األر�عاء 
ي المتدخلون عروضا ع� شا�لة "ت�د" حول رؤاهم 

. وتتطرق العروض الشباب والتنم�ةتغ�ي النظم من خالل برامج  إزاء مستقبل�ل�ت
ة األمد إ� برامج  إ�  ي مناطق ال�اع. وخالل هذە الجلسة، المشاركون مدعوون للتفك�ي  للشباب والتنم�ةتوسيع برامج الحما�ة قص�ي

�ن
ي الوضع�ة �شكل شمو�ي 

 وفهم أعمق لمتطلبات االستدامة وتغ�ي النظم.  �ن

 :لمتدخلونا

 ، إنجاز مهند جراح  •
ن الحل�ل  •  ، وزارة الشباب األردن�ة د. �اسني
 ، ه�لتون كاث��ن بورتر  •

 

   
 مالحظات



 
 35                                                                                     دلیل المشارك 2020بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا  الشباب والتنمیةمؤتمر 

ي إطار برامج  | الجلسة
   الشباب والتنم�ةتغ�ي النظم �ن

 12:00 – 11:00  |مارس 4األر�عاء 
اتهم �شأن تغ�ي النظم ع� عدة مست��ات داخل نظام واحد  ي برامجهم أو بلدانهم المختلفة،  يتقاسم المتدخلون خ�ب

�كونون قد شهدوا تنف�ذە �ن
ي س�اقات تخضع للصدمات أو عوامل الضغط. 

 وآثار ذلك، وك�ف قاموا ببناء النظم �ن

 المتدخلون: 

ي  لمان المغريب  • سعادة النائبة ابتسام عزاوي، ال�ب

 • معن ر�ان، ك��ستسكوب األردن

 • إل�اس صدي، أدوك�ت

 

 
   

 مالحظات
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 السهر ع� توسيع نطاق اآلثار ع� الشباب | الجلسة

 14:00 – 13:00  |مارس 4األر�عاء 
ما �ي متطلبات توسيع نطاق اآلثار ع� الشباب؟ ما �ي أهم  يتقاسم المتدخلون مقار�ات خالقة لتوسيع نطاق اآلثار ع� شباب المنطقة.  

ي تم تجاوزها، وتتن�ع األمثلة من   امج؟ اذكر بعض األمثلة عن العوائق الىت ي انتشار ال�ب
ي تتدخل �ن المهن�ة بالجزائر إ� برامج   مرا�ز الالعوامل الىت

   الحوارات الشباب�ة اإلقل�م�ة فالمبادرات اإلقل�م�ة أو القط��ة. 

 نا��ي تاغارت، الوكالة/مكتب النمو االقتصادي ة الجلسة:  مس�ي 

 المتدخلون: 

 ل�ا بيتات، عالم التعلم  •
ي بل�ي فيونا دو�نجر  •

 ، معهد توين
س، اليون�سف • ن سم�ي  �اسمني

  

 
 مالحظات
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 مخت�ب اإلبداع | الجلسة
 15:30 – 14:00  |مارس 4األر�عاء 

�ط ف�ديو حول خارطة النظم،  ة لوضع خرائط للنظم اعتمادا ع� تجارب بعد عرض �ش ي إطار مجموعات صغ�ي
س�شتغل المشاركون �ن

 ، وعرضها ع� اللوحات الورق�ة. بلدانهم أو برامجهم
ق األوسطالجلسة:  ةمس�ي   راش�ل غولدبورغ، الوكالة/مكتب ال�ش

 نظام "�س�ط" وتعل�مات لوضع الخرائط  

 تحاول التصدي له. كن واضحا ودق�قا قدر اإلمكان. وضح المشكل الرئ��ي الذي  : 1الخطوة 

ي هذا المشكل؟ فكر   : 2لخطوة ا
ي �ساهم �ن ي  من منظور المحاور العامة. ما �ي أهم العوامل الىت

ن تلك العوامل �ن جذاذات عال�ة   بضعبني
ن اتجاە  ن المشكل الرئ��ي بواسطة أسهم تبني . المستوى لتوص�ف المشا�ل، ثم قم بال��ط بينها و�ني  التأث�ي

ي سالسل "األ 3الخطوة 
سباب  : حدد أ��ب عدد ممكن من األسباب ل�ل واحد منها. ا�تبها ع� بطاقات الصقة. رتب األسباب �ن

. والنتائج ي المشكل. استخدم األسهم لتب�ان اتجاە التأث�ي
ي �ساهم �ن  " والىت

ورة. واصل تعميق البحث للوصول  : 4الخطوة   إ� األسباب الحق�ق�ة عند ال�ن

ن األسباب والنتائج  :  5لخطوة ا  أوضح إذا كان مشكل ما له عدة أسباب و/أو عدة نتائج.  –حدد العالقات المتداخلة بني

ي نها�ة العمل�ة، ستحصل ع� خارطة 6الخطوة 
. حاول توط�د وتبس�ط الخارطة. : �ن  تتسم بالفو�ن

 

 

  
 

 مالحظات
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ن برامج  | الجلسة ق األوسط وشمال   الشباب والتنم�ةال��ط بني ي كل أنحاء منطقة ال�ش
�ن

 إف��ق�ا 
 16:30 – 15:30  |مارس  4األر�عاء 

المعلومات األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بمشاركة الوكالة  . ثم تقومتقدم كل مجموعة نتائج معاينتها ألهم اآلثار خالل الجلسة السابقة
�عقب ذلك حوار مفت�ح حول ك�ف�ة االرتقاء بمستوى المعرفة المتوفرة   واألدوات والموارد المرتبطة باآلل�ة الجد�دة ليوث باور. 

 . الشباب والتنم�ة بالمنطقة حول 

ق األوسطالجلسة:  ةمس�ي    راش�ل غولدبورغ، الوكالة/مكتب ال�ش

 المتدخلون: 

ي حداد  •  ، الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / األردن أن�ب
 للتنم�ة الدول�ة / تو�س ، الوكالة األم��ك�ة هند حواس •
 ، الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / مكتب النمو االقتصادي والتعل�م والبيئةنا��ي تاغارت •

 
   

 مالحظات
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 اختتام اليوم الثالث وط�ح األفكار المنبثقة عن جميع أشغال المؤتمر  | الجلسة
 17:00 – 16:30  |مارس 4األر�عاء 

. �علن ثلة من  ن ن اتخاذها من قبل كافة المشاركني ي يتعني ن عن اختتام المؤتمر مع تحد�د أهم الدروس المستخلصة والخطوات المقبلة الىت المسؤولني  
 
  

 مواضيع للتفك�ي 

ي عملك أو �شاطك المرتبط بتنم�ة الشباب؟
 ك�ف ستستخدم ما تعلمته من المؤتمر �ن
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 2020مارس  5  |يوم الرابع ال  
ن للوكالة  كاء التنف�ذيني  ورشة عمل اخت�ار�ة لفائدة ال�ش

 األهداف
ي التنف�ذ •

كاء الوكالة �ن  بناء قدرات �ش
ي ز�ارة المواقع للوقوف ع� تنف�ذ مشار�ــــع  •

 الشباب والتنم�ةالمشاركة �ن
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 الشباب والتنم�ة إحدى مقار�اتإعمال  | الجلسة
 10:00 – 9:00 | مارس 5الخم�س 

ي برامجنا.  الشباب والتنم�ة تمنح هذە الجلسة أدوات و��انات 
ي س�اقها و�دماجها �ن

ي الضوء ع� ك�ف�ة وضعها �ن
 وتل�ت

ق األوسطمس�ي الجلسة:     كاري أوتز، الوكالة/مكتب ال�ش

 
  

 
 مالحظات
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ن األقران  | الجلسة  المشاورات بني

 12:00 –  10:30  |مارس 5الخم�س 
ة ح�ث يتناقشون حول التحد�ات المرتبطة بوضع برامج  ي    الشباب والتنم�ة�شتغل المشاركون ضمن مجموعات صغ�ي

والتفك�ي �ن
ن  ن جميع المشاركني حة بني  .  الحلول الممكنة، ثم مناقشة الحلول المق�ت

 

ق األوسط مس�ي الجلسة:    كاري أوتز، الوكالة/مكتب ال�ش
  

 
 مالحظات
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 16:00 – 13:00  |مارس 5الخم�س 
ن   ي ز�ارة واحدة من بني

دور للشباب متواجدة بطنجة، و�درسون ك�ف�ة معالجة المؤسسة لمختلف   ثالثيبدي المشاركون رغبتهم �ن
ي تم الوقوف عليها.  ن حول النجاحات والتحد�ات الىت ن المشاركني ي نوقشت خالل المؤتمر. وستنت�ي ز�ارة الموقع بحوار بني  المسائل الىت

 للتنم�ة والتك��نفاء شالجمع�ة 
ي �ي ب�ئ الشفاء.   1998�ح�ة تأسست عام �ي جمع�ة غ�ي ر   للتنم�ة والتك��نجمع�ة الشفاء 

�س�ة: ثالثة محاور رئ   حولمهمتها  وتدور �ن
ي مدرست المالتعل�م للشباب  �ك  وجمع�ة الشفاء. االجتماع�ة ع� الصع�د المح�ي تنم�ة ال، و ، واالندماج المهىن "�ش ي   2012منذ  "فرصىت

ي وتنظ�م�ة من   تقن�ةبمساعدة ا  جد�د قانونا أساس�ا واعتمدت  خدماتها إ� ثالثة  جمع�ة الشفاء، وسعت وخالل هذە السنة. فرصىت
ي ثالثة أح�اء مهمشة:  عموم�ةمرا�ز 

ا و�شطا ا  مهن� مركبا  جمع�ة الشفاء. تدير  وطنجة البال�ة والمرس، ب�ئ الشفاء جد�دة �ن  ة، مض�فكب�ي
ا�ات الس�ارات إ� عروضها المهن�ة.  صناعة أجزاء ع�  التك��نا مؤخر  ي �ي   عموم�ةمع ثالث مدارس كما أبرمت جمع�ة الشفاء �ش

ب�ئ  �ن
ي وضع�ة هشةشاب   1900ما معدله ل  جمع�ة الشفاء خدماتها قدم ت. الشفاء 

ي السنة.  �ن
 �ن

ي و�نعاش الشغلمركز  
ي التابع لمكتب التك��ن المهىن

 طنجةب التأه�ل المهىن
ي  التأه�لتم إ�شاء مركز  ي و�نعاش الشغلالتابع لمكتب المهىن ي مارس ب التك��ن المهىن

ي إطار  2017طنجة �ن
ي  برنامج  �ن مركز التط��ر المهىن

ا�ة مع وزارة  ة للتنم�ة الدول�ة �لوكالة األم��ك�التابع ل  ��ة�ش ي والتعل�م العا�ي والبحث العل�ي   والتك��ن  ةالوطن�  ال�ت   و�ــهدف .  بالمغرب  المهىن
ي مركز  ي الجامعاتلمشكلة بطالة الشباب  تصدي لل التأه�ل المهىن . �قع المركز داخل المعهد المتخصص للتقن�ات التطب�ق�ة خ���ب

ن المرا�ز النموذج�ةالخامس    هو ، وكان المركز  �ا المعلومات واالتصاالت الجد�دةوتكنولوج الستة للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة.    من بني
ن  تأه�لتهدف خدماتها إ�  ن المهنيني ن الجدد منالمتدر�ني ي ذلك:  المناسبة لحاج�اتهمخالل مجموعة من الخدمات   والخ��جني

، بما �ن
  المهن�ة السوق عن المسارات من معلومات و ؛ ساعدتهم ع� تقي�م مهاراتهمأدوات التشخ�ص لمساعدتهم ع� ا�تشاف إمكاناتهم وم

منذ و باب لبيئة عمل مهن�ة. ؛ وفرص التواصل إلعداد الش �فةتدر�ب ع� مهارات البحث عن وظوال الناعمة؛ المهارات لالستدامةالقابلة 
ي بطنجة وهو �س�إ�شا  ي سوق   تحقيق انخراط  إ� ء مركز التأه�ل المهىن

و�د ال الشغلالجهات الفاعلة �ن ن شباب بفهم أفضل التجاهات ل�ت
ن الشباب والقطاع الخاص.   ل��ط الصلة، وفرص  لمهاراتل  ها طلبالتعب�ي عن ، و التوظ�ف  بني

ي كز  مر 
 سعدي  بجامعة عبد المالك ال التك��ن والتـأه�ل المهىن

ي تم إ�شاء  ي أب��ل بجامعة عبد المالك السعدي ب  مركز التك��ن والتأه�ل المهىن
ك�ة للتنم�ة الدول�ة /  من قبل الوكالة األم��  2016طنجة �ن

ا�ة مع وزارة المغرب �  ��ة�ش ي والتعل�م العا�ي والبحث العل�ي  والتك��ن ةالوطن� ال�ت ،  هذا  . يهدف برنامج تنم�ة الشباببالمغرب المهىن
المدرسة الوطن�ة للعلوم التطب�ق�ة ، إ� مساعدة الشباب ع� االنتقال من التعل�م إ� العمل من خالل تقد�م خدمات ب  و�قع مقرە

ي ذلك: أدوات التشخ�ص لمساعدتهم ع� ا�تشاف
القابلة   المهن�ةالسوق عن المسارات من إمكاناتهم ؛ معلومات  مختلفة بما �ن

ومهارات البحث عن وظ�فة) ؛ وفرص التواصل إلعداد الشباب لبيئة  الناعمة؛ التدر�ب ع� االستعداد للعمل (المهارات  لالستدامة
ي منذ إ�شا و عمل مهن�ة.  ن عمل ، جامعة عبد المالك السعديب  ء مركز التك��ن والتأه�ل المهىن اك فاعلني ن العام من القطاع� إ�ش عني

ي حوار حول أساتذة التعل�م العا�ي و  ات الجامع�ةوالخاص ، وكذلك الق�اد
ي للطل التأه�ل، �ن سوق العمل من خالل   حاج�اتو  ةب المهىن

ات  التوظ�فومعارض  �ةتواصلفعال�ات  كات. مركز  ةوز�ار  والمحا�ن ي ال�ش ي متاح أ�ض التأه�ل المهىن
ا�ن   األشخاص الذين ال ا لجميع االف�ت

ي واالستفادة من الدروس حضور�ا �مكنهم  ي مركز التأه�ل المهىن
نت (التسج�ل �ن )  نجا�ي ومستعد للعمل. �قدم دورات تدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت

ي يتم تقد�مها شخص�ومعظ  ا. م الخدمات الىت

  

  

 دور الشباب المحل�ة   |المواقع ز�ارة 
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ي ا 2030ج�ل  – الحالة الراهنة | موارد إضاف�ة
ق األوسط وشمال إف��ق�ا�ن   ل�ش
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 تق��ر الفضاءات المخصصة للشباب – الحالة الراهنة | موارد إضاف�ة
 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا  ي منطقة ال�ش
 برامج اجتماع�ة ومدرس�ة ومندمجة لفائدة الشباب �ن

 دراسة الوثائق الملخص التنف�ذي لتق��ر  
كة سوشل إمبا�ت أجرت  ق األوسط وشمال   المتحدة�ش ي منطقة ال�ش

امج االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة لفائدة الشباب �ن دراسة وثائق�ة لل�ب
ق األوسط  - )  USAIDإف��ق�ا. وف�ما ��ي الملخص التنف�ذي للتق��ر الذي أنجز بطلب من الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة (  ي إطار �شاط    -مكتب ال�ش

�ن
�وي وا  ق األوسط ( البحث ال�ت ي ال�ش

ن دوالر يهدف إ� دعم البحوث   5)، وهو �شاط �متد ع� أر�ــع سنوات بق�مة MEERSلتك��ن والدعم �ن ماليني
ي المنطقة. و�ستعرض التق��ر أفضل الممارسات و�حدد الوسائل والموارد عال�ة الجودة لتنف 

���ة ، وتحل�ل الب�انات، و�ناء القدرات �ن �ذ برامج  ال�ت
ق األوسط وشمال إف��ق�ا. �ستند نتائج التق��ر إ� مراجعة محدودة  الشباب وضمان  ي منطقة ال�ش

استدامتها وتوسيع نطاقها �شكل أ��� فعال�ة �ن
امج والمنفذين والجهات    أصناف لألدب�ات والوثائق المتاحة، والمتعلقة بثالث   ي ال�ب

ي أج��ت مع موظ�ن من برامج الشباب. كما ترتكز ع� المقابالت الىت
ي يتعرض لها التق��ر: الما  امج الشباب الىت ق األوسط وشمال إف��ق�ا. و�شمل األصناف الثالثة ل�ب ي منطقة ال�ش

 نحة لهذە األنواع من األ�شطة �ن

  

امج االجتماع�ة للشباب ي توجد   ال�ب ي ال يوفرها  بفضاءات مصممة خص�صا لأل�شطة الموجهة للشباب والىت النظام   خارج المدارس أو الىت
 . المدر�ي 

 

امج المدرس�ة للشبابال .  �ب ا�ة مع المدارس أو ع�ب النظام المدر�ي ي تنفذ ��ش  الىت

 

امج المندمجة للشباب أو "فضاءات داخل الفضاءات" الموجهة ل�ل فئات المجتمع ول�نها تكرس جزءا من الفضاء و / أو الموارد   ال�ب
امج   الشباب. ل�ب

 

ي التعامل معها ع� أنها  
ي واالجتما�ي واالقتصادي وال ينب�ن

ق األوسط وشمال إف��ق�ا بتن�ع شاسع ع� المستوى الثقا�ن كتلة  تتمتع منطقة ال�ش
ي نجحت فيها  .  واحدة خال�ة من االختالف أصناف معينة من  ال يتضمن هذا التق��ر أ�ة تعم�مات عن المنطقة، بل �عرض لمجموعة من الحاالت الىت

 برامج الشباب. 

