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تنفـق الجهـات املانحـة للمعونـات اإلمنائيـة الدوليـة املليـارات عـىل البحـوث املتعلقـة 
بالتنميـة بهـدف تشـخيص جهـود الربمجـة ورصدهـا وتقييمهـا، ومـع ذلـك، فغالبـاً مـا 
يتـم التشـكيك يف الـدور الفّعـال للبحـوث القامئـة عـىل األدلـة يف صنـع القـرار وصياغة 
السياسـات. ويتجـىل ذلـك يف حالة توظيف الشـباب إذ تعد عمليات صياغة السياسـات 
معقـدة وتنطـوي عـىل مجموعـة متنوعـة مـن ذوي املصلحـة ومجموعـات املصالـح، 

وميكـن أن تصبـح مسيّسـة للغاية.

وعليـه، ال يعـدو الدليـل إال أن يكـون قطعـة واحـدة يف أحجيـة صياغـة السياسـات 
برغـم أهميـة ذلـك الدليـل. ومن الصعـب قيـاس التأثريات املبـارشة لألبحاث املسـتندة 
إىل األدلـة عـىل عمليـة صياغـة السياسـات، إال أن البعـض يـرى أن البحـوث تؤثـر عـىل 
السياسـة، وليـس ذلـك مـن خـالل التأثـري الفـوري واملبـارش عـىل تصميـم السياسـات 
العامـة، بـل يحدث ذلك بشـكل أسـايس مـن خالل عملية "الرتسـيب التدريجـي" للرؤى 

والنظريـات واملفاهيـم وطـرق النظـر إىل العـامل )وايـس، 1977(.

مثـة قيـود تعـوق عمليـة صياغة سياسـات معتمـدة عىل األدلة بشـأن توظيف الشـباب 
بسـبب قاعـدة األدلـة الصغـرية - وإن كانـت متناميـة - بشـأن "اآلليـات الناجحـة". 
وركـزت مراجعـة منهجيـة حديثـة قيّمـت اتسـاع تقييـامت األثـر وعمقهـا عـىل برامـج 
سـوق العمـل النشـطة )ALMPs( للشـباب، وحـددت 113 دراسـة تقييـم أثـر بشـأن 
هـذا املوضـوع عـىل مسـتوى العـامل.  ومـن بـني; الدراسـات، نرُش مـا يقرب مـن نصفها 
بعـد عـام 2010، ونـرشت واحد وعرشون دراسـة يف عام 2014 وحـده )كلوف وآخرون، 
2017(. ومـع تزايـد تركيـز االسـتثامر يف البحـث عـىل تحسـني قاعـدة األدلـة لوضـع 
برامـج وسياسـات فّعالـة لسـوق عمل الشـباب، تهدف هـذه املالحظـة إىل توفري توجيه 
للمقيّمـني والباحثـني لضـامن دمـج النتائـج والتوصيـات يف أطـر السياسـات املتعلقـة 
بالتوظيـف واالسـرتاتيجيات الوطنيـة وغريهـا مـن عمليـات صياغـة السياسـات املعنيـة 

بالشباب.
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أنواع البحوث القامئة عىل األدلة

ــتندة  ــالت املس ــاث والتحلي ــر األبح ــي تطوي إن عمليت
ــة  ــا مهمــة ملنظمــة العمــل الدولي ــة وصياغته إىل األدل
ورشكائهــا لوضــع آليــة للتفكــري يف التوظيــف عــىل 
ــىل  ــات. وع ــع السياس ــري يف وض ــامل والتأث ــتوى الع مس
مــدار الســنوات املاضيــة، رشعــت منظمــة العمــل 
الدوليــة يف العديــد مــن املبــادرات البحثيــة الرئيســية 
األدلــة  املعــارف وتوفــري  تقريــب  إىل  ترمــي  التــي 
األساســية لوضــع السياســات املبنيــة عــىل األدلــة عــىل 
املســتوى الُقطــري. وتجــدر اإلشــارة بوجــه خــاص إىل 
ــة  ــرات كمي ــي تعــرض تقدي ــر الت ــن التقاري سلســلة م
جديــدة لتوظيــف الشــباب وعاملــة األطفــال والســخرة 
وخــدم املنــازل والعــامل املهاجريــن. ولقــد أفادتنــا تلك 
ــق النجــاح يف دمــج أهــداف العمــل  الجهــود يف تحقي
ــي ســيتم  ــة املســتدامة الت ــق مــع أهــداف التنمي الالئ
ــة  ــب منظم ــن جان ــه م ــا وتقييم ــد منه ــد العدي رص

ــاً. ــا قدم ــة الســتكاملها واملــي به ــل الدولي العم

ميكــن وصــف عمــل منظمــة العمــل الدوليــة يف البحث 
القائــم عــىل األدلــة يف ثــالث فئات رئيســية:

البحــث التشــخييص: فهــم عوائــق وضــع الربامــج 
مثــل: وفرصهــام؛  والسياســات 

W تحليل التشخيص الوظيفي
W تحليل سلسلة القيمة
W التنبؤ باملهارات

البحــث الوصفــي: بحــث معيــاري ورصــدي بطبيعتــه، 
ويتمثــل هدفــه الرئيــي يف مراقبــة مخرجــات الربامــج 

ونتائجهــا؛ مثــل:
W تقييامت األداء
W التحليل الرصدي، والرتكيز النوعي

البحــث الســببي: التقييــامت التــي تثبــت العالقــة 
الســببية بــني التدخــالت وتأثريهــا؛ مثــل:

W  ــوائية ــات عش ــتخدام عين ــة باس ــارب املوجه التج
)RCTs(

W التقييامت شبه التجريبية

البحث التشخييص

ــالت  ــر تحلي حســبام هــو موضــح يف املالحظــة 1، توف
التشــخيص الوظيفــي وســيلة للتحليــل الشــامل لســوق 
عمــل الشــباب وحــاالت توظيفهــم، وعــادة مــا يكــون 
التشــخيص الوظيفــي هــو الخطــوة األوىل يف دعــم 
تطويــر سياســات واســرتاتيجيات العاملــة الوطنيــة، 
ويكــون مبثابــة أســاس للحــوار بــني السياســات وغالبــاً 

ــؤدي إىل وضــع السياســات. ــا ي م

تشــمل األمثلــة الحديثــة عــن تشــخيص العاملــة التــي 
ــة  ــة أمثل ــة الوطني ــات العامل ــة سياس ــري إىل صياغ تش
ســاموا )انظــر املربــع 7-1( وبنغالديــش )انظــر املربــع 

.)2-7

ميكــن مالحظــة أمثلــة شــبيهة إلســهام مســح االنتقــال 
مــن املدرســة إىل العمــل يف تطويــر السياســة الوطنيــة 
لتوظيــف الشــباب يف أوغنــدا )خطــة العمــل الوطنيــة 
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لتوظيــف الشــباب التابعــة لــوزارة العمــل والتدريــب( 
ويف أوكرانيــا )قانــون وزارة السياســة االجتامعيــة يف 

ملزيد من املعلومات، انظر كلني 2016.  1

أوكرانيــا ومعهــد الدميغرافيــا والبحــث االجتامعــي 
ــكان"(.1 ــف الس ــأن "توظي ــد بش الجدي

البحث الوصفي

الربامــج  نتائــج  عــن  الوصفيــة  البحــوث  تُجــرى 
واملشــاريع الفرديــة مــن خــالل الرصــد والتحليــل 
وتقييــم أداء الربنامــج. ويف العديــد مــن املنظــامت، 
يكــون تقييــم أداء املشــاريع والسياســات هــو وظيفــة 
ــج  ــن النتائ ــالغ ع ــن اإلب ــؤولة ع ــم املس ــدة التقيي وح
وفّعاليــة االســتثامرات. ويف حــني أن هيــكل هــذه الُنهج 
ــني  ــببية ب ــط الس ــد الرواب ــني بتحدي ــمح للباحث ال يس
الربامــج والنتائــج بشــكل نهــايئ، فــإن هــذه املراجعــات 
تضمــن أن الربامــج تحقــق أهدافهــا، كــام أنهــا تســمح 
بإعــادة تعديــل تنفيــذ الربنامــج يف الحــاالت التــي 

ــة. ــري إيجابي ــج غ ــا النتائ ــون فيه تك

ــامت  ــذه التقيي ــج ه ــن نتائ ــري م ــن كث ــالن ع ــم اإلع ت
ورصــد األداء. ويتطلــب معيــار لجنــة املانحــني لتطويــر 
ــج  ــج وجــود برام ــاس النتائ املؤسســات )DCED( لقي
ــر  ــكل تقري ــا يف ش ــة به ــد الخاص ــات الرص ــرش بيان لن
ســنوي. ويف حالــة منظمــة العمــل الدوليــة، تُنــرش 
ــات  ــدة بيان ــالل قاع ــن خ ــم األداء م ــات تقيي ملخص
ــايض،  ــد امل ــالل العق ــع 7-3(. وخ ــر املرب i-eval )انظ
ــم  ــة تقيي ــذه أن 89 عملي ــات ه ــدة البيان ــر قاع تظه
ــىل  ــك ع ــدل ذل ــباب، وي ــف الش ــىل توظي ــزت ع ترك
للوصــول  االســتخدام  منظــم وســهل  منهــج  اتبــاع 
بالنســبة  الناجحــة  اآلليــات  إىل معلومــات ملعرفــة 

لتوظيــف الشــباب.

املربع 7-1: مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل )SWTS( يف ساموا

كان مرشوع االنتقال من املدرسة إىل العمل يف ساموا الذي تم تنفيذه يف عام 2012 مرشوعاً مشرتكاً ملكتب اإلحصاءات يف 
ساموا ووزارة التجارة والصناعة والعمل ومنظمة العمل الدولية. وكشفت نتائج الدراسة التي نرشت يف عام 2014 بشأن 
ارتفاع معدل البطالة بني الشباب بنسبة 16.7 يف املائة، وكذلك ارتفاع معدل نقص استخدام اليد العاملة للشباب، وهو 

مقياس لعدم تطابق املهارات يف سوق العمل إذ بلغت نسبته 52.2 يف املائة.