ق األوسط وشمال إف��ق�ا حاجة ماسة إ� م��د من البحث وتجميع المعط�ات ي منطقة ال�ش
ي   . هناك �ن

رغم وجود عدة أنواع من برامج الشباب �ن
ج اجتماع�ة ومدرس�ة ومندمجة  جميع أنحاء المنطقة، إال أنه لحد اآلن هناك القل�ل من اإلرشادات حول ك�ف�ة تصم�م وضمان استدامة وتط��ر برام

ق األوسط وشمال إف��ق�ا.  ي منطقة ال�ش
ي تعمل ع� خدمة الشباب �ن ن أ�دي الجهات الىت  ناجحة للشباب. هناك عدد قل�ل من األدوات العمل�ة بني

 الخــالصــات الرئـ�سـ�ــة: التصم�م والنجاعة 
  امج االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة الناجحة المو ي  تتوفر ال�ب

ق األوسط وشمال إف��ق�ا ع� فضاءات آمنة �ن ي منطقة ال�ش
جهة للشباب �ن

كات  - متناول المستف�دين، وتتفاعل �شكل �شط مع أفراد المجتمع  ي ذلك اآلباء واأل� وقادة المجتمع، فضً� عن المؤسسات الحكوم�ة و�ش
بما �ن

،  القطاع الخاص والمنظمات غ�ي الحكوم�ة. �جب أن يتسم  الفضاء، من ح�ث طب�عته وموقع تواجدە، باإلضافة إ� مستوى االندماج االجتما�ي
ام الخصوص�ة وتخ امج الموجهة للفت�ات إ� توف�ي فضاء داخ�ي الح�ت ص�ص  بالمرونة حسب فئة الشباب المستهدفة. ع� سب�ل المثال، قد �س� ال�ب

لمسائل المرتبطة بالسالمة أو ا�شغاالت أخرى، وتوف�ي الرعا�ة لألطفال. �جب أن تكون  وقت وموارد إضاف�ة للتواصل مع أول�اء األمور لمعالجة ا 
ئ جاهزة لمعالجة أوجه الهشاشة لديهم كالصدمات أو اإلقصاء االجتما�ي واالقتصادي.  ي �ستهدف الشباب الال�ب امج الىت  ال�ب

ق األوسط وشمال إف��ق�ا مجموعة  توظف برامج الشباب الفعالة والمستدامة سواء منها االجتماع�ة أو المدر •   ي منطقة ال�ش
س�ة أو المندمجة �ن

ن  ن المحليني ن الشباب والمتطوعني ن ع� تك��ن ج�د و�دوام كامل إ� جانب المتدر�ني ن الحاصلني امج ع� ه�ا�ل التقل�د�ة   . من الموظفني وتعتمد ال�ب
. وغالبا ما ين  ن ن و�دار�ني ن ماليني ن األجراء متطوعون مدر�ون. و�مثل التوظ�ف فرصة  للوظائف من مدراء ومسؤو�ي برامج وموظفني ضاف لهؤالء الموظفني

 . ن ن أو متدر�ني ن أو مدر�ني اك الشباب كمكونني  مهمة إل�ش

ي منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا ع� منھاج رسمي 
امج االجتماع�ة والمدرس�ة و المندمجة الناجحة والموجهة إ� الشباب �ن   • تعتمد ال�ب

 بالمرونة لتستج�ب لحاج�ات المستف�دين. لھیکلة عمل�ة وضع ا 
�
امج، ولکنھا تتسم أیضا ي تعالج   ل�ب

ي تضمنها هذا االستعراض الوثائ�ت امج الىت ال�ب
ات االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة أن تكون برام . تتطلب المتغ�ي ام المجتم�ي ن ج الشباب  �شكل أسا�ي تنم�ة القوى العاملة، ومنع العنف، واالل�ت
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تجابة وأن ترا�ي �شكل مستمر احت�اجات المستف�دين لتحافظ ع� مالءمتها للس�اق، مع اعتماد منهاج رس�ي قادر ع� التك�ف ل�عكس  ��عة االس
ي مهمة كل برنامج ع� حدة. 

 كفاءات الشباب كعن� أسا�ي �ن

 الخالصات الرئ�س�ة: التوسع واالستدامة 
ور�ة لالستدامة•  ا�ات �ن ي معظم . ال�ش

األح�ان �شكل كل من اإلدارات العموم�ة ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات المحل�ة مثل الجامعات  �ن
امج المستدامة ارتباطا متينا بمكونات المجتمع  امج الشباب. وترتبط ال�ب ي ط��ل األمد ل�ب

من أول�اء األمور وأ� وقادة  -مصدرا للدعم اإلداري والعمل�ايت
ي �ساهم  -المجتمع، إلخ  ي  والىت

امج الشباب االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة. ومن جهة أخرى، �جب تو�ن ي استمرار الطلب والدعم المتواصل ل�ب
�ن

اعات المحل�ة مثال تجعل قبول التم��ل من بعض المصادر مليئا بالدالالت االج ن ن فوائد هذە الروابط والمخاطر المحتملة؛ فال�ن تماع�ة  التوازن بني
 والس�اس�ة. 

امج ا ي صنع القرار وخططت لتحقيق االستدامة  • ال�ب
كت الشباب �شكل بناء �ن ق األوسط وشمال أف��ق�ا أ�ش ي منطقة ال�ش

لمستدامة للشباب �ن
ي مرحلة   من ح�ث التكلفة و�ناء القدرات منذ البدا�ة. 

ي ا�سمت باالستمرار�ة ع� إدماج وجهات نظر الشباب واحت�اجاتهم �ن امج الىت عملت ال�ب
امج  التصم�م بح�ث  ي السهر ع� أال تصبح تكال�ف التسي�ي واإلدارة عائقا �حول دون تملك المجتمع لل�ب

مجة. كما ينب�ن ي بلورة المهمة وال�ب
تنعكس �ن

ي  ي المرافق عال�ة التكلفة الىت
 يتعذر ضمانع� المدى الط��ل، وهو ما �عد جانبا ع� قدر كب�ي من األهم�ة. ع� سب�ل المثال، قد �كون االستثمار �ن

ن المحل ي �سل�م المسؤول�ة إ� الفاعلني
ي ع� االستدامة. كما تم الق�ام بمهمة أخرى ذات أهم�ة، وتتمثل �ن ي مرحلة  استمرار�تها محل�ا ذي أثر سلىب

ن �ن يني
امج.  ي تمكنهم من االضطالع بعمل�ة �سي�ي ال�ب  مبكرة و�ناء القدرات التنظ�م�ة لديهم لضمان توفرهم ع� المؤهالت الىت

  ق األوسط وشمال إف��ق�ا إحدى  حددت ال ي منطقة ال�ش
امج االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة واسعة النطاق والموجهة إ� الشباب �ن �ب

�مكن أ�ضا االعتماد ع� العد�د من مصادر تع��ز    وعملت ع� التخط�ط منذ مرحلة التصم�م.   -التوسع أو التعاون أو التعم�م-المنهج�ات الثالث  
ي النسيج االجتما�ي  االستدامة بهدف 

ي تم استعراضها، يتطلب التوسع �ن امج الىت ي ال�ب
انيتها �شكل مستقل. �ن ن ها ورصد م�ي التوسع، ول�ن �جب �سي�ي

ي م
ن قادة المجتمع �ن ك مع اإلدارات العموم�ة والقطاع الخاص وقادة المجتمع؛ ع� سب�ل المثال، �مكن تعيني جلس  أوجها مختلفة من العمل المش�ت

ي العاصمة. ومن جهته، قدم القطاع الخاص أشكاال من الرعا�ة والدعم  اإلدارة، بين
ما �حتاج المسؤولون الحكوميون إ� اللقاءات وممارسة الضغوط �ن

ي التوسع ألن المجتمعات المحل�ة ت
ي كث�ي من األح�ان، تمت االستعانة بالموارد المحل�ة لتحقيق االستدامة، ول�ن بدرجة أقل �ن

. �ن ي م�ل إ�  العيىن
ن �عدان من العنا� الحي��ة لتك��ن الشباال  ن المؤهلني ي منطقة أخرى. كما أن الق�ادة الق��ة والموظفني

ي منطقتها عوض االستثمار �ن
 كات. ستثمار �ن

وري وجود  •   ق األوسط وشمال أف��ق�ا، من ال�ن ي منطقة ال�ش
امج االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة لفائدة الشباب �ن لدعم وتوسيع نطاق ال�ب

ن ن ات . ظم ق��ة للرصد والتقي�م لضمان الجودة وز�ادة فرص جذب المستثم��ن المهتمني امج الناجحة أنظمة للرصد مصح��ة بمؤ�ش تتضمن ال�ب
نامج من أجل تب�ان فعال�ة منهج�ة أو نموذج ما.  ي ال�ب

 دق�قة وطرق تتبعها، باإلضافة إ� تقي�مات ودراسات مستقلة لنظ��ة التغي�ي �ن

  . ع�ة ومدرس�ة ومندمجة مستدامة وقابلة للتط��ر بتم��ل غ�ي محدود وممتد ع� عدة السنوات مخصص لإلدارة والعمل�ات • برامج اجتما
ي تمت مراجعتها (مثل إ�شاء ه�ا�ل تقل�د�ة للوظائف والتسي�ي اإلداري، وتك امج الىت ي ال�ب

ي العد�د من الممارسات الفض� المعتمدة �ن
ن  تقت�ن ��ن الموظفني

ا  امج األ��� استدامة بأفق تم��ل ط��ل األمد، وتق��ة ال�ش ن والصناديق العامة. باإلضافة إ� ذلك، تتمتع ال�ب ي أجور الموظفني
  �ات، إلخ.) االستثمار �ن

ات�ج�ات االستدامة.   والذي �سمح بتخط�ط وتنف�ذ اس�ت

امج االجتماع�ة والم ي ال�ب
ن �ن ن مختلف المتدخلني ي  تمثل هذە النتائج نقطة انطالق للحوار بني

ن ومنفذين وجهات مانحة �ن درس�ة والمندمجة من ممارسني
ات والممارسات الحال�ة، وملء الفجوات المعرف�ة ووضع تصور   ق األوسط وشمال إف��ق�ا، مما يتيح لهم إمكان�ة التعلم من الخ�ب لمستقبل  منطقة ال�ش

ي المنطقة. 
 برامج تنم�ة الشباب �ن

 ). aepstein@socialimpact.comأندرو إ�ستاين عن سوشل إمبا�ت (  للم��د من المعلومات، المرجو االتصال بالس�د 

  

mailto:aepstein@socialimpact.com
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 تصم�م ونجاعة برامج فضاءات الشباب
ي تصم�م برامج فعالة لتنم�ة الشباب سواء  �عد اخت�ار الم

ا�ات عنا� أساس�ة �ن ن وعقد ال�ش ن الموظفني ن وتحد�د المناهج وتعيني وقع وانتقاء المشاركني
ي من شأنها أن �ساعد  ، بعض االعتبارات الىت ق األوسط وشمال إف��ق�ا. وف�ما ��ي ي منطقة ال�ش

ن   منها االجتماع�ة أو المدرس�ة أو المندمجة �ن الممارسني
 وواض�ي الس�اسات  

 

ي تنف�ذ هذە المكونات بفعال�ة: 
هم من األطراف المعن�ة �ن  وغ�ي

ن س�اق العمل�ات واحت�اجات الشباب المستهدف� ي تم�ي
�مثل   . شمل مفهوم السالمة مجموعة من العوامل الماد�ة واالجتماع�ة والنفس�ة الىت

ق األوسط وشمال إف��ق�ا  ي منطقة ال�ش
ن بالنسبة للفت�ات �ن ن أساسيني طني ام الخصوص�ة أثناء المشاركة �ش . كما أن  التنقل اآلمن نحو الفضاء وكذا اح�ت

دين داخل�ا؛  ن والم�ش ي التعا�ي مع الشباب الالجئني
ة المشددة  قد �شمل ذلك إجراءات السالمة الجسد�و تع��ز الشعور باألمان عن� أسا�ي �ن
ي مناقشات مهمة. قد �حتاج الشباب ذوو اإلعاقة    تهيئة الفضاءات(س�اجات، حراس األمن، مراح�ض)، أو  

ي تمنح الشباب شعورا باالرت�اح للخوض �ن الىت
 صص لهم. إ� قدر أ��ب من العنا�ة من ح�ث خصائص الفضاء المادي المخ -سواء الفك��ة / المعرف�ة أو النفس�ة / العقل�ة أو الجسد�ة  –

ي ذلك الشباب)
ن    است�ش أفراد المجتمع (بما �ن . �مكن الق�ام بذلك من خالل المجموعات البؤر�ة أو اللقاءات بني ن عند اخت�ار المواقع وانتقاء المشاركني

نامج. وتكت�ي هذە النقطة أهم�ة خاصة من أجل االطالع ع�   ي ال�ب
ل�ة من قبل موظ�ن ن احت�اجات الفئة المستهدفة  عموم أفراد المجتمع أو ال��ارات الم�ن

 من الشباب ف�ما يتعلق بالسالمة. 

ي خضم العمل" (ي�ا)/ • برنامج حما�ة األطفال "شباب 
جاء استجابة لمخاوف أول�اء األمور المتعلقة بالسالمة، ح�ث تم اخت�ار مواقع   )YiA( �ن

، مما ساعد ع�   نامج. كما اتخذت منظمة ي�ا ترتيبات خاصة لق�ام ق��بة من مسا�ن الفت�ات، وتوظ�ف منشطات من المجتمع المح�ي ي ال�ب
بناء الثقة �ن

 المنشطات باستصحاب الفت�ات إ� مرا�ز الشباب. 

  ي
ن �ن  المشاركني

�
دين داخل�ا ن والم�ش ن  عندما أعرب أول�اء أمور الشباب الالجئني عن قلقهم �شأن إرسال أطفالهم خارج   بالعراق  برنامج تنم�ة المراهقني

نامج بتنظ�م جلسات حوار إلطالعهم ع� إجراءات السالمة بالمركز  ل إ� مرا�ز الشباب، استجاب ال�ب ن  و�بالغهم بكل المعلومات المف�دة. الم�ن

ن بناء ال�فاءات التقن�ة وتط��ر المهارات الناعمة �عد التك��ن ع� ال�فاءات التقن�ة والمهارات الناعمة بواسطة التمار�ن  .  تجمع المناهج الناجعة بني
ن التعلم. �شمل   ئ الشباب  العمل�ة، مثل ال��اضة واأللعاب، أحد خ�ارات إدماج الشباب وتحسني ي تهىي المهارات الناعمة مجموعة واسعة من ال�فا�ات الىت
 1للمشاركة االقتصاد�ة والمدن�ة واالجتماع�ة، كما تقوي الصحة النفس�ة والجسد�ة. 

ن المناهج الفعالة بالمرونة ي إطار بن�  ، تتم�ي
ن وس�اق العمل�ات. �جب أن تنتظم المناهج �ن ة محددة  مما يتيح التك�ف وفقا الحت�اجات المشاركني

، وجب ال ي تغي�ي ترت�ب وعدد المجزوءات عند االقتضاء. إذا كان بناء المناهج مقتبسا من نموذج دو�ي
توج�ه  ومجزوءات قائمة بذاتها، مع مرونة �ن

نامج.   والتك�ف مع س�اق ال�ب

ليتم تنف�ذە من خالل نماذج   لمنظمة الدول�ة للشباباقبل  ) والمنجز منPTS(ع�ب عدة دول  "جواز المرور نحو النجاح" • تم تصم�م منهاج
ي أو  ي المدارس ومؤسسات التك��ن المهىن

. يتضمن "مختلفة، �ن ها من المرا�ز ذات البعد االجتما�ي مجزوءة   80أ��� من جواز المرور نحو النجاح" غ�ي
 �مكن تعد�لها حسب الس�اق. 

 اختیار الموقع واالنتقاء .1
 الشباب. االستجابة لمفھوم الفضاءات "اآلمنة" لدى المجتمع المحلي والفئة المستھدفة من   •
 .االستشارة مع أفراد المجتمع البارزین وإشراك أولیاء األمور والشباب في اختیار الموقع وإجراءات االنتقاء  •
، الشباب من االستفادة من البرنامجالتفكیر في الطرق المؤدیة إلى الموقع ، والبنیة التحتیة للموقع ، وتصمیم النشاط، وذلك لتمكین جمیع  •

 .بما في ذلك الفتیات ، والشباب ذوي اإلعاقة ، والشباب الذین سبق لھم أن عانوا من أزمات ، أو غیرھم من الفئات المحرومة

 منھاج ال2. 
 تصمیم مناھج مرنة تتضمن مزیًجا من المھارات الفنیة والناعمة ذات األھمیة •
 .تمام الشبابالسماح للشباب والشركاء بتحدید األنشطة ذات الصلة بالسوق ومثیرة الھ  •

 الموظفون  3.

 .جانب موظفین ینتمون إلى المجتمع المحليھیاكل التوظیف التقلیدیة ھي ممارسة شائعة بین برامج تنمیة الشباب، إلى  •
 .یجب دعم المتطوعین من قبل الموظفین األجراء •
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ي ذلك النساء والشباب األ��ب سنا 
، بما �ن �م�ل الموظفون المعينون من المجتمع المح�ي إ� مراعاة احت�اجات    . توظ�ف أشخاص من المجتمع المح�ي

. وتجارب المشارك ن ي تنم�ة مهاراتهم الخاصة و�شكل  و ني
ي أغلب األح�ان) �ن

نامج �ن  أو خ��جو ال�ب
�
ن (الشباب األ��ب سنا �ساعد إدماج الشباب كموظفني

ي مجتمعاتهم.  
نامج، الذين تتاح لهم فرصة التعلم واالقتداء بالنماذج الذين �ق��ونهم سنا و�ع�شون �ن ي ال�ب

ن �ن ات  عد إدماج اإلناث الراشد�دعما المشاركني
ي �سي�ي األ�شطة المنظمة لفائدة المشاركات- (سواء كموظفات أو متطوعات)  

ي المنطقة. و�� جانب    -للمساعدة �ن
،  التنش�طمن الممارسات الشائعة �ن

نامج من جهة أخرى.  ن الفت�ات وأول�ائهن من جهة وال�ب  �مكن لهؤالء الموظفات أن �عملن كحلقة وصل أساس�ة بني

ن األ  امج تنم�ة الشباب  ،  جراء لضمان االستمرار�ة�جب استخدام الموظفني ي الوظائف المال�ة واإلدار�ة. �شمل ه�ا�ل الوظائف التقل�د�ة ل�ب
خاصة �ن

، ومديري الشؤون المال�ة واإلدار�ة والصفقات والعمل�ات. �مك  ن ، والمدر�ني ن نامج، والمكونني ن عن ال�ب امج  منصب مدير أو رئ�س تنف�ذي، ومسؤولني ن لل�ب
ي تدمج ال ن الشباب أن تمنح أ�ضا التك��ن والتأط�ي الموجه نحو التوظ�ف. الىت  متطوعني

ن األجراء  حق�ق�ا ول�ن �جب أن �خضعوا للتدر�ب والتأط�ي عن كثب من قبل الموظفني
�
ي المتطوعون من عدة  . قد �شكل المتطوعون موردا

�أيت
ن المتطوعون ب�تاحة  روافد، من بينها موظفو القطاع الخاص والمشاركون السابقون وطالب  الجامعات وتالمذة المدارس الثان��ة المحل�ة. و�ينما يتم�ي

ي محدود. وقد ير  ن زمىن ي �حملونها معهم، فإنهم ال �خصصون للعمل التطو�ي سوى ح�ي تفع  خ�ارات غ�ي مكلفة إلنجاز األ�شطة، و�تن�ع المهارات الىت
، مما �ستد�ي إعادة التدر�ب �شكل منت ن ن الجدد. معدل تجد�د العاملني ن القدا� وتع��ضهم بالقادمني  ظم، نت�جة مغادرة المتطوعني

اك  • أدمجت  ي �سي�ي األ�شطة الموجهة للفت�ات المشاركات. عملت هؤالء "المنعشات" كمدرسات ونماذج تقتدى   إ�ش
اإلناث الراشدات للمساعدة �ن

ن الفت�ات و  ي انتقاء المشاركات وعملن كحلقة وصل بني
نامج. تلقت المنعشات تك��نات بناء المهارات للتواصل  ومنا�ات؛ لقد شاركن �ن أول�ائهن وال�ب

 .2مع أفراد المجتمع، ودأبن كف��ق ع� عقد عدة اجتماعات لتدارس التحد�ات والدروس المستخلصة 

ق األوسط" PEACEPLAYERS MIDDLE EAST• يوفر  ) لتالمذة المدارس الثان��ة،  LDPبرنامج تنم�ة المهارات الق�اد�ة ( "فاعلو السالم بال�ش
ي مشار�ــــع  

ي مجال تنم�ة المهارات الق�اد�ة وتك��ن �خول الحصول ع� شهادة مؤطر ، و�ندمجون �ن
 الذين �خضعون لتك��ن �ن

ي مجتمعاتهم. بعد االنتهاء من التك��ن ع� تنم�ة الم
هارات الخدمات العامة ، و�عملون كمؤط��ن مساعدين لمجموعات األطفال األصغر سنا �ن

 . ن نامج �شغ�ل الشباب الذين يهمهم األمر كموظفني  الق�اد�ة، �مكن لل�ب

امج إ�  ي أن �س� ال�ب
كاء  إ�جاد ينب�ن الذين �قدمون أشكاال مختلفة من الخدمات والدعم. غالبا ما تتعاون برامج تنم�ة   مجموعة متنوعة من ال�ش

ق األوسط وشمال إف��ق�ا مع ي منطقة ال�ش
ي ذلك خالل   حكوم�ةالجهات ال  الشباب �ن

ها، و�أيت ي �ستلزم التدخل أ��� من غ�ي لتحد�د المجاالت الىت
كات القطاع الخاص  مراحل التخط�ط ؛ وتتعاون مع ي مجال تنم�ة القوى العاملة الشابة ، ومع  �ش

المنظمات غ�ي الحكوم�ة    للرفع من مستوى النتائج �ن
 ل��ادة الدعم االجتما�ي �شكل عام.  المحل�ة

ا�ة مع القطاع الحكو�ي قام باخت�ار مواقع  ) WISEبرنامج تط��ر القوى العاملة وتع��ز المهارات ( • ي م� و��ش
امج و�سه�ل االتصاالت  إنجاز �ن ال�ب

ا�ات مع القطاع الخاص لتقد�م التأط�ي  WISEبرنامج  استند مع القطاع الخاص.  ي  ع� ال�ش
ي التشغ�ل لفائدةالوظ��ن

واءمة  الشباب، وم والوساطة �ن
 .3أ�شطة تط��ر القوى العاملة مع االحت�اجات الواقع�ة لسوق الشغل 

  

 . الشركاء4

لمساندة تنمیة الشباب. یقدم ھؤالء الشركاء معارف • یتم إشراك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة والشركاء اآلخرون بشكل متواصل  
 ومھارات محددة ویمكنھم المساھمة في ضمان مواءمة البرنامج وتملكھ محلیا.
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امج االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة الناجحة لفائدة الشباب  انتشار ال�ب
امج والمشار�ــــع الناجحة جغراف�ا وامتدادها زمن�ا للوصول إ� عدد أ��ب  االنتشار " �عد انتشار  4من الناس. هو عمل�ة توسيع نطاق "الس�اسات وال�ب

ي منطقة ال
ت بنجاح �ن ي انت�ش امج الىت ي ظل وجود عدد قل�ل من ال�ب

ي تواجه برامج تنم�ة الشباب، �ن نامج الناجح أحد أ��ب التحد�ات الىت ق األوسط  ال�ب �ش
ي إحدى الخصائص الثالث التال�ة: التخط

ك ع� األقل �ن ي حققت هذا الهدف فتش�ت ا�ات والموارد،  وشمال إف��ق�ا. أما تلك الىت �ط لالنتشار، وتعبئة ال�ش
 و��شاء أنظمة لضمان الجودة. 

 

 

ام الجودة  : التوسع •  امج واح�ت ي مناطق أو تجمعات سكان�ة إضاف�ة. هذا �ضمن توح�د ال�ب
ي ز�ادة حجم المؤسسة األصل�ة وتنف�ذ النموذج �ن �عىن
؛ إال أنه �عتمد ع� مؤسسة واحدة لتعبئة الموارد، مما  ي تنف�ذ العمل�ة.  �شكل أ��ب

 قد يؤدي إ� بطء �ن

ي التصم�م   : التعاون• 
كاء لتنف�ذ نموذج معدل. من خالل هذە المنهج�ة تحتفظ المؤسسة األصل�ة بدورها �ن تتعاون المؤسسة األصل�ة مع أحد ال�ش

نامج.   والتنف�ذ، رغم إمكان�ة تط��ر بن�ة ال�ب

س�اقات مختلفة، ور�ما من قبل منظمات مختلفة. قد تتخذ عمل�ة االقتباس شكل ترخ�ص أو مشاركة  يتم تكي�ف النموذج مع : تكرار النموذج• 
نامج اف العام ع� النسخة النهائ�ة لل�ب ي تقوم باإل�ش ي تتو� التنف�ذ �ي الىت نامج، ول�ن المؤسسة الجد�دة الىت ي س�اقه   المنهج�ات األساس�ة لل�ب

�ن
نامج. الجد�د. �سمح هذە العمل�ة بانتشار ال ها ع� نمو ال�ب نامج دون أي استثمار �ذكر من المؤسسة األصل�ة، ول�نها قد تحد من تأث�ي  �ب

 
 

نامج تم��ال موزعا ع� ثالثة أشط، لدعم التنف�ذ (  إنجاز ي مرحلة مبكرة. وقد تل�ت ال�ب
مليون دوالر)،   4.9خططت لمنهج�ة االنتشار والتوسع �ن

ام الما�ي . كان هذا 5مليون دوالر)   5.5دوالر)، والتوسع (مليون   10واالستدامة (  ن ن  ط��ل األمد  االل�ت ي تمكني
 من االنتشار.  إنجازفعاً� �ن

��ة غ�ي النظام�ة   ن ك��ستسكوب    (NFE)برنامج ك��ستسكوب لل�ت ن جهات حكوم�ة وأخرى غ�ي حكوم�ة ف��دة من نوعها بني ا�ة بني المستمد من ال�ش
ي غضون س

��ة والتعل�م األردن�ة. �ن ا تديرها بعض المنظمات المجتمع�ة إ�   NFEت سنوات، انتقل برنامج ووزارة ال�ت ة �سب�� من مبادرة عض��ة صغ�ي
ي �ضم  ن من الشباب  NFEمركزا من مؤسسات  120برنامج وطىن اماتها ب��ادة الفرص 6وآالف المسجلني ن ، مما �ساعد الحكومة األردن�ة ع� الوفاء بال�ت

 المتاحة أمام الشباب. 

ي استطاعة نموذج
نامج أن يؤثر �ن ا�ات و  ال�ب ي إقامة �ش

التوسع. فاعتماد نموذج راسخ أبان عن نجاعته لتنم�ة الشباب قد �قنع  تحقيق ع� نجاحه �ن
ي تتوافق مع مناهج المدرسة العموم�ة من أجل التحد�د ال امج المدرس�ة أ�ضا اخت�ار النماذج الىت ن لدعم عمل�ة التوسع. �مكن لل�ب ك المانحني مش�ت

امج  ن إلرساء  لمصادر التم��ل العمو�ي و/ أو االستفادة منه. صممت بعض ال�ب كاء الحكوميني ن وال�ش ن والمانحني ن المستهدفني نماذجها بمع�ة المشاركني
ي خطط التوسع بمثابة ورقة رابحة إل 

ن العام والخاص �ن اك الهادف لسفراء القطاعني ع�ة من خالل جلب التوافق والمشاركة. وقد �كون اإل�ش حداث  ال�ش

تحدید المنھجیة المناسبة في وقت مبكر یساعد على االنتشار بواسطة التصمیم التوجیھي للبرامج (نموذج  .التصمیم من أجل االنتشار:1
 محدود التكلفة، منھاج مرن، إلخ.) ورصد االعتمادات

 . تعبئة الشراكات والموارد2

الحصول على موارد  ینبغي أن تكون البرامج منسجمة مع المبادرات القائمة سواء الحكومیة منھا أو من القطاع الخاص أو الجھات المانحة، وذلك بغیة  •
 جدیدة ورفع عدد الشركاء. 

 ینبغي أن تسعى البرامج إلى جلب أصناف مختلفة من الشركاء واالستفادة من شبكات المانحین الموجودة لتوسیع االرتباطات.  •
المستھدف و الفاعلین المؤسساتیین و المانحین، اعتماد نماذج أثبتت نجاعتھا وفقا لمھام المؤسسات الشریكة، و/أو تطویر النماذج جماعیا بمشاركة الشباب   •

 مما من شأن أن یزید من حجم دعم فكرة االنتشار
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ي الس�اسات أو الحصول ع� موارد لتحقيق التوسع. و 
جدير بالذكر أنه �صعب تحقيق هذا النموذج باالقتصار ع� التعاون مع المعاهد أو  تغي�ي �ن

. إذ غالبا ما �ستخدم الموارد المحل�ة لضمان االستدامة، ول�نها تف�د بدرجة أقل  ي ي غ�اب المستوى الوطىن
ي التوسع المقاوالت العموم�ة المحل�ة �ن

- �ن
ي مناطق أخرى. ألن المجتمعات المحل�ة تم -ع� األقل �شكل مبا�ش 

ي عوض االستثمار �ن
ي مح�طها الجغرا�ن

 �ل نحو االستثمار �ن

ي العراق ( المالئمة • برنامج الفضاءات 
ن �ن شاد�ة الوطن�ة الخاصة بالفضاءات   ) AFSللمراهقني تو� وضع "المعاي�ي والتوجيهات االس�ت

" من خالل عمل�ة جماع�ة �شارك�ة بمع�ة أهم األطراف المع ن ي األردن ولبنان وسور�ا، فقد نجح  المالئمة للمراهقني
نامج �ن ن�ة. ومع انتشار ال�ب

ي نها�ة المطاف إ� اعتماد األونروا  
، وأدى �ن ن كاء الدوليني ي جذب العد�د من ال�ش

ن  �ن ن الفلسطينيني (وكالة األمم المتحدة إلغاثة و�شغ�ل الالجئني
 ( ق األدين ي ال�ش

نامج�ن ي  و�دماجه AFSالموض�ع من قبل  البحوث العمل�ة ل�ب
ي المناهج الدراس�ة المتبعة �ن

 .7مدرسة تديرها الوكالة   172�ن

ي األردن من   )IYFالمنظمة الدول�ة للشباب (• 
ي جهودها الرام�ة إ� توسيع نطاق استخدام منهاج جواز المرور نحو النجاح �ن

نجحت �ن
ا�اتها مع نامج  خالل �ش ن العام والخاص. وعمل ال�ب اك المدارس العموم�ة واتحاد الجمع�ات الس�اح�ة  - القطاعني ع� وجه التحد�د باالش�ت

ي والس�ا�ي 
كة األردن�ة للتعل�م الفند�ت ن عن العمل. و�فضل   -باألردن، وال�ش ع� تنظ�م أ�شطة تنم�ة القوى العاملة لفائدة الشباب العاطلني

ا�ات مع مؤسسات ن الذين    هذە ال�ش القطاع الخاص المذكورة، استطاعت المنظمة الدول�ة للشباب الرفع �شكل ملحوظ من عدد المتدخلني
ي التك��ن ومواءمته مع الس�اق 

 .8اعتمدوا نظامها �ن

 

نامج ووجود نظام لضمان الجودة ي��دان من قابل�ة التوسع التقي�مات الداخل�ة  �قصد بالمعط�ات الدالة كل من   . المعط�ات الدالة ع� نجاعة ال�ب
نامج.  ي ال�ب

ي تخت�ب نظ��ة التغي�ي �ن نامج قد حقق أهدافه وك�ف تحققت، ول�ن أ�ضا تلك الىت ي تحدد ل�س فقط ما إذا كان ال�ب �قصد   والخارج�ة الىت
ي التك��ن المستمر وصنع القرار، وهو أمر 

 أسا�ي إلنجاح التوسع. بضمان الجودة اآلل�ات المعمول بها لتجميع وتحل�ل الب�انات المستخدمة �ن

  �مكن أن يؤدي التوسع إ� �شت�ت وتفت�ت الموارد و الالتمركز اإلداري(حسب نموذج التوسع)، مما �جعل ضمان الجودة ذا أهم�ة خاصة. 
ي تم استعراضها تف�د ب امج الموسعة الىت نامج، ينضم موظفون جدد إ� عمل�ة التنف�ذ. و�ينما بعض ال�ب ي  استخدام  و�المثل، مع انتشار ال�ب

نجاحها �ن
، إال أنه ال توجد معلومات متاحة لتقي�م فعال�ة هذا النموذج من ح�ث  ن ن والموظفني ا�دة من المتطوعني ن ضمان المقار�ة النسق�ة لتدر�ب أعداد م�ت

 الجودة. 

نامج  عملت ع� تطبيق   • إنجاز    إلنجاز لمستمر للمدخالت  أثناء التوسع. سمح هذا التقي�م ا   منهج�ة تعل�م�ة تقوم ع� مراقبة جودة ال�ب
ي حققت أفضل النتائج   .9بتكرار تلك األ�شطة الىت

ا�ات مع الشباب �شدة ع�  YDRC• خالل جهود منظمة إي��كس لتوسيع شبكة مركز الموارد المخصصة لتنم�ة الشباب ( )، ركز برنامج �ش
نامج بواسطة و�ي منهج�ة �شارك�ة تتطلب من  ، منهج�ة منظمة إي��كس لتط��ر القدرات  ق�اس ورصد قدرة المنفذين. تم توج�ه ال�ب

ي تناسب كل مركز ي تصم�م مناهج بناء القدرات الىت
نامج بالمشاركة �ن ي قدراته، مما �سمح لل�ب

 .10المركز التفك�ي �ن

اك•  ي م� من خالل عرفت انتشارا  إ�ش
ي �ن ن من الوزارة   50ع� المستوى الوطىن ف عليها ف��ق متن�ع �ضم موظفني فصًل جد�د ��ش

اق   صندوق أدوات حول ك�ف�ة إ�شاء مجموعات جد�دة  والمنظمات غ�ي الحكوم�ة ومرا�ز الشباب. ولضمان الجودة، طور برنامج إ�ش
 ل أر�ــع ورش عمل. وقامت بتدر�ب أطر اإلدارات العموم�ة ع� المنهج�ة من خال

  

 . اعتماد أنظمة مراقبة الجودة:3

البرامج التي تنتشر بنجاح ھي تلك البرامج التي تحرص على الرصد والتقییم المتواصلین بغیة تحدید ما ھي عناصر البرنامج األكثر نجاعة  •
 المستمرة للجودة مع تقدم عملیة االنتشار. لتحقیق االنتشار، والمراقبة 

 الممارسات الفضلى لمراقبة الجودة تشمل أیضا إشراك الشباب في تجمیع وتحلیل المعطیات  •
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امج االجتماع�ة والمدرس�ة والمندمجة  ضمان استدامة ال�ب
ي مرحلة التصم�م،  و

ي تم التخط�ط لها بنجاح لتحقيق االستدامة من البدا�ة �ن امج الىت ي بحثت عن نماذج تم��ل متنوعة، وطورت العمل�ات  �ي ال�ب والىت
، وحققت تملك المجتمع ، و�نت روابط ق��ة مع المنظمات الداعمة وع بعد انتهاء التم��ل األو�ي ي تدعم الم�ش . و�شمل  واإلدارة وه�ا�ل الحكامة الىت

ق األوس ي منطقة ال�ش
 ط وشمال إف��ق�ا: االعتبارات الرئ�س�ة لتع��ز استدامة برامج تنم�ة الشباب �ن

ي  � : الحكومة 
�كا ق�ما �ن ي �جعلها �ش ، كما أن استقرارها النسىب مكن أن تكون كل من المؤسسات الحكوم�ة المحل�ة والوطن�ة مصادر مهمة للدعم الما�ي

ي نقل المسؤول�ات المال�ة إ� الهيئات
ق األوسط وشمال إف��ق�ا �ن ي منطقة ال�ش

امج �ن الحكوم�ة ودمج األ�شطة مع   ضمان االستدامة. لقد نجحت ال�ب
ا�ات مع الجهات الحكوم�ة إ� مخاطر (مثل معدل حرك�ة المناصب الحكوم�ة والتح امج الحكوم�ة القائمة. ومع ذلك، �مكن أن تنطوي ال�ش والت  ال�ب

اع.  ن ي مناطق ال�ن
ي جميع الظروف، وخاصة �ن

ا�ات مجد�ة �ن ي المواقف الس�اس�ة) وقد ال تكون تلك ال�ش
 �ن

ي تم إ�شاؤها داخل المؤسسات المحل�ة القائمة، مثل الجامعات أو المرا�ز االجتماع�ة، استفادت غالبا من الدعم  : المحل�ة المؤسسات  امج الىت ال�ب
 ط��ل األمد، إما من خالل التم��ل أو دعم التنف�ذ، مثل الفضاءات الماد�ة لأل�شطة أو تدب�ي و�دارة الموقع أو اإلمدادات. 

ا�ات مع القطاع الخاص  باإلض:  القطاع الخاص  ى أو المعروفة    -افة إ� المساهمات المال�ة، �مكن لل�ش أن تدعم االستدامة    -خاصة مع المؤسسات ال��ب
اف بها.  امج واالع�ت  من خالل إضفاء صفة المواءمة ع� ال�ب

ا�ة   ��ة والتعل�م  ط��لة األمد مع  إنجاز • أتاحت �ش ي   تعم�م وانتشار األردن�ة    وزارة ال�ت . كما مكنت  11منهاج برنامج ما بعد التمدرس ع� الصع�د الوطىن
ي والجامعات من ا�ات مع القطاع الخاص ومؤسسات التك��ن المهىن ن  ال�ش نامج.   تعبئة شبكة من المتطوعني  لدعم أ�شطة ال�ب

ن الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة و�شاط الشباب ( •  ا�ة بني ا�ات  ) PWYال�ش ي الضفة الغ���ة وقطاع غزة خصصت عددا من موظفيها إلقامة �ش
�ن

كات ذات العالمات التجار�ة ذائعة الص�ت الق�مة المدركة   ن  مع القطاع الخاص. وقد عززت العالقات مع ال�ش نامج، مما ساعد ع� جذب المشاركني لل�ب
ن ع� إدارة   نامج واجه بعض التحد�ات، خاصة من ح�ث قدرة الموظفني الشباب و�شجيع الجهات المانحة األخرى ع� المساهمة. صحيح أن ال�ب

نامج تم تم��له بالفعل و�نسبة مه كات المحل�ة �سبب إدرا�ها أن ال�ب ا�ات وصع��ة إقامة صالت مع ال�ش  مة من قبل الحكومة األم��ك�ة. ال�ش

ي تضع بوض�ح خطة االستدامة و�ستثمر فيها بدءا من مرحلة التصم�م
امج الىت ات�ج�ة آلل�ات التم��ل بواسطة  . ال�ب وقد �شمل ذلك ه�كلة إس�ت

ن ال�تساب المهارات الالزمة لتو�ي المسؤول�ات العمل�ات�ة والم  ال�ة واإلدار�ة. المنح، أو التخط�ط أل�شطة بناء قدرات الموظفني

نامج ي الوظائف المدفوعة األجر والمناصب الق�اد�ة �عزز استدامة ال�ب
ي   . االستثمار �ن

ن �شكل مستمر كآل�ة لضمان الجودة �ن ي تك��ن الموظفني
ينب�ن

نامج أمر بالغ األهم�ة لنجاح واستدامة مرا�ز ا  . إن وجود قائد قوي ودينام��ي �ضطلع ب�دارة ال�ب ن  لشباب. حالة تغي�ي الموظفني

ي االستدامة والمساءلة
ن �ساعد �ن كاء الخارجيني ي تضم ال�ش

ي تأس�س مجلس إدارة أو لجنة  . ه�ا�ل الحكامة الىت
امج، ينب�ن منذ المراحل المبكرة لل�ب

ي االستمرار�ة. �مكن أن تتواجد ه�ا�ل الحكامة
ن بغ�ة تحقيق قدر كب�ي من االنخراط �ن كاء الخارجيني ي كل المست��ات   توج�ه أو ه�كل مشابه �ضم ال�ش

�ن
 . ي  العمل�ات�ة، ابتداء من الق��ة إ� العمالة ووصوال إ� المستوى الوطىن

ي للشباب (  لجان التوج�ه• 
ام المدين ن وع تع��ز االل�ت وع إضافة  ، )PYCEلم�ش ي الم�ش

ن لمختلف أصحاب المصلحة �ن ع� سب�ل المثال، ضمت ممثلني
ي أ�شطة 

وع لضمان استمرار انخراط المجتمع �ن   إ� الجهات الحكوم�ة. أن�طت باللجان مهمة "الحفاظ ع� التواصل مع األطراف المعن�ة بالم�ش
PYCE   والسهر ع� استدامة ...PYCE  12ع� المدى الط��ل". 