وقد كان للحوار ونقل املعرفة بني منظمة العمل الدولية وحكومة ساموا أثر مبارش يف تطوير السياسات املتعلقة بتوظيف 
الشباب. وتزامن مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل مع خطة الحكومة لتنفيذ خطة عمل وطنية للشباب، وهي خطة 
عمل ساموا الوطنية لتوظيف الشباب )SNAP(. استعان برنامج خطة عمل ساموا الوطنية لتوظيف الشباب بالتقرير 
الُقطري األصيل باإلضافة إىل دعم إعادة تحليل معلومات مسح االنتقال من املدرسة إىل العمل لبيان مدى تطوير خطة 
العمل. ويف وقت الحق، تم دمج نهج خطة ساموا الوطنية لتوظيف الشباب مع برنامج ساموا ون )1( لتوظيف الشباب 

التابع لألمم املتحدة الذي يجري تنفيذه حالياً.
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البحث السببي

كــام هــو موضــح يف املالحظــة 5، تعتــرب تقييــامت 
األثــر هــي الطريقــة الرئيســية ملعرفــة معلومــات 
الســبب واألثــر؛ أي الطريقــة الرئيســية ملعرفــة إن 

ــادي أو  ــاه االقتص ــة يف الرف ــريات املالحظ ــت التغي كان
ــزى إىل تدخــل  االجتامعــي للمســتفيدين ميكــن أن تُع

أو مــرشوع أو برنامــج بعينــه.

املربع 7-2: التشخيص الوظيفي يف بنغالديش

حصل الشباب عىل اهتامم خاص يف منوذج صياغة السياسة الوطنية للتوظيف يف بنغالديش؛ فعالوة عىل انتشار البطالة 
بني الشباب، نجد أن مستوى االستخدام الناقص بني الشباب مرتفع جداً يف بنغالديش، إذ أن هناك نحو 38 يف املائة من 
شباب البلد ليسوا ضمن القوة العاملة وليسوا مدرجني يف التعليم أو التدريب، وهناك نسبة 20 يف املائة أخرى يعملون يف 
وظائف غري نظامية، و4.6 يف املائة عاطلني عن العمل )منظمة العمل الدولية، 2014(. متت املوافقة عىل مراجعة قانون 
العمل يف بنغالديش يف عام 2013 يف أعقاب عدد من الحوادث الصناعية الكربى يف قطاع املالبس الجاهزة، وأُدخلت 
تحسينات عىل السياسة يف مجاالت حرية تكوين الجمعيات، والتفاوض الجامعي، والسالمة يف مكان العمل، وجميع 

املناطق التي تأثرت فيها الشابات يف أماكن املصانع بشكل غري متناسب.

وعىل الرغم من هذه التحسينات، سعت حكومة بنغالديش إىل الوصول لفهم أعمق للوضع االقتصادي الذي يعرتض 
الشباب، لذا - وبناء عىل طلب وزارة العمل يف بنغالديش - أنجزت منظمة العمل الدولية ومرصف التنمية اآلسيوي تحليال 
تشخيصياً للتوظيف يف عام 2015. كام أن قضية املهاجرين والعاملة يف الخارج مهمة جداً لحكومة بنغالديش واقتصادها 
ككل، إذ أنها تشكل مصدراً رئيسياً لتوظيف الشباب والقوة العاملة املتنامية ومصدراً هاماً إليرادات العمالت األجنبية. 
ودعا التحليل التشخييص إىل تطبيق آليات تنسيق أفضل إلدارة تدفقات الهجرة مع الرتكيز عىل الحد من استغالل العامل 
املهاجرين وتوثيق التعاون مع وكاالت التوظيف. ويف عام 2015، أصدرت حكومة بنغالديش قانون العاملة واملهاجرين يف 

الخارج إذ طبقت العديد من التوصيات الصادرة عن التحليل التشخييص للتوظيف.

i-eval Discoveryو i Track املربع 7-3: قاعدة بيانات

 .i Track يتم جدولة جميع تقارير التقييم التي تصدرها منظمة العمل الدولية وحفظها بشكل منهجي يف قاعدة بيانات
ويشمل ذلك التقييامت املستقلة أو الداخلية اإللزامية، فضال عن التقييامت املشرتكة والخارجية والتأثريات والتقييامت 
ذات املستوى الرفيع التي تشمل عمل منظمة العمل الدولية. كام يتم حفظ ما نتوصل إليه من معلومات بشأن هذه 
التقييامت من حيث الدروس املستفادة واملامرسات الجيدة والتوصيات يف قاعدة بيانات i Track وإتاحتها من خالل 
i-eval Discovery. يتمثل الغرض من هذه املعلومات يف دعم التعلم التنظيمي وإمكانية استخدامه لإلبالغ عن تصميم 

وتنفيذ برامج منظمة العمل الدولية ومشاريعها.

يتمثل الغرض من i-eval Discovery يف تشجيع استخدام التقييامت، إذ يعرض التطبيق بشكل مريئ جميع تقييامت 
منظمة العمل الدولية وتوصياتها والدروس املستفادة واملامرسات الجيدة من خالل ميزة رسم خرائط سهلة االستخدام. 
وميكن تعديل املعلومات لتلبية معايري محددة من خالل اختيار مرشحات مختلفة، مثل تحديد السنة والبلد/املنطقة 

.)http://www.ilo.org/ievaldiscovery واملوضوع ونوع التقييم والتوقيت والطبيعة )انظر

لة
ألد

ىل ا
 ع

مئة
قا

 ال
ث

حو
الب

ع 
نوا

أ

5

http://www.ilo.org/ievaldiscovery


6

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 7.  استيعاب األدلة عند صياغة السياسة 

ميكــن أن يحــّدث تقييــم األثر عــىل مســتويات مختلفة، 
ــة  ــاق سياس ــردي أي نط ــل ف ــتوى تدخ ــىل مس ــا ع إم
محــدد مثــل توظيــف الشــباب أو نظــام سياســة كامــل. 
ــة  ــتويات الثالث ــل املس ــر أن يتخل ــم األث ــن لتقيي وميك
جميعهــا، كــام هــو الحــال يف التحويــالت النقديــة 
املرشوطــة )CCTs( يف املكســيك والربازيــل )انظــر 

ــع 4-7(. املرب

ــا  ــم انتقاده ــا يت ــاً م ــر غالب ــامت األث ــني أن تقيي يف ح
ــرباء  ــرار خ ــا اضط ــا، الحظن ــة بطبيعته ــا أكادميي لكونه
تقييــم التأثــري يف الســنوات األخــرية إىل املشــاركة يف 

مبــارش،  بشــكل  السياســية  والعمليــات  املناقشــات 
ــل  ــن أج ــاث م ــام باألبح ــن "القي ــم م ــري أدواره وتغي
ــر"، إال  ــام باألبحــاث يف شــكل تطوي ــة" إىل "القي التنمي
ــببي،  ــث الس ــة للبح ــة التقني ــر إىل الطبيع ــه بالنظ أن
ــة إىل  ــني إيصــال نتائجهــم بفّعالي يصعــب عــىل الباحث

ــات. ــي السياس واضع

ــث  ــاص يف البح ــكل خ ــامً بش ــر مه ــم األث ــد تقيي ويع
ــر  ــه توف ــة تصميم املوجــه نحــو السياســات ألن طبيع
ــم  ــياق تقيي ــببية يف س ــراً للس ــاً أو تقدي ــامً دقيق تقيي
الربنامــج أو املــرشوع. وتتمحــور تقييــامت األثــر حــول 

)CCT( املربع 7-4: تقييم أثر برامج التحويالت النقدية املرشوطة

انترشت برامج التحويالت النقدية املرشوطة برسعة خالل العقد املايض يف العامل النامي. وتوفر برامج التحويالت النقدية 
املرشوطة التحويالت النقدية لألرس الفقرية التي تركز عىل االستثامرات التعليمية والصحية لألطفال، وعادة ما تتمثل يف 
االلتحاق باملدارس وإجراء الفحوص الطبية املنتظمة بهدف كرس حلقة الفقر بني األجيال. ويف عام 2010، طبقت جميع 
دول أمريكا الالتينية، باستثناء دولتني، وأكرث من 15 دولة يف آسيا وأفريقيا برنامج التحويالت النقدية املرشوطة كجزء من 

أنظمة الحامية االجتامعية.

لطاملا كان تقييم األثر جزءاً ال يتجزأ من تصميم برامج التحويالت النقدية املرشوطة. وميكن أن تعزى شعبية برامج 
التحويالت النقدية املرشوطة إىل نتائج التقييم من حيث ثقافة تقييم السياسات وتقديم الحامية االجتامعية وطريقة 

التأثري عىل األنظمة الحكومية مبارشة.

نتج عن الجيل األول من برامج التحويالت النقدية املرشوطة وما يرتبط بها من دراسات تقييم األثر أدلة كثرية تشري إىل 
أن هذه الربامج ساعدت بشكل واضح عىل انتشال العديد من األرس من الفقر وحققت نتائج تعليمية وتغذوية وصحية 

قصرية األجل ملاليني األطفال يف جميع أنحاء العامل.

كام خّفض برنامج التحويالت النقدية املرشوطة يف نيكاراغوا نسبة األرس املشاركة تحت خط الفقر )أي معدل الفقر( 
بنسبة 5 نقاط مئوية بعد عامني، وخّفض برنامج التحويالت النقدية املرشوطة يف كولومبيا معدل الفقر مبقدار 3 نقاط 
مئوية خالل أربع سنوات، غري أن األدلة املستقاة من الربامج يف املكسيك وهندوراس ال تشري إىل أي أثر واضح عىل معدل 

الفقر بني املشاركني يف الربنامج.

وتشري أدلة حديثة مستقاة من مجموعة أوسع من برامج التحويالت النقدية املرشوطة يف أمريكا الالتينية إىل أن برامج 
التحويالت النقدية املرشوطة قد تسهم يف خفض معدالت الفقر عىل املستوى الوطني.