انيتها إ� إنجاز • عمدت ن ن   10سنة، وتضم التنف�ذ والتوسع واالستدامة (و�بلغ أع� شطر  15ع� مدى  ثالث أشطر للتم��ل إ� تقس�م م�ي ماليني
نامج، مما ساهم  دوالر). عملت إنجاز، ع� سب�ل المثال، ع� تن��ــــع قاعدة الجهات المانحة واستخالص هبات من مساهمات مجلس طوال مدة   ال�ب

امج  ي استمرار�ة ال�ب
 .13�ن

امج ا�ات االجتماع�ة باختالف ال�ب ي األ�شطة (ع� سب�ل المثال، لعبة كرة  . تختلف بن�ة ال�ش
ة �ن ن مبا�ش كاء االجتماعيني ا�ات تدمج ال�ش بعض ال�ش

ي تدعو الوالدين وأفراد المجتمع إ�  ن الوالدين وأطفالهم، والبيوت المفتوحة الىت ي   السلة بني
المرا�ز)، بينما البعض اآلخر �دمج أفراد المجتمع البارز�ن �ن

ي تط��ر 
امج �ن مجة. كما أن استخدام مهام استشار�ة. �شكل عام، بدأ موظفو ال�ب ن من المجتمع أمر   هذە العالقات خالل المراحل األول�ة لل�ب المتطوعني

: تنویع مصادر التمویل إلى أقصى حد ممكن تحمي البرنامج في حالة وجود عدم استقرار لدى أحد الشركاء، كتغییر تنویع الشركاء ومصادر التمویل . 1
وباإلضافة إلى التمویل المباشر، قد یقوم الشركاء بتوفیر موارد عینیة، أو المشاركة كمتطوعین لتنفیذ أنشطة  أولویات الحكومة أو استنفاذ االعتمادات. 

 البرنامج، أو المساعدة في التسییر المالي واإلداري أو غیرھا من الخبرات. 

 

 لقیادة والحكامة. . االستثمار المبكر في االستدامة: أكثر البرامج استدامة ھي التي تستثمر مبكرا في الموظفین وا2

 

الشراكات القویة مع المجتمع المحلي تعد أساسیة لالستدامة، حیث أن الشركاء من الساكنة المحلیة تضمن وجود انخراط   إشراك المجتمع المحلي:. 3
 ا.رھعلى الصعید المحلي، وتشارك الخبرات ، و بناء الشراكات مع مؤسسات أخرى، وتوفر القیادة والسیاق المحلي، وقد تجلب الموارد، مالیة وغی 
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ي إطار 
ي خفض التكال�ف �ن

ن للحفاظ ع�  شائع أ�ضا؛ وهذا �مكن أن يثبت فعاليته �ن �طة أن �صاحبه تك��ن ج�د للمتطوعني ات�ج�ة االستدامة، �ش اس�ت
 الجودة. 

ن برامج تنم�ة الشباب بالتواصل المبا�ش مع أول�اء األمور ي   . تتم�ي ي الس�اقات الىت
تكت�ي الجهود المبذولة للتواصل مع أول�اء األمور أهم�ة بالغة �ن

نامج.   �شعر فيها الناس أن هناك ما يهدد سالمتهم، إذ  أن ا�شغاالت الوالدين قد تحد من قدرة الشباب، وخاصة الفت�ات، ع� حضور فعال�ات ال�ب
ي 
امج ع� المدى الط��ل. و�ما أن الوالدين �شهدون عن كثب التجارب اإل�جاب�ة ألطفالهم �ن ا العمل كمنا��ن ألحد ال�ب نامج،  �مكن للوالدين أ�ض�  ال�ب

نامج. فإنهم �صبحون أ��� قابل�ة لدعم ال   مبادرات االجتماع�ة حفاظا ع� استمرار�ة ال�ب

ا�ة مع الشباب برنامج    • كان تحقيق التملك من قبل المجتمع أحد أسباب نجاح  ي الضفة الغ���ة وقطاع غزة. اعتمادا ع� المقار�ة    ال�ش
�ن

ا�ة �شكل مستهدف من الموارد المحل�ة لتس��ــــغ انخراط المجتم ي عمل�ة  التشارك�ة، استفاد برنامج ال�ش
اك أفراد من السا�نة �ن ع، مثل إ�ش

ي تصم�م برامج كل مرا�ز الشباب. 
. كما قام قادة المجتمع بمراجعة نتائج التقي�م وشاركوا �ن  التقي�م التنظ��ي

�ي كور�س بالي بالعراق  استعان كل من ، للوصول إ� المشاركات ي خضم العمل" (ي�ا)برنامج حما�ة األطفال "شباب  و م�ي
نامج  ب �ن ي ال�ب

موظ�ن
نامج و�ناء الثقة. للتواصل مع أول�اء األمور بغ�ة إطالعهم ع� أهم األ�شطة  ي ال�ب

 والفوائد الرئ�س�ة الناجمة عن المشاركة �ن

نامج تنم�ة الشباب  كات متعددة الجنس�ات ل�ب كاء من ال�ش هذە المؤسسات   باالستفادة من شبكات وارتباطات �سمح المانحون الدوليون أو ال�ش
ى إلقامة عالقات مع منظمات غ�ي ر�ح�ة متعددة األطراف أو اجتماع�ة.  �مكن أن تؤدي العالقات مع المنظمات الداعمة األخرى إ� توسيع   ال��ب

ن الو  ي التنسيق مع مبادرات أخرى للمانحني
امج نجحت �ن ن أن بعض ال�ب ي حني

كة. و�ن ن  مجال الفرص المتاحة للشباب واستخدام أفضل للموارد المش�ت طنيني
ول�ست تعاون�ة. وهناك حاجة إ� الم��د من البحوث للتحقق من فوائد  ومتعددي الجنس�ات، إال أن المشار�ــــع تعت�ب أح�انا ذات عالقة تنافس�ة 

ن القطاعات، ال س�ما من ح�ث االستدامة.  كة بني  وتحد�ات برامج الشباب المش�ت

ن المهارات (•  وع تط��ر القوى العاملة وتحسني ي المنظمات الم��ة القائمة من   )WISEم�ش
عمل ع� إدماج ه�ا�له وأنظمته وعمل�اته �ن

ي اإللمام بطرق تنف�ذ   WISEخالل تقد�م المنح و�ناء القدرات. وع� وجه التحد�د، استعانت 
كاء �ن ي ال�ش

ن كبار" لمساعدة موظ�ن "بمدر�ني
نامج.   أ�شطة ال�ب

اق •  امج بالموارد الحال�ة  إ�ش ن لبنك  ر�طت أ�شطة ال�ب  .14الطعام الم�ي من أجل توف�ي الوجبات الخف�فة للشباب المشاركني

  

المحلي أن ترفع من الفرص المتاحة للشباب  : من شأن الشراكات مع المانحین و المؤسسات غیر الربحیة ومنظمات المجتمع  االستفادة من الشبكات ونسج الروابط.  4
 وأن تعبأ الموارد المشتركة. 
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 الشباب والتنم�ة األدوات والموارد لتنف�ذ منهج�ة 
وتطب�قها. وكل  الشباب والتنم�ةتوفر مجموعة األدوات هذە موارد و�رشادات مرتبة حسب الموضوعات لمساعدتك ع� معرفة الم��د عن منهج�ة 

 . ن ون�ة لهذا الدل�ل الخاص بالمشاركني  أداة مرتبطة بوصلة ع� الموقع تح�لك إ� النسخة اإلل��ت

 الموارد العامة

امج  ا-�ستعرض المراجعة المنهج�ة   ي تقوم بها يوث باور ل�ب
ي البلدان المتدن�ة والمتوسطة الدخل   الشباب والتنم�ةلىت

تفاص�ل تط��ر    -15�ن
ي تتبع نموذج   الشباب والتنم�ةوتصم�م  امج الىت  . الشباب والتنم�ةومراجعة شاملة لل�ب

ن  ن ع� االستجابة المراع�ة للن�ع االجتما�ي  هو أداة لتط��ر الجوانب التنظ�م�ة    نحو اإلدماج: دل�ل المنظمات والممارسني ك�ي والمشار�ــــع مع ال�ت
ي التنف�ذ 

 .16و�دماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وأدوات تع��ز الممارسة الج�دة �ن

مجة   المناهج وال�فاءات وال�ب

امج شكً� من أشكال المناهج التعل�م�ة أو التدر�ب�ة لتسي�ي األ�شطة الموجهة إ�  الشباب. و�ينما �ختلف ن�ع المناهج الدراس�ة  �ستخدم معظم ال�ب
ن تط��ر المهارات التقن�ة والناعمة.  ، فإن ال�ث�ي منها �جمع بني ن ن المستهدفني نامج والمشاركني  تبعا ألهداف ال�ب

ي مختلف القطاعات"
موعة  وعدا بتط��ر مجيتضمن    تق��ر يوث باور تحت عنوان "أهم المهارات الناعمة لتحقيق نتائج لدى الشباب �ن

ي ذلك نجاح القوى العاملة ، والوقا�ة م 
ات�ج�ة فعالة لتع��ز النتائج اإل�جاب�ة لدى الشباب ، بما �ن ن العنف،  أساس�ة من المهارات الناعمة كاس�ت

 .17والصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة 

ي القرن 
ي إطار برنامج إي��كس  21تقي�م كفا�ات الشباب بالضفة الغ���ة �ن

ا�ات مع الشباب"المنجز �ن ي التصم�م   "�ش
ك الشباب �ن أ�ش

ي �حتاجها الشباب لتحقيق انتقال ناجح إ� مرحلة الرشد  ي إطار تقي�م كفا�ات  18والتنف�ذ وق�اس المهارات والمعارف الىت
. تعرف ال�فا�ات �ن

ي تتضمن المعارف والمهارات  �ن ع� أنها مجموعة من المجاالت الىت ي القرن الحادي والع�ش
ي �حتاجها الشباب استعدادا الشباب �ن الىت

ي 
: المجال المعر�ن ي عالم اليوم. المجاالت األر�عة �ي

 للمشاركة االقتصاد�ة والمدن�ة واالجتماع�ة، وحفاظا ع� صحتهم النفس�ة والجسد�ة �ن
. داخل كل مجال، يتم تحد�د مجموعة من ال�فا�ات الفرد�   /  ي

ة ، مثل المبادرة و التقمص  الفكري واالجتما�ي والنف�ي / االنفعا�ي والجسماين
 . ي المجال النف�ي / االنفعا�ي

ي تندرج �ن ي ، والىت
 الوجداين

 إدماج الشباب 

امج  الشباب والتنم�ةتعتمد  ي ه�كلة ال�ب
ي ع� المكتسبات �ن  أو خ��جو  . و 19ع� المنظور المبىن

�
ن (الشباب األ��ب سنا �ساعد إدماج الشباب كموظفني

نامج، الذين تتاح لهم فرصة التعلم واالقتداء بال ي ال�ب
ن �ن ي تنم�ة مهاراتهم الخاصة و�شكل دعما المشاركني

ي أغلب األح�ان) �ن
نامج �ن نماذج الذين  ال�ب

ي مجتمعاتهم.  
 �ق��ونهم سنا و�ع�شون �ن

ي برامج  شاركة الشبابدل�ل يوث باور لق�اس م يوفر 
  الشباب والتنم�ة معلومات وموارد حول المشاركة البناءة للشباب كعن� أسا�ي �ن

 .20وك�ف�ة ق�اس مستوى وق�مة مشاركة الشباب 
 

ي ليب�ا ع� نتائج  .  الس�اسة ب��جاز: ما وراء الخطوط الفاصلة
ي أج��ت  �ستند المشاركة المدن�ة بق�ادة الشباب من أجل السالم �ن البحوث الىت

ي عام 
اليون �ن ي أفغا�ستان وكولومب�ا وليب�ا وس�ي

وع بالتعاون مع أر�ــع    2018�ن من قبل الشبكة المتحدة لبناة السالم الشباب. تم تنف�ذ الم�ش
ي ذلك المنظمة الليب�ة "معا نحن نبنيها"

 .21منظمات �قودها الشباب ، بما �ن
 

ي الثان��ات   -  وات المغرب مجموعة أد  -برنامج الشباب يتكلمونيتضمن 
معلومات مفصلة حول ك�ف�ة تنف�ذ برنامج "الشباب يتكلمون" �ن

نامج، يتمكن القادة الشباب، ب�رشاد من المؤط��ن، من تخط�ط وتنف�ذ البحوث حول   ي جميع أنحاء المغرب. و�فضل هذا ال�ب
اإلعداد�ة �ن

ي تؤدي إ� الهدر المدر�ي لدى الشباب   .22العوامل األساس�ة الىت
 

ي   FHI360أداة تقي�م برامج الشباب المعتمدة من قبل منظمة  �ساعد 
ي �شتغل مع الشباب ع� التفك�ي �ن ي الىت

منظمات المجتمع المدين
ي تتطلب التط��ر   .23برامجها الداخل�ة وممارساتها المؤسسات�ة وتحد�د المجاالت الىت

 

 المعط�ات وضمان الجودة 

نامج ووجود نظام لضمان الجودة ي��دان من قابل�ة التوسعالمعط�ات الدالة ع� نجاعة  . �قصد بالمعط�ات الدالة كل من التقي�مات الداخل�ة  ال�ب
نامج.  ي ال�ب

ي تخت�ب نظ��ة التغي�ي �ن نامج قد حقق أهدافه وك�ف تحققت، ول�ن أ�ضا تلك الىت ي تحدد ل�س فقط ما إذا كان ال�ب �قصد   والخارج�ة الىت
ي التك��ن المستمر وصنع القرار، وهو أمر أسا�ي إلنجاح التوسع. بضمان الجودة 

 اآلل�ات المعمول بها لتجميع وتحل�ل الب�انات المستخدمة �ن
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لمنفذي برامج الشباب مجموعة متنوعة من المراجع والموارد واألدوات المتعلقة بك�ف�ة   الشباب والتنم�ة مجموعة أدوات ق�اس  توفر 
امج المتمحورة حول الشباب  التنم�ة الشباب و استخدام منهج�ة   .24لتقي�م ال�ب

 
ات اإلرشاد�ة  . توفر مجموعة أدوات ق�اس الشباب والتنم�ة�ي عبارة عن دل�ل مكمل لمجموعة أدوات ق�اس  للشباب والتنم�ة المؤ�ش

ي البلدان المتدن�ة والمتوسطة الدخل لدمج مبادئ    الشباب والتنم�ة
ي نظمهم    الشباب والتنم�ةاإلرشادات والموارد لمنفذي برامج الشباب �ن

�ن
ي الرصد والتقي�م، والق�اس الدقيق لمخرجات 

 .25ونتائجها ضمن برامجهم   الشباب والتنم�ةالمتبعة �ن
 

ي مجال تق��ة الجانب  إطارا  دل�ل إي��كس لتط��ر األداء التنظ��ي �ط�ح 
مفاه�م�ا لتطبيق مقار�ة تط��ر األداء ع� أعمال إي��كس �ن

، إضافة إ� أحدث   ن كاء المؤسساتيني ي العمل مع مجموعة متنوعة من ال�ش
ة إي��كس �ن ، ودعم أفضل الممارسات استنادا إ� خ�ب التنظ��ي

ي مجال تط��ر القدرات 
 .26األفكار �ن

ي 
 التط��ر المهىن

وري اتباع  ي التوسع ضمن برنامج سبق توس�عه.  من ال�ن
امج اآلخذة �ن ن خاصة بالنسبة لل�ب ن والمتطوعني  مقار�ة ممنهجة لتدر�ب الموظفني

ي الذي وضعته منظمة "تفوق ما وراء الجرس" 
�عد مثاً� ع� مجموعة أدوات ال�فا�ات   دل�ل الممارس لتنم�ة الشباب نحو التط��ر المهىن

ن لفائدة األطفال األساس�ة من إحدى  ي �ساعد ع� تج��د ودعم عمل الممارسني ي الوال�ات المتحدة، والىت
المدي��ات المحل�ة للتعل�م �ن

 .27واأل�
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�ن ن والمحا�ن  تراجم مخت�ة للمتدخلني
ن  وت سنة  1981، من موال�د لبنان عام  أحمد األمني ي ب�ي

ي علوم  2004، تخ�ج من الجامعة األم��ك�ة �ن
وحصل ع� بكالور�وس العلوم �ن

ف ع� إدارة العد�د من   ي المحل�ة والدول�ة ح�ث أ�ش
ي منظمات المجتمع المدين

ي العلوم الس�اس�ة. كما عمل �ن
ال�مبيوتر مع تخصص فر�ي �ن

ي واالنتخابات و�ناء القدرات. ابتداًء من نوفم�ب المشار�ــــع المرتبطة بحقوق اإل 
، التحق ببعثة الوكالة األم��ك�ة   2011�سان والنشاط المدين

ي قسم التعل�م والد�مقراط�ة والحقوق والحوكمة. وتمثلت  ) USAID(للتنم�ة الدول�ة  
ي إدارة المشار�ــــع �ن

ي �ن
ي لبنان ح�ث شغل منصب اخصايئ

�ن
ي ادارة   أ�شط

ي العد�د من المؤتمرات  مهمته االساس�ة �ن
ة ، شارك �ن ي والحوكمة المحل�ة. وخالل سنوات عمله الست ع�ش

ة المجتمع المدين
ن �دير حقيبة    2018والدورات التدر�ب�ة وورشات العمل المتعلقة بمجموعة واسعة من الموضوعات. ومنذ سنة   ،اصبح الس�د أحمد األمني

ي الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة ال
ي البعثة التعل�م العا�ي �ن

 دول�ة / لبنان واصبح نقطة  اتصال الشباب �ن

ي   الدكتور أندرو إ�شتاين
ات�ج�ة واألداء والتعلم �ن ي لقسم اإلس�ت ي البحث النو�ي حول Social Impact ،Incهو المدير الفىن

. وهو متخصص �ن
ي 
اعات واألزمات وتعلم القراءة والحساب �ن ن ي المجتمعات المتأثرة بال�ن

الصفوف االبتدائ�ة و�ناء القدرات الحكوم�ة. وهو   التعل�م والشباب �ن
ق األوسط  ي ال�ش

وع التعل�م والبحث والتدر�ب والدعم �ن ي تعت�ب مبادرة مدتها أر�ــع سنوات تدعم مكتب الوكالة   )MEERS( مدير برنامج م�ش الىت
ق األوسط وشمال إف��ق�ا بالبحث وتح  ق األوسط و�عثات ال�ش ل�ل الب�انات والدورات التدر�ب�ة و بناء القدرات. األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة لل�ش

ا الماض�ة، قام الدكتور إ�ستاين بتقي�م مشار�ــــع للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ووزارة الزراعة األم��ك  �ة ووزارة  ع� مدار الخمسة ع�ش عام�
ال�ة للتنم�ة الدول�ة واليون�س�ف  �طان�ة والوكالة الس�ت ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة ك�ي (هيئة اإلغاثة) الدول�ة ومؤسسة  التنم�ة الدول�ة ال�ب

ن و�ا� ان�ا وغانا والضفة الغ���ة / فلسطني ن ي السودان وجنوب السودان وليب�ا و�ثي���ا والصومال وكين�ا وت�ن
ستان  المجتمع المفت�ح. وقد عمل �ن

، عمل الدكتور إ�س ي التقي�م الدو�ي
ي الوال�ات المتحدة لمدة و�نغالد�ش وفانواتو. وقبل عمله �ن

ي التعل�م العام �ن
ا كمدرس للغة    15تاين �ن عام�

��ة من جامعة واشنطن ي ال�ت
ي ني��ورك وس�اتل وأيوا. تحصل الدكتور إ�ستاين ع� شهادة الماجست�ي �ن

ي مدرسة ثان��ة ومدير �ن
�ة �ن ن ي   اإلنجل�ي

�ن
���ة ودراسات الس�اسات وشهادة الدكتوراە من جامعة  و�ولوج�ا الثقاف�ة. الق�ادة ال�ت ي التعل�م الدو�ي والمقارن واألن��

 و�سكو�سن ماد�سون �ن

ي حداد ي مكتب التعل�م   إن�ب
ا منصب أخصائ�ه ادارە مشار�ــــع شباب�ه ونقطة اتصال الشباب �ن شغوفة بالعمل مع األطفال والشباب. �شغل حال��

ي تركز ع� تنم�ة الشباب اإل�جاب�ة وتقد�م برامج  ي تتناول األ�شطة الىت ي األردن الىت
ي الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن

الفرصة الثان�ة  والشباب �ن
ي المتنقله الممول من الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة  لل وع مكتبىت ا مع م�ش شباب الذين تركوا المدرسة أو لم �لتحقوا قط بالمدرسة. عملت سابق�

ي األردن. 
ن األطفال والشباب �ن  الدول�ة والذي يهدف لتع��ز حب القراءة بني

ي المغرب منذ شهر أغسطس    الس�د  بهزاد ن��اري�شغل  
. انضم  2016منصب نائب ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليون�س�ف) �ن

ي كل من ني��ورك والغابون وجمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة وال�من. وقبل التحاتقه   2008الس�د بهزاد إ� اليون�سف سنة 
، ح�ث تو� مهاما �ن

ا إ  ي باليون�سف  عمل الس�د بهزاد مستشار�
ي منظمة كتائب السالم �ن

ي الوال�ات المتحدة كما عمل �ن
ي مؤسسة 'برا�س ووترهاوس ك��رز' �ن

ا �ن دار��
ي الممل�ة المتحدة، حصل الس�د بهزاد ع� شهادات من جامعة كولومب�ا وجامعة  

ي ولد �ن
بوركينا فاسو. وهو مواطن أم���ي من أصل إيراين

وج واب البنة   ن ي بنسلفان�ا. وهو م�ت
 بلوم���ج �ن

.بعد ان شغلت سابقا نفس المنصب 2018منصب مدير بعثة الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بالمغرب منذ عام   الس�دة بروك إ�شام  �شغل
ي أفغا�ستان كنائبة مدير بع 

ي كل من بعثة الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة بالعراق و أذر��جان. وقبل ذلك ، ُعينت الس�دة إ�شام �ن
الة  ثة الوك�ن

ي شمال  األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ، ح�ث تولت  حقيبة التنم�ة االقتصاد�ة والبن�ة التحت�ة للوكالة  باالضافة ا� العمل�ات الم�دان�ة للوكا 
لة �ن

نامج الغذاء مقابل السالم التابع لمكتب للوكالة األم��ك�ة للت ا   كمديرة  ل�ب نم�ة الدول�ة  وغرب أفغا�ستان. كما عملت الس�دة إ�شام أ�ض�
ي كل من األ 

ي السودان. وعملت مع الوكالة  �ن
ردن بالعاصمة واشنطن . وشغلت ا�ضا  منصب نائب مدير بعثة الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن

ي اقتصاد السل
امج وتحل�لها. حصلت الس�دة إ�شام ع� درجة الدكتوراە �ن ي   إدارة ال�ب

ع االساس�ة من  وروس�ا وآس�ا الوس� وما�ي ،وخاصة �ن
ي االقتصاد  من جامعة ستانفورد 

ي وع� درجة البكالور�وس �ن
ي االقتصاد التطب��ت

ا ع� درجة الماجست�ي �ن  جامعة ستانفورد. و�ي حاصلة أ�ض�

ق األوسط ح�ث تقدم الدعم والتوج�  كاري أوتزتعمل  ي ال�ش
ه للبعثات  كمستشارة لشؤون الشباب  بمكتب الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن

ي بناء قدرات الوكالة  من أجل تنم�ة الشب
ي المنطقة. و�ي عضو ف�لق الشباب التابع  للوكالة  ح�ث  �سهم �ن

اب ،  ف�ما يتعلق  بادماج الشباب �ن
ي كل من منظمة  كتائب السالم وك��يت�ف اسوشييتس 

ي مكتب منسق شباب الوكالة. و سبق لها ان عملت مستشارة �ن
ا �ن   كما عملت سابق�

ي حالة الطوارئ 
كة لوكاالت التعل�م �ن ي حاالت الطوارئ والتعل�م غ�ي الرس�ي   INEEواليون�س�ف و الشبكة المش�ت

ن ع� التعل�م �ن ك�ي مع ال�ت
ي جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة حو 

امج الُمراع�ة للصدمات النفس�ة. أجرت  كاري دراسات بحث�ة �ن ل  للشباب والدعم النف�ي واالجتما�ي وال�ب
ا كمعلمة ومديرة  لمر بر  . اشتغلت أ�ض� ن ي وزراعة ال�ا�او لصغار المزارعني

ي غانا حول األمن الغذايئ
حلة  امج الدعم النف�ي واالجتما�ي وابحاثا �ن

ي تعل�م  
ي  س�اسة التعل�م الدول�ة من جامعة هارفارد وماجست�ي العلوم �ن

��ة �ن ي برونكس. و�ي حاصلة ع� ماجست�ي ال�ت
  الطفولة المبكرة �ن

ي العالقات الدول�ة واللغة الفر�س�ة من جامعة وال�ة  م
��ة الخاصة من كل�ة هان�ت باالضافة ا� بكالور�وس �ن  أوهايو رحلة الطفولة المبكرة وال�ت
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ي وتمتلك أ��� من   كارول و�لسون ي السلك الخار�ب
ق األوسط. تعمل كموظفة �ن ا من    30�ي مديرة مكتب الخدمات الفن�ة بمكتب ال�ش عام�

ي أم��كا الالتين�ة و�ف��ق�ا وأورو 
ي تا�الند. ثم عملت �ن

ي ف�لق السالم �ن
ي مجال التنم�ة الدول�ة ، بدأت مشوارها   كمتطوعة �ن

ة �ن ق�ة الخ�ب �ا ال�ش
ق آس�ا  ق األوسط ، ح�ث تتو� إدارة  مجموعة من حقائب  الزراعة والد�مقراط�ة والحوكمة والتنم�ة االقتصاد�ة و�دارة    وجنوب �ش وال�ش

ي أفغا�ستان والعراق وأنغوال و�ثي���ا وج
ي  الخدمة الخارج�ة ، فقد عملت �ن

ورج�ا.  الموارد الطب�ع�ة وتط��ر البن�ة التحت�ة. ونظرا  لعملها �ن
ي العلوم من جامعة وال�ة أيوا. حصلت كارول ع� د

ي من جامعة فرجين�ا ودرجة البكالور�وس �ن ي والبيىئ ي التخط�ط الح�ن
 رجة الماجست�ي �ن

ن كابا�ي كارن�ل  ق األوسط التابع للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة. عملت مع الوكالة   ك��ستني ي مكتب ال�ش
�وي �ن �ي مسؤولة التط��ر ال�ت

. وقبل إلتحفاها بالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة، عملت الس�دة ك��س لسنوات عد�دة مع  2004ل�ة منذ عام  األم��ك�ة للتنم�ة الدو 
ي مجال التعل�م 

ي الساحل. بدأت ك��س عملها �ن
ي مكتبها �ن

  المنظمات غ�ي الحكوم�ة مثل خدمات اإلغاثة ال�اثول�ك�ة ومنظمة إنقاذ الطفولة �ن
ي ف�ل

ي معهد إف��ق�ا التنموي الدو�ي كمتطوعة �ن
ي جمهور�ة أف��ق�ا الوس� و�ن

ي أوائل التسعين�ات. �ي متحصلة ع� شهادة  -ق السالم �ن
أم��كا �ن

ي التنم�ة الدول�ة من الجامعة األم��ك�ة.   
ي التعل�م الدو�ي من جامعة وال�ة فلور�دا وشهادة الماجست�ي �ن

 الدكتوراە �ن

ي والنظ�ي بمؤسسة ك��ت�ف أسوشيتس الدول�ة.و�ي تمتلك ،  مستشارة  م  الدكتورة  كل�ي أ. إغناتوفس�ي  ستقلة وكب�ي مستشاري التفك�ي الشبايب
. وقد قامت خالل السنوات     30 ي مجال تنم�ة الشباب األم���ي والدو�ي

ة �ن ا من الخ�ب ي  الوكالة االم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   12عام�
ي قضتها �ن الىت

ي مجال  بالمشاركة
ي وضع س�اسة للوكالة �ن

وع �ن   500الذي استثمر أز�د من  YouthPowerتنم�ة الشباب ومنا�تها ؛كما  قادت إ�شاء م�ش
ي شملت عدة قطاعات ؛ وقدمت  ا�ضا المساعدة الفن�ة لبعثات الوكالة األم��ك�ة للتن ي برامج الشباب الىت

م�ة  مليون دوالر ع� مستوى العالم �ن
ي أ��� من 

ي عام   20الدول�ة �ن
ي مؤسسة تحدي األلف�ة. و�ن

ون) و�ن ي  منظمة كتائب السالم األم��ك�ة (ال�ام�ي
،    2017دولة. اضافة ا� عملها   �ن

ي تأس�س 
ي   "Youth Systems Collaborative" شاركت �ن

كاء و�تم تك��سها  لبناء المعرفة حول ما ينجح �ن ، و�ي مبادرة تعل�م�ة �قودها ال�ش
ي البلدان النام�ة.   جهود تغي�ي النظم الواسع

كة أبحاث الجامع�ة ع� تقي�م عال�ي للوضع�ة تنم�ة  الشباب �ن ة النطاق. و�شتغل حال�ا مع   �ش
و�ولوج�ا من جامعة بنسلفان�ا و�ي مؤلفة كتاب  'رحلة األغن�ة' الذي يتحدث عن  األداء الث ي األن��

ي  الس�دة كل�ي حاصلة ع� الدكتوراە �ن
قا�ن

ي شمال ال
ون   (مطبعة جامعة إند�انا).و�ي تقطن بواشنطن  منذ عام والحداثة �ن  ، ل�نها ما زالت تعت�ب ف�الدلف�ا موطنها.   2003�ام�ي

ي المكتب اإلقل��ي لمعهد التعل�م  دعاء إبراه�م
. بصفتها مسؤولة الق�ادة واإلثراء �ن ن ع� التعل�م الجام�ي ك�ي ي مجال التنم�ة بال�ت

م��ة عاملة �ن
ي العمل بعد التخ�ج. )IIE(الدو�ي 

ي الق�ادة وخدمة المجتمع، باإلضافة إ� تع��ز فرصهم �ن
، تفخر بعملها مع الشباب الم�ي لتط��ر مهاراتهم �ن

ن جامعة كارد�ف بالممل�ة  تن  ك بني وعات، من خالل برنامج مش�ت ي إدارة األعمال، تخصص إدارة الم�ش
ا درجة الماجست�ي �ن �ي الس�دة دعاء حال��

ي عام 
ي م� ح�ث تخصصت   2016المتحدة واأل�اد�م�ة الع���ة للعلوم والتكنولوج�ا والنقل البحري بم�. تخرجت �ن

من جامعة المستقبل �ن
ي الص�دلة. 

التحقت الس�دة دعاء بالجامعة من خالل برنامج "لو�س" للمنح الدراس�ة الذي تموله الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة و�ديرە   �ن
ت مسار ح�اتها المهن�ة، أدركت الس�دة دعاء أهم�ة تنم�ة الشباب وأراد  ي غ�يّ . من خالل تج��ة المنحة الدراس�ة الىت ت رد معهد التعل�م الدو�ي

. الجم�ل ل ي  مجتمعها ومساعدة الشباب ع� إحداث تغي�ي إ�جايب

ف�ة  إل�اس ج. صادي   ي األ�ش
ي الجامعة اللبنان�ة �ن

ي لبنان. درس إل�اس إدارة األعمال �ن
كة أدوك�ت، و�ي مطعم �ن   -هو مدير عام ومؤسس �ش

ي مطعم 
ة  بدأ العمل كنادل  �ن ن ة وج�ي وت. بعد ذلك بف�ت La Brioche Doréeب�ي و�ي سلسلة  مطاعم فر�س�ة دول�ة،  ل�صبح بعد ذلك  قائدا     

ي   12ومديرا لف��ق مكون من 
ا �ن ا. وقد عمل الحق� شخص� PF Chang’s ي عالم حق    

ي ، ح�ث ا�تسب معرفة واسعة �ن ، وهو مطعم  أم���ي صيىن
ي التخط�ط ال�شاء عالمته الخاصة. �س� إل�اس  من خالل مطعمه 

إ� توف�ي طعام ج�د لمجتمعه ، مع الحفاظ ع�  االمت�از التجاري و�دأ �ن
ي قوائمه. 

 طرق اعداد الطعام  التقل�د�ة . وهدفه هو توسيع  مطعمه ع� مستوى العالم ، ودمج أطعمة من الثقافات األخرى �ن

ي بل�ي للتغي�ي العال   فيونا دو�نجر
ق األوسط وشمال  �ي مديرة برنامج التعل�م  المس� '  الج�ل العال�ي ' التابع لمعهد توين ي منطقة ال�ش

�ي �ن
ي لبنان" الذي تموله الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  والذ 

ا برنامج "الوحدة: فهم تأث�ي حوار الشباب �ن ي يهدف إ� إف��ق�ا. تدير فيونا حال��
ن وتع��ز التسامح وقبول االختالف والتن�ع. تتمتع ي دعم تحد�د التح�ي

ة     تقي�م فعال�ة حوار الشباب �ن ي برامج   10الس�دة فيونا  بخ�ب
سنوات �ن

ي  
ي مجلس التعل�م �ن

ة ثمينة ع� مستوى القاعدة الشعب�ة من خالل العمل �ن التعل�م و�ناء القدرات. وقبل انتقالها إ� لندن ، ا�تسبت خ�ب
ي المدارس المحل�ة. ترعرعت الس�د

وش�ما بال�ابان لمدة ثالث سنوات و تدر�س اللغات األجنب�ة �ن ي أ�ة ألمان�ة بجنوب إف��ق�ا ، ه�ي
ة فيونا �ن

ي العلوم  
. وع� الرغم من  كون  خلفيتها األ�اد�م�ة  تصب �ن ي ف��ق عال�ي

ي  تعد مرادفا  للعمل �ن و�ي متحمسة للمهارات اإلبداع�ة والىت
ي 
 التواصل مع أشخاص من  خلف�ات  الس�اس�ة واالقتصاد ورغم كتابتها  للعد�د من  المقاالت حول هذە المواضيع ، إال ان شغفها �كمن  �ن

ن عمل�ات إدارة المشار�ــــع. حال�ا تقوم فيونا باعداد  أطروحتها لن�ل درجة الماجست�ي العل ن الثقافات وتحسني ن التواصل بني وم   مختلفة ، وتحسني
ي الجامعة المفتوحة

ي إدارة التنم�ة �ن
 �ن
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ن الرش�دتتو�  ي االردن. و�ي   حنني
حقيبة التشغ�ل وتنم�ة القوى العاملة بمكتب التنم�ة االقتصاد�ة والطاقة بالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن

نامج التدر�ب من اجل التوظ�ف و�ي مسؤول االتصال بمكتب التنم�ة االقتصاد�ة والطاقة ف�ما  ممثلة مسؤول العقود لأل�شطة  الثالثة ل�ب
ن اآلخ��ن يتعلق بأ�شطة ا  . كما انها تضطلع بدور المنسق    -لقوى العاملة / التوظ�ف والتنسيق مع المانحني ن ن والسور�ني ي �شمل  األردنيني والىت

اك القطاع الخاص وتمثل مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والطاقة   نامج ا�ش ي ف��ق    EDEل�ب
ي الف��ق المختص بالن�ع االجتما�ي  كما أنها  عضو �ن

�ن
ي الق�ادة .  وقد  التصم�م  للم�ش 

ن االقتصادي  للمرأة وتع��ز دورها �ن وع الجد�د للوكالة االم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة باالردن  والذي يروم التمكني
ي األردن كما سمحت لها  

ن العام والخاص �ن ي كل من القطاعني
ن قبل انضمامها إ� الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  �ن اشتغلت الس�دة حنني

ي قضتها داخل وزارة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات األردن�ة بالتعامل المكثف مع القطاع الخاص سواء ع�ب إدارة  السنوات ا  لست الىت
ن نتائج مؤسسا  ي األردن  وسد الفجوة بني

ون�ة، أو من خالل ق�ادتها لوحدة المبادرات لن�ش استخدام التكنولوج�ا �ن ت  مشار�ــــع الحكومة اإلل��ت
كة أدو�ة  التعل�م العا�ي و  ي  القطاع الخاص مع �ش

ي قطاع تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت. كما تضمنت تج��تها  �ن
ي سوق العمل �ن