وتشري األدلة التي تستخدم بيانات األرس من 13 بلداً من أمريكا الالتينية إىل أن معدالت الفقر الوطنية سرتتفع بنسبة 
نقطة مئوية إىل نقطتني مئويتني )حوايل 13 يف املائة أعىل باملقارنة مع املعدالت األساسية املتوسطة( يف غياب برامج 
البالغ 2.5 دوالر أمرييك يف عام 2005 بالنسبة  التحويالت النقدية املرشوطة، وذلك مقارنة بخط الفقر املقارن دولياً 

.)PPP( لرشوط تعادل القوة الرشائية

املصدر: سافيدرا وجارسيا، 2012؛ سافيدرا 2016.
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التحديــد الدقيــق لحــدث معاكــس، وهــو وســيلة 
ــو مل  ــج بالنســبة للمســتفيدين ل ــة النتائ ــر ماهي لتقدي

ــم. ــاً له ــرشوع متاح ــج أو امل ــن الربنام يك

وبرغــم ذلــك، قــد يكــون تقييــم األثــر مفيــداً بشــكل 
خــاص يف تحقيــق النظــام واتبــاع العقالنيــة عنــد صنــع 
ــح  ــر عــىل توضي ــامت األث السياســة نظــراً لقــدرة تقيي
الســبب أو عــىل األقــل تقديــم تقديــر مســتهدف 
للتأثــري املبــارش للربنامــج أو السياســة عىل املســتفيدين. 
ومــن املســلّم بــه أنــه مــا مــن بحــث ســيؤدي إىل تغيــري 
ــىل  ــر ع ــم األث ــدرة تقيي ــات، إذ أن ق ــني يف السياس مع
تحديــد النتائــج وإيعــاز ســبب التغيــريات يف التدخــالت 

العامــة مميّــزة يف )أ( مســاعدة الحكومــات عــىل تقريــر 
ــة أو  ــية معين ــادرات سياس ــتمر يف مب ــت ستس إن كان
تنهيهــا؛ )ب( توســيع وإضفــاء الطابــع املؤســي عــىل 
ــص الربامــج غــري  الربامــج والسياســات الناجحــة وتقلي
ــا  ــي يتعــني تعديله ــد الربامــج الت الناجحــة؛ )ج( تحدي
ومــا هــي مكّونــات الربنامــج التــي تحتــاج إىل تعديــل 

ــس، 1999(. )واي

تدابــري  مــن  إضافيــة  أنــواع   1-7 الجــدول  يحــدد 
ــم  ــن خــالل تقيي ــا م ــن تحقيقه ــي ميك ــة الت السياس

األثــر وأنــواع أخــرى مــن األبحــاث الســببية.

الجدول 7-1: أنواع أهداف تأثري السياسات التي يجب تحقيقها من خالل تقييم األثر
األبعاداملستويات

املرشوع أو الربنامج أو السياسة	 

نطاق تطبيق السياسة	 

نظام السياسة	 

التغري االتجاهي	 

االلتزامات االستطرادية	 

التغري اإلجرايئ	 

محتوى السياسة	 

التغري السلويك	 

الناتج حسب الجغرافيا )أين؟( والوقت )متى؟(

املصدر: مقتبس من جونس وفيالر )2008(.
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نظام تشكيل آلية استيعاب األدلة

بينــام يهــدف كل مــن الباحثــني وواضعــي السياســات 
إىل تحســني تنفيــذ الربامــج وفّعاليــة السياســة، فإنهــم 
ــة؛  يعملــون عــىل "جوانــب" مختلفــة مــن نظــام األدل
فعــىل صعيــد العــرض، ينتــج الباحثــون املعرفــة، وعــىل 
صعيــد الطلــب، يســتخدم واضعــو السياســات األدلــة.

ــة يف  ــا تعمــل الجهــات الفاعل ــاً م ولســوء الحــظ، غالب
ــياق  ــل للس ــم كام ــب دون فه ــرض والطل ــي الع جانب
ــه  ــج عن ــام ينت ــر، م ــرف اآلخ ــه الط ــل في ــذي يعم ال
وجــود نقــص يف الوعــي بالطبيعــة التقنيــة للعمــل 
ــة  ــر السياس ــدات تطوي ــة، وبتعقي ــن ناحي ــي م البحث
وتنفيذهــا مبــا يف ذلــك دورة امليزانيــة، مــن ناحيــة 
ــوء  ــدوث س ــك ح ــن ذل ــب ع ــن أن يرتت ــرى، وميك أخ

ــم. فه

ــة  ــكل آلي ــي تش ــية الت ــل الرئيس ــدد العوام ــا، نح وهن
اســتيعاب األدلــة يف كال جانبــي النظــام، إذ يعتمــد 
ــة عــىل كل مــن العــرض )مــن  تحســني اســتهالك األدل
السياســة(  صانــع  )مــن  والطلــب  الباحــث(  قبــل 
املتالزمــني يف عمليــة السياســة، كــام هــو مبــني يف 
الشــكل 7-1.  لذلــك فإننــا ننظــر إىل الــدور املهــم 
"للتبــادل" الــذي يحــدد مــدى تفاعــل عامــيل العــرض 

والطلــب.