الطلب �ن
ي إدار 

ن حاصلة ع� درجة الماجست�ي �ن كات ومشار�ــــع البحث والتط��ر. حنني �ات  ال�ش ي األردن تكنولوج�ا المعلومات والعمل�ات ومش�ت
ة  رائدة �ن

اف�ة  األعمال من جامعة وال  ي هندسة ال�مبيوتر من جامعة جورج واشنطن. حصلت ع� الشهادة االح�ت
�ة ني��ورك ببوفالو ، وماجست�ي العلوم �ن

 2007إلدارة المشار�ــــع سنة  
امج والمنح  الممولة من الحكومة االم��ك�ة وادارتها وتنف�ذها  ح�ث 10أ��� من   هند هواس تمتلك اف ع� ال�ب ي اال�ش

ة �ن   سنوات من الخ�ب
ف حال�ا ع� برنامج تع��ز القدرة ع� الصمود المجتم�ي لدى الشباب التو��ي   ي والما�ي والرقابة اليوم�ة. و�ي ��ش بصفتها تقدم لها الدعم الفىن

. قبل التحاقها بالعمل لدى الوكالة األ  ي مجال الشباب والن�ع االجتما�ي
م��ك�ة  ممثلة المسؤول  عن االتفاقات ، كما تعمل كمستشارة للبعثة �ن

ي وزارة الخارج�ة األم��ك�ة كممثلة لمسؤول المنح ، ح�ث  كانت تدير أ��� من 
من برامج منح  مبادرة   200للتنم�ة الدول�ة ، عملت هند �ن

ن االقتصادي  ي والشباب والتمكني
ي شملت االنتخابات والمجتمع المدين ي تو�س  والىت

ا�ة  �ن  ال�ش

ي إدارة   زع�مة س�اس�ة مغ���ة  الس�دة ابتسام عزاوي 
ة   أ�اد�م�ة ومهن�ة رائعة. و�ي مهندسة �ن ي ولها مس�ي

ي المجتمع المدين
شابة وناشطة �ن

لمان�ة المغ���  ي بار�س. وحال�ا تعد أطروحة دكتوراە عن الدبلوماس�ة ال�ب
ي تكنولوج�ا المعلومات ، حاصلة ع� شهادة من المدرسة العل�ا �ن

ة �ن
ي المناصب

ة مهن�ة ق��ة �ن ي المغرب وع� المستوى الدو�ي ، تم   إف��ق�ا. لها خ�ب
ي أورو�ا. ونظرا لنشاطها الملحوظ �ن

ن �ن ي قطاع التأمني
العل�ا �ن

ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة    2016انتخابهاسنة 
ي وعضو ا  للجنة الشؤون الخارج�ة. الس�دة عزاوي عضو مؤسس �ن لمان المغريب ي ال�ب

عضوا �ن
ي العد�د من المشا 

ي المغرب والخارج. كما انها فخورة بكونها منا�ُة  وصوت  من ال  الدول�ة ولها مشاركة �ش�طة �ن
ر�ــــع االجتماع�ة والثقاف�ة �ن

ن والشباب والتنم�ة المستدامة. إنها تتؤمن   ن الجنسني ��ة ج�ل من القادة الشباب الذين �دافعون عن قضا�ا  تهم المساواة بني صوت لهم و��ت
ن النساء والشباب.  إ�مانا راسخا  أنه ال �مكن لمجتمع ما أن يزدهر   إال  بتمكني

ي مجال مكافحة التطرف العن�ف  وشؤون الشباب  بالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   إدر�س ت��ج�ي 
اء التنم�ة / مستشار  إقل��ي �ن هو كب�ي خ�ب

ي البعثة األم��ك�ة بالمغرب منذ عام  / 
ي مجاالت  2006المغرب. عمل �ن

ي المعهد الجمهوري الدو�ي �ن
 لرئ�س الف��ق �ن

�
. وقبل ذلك ، عمل نائبا

�عات. قام إدر�س بوضع حقيبة  السالم واألمن للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة / المغرب كما  االنتخابات   والعمل�ات الس�اس�ة وتع��ز الت�ش
ا كمنسق إقل��ي لـ برامج مكاف  ي كل من  المغرب والجزائر وتو�س. �عمل إدر�س حال��

حة  �دير ا�ضا برامج  التعل�م ومكافحة التطرف العن�ف  �ن
ي الحوكمة والس�اسة العامة مع تخصص  التطرف ا 

. إدر�س حاصل ع� شهادة �ن ي ن ع� بلدان المغرب العريب ك�ي لعن�ف ومستشار للشباب مع ال�ت
�ة والفر�س�ة والع���ة بطالقة.  ن ي إدارة األعمال كمت انه يتحدث اإلنجل�ي

 فر�ي �ن

ن الشباب  من تحقي إ�اء عوجان ي القوى العاملة ولديها شغف بتمكني
ي إدارة األعمال من جامعة عمان ناشطة �ن

ق ذاته. حصلت ع� شهادة �ن
ا مديرة برنامج  بمنظ  . و�ي تعمل حال�� ي ي توج�ه الشباب خالل مشوارهم  التعل��ي والمهىن

ة �ن مة  األهل�ة ولديها أ��� من ع�ش سنوات من الخ�ب
ي م� )   EFE(التعل�م من أجل التوظ�ف 

 وتو�س والمغرب والجزائر والسعود�ة وال�من واألردن  باألردن ، و�ي منظمة غ�ي ر�ح�ة لها فروع �ن
ي اإلدارة ق�مة مضافة لمنظمة التعل�م من اجل التوظ�ف باالردن ح�ث ساعدت ع�  

. . شكل أسل��ــها الف��د �ن ي ن وواشنطن ومدر�د وديب وفلسطني
ي  ي  إ�جاد فرص عمل مستدامة. تدير إ�اء العد�د من مشار�ــــع التوظ�ف الىت

وع   الوكالة  مساعدة الشباب �ن ي االردن ، كم�ش
تنفذها المنظمة �ن

وع األ  ي ، ودعم المشار�ــــع المحل�ة باإلضافة إ� م�ش
مل الذي  االم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  'التدر�ب لغا�ات التوظ�ف' ، و�رنامج التنافس�ة األردين

وع مهارات الحرف ال�دو�ة لمنظمة التعاون اال  ي تنفذە الوكالة الفر�س�ة للتنم�ة ، وم�ش
 لماين

 . 2017غشت   18منصب القنصل العام للوال�ات المتحدة األم��ك�ة بالدار الب�ضاء يوم    الس�دة جين�فر راسام�ماناناتولت 
تها الدبلوماس�ة سنة   ي كل من  فر�سا واإلمارات الع���ة المتحدة   1999بدأت مس�ي

ح�ث شغلت مناصب س�اس�ة وقنصل�ة واقتصاد�ة �ن
ي وز�ر الخارج�ة باول ووز�رة الخارج�ة را�س، كما عملت

 واألردن وتو�س وسور�ا والتوغو. وخالل تعيينها بواشنطن العاصمة، اشتغلت بديواين
ن  . و�ني فة ع� امتحان الول�ج للسلك الدبلوما�ي ، كانت الس�دة راسام�مانانا �ي الناطقة الرسم�ة باللغة الع���ة باسم  2012و   2010 كم�ش

ن من عمان إ� المغرب. وسنة  ست بمعهد 2012الخارج�ة األم��ك�ة، ح�ث تواصلت مع جمهور المتتبعني ، عملت كدبلوماس�ة مق�مة، كما َدرَّ
مانانا الع���ة والفر�س�ة و�ي فخورة بانتمائها لمسقط رأسها كال�فورن�ا.  تتحدث الس�دة راسام� الدراسات الس�اس�ة “سيو�س بو” ببار�س. 

 وتقطن حال�ا مع ابنيها بالدار الب�ضاء. 
ي   ة ت��د عن  ك��م ب��ىب ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة وتنم�ة الشباب ، ولد�ه خ�ب

ي �ن ي دعم االندماج المجتم�ي للشباب    25خب�ي مغريب
ا �ن عام�

(المعوز�ن. وقد كان مسؤوً� عن بناء قدرات منظمات التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة مع الجمع�ة المغ���ة للتضامن والتنم�ة  AMSED لمدة  ) 
ب المدير الما�ي لجمع�ة القروض الصغرى سنوات وشغل منص 4 INMAA    2006سنوات. و�صفته مستشارا ، فقد أجرى سنة   4لمدة  

ي عام 
بمع�ة البنك الدو�ي دراسة حول تصورات الشباب المغار�ة  و حول  الشباب الصغار والفساد والمشاركة الس�اس�ة مع جمع�ة الشواال �ن
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  2012  ا�2010. وقام ا�ضا بتدر�ب الشباب ع� تنف�ذ مشار�عهم االقتصاد�ة مع وكالة التنم�ة االجتماع�ة ومنظمة الرعا�ة الدول�ة. من  2012
ن من خالل برنامج  ي  المساعدة الفن�ة للجمع�ات المحل�ة إل�شاء مبادراتها الخاصة بمشاركة المواطنني �ىب SANAD، قدم الس�د ال�ب الذي انجزته   

ن للشباب. منذ عام الو  ي إ�شاء مجلسني
ي والمنا�ة ، كما ساهم �ن

، كان مسؤوً� عن مكون   2013طالة االم��ك�ة للتنم�ة  للمجتمع المدين
ي برنامج 

FORSATYدينام�ات المجتمع �ن ته الفن�ة    التابع للوكالة االم��ك�ة للتنم�ة  الذي تنفذە المنظمة الدول�ة للهجرة ، ح�ث �قدم خ�ب
ي مجتمعاتهم. لتط��ر أسا 

ل�ب جد�دة إلدماج الشباب �ن  

ق األوسط واف��ق�ا   كاث��ن بورتر ات�ج�ة الشباب لمؤسسة ه�لتون الخاصة بأورو�ا وال�ش ا من    20، مع أ��� من  ) EMEA( �ي مديرة  اس�ت عام�
ي صناعة الض�افة. مع ه�لتون منذ عام 

ة �ن ي مجال 2000الخ�ب
الض�افة ، وتوف�ي الفرص للشباب ،    ، يركز دورها الحا�ي ع� تع��ز الوظائف �ن

ق األوسط. ترأس كاث��ن ف��ق برنامج  ،   Hospitality Trailblazerوتط��ر احت�ا�ي المواهب لتع��ز نمو قطاع األعمال بمنطقة أورو�ا وال�ش
من المعاي�ي الجد�دة لخطط  ، وكانت وراء تط��ر سبعة   2014الذي أصبح  �س� مجلس مهارات   الض�افة والجودة ، وذلك منذ تأس�سه سنة 

ي سنة  ي المعتمدة من الحكومة. بعد إطالق أ�اد�م�ة الممل�ة المتحدة للتدر�ب المهىن عملت كاث��ن ع� توسيع نطاق  2012التدر�ب المهىن
ي س

. �ن ي ق األوسط و�ف��ق�ا ، ح�ث قامت بتط��ر برنامج ه�لتون العال�ي للتدر�ب المهىن نامج ع�ب منطقة أورو�ا وال�ش ، التحقت  2014بتم�ب  ال�ب
ا دور الرئ�س المشارك لف��ق   100كاث��ن �شبكة " أفضل   ي قطاع الس�احة. تولت كاث��ن مؤخر�

ي تكرم  المواهب النسائ�ة �ن نادي �سوي" والىت
�ن  ، تقلدت  2018. ومنذ أب��ل  2017سنة     G20للتوظ�ف والتعل�م  وذلك خالل تو�ي المانبا لرئاسة مجموعة    G20عمل مجموعة الع�ش

ي ، و�ي شبكة تضم ار�اب الهدف منها هو  االحتفال ، وروا�ة القصص ، وتقد�م   ا منصب نائب رئ�س شبكة سفراء التدر�ب المهىن كاث��ن أ�ض�
ي  والمست��ات    ". T"ارشادات الر�اب العمل و للحكومات بخصوص التدر�ب المهىن

ي الجزائر منذ من  أال   ل�ا مايرز بيتات الس�دة  تنحدر 
��ة تخصص   10سكا ، و�ي تع�ش  �ن ي ال�ت

سنوات.  حاصلة ع� درجة الماجست�ي �ن
ي جميع أنحاء الجزائر كممثل قطري لمنظمة التعلم  

المخاطر والوقا�ة من جامعة هارفارد.و�ي سع�دة  بان ات�حت لها فرصة تنف�ذ برامج �ن
�ن ، وز�ادة الفرص للشباب  العال�ي ، وخلق فرص للشباب من خالل ز�ادة قدرة النظ ام التعل��ي ع� تدر�س مهارات القرن الحادي والع�ش

ن ع� أسال�ب االدماج العمل�ة والتصم�م   ي   تدر�ب المعلمني
ي سوق العمل. تتمثل مجاالت اهتمام الس�دة ل�ا  �شكل خاص �ن

لتحقيق النجاح �ن
ن لخطر الفشل ال  . العال�ي للتعلم وتط��ر  برامج للطالب المعرضني  مدر�ي

ي المغرب،  تمتلك لبىن  لبىن الرا�س �شتغل
ي مجال التنم�ة و�ي تع�ش �ن

ي تركز ع�    10�ن ي دعم برامج التنم�ة الدول�ة الىت
ة  �ن سنوات من الخ�ب

ق األوسط وشمال اف��ق�ا. تتمتع الس�دة   ي المغرب ومنطقة ال�ش
تنم�ة الشباب والد�مقراط�ة والحوكمة  و�ي مناهضة  للتطرف العن�ف  �ن

ي تط��ر واستدامة شبكات ودوا 
ي مجال البحث والتدر�ب كما ساهمت �ن

ي والساحل.  الرا�س بتج��ة�ن ي المغرب العريب ي منطقىت
ئر الممارسة �ن

ي فرق  أساس�ة لمشار�ــــع  تروم تط��ر وتنف�ذ وق�ادة العد�د من أوراش العمل لبناء القدرات والتشب�ك و�رامج 
ا �ن   عملت الس�دة الرا�س أ�ض�

ي هذا المجال. �ي ناشطة اجتماع�ة وتهتم �شكل خاص بتع��ز و�ناء 
ها من األ�شطة �ن القدرات التقن�ة والتنظ�م�ة لمنظمات  المنح وغ�ي

ق األوسط وشمال إف��ق�ا وغرب إف��ق�ا.  ي المغرب و ال�ش
ي �ن

 المجتمع المدين

ي منظمة ك��ست سكوب  معن ر�ان �عمل 
. ح�ث �ضطلع حال�ا بمنصب نائب المدير القطري للمنظمة  2004منذ عام   Questscope�ن

ة  عمرها  ورئ�س ف��ق برنامج التعل�م غ�ي الرس�ي التابع   ي تنف�ذ المشار�ــــع  16للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة.يتمتع الس�د معن بخ�ب
ا  �ن عام�

، و�ناء قدرات   ) NFE(المرتبطة  بمناهج التعل�م غ�ي الرس�ي  ي التعل�م غ�ي الرس�ي ، وتنف�ذ منهج�ة تعل�م اطفال الشوارع ، وتدر�ب مدريب
ن الشباب ، وال ي العد�د من المنهج�ات المتخصصة. إن الس�د  المنظمات المجتمع�ة ، وتمكني

ا مدرب معتمد �ن منا�ة ، والتوج�ه. وهو أ�ض�
ن ومع الفئا  ن والسور�ني ن العراقيني ي ذلك العمل مع الالجئني

ي الظروف الصعبة ، بما �ن
ن �ن ي اإلدارة الج�دة للموظفني

ع �ن ت   معن  قائد موهوب ي�ب
. إنه مصدر إلهام وصل ي

ن المجتمعات المحل�ة. تخ�ج معن عام المعوزة من الشباب  األردين من جامعة السودان للعلوم    2003ة وصل بني
ا ع� الخصول ع�  الشهادة المهن�ة إلدارة المشار�ــــع. لد� ي المحاسبة واإلدارة و�عمل حال��

ه  والتكنولوج�ا وحصل ع� بكالور�وس العلوم �ن
ات�ج�ة. اما ع� المستو   ى  الشخ�ي ، �فهو يهوى  الموس��ت وكتابة القصائد وال�تابة اإلبداع�ة. اهتمام خاص بدينام�ك�ات العمل واالس�ت

ي   مها فخري مو� ي الجامعة   )USAID(الذي تموله الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  )UCCD( �ي رئ�سة ف��ق برنامج التوج�ه المهىن
�ن

اف ع� خدمات التو  ي اال�ش
ة واسعة �ن ي تأس�س المركز  األم��ك�ة بالقاهرة. تتمتع مها بخ�ب

ي ومبادرات �شغ�ل الشباب  كما شاركت �ن ج�ه المهىن
ي باالجامعة األم��ك�ة سنة   امج الجد�دة واطالقها. ونظرا لشغفها   1991المهىن ي وضع تصور لمراحل ال�ب

. إن لرؤ�تها وق�ادتها  دور أسا�ي �ن
ي الجامعات الم��ة منذ عام  )USAID(بتنم�ة الشباب ، فقد عملت مها مع الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  

ي �ن إل�شاء مرا�ز التوج�ه المهىن
ي بالجامعات فإنها تضطلع بمهمة التنف�ذ  و�ناء القدرات وضمان استدامة  2012

ف ع� مرا�ز التوج�ه الوظ��ن . و�اعتبارها  رئ�سة الف��ق الم�ش
ي   21

ا �ن ا مهن�� ي تدر�ب م��ي  للتط��ر  محافظة تضم ملي   12جامعة م��ة  موزعة  ع�  14مركز�
ون شاب م�ي. كما انها مدر�ة معتمدة �ن

ي  
ي �ن

ي  عالوة ع� ذلك تقوم الس�دة مها ببناء قدرات المئات من م��ي التط��ر الوظ��ن
ي من قبل الجمع�ة الوطن�ة للتط��ر الوظ��ن

الوظ��ن
امج المهن�ة لل ي إطالق ال�ب

ي  جميع أنحاء م�. وع� مدى سنوات ظلت مها رائدة �ن
ي �ن شباب ، وشبكات أصحاب العمل ، ونماذج التعلم التج��ىب

دول�ة  الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة. و�ي حاصلة ع� درجة البكالور�وس والماجست�ي من الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة وماجست�ي إدارة األعمال ال
ي من الممل�ة  ي االختبار النف�ي والمهىن

 المتحدة. من بار�س. ولدديها  شهادة ال�فاءة �ن
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ي عدن. عندما اندلعت احرب ال�من  سنة  2003سنة    منار سامح شمسانولدت 
ي �ي المعال �ن

، اضطرت    2015بمدينة صنعاء وترعرعت �ن
ي منار بعد ذلك ع

ي المعال مع أ�تها و�خوتها. كانت منار قلقة �شأن انقطاعها عن  المدرسة. لتق�ن
ل �ن ن ي الم�ن

دة أشهر إ� ترك المدرسة والبقاء �ن
ل منتظرة  انتهاء  القتال و�عادة فتح المدارس. وما ان خمدت شدة القتال عادت منار إ� مدر  ن ي  الم�ن

ي  الدراسة بمفردها �ن
سة المعال الثان��ة  �ن

ي المدارس رغم أن العد�د من أقرانها تركوا تعل�مهم �س
بب للبنات رغم خطورة الذهاب من و�� المدرسة كل يوم. كانت منار من الذين صمدوا �ن

ي أتؤدي إ� الزواج المبكر وعمالة األطفال أو �سبب العقل�ة ا  ي ترى أن  المخاطر المرتبطة بالحرب أو  الصع��ات االقتصاد�ة الىت لمحافظة الىت
وري. تعت�ب منار التعل�م  وخاصة  تعل�م الفت�ات للفت�ات أفضل أساس لبناء مستقبل أفضل لبلدها. وكونها طالبة مُ  جدة تعل�م الفت�ات غ�ي �ن

ي ألمان�ا لدراسة الطب وتحقيق حلمها  بأن تصب
ي الحصول ع� منحة دراس�ة �ن

ح جراحة للقلب. تحصل ع� درجات عال�ة ، فإن منار ترغب �ن
ي جنبا إ� جنب  �مكن "�جعل ال�من عظ�مة مرة أخرى".   منار متحمسة لبلدها وتعتقد أن  عمل الشباب ال�مىن

ات�ج�ات والمهارات   مار�ا ب��س�ي ولدت  ن باالس�ت ي المهملة ، و�ي تأخذ ع� عاتقها  مهمة تزو�د االفراد المهملني ي م�س�سيىب
وترعرعت �ن

ن  والتكنولوج�ا الالزمة ل . وع� مدى السنوات التسع الماض�ة ، دفعها ذلك إ� العمل مع المواطنني ي عالمنا المتغ�ي
لتك�ف واالزدهار �ن

ي أ��� من  
بلدا، مسخرة  مجموعة   20والحكومات والمنظمات ال��ح�ة منها وغ�ي ال��ح�ة  من اجل  تصم�م وتنف�ذ برامج التغي�ي االجتما�ي �ن

ي اإلثنوغراف�ا ، 
ي   من المهارات �ن

ي �ن .  تعمل مار�ا حال�ا مستشار اول لالبتكار الشبايب وروا�ة القصص ، وتحل�ل الب�انات ، و التفك�ي  التصم��ي
وع معان لمنظمة   اك    FHI360م�ش الدول�ة والذي  تدعمه الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ، ح�ث تقدم المشورة ف�ما �خض موضوعات اال�ش

ي وقت فراغها التدرس وتلعب التنس ، و�ستمع إ� ال�ث�ي  المجدي الشباب ، ومحو األم 
. تزاول مار�ا �ن �ة الرقم�ة ، واالبتكار ، والتغي�ي التنظ��ي

ون ج�مس.   من موس��ت البانجو ، و�ي ا� حد ما مهووسة  بالتعرف قدر المستطاع ع� لي�ب

ي  ي إدارة برامج التنم�ة الدول�ة. يتو�   28��� من  هو منسق شباب الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ولد�ه أ ما�ك ما�ايب
ة المهن�ة �ن ا من الخ�ب عام�

اف ع� تنف�ذ س�اسة   اك الشباب وتنم�ة الشباب داخل الوكالة ، ودور اإل�ش ي دمج قضا�ا إ�ش
ي منصبه الحا�ي دور  المسؤول عن المساعدة �ن

�ن
ي تنم�ة القدرات  وتنم�ة الشباب والتكنولوج�ا من أجل   الشباب ، ما انه كب�ي  ممث�ي  قضا�ا الشباب سواء داخل الوكالة

او خارجها. وخو خب�ي �ن
ن العام والخاص. وقد تقلب الس�د  ن القطاعني ا�ة بني ە ، عالووة ع� تط��ر ال�ش نامج  وتصم�م التدر�ب و�سي�ي ما�ك   التنم�ة  وتصم�م / تنف�ذ ال�ب

ناش  ي عدة مناصب داخل مؤسسات مثل: ك��ت�ف أسوشيتس إن�ت
يونال ح�ث شغل منصب مشارك اول لتنم�ة القدرات ، ورئ�س ف��ق برنامج �ن

مجة والتدر�ب لمنطقة الدول األم��ك�ة والمح�ط الهادئ ، ونائب مدير   ن للخطر  و�منظمة كتائب السالم كرئ�س لل�ب شباب بنما المعرضني
ف�س ام��كا' ك نائب للرئ�س ؛ و�مؤسسة البلدان األم��ك�ة كممثل قطري منظمة كتائب السالم بجمهور�ة الدومين�كان ؛ و�مؤسسة 'يوث س�ي

امج الوطن�ة لجمهور�ة الدومين�كان. حصل ما�ك ع� درجة الماجست�ي  و�ال و�نما ؛ وكما عمل بمنظمة اليون�س�ف كمسؤول ال�ب ن للمكس�ك وف�ن
ي العالقات الدول�ة م 

ي اإلدارة العامة من جامعة ب��نستون وشهادة بكالور�وس العلوم �ن
 ن جامعة جورج تاون. �ن

ي الحوكمة ، والعمل االجتما�ي ، و�دارة    محمد اإلدر��ي 
ته الواسعة �ن هو المؤسس والرئ�س التنف�ذي لـمنظمة 'َعلم ألجل المغرب' . إن خ�ب

ة والمتوسطة الحجم ال��عة التطور والقنوات  الدو  �ة ، وتط��ر األعمال ، والتس��ق أدت إ� نجاح كل من المؤسسات الصغ�ي ل�ة  الموارد الب�ش
ي   للبيع بالتجزئة 

ي العلوم المال�ة من المعهد الدو�ي للتعل�م العا�ي �ن
ى. حصل محمد ع� بكالور�وس إدارة األعمال �ن كات العالم�ة ال��ب لل�ش

ي ق�ادة األعمال العالم�ة سنة   2003المغرب عام 
ي الوال�ات المتحدة. وانتقل سنة    2006وماجست�ي إدارة األعمال �ن

من جامعة جو�سون وو�لز �ن
ي سنة  إ�    2011

، ترشح محمد لشغل  منصب  2012اإلمارات الع���ة المتحدة للعمل  كمدير لقسم التس��ق بمجموعة ماجد الفط�م . و�ن
ام الس�د محمد بالتنم�ة ال��ف�ة  دفعه لتأس�س العد�د من المنظمات غ�ي  ن  عمدة دينة الناظور ح�ث انُتخب باإلجماع لخدمة المجتمع. إن ال�ت

ي المنطقة ، كان من ضمنها منظمة  'َعلم ألجل المغرب '. ال��ح�ةبهدف تع��ز لل
وعات االجتماع�ة واالقتصاد�ة �ن  م�ش

ي    مهند مناع �عمل 
ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن ي مكتب الد�مقراط�ة والحقوق والحكم الرش�د لدى مكتب الوكالة االم�ي

ي ادارة مشار�ــــع �ن
كأخصايئ

ك�ة للتنم�ة  االردن، بح�ث �عمل �شكل خاص ع� مواضيع االنتخاب ي الوكالة االم�ي
ات والمشاركة الس�اس�ة للشباب وس�ادة القانون. قبل عمله �ن

الدول�ة، عمل مهند كمستشار تنموي بح�ث ركز ع� مواضيع التنم�ة االقتصاد�ة والتط��ر المؤس�ي الحكو�ي وتط��ر س�اسات العمل والعمل  
ي االر 

ي الن�ع االجتما�ي �ن
 دن والمنطقة. الالئق ومواضيع المساواة �ن

ي األردن. �عمل الس�د  الس�د مهند جراح 
ن الشباب �ن ي مجال التعل�م وتمكني

هو المدير التنف�ذي لمؤسسة إنجاز للتعل�م ، و�ي مؤسسة رائدة �ن
ي التدر�بات اإل2000جراح بنشاط مع مؤسسة إنجاز منذ عام 

ن ، شارك الس�د جراح  مهاراته الق�اد�ة واإلدار�ة �ن قل�م�ة  . وع� مر السنني
ي ���ا وأوغندا والمغرب وتو�س و�ا�ستان وترك�ا و�نكل

. كما قد عقد دورات تدر�ب�ة �ن ا ، مع والدول�ة ، وقدم االستشارات  والتفك�ي  التصم��ي �ت
عات وتك��ن مجلس اإلدارة واالستدامة والعمل� ن ع� تط��ر المنظمات غ�ي الحكوم�ة والقضا�ا التنظ�م�ة مثل جمع الت�ب ك�ي ات والتخط�ط  ال�ت

. تقدم مؤسسة افالطون الدول�ة التعل�م االجتما�ي   ي مجلس أفالطون الدو�ي
. تم انتخاب الس�د جراح لتمث�ل الدول الع���ة �ن ي ات��ب االس�ت

ا. ك
�
ي من اجل عالم أ��� إنصاف ي جميع أنحاء العالم  لتمكينهم من إحداث تغي�ي إ�جايب

ن األطفال والشباب �ن ضو مجلس إدارة  ما أنه ع والما�ي لماليني
�ة وخدمة المجتمع. وهو   االتفاق العال�ي لألمم المتحدة بف�ع االردن   وعضو  ة �سمة للتنم�ة الب�ش اللجنة التوجيه�ة التنف�ذ�ة لجائزة األم�ي

ي للجمع�ة الدول�ة للم���ن 
ق االوسط  للجمع�ة الدول�ة للم���ن .   )IAF(رئ�س ومؤسس الف�ع األردين ي ف�ع منطقة اور�ا وال�ش

 وعضو �ن
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ي إدارة المشار�ــــع الدول�ة المختصة بالتعل�م والقوى العاملة للشباب و الن�ع االجتما�ي   نا��ي تاغارتتتمتع 
ا �ن ة ت��د عن خمسة ع�ش عام� بخ�ب

ي 
ي الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن

ا منصب مستشار اول بمكتب   التعل�م �ن ق األوسط.  و�شغل الس�دة تاغارت حال�� ي إف��ق�ا وال�ش
  �ن

ي مركز تط��ر التعل�م   )USAID(بل التحاقها  بالوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة  واشنطن العاصمة. ق
كقائدة    )EDC(عملت  الس�دة تاغارت �ن

ي للشباب وعملت ا�ضا نائبة مدير برنامج  الذي �عد بمثابة آل�ة عالم�ة ممولة من طرف  الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة   EQUIP3للف��ق الفىن
امج  تدعم مشار�ــــع ت ي المؤسسة الدول�ة للشباب ل�ب

وع �ن ي مركز تط��ر التعل�م، اشتغلت  مديرة م�ش
در�ب الشباب وتعل�مهم. قبل عملها  �ن

ي العد�د من  
ان�ا. باإلضافة إ� ذلك ، قادت الس�دة تاغارت برامج تدر�ب�ة للتعل�م والتوظ�ف �ن ن ي المغرب وت�ن

الشباب والقوى العاملة �ن
ي وتط��ر القوى العاملة. و�ي  المنظمات الدول�ة غ�ي ال ت عدة  أبحاًث حول مواضيع الن�ع االجتما�ي والتدر�ب التكنولو�ب حكوم�ة،  كما ��ش

ن. و�ي  ي التار�ــــخ من جامعة نورث وس�ت
  حاصلة ع� درجة الماجست�ي من كل�ة الشؤون الدول�ة والعامة بجامعة كولومب�ا وشهادة البكالور�وس �ن

ي ن�اك بني��ورك 
 تقطن  �ن

ي  2016منصب  المدير القطري لمؤسسة الشباب الدول�ة بالمغرب منذ عام  الس�دة نازك ال�عالوي  غل�ش
ات�ج�ة �ن ة اإلس�ت ، ح�ث تقدم الخ�ب

ي جميع أنحاء البالد ، وتتواصل مع مم
ي المغرب ،كما انها تمثل المنظمة �ن

ي تقوم بها المنظمة  �ن ث�ي  اإلدارة والتخط�ط لجميع المبادرات الىت
ا�ات الجد�دة والحال�ة. وقبل ذلك ، قضت الحكوم ف ا�ضا ع�  تط��ر ال�ش ن وأصحاب المصلحة اآلخ��ن ، و يت�ش ي عدة    19ة والمانحني

ا �ن عام�
ي والتقي�م وتنسيق الف��ق. كا  ات��ب ة والتخط�ط االس�ت ي إدارة المشار�ــــع ال�ب�ي

ة �ن ن العام والخاص الوطن�ة إذ ا�تسبت خ�ب نت مؤسسات القطاعني
ي وانعاش الشغل، ح�ث كانت تدير  نازك مدير  ي للتك��ن المهىن ي  لما �فوق    63ة للمكتب الوطىن متدرب ، وف��ق   70،000مركزا للتدر�ب المهىن

موظف. وقبل ذلك ، عملت مع  وز�ر الدولة المكلف بالم�اە والبيئة. حصلت نازك ع� شهادة الهندسة من المدرسة الحسن�ة   1200من  
ي التخط�ط  و�دارة موارد الم�اە من جامعة وال�ة كولورادو بالوال�ات المتحدة ، وماجست�ي لألشغال العموم�ة بالدار 

الب�ضاء ، وماجست�ي العلوم �ن
ي بار�س  . 

ي إدارة األعمال من المدرسة الوطن�ة للدراسات العل�ا �ن
 �ن

ن عب�دات ي األردن. وتقلدت قبل ذلك، منصب ن USAID، �ي مديرة برنامج شبابنا قوة نرمني
.  USAIDائب مدير برنامج تكامل �ن للن�ع االجتما�ي

ي قطاعات  
ي األردن، وسلطنة عمان، ومنطقة شمال اف��ق�ا �ن

امج التنم��ة �ن ي مجال تصم�م وتنف�ذ ال�ب
ة واسعة �ن ن خ�ب تمتلك المهندسة نرمني

ن الشباب والمرأة، المرك��ة التعل�م، س�ادة القانون، والتنم�ة االجتماع�ة. باالضافة ا� . حصلت  تمكني ي مجال االتصال الحكو�ي
 عملها �ن

ي  
ي الوال�ات المتحدة. وشهادة البكالور�وس �ن

ي االتصال الحكو�ي من جولدسم�ث، جامعة لندن �ن
ن ع� شهادة الماجست�ي �ن المهندسة نرمني

ي برامج متقدمة حول توظ�ف السلوك االقتصادي لتصم�م 
الس�اسات التنم��ة، والق�ادة  الهندسة المعمار�ة من الجامعة األردن�ة. وشهادات �ن

ي الوال�ات األم��ك�ة. 
 من منظور �سوي من جامعة هارفرد �ن

ا ، تدرس بالمعهد  العا�ي للموس��ت �سوسة. يتحب    21مدينة  سوسة التو�س�ة ، و�ي طالبة تبلغ من العمر  نورهان اله��لمن  تنحدر عام�
ق األوسط   ي جميع أنحاء منطقة ال�ش

ي تعت�ب آلة موس�ق�ة تح�ن �شعب�ة �ن ن الموس��ت بجميع أنواعها وتج�د العزف ع� العود الىت نورهني
ي تو�س 

ن و�ي  ل�ست غ��بة عن الخشبات �ن ي مسابقات الضحك.   وشمال إف��ق�ا. نورهان  من عشاق ال�وم�د�ا الشغوفني
ح�ث �شارك دائما �ن

ي ترى ان  اعاقة نور  ��ة والثقافةالىت ن  تفخر نورهان بالعمل التطو�ي الذي تقوم به لفائدة الجمع�ة التو�س�ة ، د�دون ، وجمع�ة برا�ل لل�ت هني
 .الب��ة �ي  مصدر إلهام لما تقوم به لضمان حصول جميع الناس ع� فرص للنجاح و�شج�عهم ع� التفوق

ي التعل�م ، وحما�ة الطفولة ، و�رامج    عمر التل�شتغل 
ي العراق واألردن واليونان. وهو متخصص �ن

ي مجال االغاثة اال�سان�ة ح�ث عمل �ن
�ن

ا حقيبة التعل�م والشباب التابعة لـمنظمة كتائب الرحمة   ي   Mercy Corpsالشباب ، والمساعدة النفس�ة واالجتماع�ة ، �دير عمر حال��
�ن

ن وأ�هم من خالل التعل�م المعجل والمساعدة النفس�ة واالجتماع�ة ودعم  العراق . و ينصب عمله ع�  وضع برامج لدعم األطفال والمراهقني
ي األردن. وقبل ذلك ، قام عمر بتنسيق مجم

وعة  األبوة واألمومة. كما قام عمر ب�دارة مركز كتائب الرحمة للمراهقات و�رامج حما�ة الطفولة �ن
ة من  ي  كب�ي

ي نفذتها المنظمة ولجنة اإلنقاذ الدول�ة �ن ي تركز ع� الم�اە وال�ف الص�ي والحما�ة والمساعدة النقد�ة الىت برامج الطوارئ الىت
نامج التحالف   ي اللجنة التوجيه�ة ل�ب

ي عدة محافل   وطن�ة ودول�ة وهوعضو  متط�ع �ن
األردن واليونان. ;وقد سبق لعمر أن  قدم عروضا �ن

ي ومهارات الح�اة لمنظمة العال�ي للتعل 
ن    KARANGAم االجتما�ي العاط�ن و يهدف عمر،  المتحمس إلسماع صوت الشباب والمراهقني

ي ح�اتهم ، وداعما لجهودهم الرام�ة ا� خلق مساحات أمنة ، وتع��
ا  لهم �ن ن عن السالم ، إ� أن �كون محفز� ز  واألطفال باعتبارهم مدافعني

ي األردن و�حمل  االعتماد ع� الذات ، وفرض ال
موك �ن ي جامعة ال�ي

. درس عمر إدارة األعمال �ن ي
شعور باالنتماء من خالل التعل�م والدعم العاط�ن

ي اإلدارة التنظ�م�ة الدول�ة من الجامعة األلمان�ة األردن�ة. 
 شهادة �ن

ة ت��د عن    ك��ن�ي ديرمودي   ي برنامج شباب ، تتمتع بخ�ب
ي برامج ا  15�ي مديرة محنكة �ن

ا �ن ي منطقة  عام�
لتعل�م والتنم�ة الدول�ة ، وخاصة �ن

ا منصب رئ�سة بعثة مبادرة التعل�م العا�ي : منح الجامعات الحكوم�ة  بأم�د�ست ق األوسط وشمال إف��ق�ا.  �شغل حال�� و�ي    -م�  -ال�ش
ا لالدماج  ا مهم� ن تتضمن مكون� ي ذلك المنح الدراس�ة الموجهة  للطال   -منحة للطالب الجامعيني

ب ذوي اإلعاقة ومن� إ�شاء مرا�ز خدمات بما �ن
ي ادارة أهم برامج المنح الدراس�ة للشباب و�رامج التبادل والتدر�ب الداخ�ي ن�ابة عن مج

ي الجامعات. عملت الس�دة ديرمودي �ن
موعة  اإلعاقة �ن

ي م� ، وشغلت ا�ض
امج بمؤسسة أمد�ست �ن ن إذ عملت كمساعدة للمدير القطري لل�ب ا  منصب المديرة القط��ة لمؤسسة  واسعة من الممولني