ــة  ــتيعاب األدل ــىل اس ــة ع ــود املفروض ــت القي إذا كان
تكمــن بشــكل رئيــي يف العــرض أو التبــادل، فيمكــن 
اعتــامد نُهــج لتحســني تواصــل األبحــاث ونرشهــا، مــام 
يســاعد عــىل تســهيل توصيــل املعرفــة ومتكــني التعلــم 
بالنســبة للسياســات. وإذا كانــت املشــكلة متعلقــة 
بالطلــب، فمــن املمكــن أن تركــز االســرتاتيجيات عــىل 
تحســني الوعــي واســتيعاب األبحــاث داخــل الحكومــة 
وتوســيع خــربة إدارة البحــوث وتطويــر ثقافــة "التعلــم 

ــتون، 2009، ص 303-315(. ــيايس" )س الس

ــر  ــد مــن هــذه االســرتاتيجيات عــىل تطوي تركــز العدي
السياســات عــىل مســتوى أعــىل؛ ومــع ذلــك، فــإن 
فــرق التقييــم التــي تركــز عــىل الربامــج الصغــرية غــري 
الراميــة  الجهــود  تشــارك يف  أن  ينبغــي  الحكوميــة 
ــس  ــة. ويف نف ــا بفّعالي ــن برامجه ــج م ــرش النتائ إىل ن
الوقــت، يجــب عــىل واضعــي السياســات البحــث 
ــدر  ــا ق ــد به ــج، إذ يوج ــذه الربام ــن ه ــن دروس م ع
ــكار يف الربمجــة والسياســة، وميكــن أن  ــري مــن االبت كب
يوفــر التعلــم األويل يف هــذه الربامــج إرشــادات مهمــة 
يف ســياق توســيع نطــاق التدخــالت املامثلــة عــىل 

ــي. ــتوى الوطن املس

جانب العرض: مقدمو األدلة

ــة  ــم معين ــدات تقيي ــة وح ــورّدو األدل ــمل م ــد يش ق
بالحكومــة، عــىل الرغــم مــن أنهــا يف الغالــب تشــتمل 
عــىل مؤسســات دوليــة معنيــة بالسياســات، مثــل 
منظمــة العمــل الدوليــة ومراكــز الفكــر املعنيــة بالنمــو 
االقتصــادي، واملؤسســات األكادمييــة، ورشكات األبحــاث 
عــىل  القامئــة  البحــوث  إجــراء  وميكــن  الخاصــة. 

األدلــة مــن قبــل الباحثــني األفــراد. وعــىل الرغــم مــن 
التوقعــات الجديــدة التــي تحــث الباحثــني واملقيّمــني 
عــىل املشــاركة بشــكل أعمــق يف نقــل املعرفــة، ال يــزال 
الكثــريون مينحونهــا أولويــة منخفضــة )جاكوبســن 

وآخــرون، 2004(.
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هنــاك العديــد مــن املحــددات التــي تحكــم مســتوى 
توريــد األبحــاث القامئــة عــىل األدلــة )تايلــور، 2016(، 

مبــا يف ذلــك مــا يــيل:

W  ذلـك يشـمل  األدلـة:  السـتقاء  املتاحـة  املهـارات 
القـدرة التقنيـة لفريـق البحـوث التابـع للمؤسسـة 
السياسـة  عمليـات  يف  املؤسسـة  ومشـاركة 
واملناقشـات وثقلها السـيايس يف السياق املحيل. ويف 
هـذا اإلطـار، قـد تكون مؤسسـات األبحـاث املحلية 

الفاعلـة  الخارجيـة  الجهـات  أفضـل مـن  يف وضـع 
للمشـاركة يف النـرش الفّعال داخل مجتمع السياسـة 
املحليـة. ويف الوقـت نفسـه، يتطلـب تقييـم األثـر 
مسـتوى عاٍل مـن املهـارات املتخصصـة يف االقتصاد 
القيـايس وتصميـم التقييـم، وهـي مهـارات قـد ال 
متتلكهـا مؤسسـات البحـوث املحليـة أو الباحثـون 
مـن البلـدان الناميـة. يف كلتـا الحالتـني، ميكـن أن 
تسـاعد الـرشاكات االسـرتاتيجية يف تحقيـق التـوازن 
بـني الحاجـة إىل الخـربة الفنيـة واملشـاركة املحليـة. 

الشكل 7-1: عامال العرض والطلب اللذان ينتجان سياسة معتمدة عىل األدلة

ب
طل

ال

مثة دوافع لدى 
واضعي السياسات 
لالطالع عىل البحث 

واستخدامه

لدى واضعي 
السياسات املقدرة عىل 

االطالع عىل البحث 
واستخدامه

 إعالم واضعي 
السياسات بالبحث 

املعني ض
عر

ال

يطلع واضعو 
السياسات عىل البحث 
ويستخدموه لإلبالغ 

عن السياسة

تسهم السياسة 
املستنرية باألدلة يف 

التنمية الوطنية

املصدر: نيومان وآخرون، 2013.

ما السبب وراء 
استخدام البحث؟

 ما مدى فهم 
واضعي السياسات 

لألدلة؟

 كيف تكون 
 األدلة املستنرية 
 هي السياسة 

الحالية؟

ما مدى ارتباط 
واضعي السياسات 

والباحثني؟

ما مدى علم 
واضعي السياسات 

بالبحث؟
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W  التمويــل املتــاح الســتقاء األدلــة: هــل املؤسســات
قــادرة عــىل دفــع التكاليــف الالزمــة الســتقاء األدلة 
املطلوبــة؟ )تايلــور، 2016(. وكــام هــو موضــح 
ــون البحــث الســببي  ــن أن يك يف املالحظــة 5، ميك
مكلفــاً ويتطلــب مــوارد كبــرية عــىل مــدار ســنوات 
عــدة. ومــع ذلــك، تتوفــر طــرق منخفضــة التكلفــة 
الســتقاء أدلــة ســببية ووصفيــة وتشــخيصية )راجــع 
املالحظــات 2 و5 و6(، مــام يعنــي أن الحصــول عىل 
التمويــل غالبــاً مــا يكــون قيــداً بســيطاً بخــالف مــا 

يــراه النــاس.

W  املعلومــات املتاحــة الســتقاء األدلــة: يف االقتصادات
ــان يف  ــن األحي ــري م ــج يف كث ــل الربام ــة، تعم النامي
ــح يف  ــو موض ــام ه ــات، وك ــدة بالبيان ــات مقي بيئ
املالحظــة 3، فــإن جــودة نظــم مراقبــة الربنامــج - 
ــا حــول أداء  ــم جمعه ــي يت ــات الت ــة املعلوم وكمي
الربنامــج - غالبــاً مــا تكــون عامــالً رئيســياً لتحديــد 
إن كان ميكــن إجــراء تقييــم للجــودة مــن عدمــه. 
ــر  ــامت األث ــق تقيي ــم تطبي ــان، يت ويف بعــض األحي
لزيــادة  نظــراً  متوقعــاً  النجــاح  يكــون  عندمــا 
ــني إذا  ــل املمول ــن قب ــوال م ــري األم ــة توف احتاملي
ظهــرت لهــم فرصــة جيــدة لتحقيــق نتائــج تقييــم 
إيجــايب، وعليــه يكــون عــرض األدلــة مقيــداً إىل حــد 

ــور، 2016(. ــاء )تايل ــز يف االنتق ــري بالتحي كب

W  البلــدان جميــع  للبحــوث:  املواتيــة  البيئــة 
ــي تعمــل داخــل  ــة الت ــات البحــث الوطني وجمعي
ــات  ــع البيان ــم جم ــد لتنظي ــا قواع ــا لديه حدوده
وأنشــطة البحــث األخــرى. ُوضعــت هــذه القواعــد 
لضــامن الرسيــة وحاميــة هويــات املشــاركني يف 
ــارش أو  ــد بشــكل مب ــر هــذه القواع البحــث، وتؤث
غــري مبــارش عــىل جــودة األدلــة والبيانــات املنتجــة 

ــا. وكميته

أحــد املعايــري الرئيســية يف جانــب العــرض هــو االهتامم 
مبــا يعتــرب دليــال "مقبــوال" لــدى ممــويل اإلنتــاج وليــس 
ــور، 2016(. وتجــري  ــل الســتخدامه )تايل ــي الدلي طالب
مناقشــات متواصلــة بــني الباحثــني حــول العنــارص 
التــي تشــكل مســتوى مقبــوالً مــن "الدقــة" يف اســتقاء 
األدلــة، إال أن الدقــة - كونهــا شــديدة الدقــة والحــذر 
ــدة  ــة واح ــاالً ملنهجي ــاً أو مج ــاً ثنائي ــت مفهوم - ليس

فقــط.

ــة  ــاث القامئ ــد األبح ــباب، تُع ــف الش ــار توظي ويف إط
عــىل األدلــة وتقييــم األثــر نُُهجــاً بحثيــة جديــدة نســبياً 
ال يــزال يتعــني عليهــا تأمــني قــدر كبــري مــن الجــذب يف 
مجــال السياســة، وهــذا هــو الحــال خاصــة بالنســبة 
ــتخدام  ــة باس ــارب املوجه ــر التج ــم أث ــاليب تقيي ألس
عينــات عشــوائية. وكــام هــو موضــح يف املالحظــة 
ــات  ــتخدام عين ــة باس ــارب املوجه ــج التج ــر نه 5، يوف
عشــوائية قــدرة فريــدة للباحثــني لتقديــم عــرض مبنــي 
عــىل الوقائــع ملشــاركة الربنامــج، مــام يســمح بتقديــر 
دقيــق للســببية. ومــع ذلــك، تعــد التجــارب املوجهــة 
ــن  ــط م ــوع واحــد فق ــات عشــوائية ن باســتخدام عين
التقييــم بــني العديــد مــن التقييــامت التــي تســعى إىل 

ــامد عــىل الســببية. االعت

معلومة اسرتشادية   
األهمية  ومن  األدلة:  استيعاب  زيادة 
مبكان متتع املقيّمني عن قرب بصالحية 
اتخاذ القرارات، إذ ميكن أن يؤثر ذلك 
عىل استيعاب األدلة. وقد يساعد موقع الباحثني 
يف إحدى الوكاالت الحكومية مثل وزارة العمل أو 
وزارة التخطيط أو ضمن أي مجموعة عاملية أو 
جهود  تكون  أن  ضامن  يف  العمل،  أرباب  رابطة 
التقييم جزءاً ال يتجزأ من العمليات وأن يشارك 
الربنامج  تصميم  مستويات  جميع  يف  الباحثون 
وتنفيذه. ومع ذلك، إذا مل يكن الباحثون مستقلني 
مصداقية  عىل  ذلك  يؤثر  فقد  الكفاية،  فيه  مبا 

النتائج.
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وظيفة التبادل: نرش األبحاث

تعتــرب األدلــة مفيــدة فقــط عندمــا تكــون قابلــة 
لالســتخدام، ويجــب أن يتــم توصيلهــا بطريقــة ميكــن 

فهمهــا )تايلــور، 2016(.