ي  الجامعة األم��
�ة �ن ن ي واشنطن ،  و دّرست الس�دة  ديرمودي   اللغة اإلنجل�ي

ي مقر أمد�ست �ن
ي أمد�ست  بتو�س ، ومديرة برامج التبادل �ن

ك�ة �ن
ي  المدارس ا 

ي ، كما دّرست مادة التار�ــــخ �ن
�بايت ي جمهور�ة ك�ي

ن �ن ي للمعلمني
�بايت ي كل�ة ك�ي

ي الوال�ات المتحدة. و�ي حاصلة  القاهرة و�ن
لمتوسطة �ن

ي  الحضارات القد�مة من  نفس الجامعة  
ي التعل�م من جامعة  كالرك االو� وشهادة البا�لور�وس   �ن

 ع� درجة  الماجست�ي  �ن
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ة ت��د عن    راش�ل بلومتمتع  ي  20بخ�ب
ا �ن ي توظ�ف الشباب وتنم�ة القوى العاملة. تعمل حال��

ي مجال التنم�ة الدول�ة ، و�ي متخصصة �ن
ا �ن عام�

ي   )EDC(مركز تط��ر التعل�م 
ي تروم  إدمج الشباب �شكل أ��� فعال�ة �ن امج التط��ر الىت كمستشار لتصم�م وتقي�م وتقد�م المساعدة التقن�ة ل�ب

ي الوكال
ا �ن ي العد�د من المنظمات  األسواق. عملت سابق�

ة االم��ك�ة التنم�ة الدول�ة كأخصائ�ة تقن�ة أو� لتنم�ة القوى العاملة الشابة وعملت �ن
ي  

اعات. عملت راش�ل  �ن ن ر�ن من ال�ن ي بلدين مت�ن
دولة حول العالم ، وقدمت التدر�ب   27غ�ي الحكوم�ة بل إنها اشتغلت  كمديرة قط��ة �ن

ي نظم األغذ�ة الزراع�ة. حصلت   والعروض  وولها عدة منشورات حول
موض�ع عمالة الشباب وأنظمة تنم�ة القوى العاملة و�دماج الشباب �ن

ي إدارة األعمال من جامعة جورج تاون 
ي سان دي�غو ، ودرجة الماجست�ي �ن

 راش�ل ع� شهادة البكالور�وس من جامعة كال�فورن�ا �ن

كزم�لة إدارة رئاس�ة. تعمل كمستشار أول  للسالم واألمن وحوكمة     2014الدول�ة سنة  إ� الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة  راش�ل غولدب�غ انضمت
ي ذلك منع العنف وتخف�ف حدة 

ي مجموعة من المجاالت بما �ن
. عملت راش�ل �ن ي ق األوسط  بمكتب الدعم الفىن الد�مقراط�ة لمكتب ال�ش

اعات  ومرونة المجتمع  والحكم المح�ي  وتنم�ة الشباب  وتع�� ن ي  واالنتخابات. باإلضافة إ� ذلك ف�ي تمتلك ال�ن
ز المؤسسات  والمجتمع المدين

ي �ش امج اإلقل�م�ة الىت ي إجراء تقي�مات الشباب وتقي�مات ال�اع والتقي�مات التنم��ة ودراسات األتراب للشباب. تدير راش�ل ال�ب
ة �ن مل  خ�ب

ي علم النفس والعلوم الس�اس�ة من جامعة د�الو�ر ودرجة  البحث والتدر�ب واأل�شطة التج��ب�ة. حصلت راش�ل ع� درجة البك
الور�وس �ن

اعات من جامعة جورج تاون.  ن ي حل ال�ن
 الماجست�ي �ن

ن   حات. تتمتع راش�ل      IREX�ي كب�ي مستشاري مجلس األبحاث والتبادل الدو�ي راش�ل سوركني ا�ات والمق�ت ي  تصم�م المشار�ــــع وال�ش
�ساهم �ن

ة ت��د عن  ي    20بخ�ب
ا �ن مة باالرتقاء  عام� ن . و�ي مل�ت مجال تنم�ة الشباب والتعل�م وتنم�ة المهارات الق�اد�ة وتنم�ة المجتمع والتبادل الدو�ي

ي جميع القطاعات.   قامت راش�ل منذ   
،   بتصم�م   2008بمقار�ات مبتكرة  شاملة امن اجل برامج شاملة �قودها الشباب ومستدامة محل�ا �ن

ق وق�ادة وتوج�ه  مجموعة من بر  ي ال�ش
ها من الجهات المانحة �ن ي تمولها الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة وغ�ي امج الشباب والق�ادة والتعل�م الىت

ق�ة وأف��ق�ا. تقلدت راش�ل منصب اول مدير  لمجلس البحوث والتبادل الدو�ي  ، ح�ث أسست لرؤ�ة    IREXاألوسط وأوراس�ا وأورو�ا ال�ش
ي ينتهجها المجلس ح�ال ملف تنم�ة   فت ع� وضع تصم�م للمقار�ة الىت امج الشباب�ة  للمجلس وأ�ش ي جميع ال�ب

إ�جاب�ة لتنم�ة الشباب �ن
ي المجلس كان من بينها منصب نائب مدير قسم

امج واألعمال الجد�دة. وقد تولت مناصب أخرى سابقة �ن التعل�م   الشباب ، كما أنها تتتبع  ال�ب
ي جمع�ات تنم�ة الشباب ح�ث  شغلت ا�ضا منصب رئ�س جمع�ة التنم�ة الدول�ة 

و�ي مجموعة  -ومديرة المشار�ــــع. و�ي �ساهم بنشاط �ن
ي  

ي منظمة كتائب السالم �ن
امج والتدر�ب �ن ي السابق ، عملت  راش�ل مديرة ال�ب

ي واشنطن لعدة سنوات. �ن
العمل الخاصة بتنم�ة الشباب  �ن

ي تونغا ح�ث  َدرست    أذر��جان ،
ي منظمة كتائب  السالم �ن

ي  نفس المنظمة بواشنطن كما سبق  لها ان  كانت متطوعة �ن
وتقلدت عدة مناصب �ن

ي التعل�م الدو�ي من جامعة جورج واشنطن. 
�ة.  حصلت راش�ل ع�  درجة الماجست�ي �ن ن  اللغة اإلنجل�ي

اعات و المناطق    الس�د ب��ل�سيتمتع  ن ي مناطق ال�ن
ي العمل مع حركات الشباب والمنظمات الشباب�ة  العاملة �ن

ا �ن �ن عام� ة ت��د ع� ع�ش بخ�ب
ي أ��� من  

ي عام   35االنتقال�ة  �ن
ي جميع أنحاء العالم. �ن

ن األمم  2010دولة �ن كة األو� بني ي تأس�س ورئاسة مجموعة العمل المش�ت
، شارك �ن

ي الدعوة بنجاح إ� قرار مجلس  المتحدة ومنظمة المجتم
ي ساعدت �ن ي والجهة المانحة (المنتدى العال�ي للشباب والسالم واألمن) والىت

ع المدين
ي رقم 

ي (القرار ) 2015عام (  2250األمن التار��ن
ي يونيو )  2419واعُتمد قرار مجلس األمن الثاين

. كما أن الس�د ب��ل�س هو   2018باإلجماع �ن
كة"  مدير برامج األطفال وال ي منظمة "البحث عن أرض�ة مش�ت

اعات. قبل انضمامه  )SFCG(شباب �ن ن ، و�ي منظمة دول�ة  تعمل ع� تح��ل ال�ن
ي الجامعة األم��ك�ة بواشنطن العاصمة. ع� مدى أحد  SFCGإ� منظمة 

، كان الس�د ب��ل�س المديَر المؤسس لمعهد بناء السالم والتنم�ة �ن
ي  

ي الجامعة، شارَك �ن
ا �ن ن بناء السالم والتنم�ة. حصل الس�د ب��ل�س ع�    100تط��ر أ��� من ع�ش عام� ي الستكشاف العالقة بني منهج تدر�ىب

ي السالم الدو�ي و �س��ة   
ي دعم السالم. حصل الس�د ب��ل�س ع� درجة الماجست�ي �ن

ن إلنجازاته الهامة  �ن جائزة لوكسمبورغ للسالم للتم�ي
ن ع� القانون الدو�ي  ك�ي اعات مع ال�ت ن ي واشنطن العاصمة. ال�ن

  من الجامعة األم��ك�ة �ن

كة"   سناء قاس�ي  ي منظمة "البحث عن أرض�ة مش�ت
ي تو�س. منذ يونيو    )SFCG(�ي مساعدة المراقبة والتقي�م �ن

ي  2019�ن
، تعمل سناء �ن

ن الشباب من ا  ي تو�س يهدف إ� تمكني
ي واق�ي س�ا�ي �ن

وع �س� "أنا الرئ�س"، وهو أول برنامج تلف��وين ي  م�ش
ي �ن لمساهمة �شكل إ�جايب

ي القاهر 
. وقد حصلت ع� منحة من برنامج قادة الغد. التحقت بالجامعة األم��ك�ة �ن ة  مجتمعاتهم وتع��ز قدراتهم ل�كونوا من عنا� التغي�ي

ي الصحافة  2019إ�  2015من  
ي العلوم الس�اس�ة والعالقات الدول�ة مع تخصص ثانوي �ن

واالتصال  وحصلت ع� درجة البكالور�وس �ن
ي المنطقة �شكل أفضل  

ق األوسط وشمال إف��ق�ا وفهم وضع الشباب �ن ي م� ع� تعميق معرفتها بمنطقة ال�ش
ي. ساعدتها تج��تها �ن الجماه�ي

ن من خلف�ات مختلفة. من عام   "  2019إ�   2018من خالل احتكا�ها بالطالب والالجئني ن ا من "حركة الطالب من أجل الالجئني ، كانت سناء جزء�
ي  

ي ا�تساب المهارات اللغ��ة المطل��ة للحصول ع� وظائف و��جاد فرص �ن
ن لمساعدتهم �ن �ة لالجئني ن ا للغة اإلنجل�ي ي م� وعملت مدرس�

�ن
 المجتمعات المض�فة لهم. 
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ة دول�ة تمتد ل  فنسنت كار�ونو ي الحوكمة المحل�ة وتنم�ة الشباب ولد�ه خ�ب
ي مشار�ــــع تمولها الوكالة األ  27متخصص �ن

م��ك�ة للتنم�ة  سنة �ن
ن عا�ي   ي كندا.   عمل الس�د كار�ونو بني

ي مجال االتصاالت �ن
ي كل من مدغشقر وما�ي والمغرب وله خلف�ة �ن

ي     1996و  1993الدول�ة �ن
كخب�ي �ن

ن عا�ي  ي مدغشقر. و�ني
ي �ن

ي المجتمع المدين
��ة المدن�ة والمنا�ة �ن و  1996  االتصاالت ح�ث عمل  مع منظمة وطن�ة لرصد االنتخابات وال�ت

ي مدغشقر   2003
ن للحوكمة المحل�ة مولتهما الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة �ن وعني و يهدف   )RARY  ،ILO(، قاد الس�د  كار�ونو م�ش

ي النقاش 
ن المشاركة ومساءلة الحكومة المحل�ة واستخدام المعلومات �ن ي لتحسني

�ة والمجتمع المدين ن  للعمل مع المجتمعات  الح�ن وعني الم�ش
ي برنامج اإلدارة الوطن�ة الممول من الوكال

ي األول �ن ي ما�ي فقد تقلد منصب  المسؤول الفىن
ة األم��ك�ة  العام وصنع القرار العام. اما خالل عمله �ن

ف   250والذي �ضم   ) USAID / PMP(للتنم�ة الدول�ة   ي البالد ح�ث كان ��ش
ي سبعة مناطق من  الجهات  الثمان�ة �ن

�ة ور�ف�ة �ن بلد�ة ح�ن
ي والمنا�ة الذي نفذته للوكالة األم�� 

ي المغرب ، ترأس الس�د كار�ونو برنامج 'سند ' للمجتمع المدين
ك�ة للتنم�ة  ع� ستة فرق تقن�ة إقل�م�ة. و�ن

ي الحكامة المحل�ة والشؤون الوطن�ة 
ي - الدول�ة وهو الرنامج الذي هدف إ�  تع��ز   مشاركة الشباب �ن ي ذلك من خالل ال��يع العريب

تع��ز    -بما �ن
. ق ي

نامج إ� تع��ز المنا�ة والتشب�ك  وتط��ر منظمات المجتمع المدين اد الس�د كار�ونو  اإلدارة المدرس�ة وتمث�ل الوالدين ؛ كما هدف ال�ب
ي   FORSATYبرنامج   ي شمال المغرب ف�ما سنىت

ا  2019إ�  2015لدمج الشباب والذي تنفذە للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة�ن ، و�دير  حال��
نامج   وع  المرونة المجتمع�ة التابع للوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة ، وهو برنامج ملحق ل�ب  . FORSATYم�ش

س انضمت ن سم�ي ن ، ح�ث قامت بتنسيق وتنف�ذ برنامج  متعدد   �اسمني إ� اليون�سف منذ أر�ــع سنوات كمسؤولة عن الشباب والمراهقني
نامج بتج��ب مبادرات متنوعة بهدف تع��ز االندماج االجتما�ي  القطاعات  �ستهدف الشباب و�غ�ي عن�ي التعل�م والحما�ة. قام هذا ال�ب

ن لما �قرب من   واالقتصادي للشباب.  ي   10قبل االنضمام إ� اليون�سف ، عملت �اسمني
سنوات مع العد�د من منظمات المجتمع المدين

ق األوسط  ي جميع أنحاء منطقة ال�ش
ي المغرب، و�ن

ي �ن ي حقوق الطفل وتنم�ة الشباب ،   كمؤسسة زا�ورة للتعل�م و مؤسسة بيىت
المتخصصة �ن

لمدة خمس سنوات ح�ث قدمت الدعم للبلدان من   SOSرنامج للمكتب اإلقل��ي لقرى األطفال  وشمال إف��ق�ا. كما تقلدت منصب  مديرة ب
ي عرفتها  جميع أنحاء المنطقة سنة   ي واالحتجاجات الىت ات�ج�اتها الجد�دة المرتبطة بالشباب خاصة  عقب ال��يع العريب  2011اجل تط��ر اس�ت

ي منظمة  �ا� مشاط
ي المحتوى واإلعالم �ن

وع ' معا 'إ�   FHI360اصحة اال�ة الدول�ة هو متخصص �ن ي م�ش
، �س� �ا� من خالل عمله �ن

ن   اك الشباب المهمش وتحد�د مواطن الضعف الخاصة بالمجتمع والحد منها. تتمثل مسؤول�ة �ا�   30تمكني ا من إ�ش ا  محل�ا تو�س�� مجتمع�
ات�ج�ة التواصل الخا  ي تط��ر المحتوى بما يتما�ش مع اس�ت

ي وسائل التواصل االجتما�ي وله حوا�ي األساس�ة �ن
ا مؤثر �ن نامج. وهو أ�ض� صة بال�ب

ك. مدفوعا �شغفه للتأث�ي ع� األج�ال الشابة ، �ستخدم قناته ع�   100000 .  YouTubeمش�ت ي  إل�شاء محتوى يتحدث عن التغي�ي اإل�جايب

ن احمد الهل�ل �عمل  ي   الدكتور �اسني
ي الشؤون والس�اسات  مديرا لمركز اعداد الق�ادات الشباب�ة �ن

 وزارة الشباب االردن�ة. �عمل كذلك كباحث �ن
ف عام لمعسكرات   2017و 2016الشباب�ة ومقررا� للجنة الس�اسات الشباب�ة. عمل كمنسق عام لمعسكرات الشباب الص�ف�ة لالعوام  وم�ش

ي تصم�م مناهج إعداد الق�اد
 �ن

�
ي جمع�ة ال�شافة والمرشدات االردن�ة. كما وساهم ا�ضا

 للعالقات الخارج�ة �ن
�
ات  ق�ادات النخبة فيها ومفوضا

ن مع الشباب من خالل دورە كمنسق عام منذ العام   .  2018الشباب�ة والعاملني

ن فه�ي  ي المغرب، المعروفة بجامعة محمد األول بمدينة وجدة .   �اسني
ي من واحدة من أر�ت الجامعات �ن ن ي  األدب اإلنجل�ي

حاصل ع� درجة �ن
، و�ناء  2019وهو زم�ل منظمة "علم ألجل المغرب" منذ عام  ي ي ع� ح�اة الشباب المغريب ن عن امتنانه لفرصة التأث�ي اإل�جايب ، �عرب �اسني

ن وأول�اء  معارفهم واستقاللهم و  ن عالقات متينة  مع طالبه وزمالئه المعلمني ثقتهم. ع� الرغم من ق� مدة زمالته حىت اآلن، فقد أقام �اسني
ي المناطق  

ي المدارس، خاصة �ن
ي مشاركة أول�اء األمور �ن

ا يبحث �ن األمور وأفراد المجتمع. من خالل منظمة "علم ألجل المغرب"، كان أ�ض�
 ال��ف�ة. 

ن ا�ص يتمتع ي إدارة الف��ق و�دارة   ب��ا�اسني
ة  واسعة �ن ي مجال التنم�ة االجتماع�ة والشباب�ة. و له خ�ب

ة �ن ا من الخ�ب بأ��� من خمسة ع�ش عام�
ي لحركة  "ال لخطاب   . وهو المنسق العام للمنتدى المتوس�ي للشباب والمنسق الوطىن ي

مشار�ــــع الشباب وتصم�م برامج التبادل الثقا�ن
ي السابق،  

ي لجنة ال�راه�ة". �ن
ا �ن ، وعضو� ي

ي مجاالت الشباب والمجتمع المدين
ا �ن ي للشباب والد�مقراط�ة، و�احث� ن مدير المعهد الوطىن كان �اسني

ي  
ا عضو سابق �ن ن أ�ض� ا من قبل مجلس أورو�ا ومؤسسة سالتو يوث يوروم�د. كما أن �اسني ا معتمد� الشباب بجامعة الدول الع���ة، ومدر��

ي حول المجتمع  المجلس االستشاري للشباب والع ي اللجنة المغ���ة للحوار الوطىن
ا �ن وع قانون الشباب. كما كان عضو� مل الجمعوي   وم�ش

ي وأدوارە الدستور�ة الجد�دة"  باإلضافة إ� مشاركته كمنسق للمشاورة الوطن�ة حول قرار مجلس األمن 
ن  درجة  2250المدين . نال �اسني

ي دراسات حقوق اإل�سان من كل�ة ا 
ي أ�شطة  الماجست�ي �ن

ي طنجة وتخ�ج من المعهد المل�ي لتك��ن أطر الشبيبة وال��اضة ، وتخصَص �ن
لحقوق �ن

 الشباب. 

ي 
ي منظمة كتائب الرحمة     id ز�نة عيتاين

ي األردن. منذ أ��� من  Mercy Corpsمستشارة الن�ع االجتما�ي �ن
ا و ز�نة  تعمل مع     15�ن عام�

ن أنظمة وخدمات ا  ي   المهاج��ن واألقل�ات لتحسني
ي   الوال�ات المتحدة  االم��ك�ة ومؤخرا� عملت �ن

ي البدا�ة �ن
لصحة العموم�ة ح�ث عملت �ن

 . األردن وسور�ا ولبنان والعراق. تحمل ز�نة  جنس�ة مزدوجة ام��ك�ة ولبنان�ة. وه�خاصلة ع�  شهادات من جامعة كولومب�ا وجامعة م�ش�غان
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