يف بعــض األحيــان، تُعــزى املشــاكل املتعلقــة بتوصيــل 
يُنظــر إىل  إذ  العاجــي"  "الــربج  األدلــة إىل مشــكلة 
املجتمــع األكادميــي أنــه يعمــل مبعــزل عــن االعتبــارات 
ــتخدم  ــات ويس ــي السياس ــة لواضع ــة والواقعي العملي
النــاس. ويركــز  لغــة تعتــرب غــري مفهومــة لعامــة 
تقديــم  عــىل   - يشء  كل  وقبــل  أوالً   - الباحثــون 
تقييــامت شــاملة وإعطــاء األولويــة لالســتثامرات التــي 
تضمــن تنفيــذ األســاليب وأدوات جمــع البيانــات التــي 
تزيــد مــن قدرتهــا عــىل تحصيــل النتائــج. وعــىل نطــاق 
أوســع، يتــم تقييــم املقيّمــون أنفســهم ودراســات 
التقييــم بشــكل عــام ملعرفــة جــودة الدراســة بــدال مــن 
ــز  ــم تحفي ــوص، يت ــه الخص ــىل وج ــا. وع ــرش نتائجه ن
إلجــراء  األثــر  تقييــامت  يف  املنخرطــني  األكادمييــني 
ــي  ــة، والت ــالت األكادميي ــرش يف املج ــة للن ــاث قابل أبح
ــي  ــة لواضع ــات اإلعالمي ــع االحتياج ــق م ــد ال تتواف ق
السياســات أو النــرش الفّعــال للتعلــم لجمهــور أوســع.

ومــن أجــل تحســني التواصــل بــني عــامل مــوردي األدلــة 
واملســتخدمني، ميكــن اتبــاع عــدد مــن الخطــوات:

W  وضــع اســرتاتيجية لتقديــم األبحــاث: يتطلــب
ــاالً مــع ذوي املصلحــة  ــال تواصــالً فّع التعلــم الفّع
وضعــت  اتصــال  اســرتاتيجية  إطــار  يف  وذلــك 
بعنايــة كجــزء ال يتجــزأ مــن خطــة التقييــم األوليــة 
للمــرشوع. وتعتــرب فّعاليــة سياســات ومنتجــات 
وكذلــك  أساســياً  أمــراً  املؤسســة  يف  االتصــاالت 
املهــارات التواصليــة ملوظفيهــا. كــام أن تعزيــز 
ــبكات املؤسســة  الحاجــة إىل الحضــور املحــيل وش
والعالقــات املســتمرة مــع واضعــي السياســات 
وغريهــم مــن ذوي املصلحــة ميكــن أن ييــرس أيضــاً 

ــات. ــىل السياس ــري ع ــن التأث ــرب م ــة أك درج

W  السياســات عمليــات  مــع  البحــث  مواءمــة 
وفجــوات األدلــة: بالنظــر إىل تأثــري السياســات، 
يحتــاج الباحثــون إىل فهــم شــامل ألولويــات وضــع 
ــة  ــة وطريق ــا املطبق ــا وأطره ــات وهياكله السياس
اســتجابة أســئلة البحــث لهــا. ويشــمل ذلــك فرصــاً 
لإلجابــة عــىل أســئلة صانعــي السياســة حــول 
ــام  ــباب، فكل ــف الش ــة" يف توظي ــات الناجح "اآللي
واضعــي  احتياجــات  مــع  التقييــامت  تقاربــت 
ــات  ــتخدامها يف عملي ــامل اس ــات، زاد احت السياس

وضــع السياســات.
W  ــات ــون ومؤسس ــيُكافأ الباحث ــات: س ــاء التحالف بن

ــدوا  ــي إذا اجته ــتوى الحكوم ــىل املس ــاث ع األبح
إلصــالح  القياســية  العمليــات  فهــم  لتحســني 
الربامــج والسياســات داخــل أحــد البلــدان. ويشــمل 
ــية  ــات الرئيس ــد الجه ــت لتحدي ــذ الوق ــك أخ ذل
الفاعلــة )الــوزراء وموظفــو الدعــم( وأدوارهــم 
وكذلــك الجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي ميكــن أن 
تســاعد يف تكويــن روابــط لهــذه الجهــات الفاعلــة، 
ويعنــي ذلــك أيضــاً إدراك دورة امليزانيــة والجــدول 
الزمنــي لتطويرهــا. كــام أن االســتعداد باملعلومــات 
الصحيحــة عندمــا تبــدأ الــوزارات يف إعــداد ميزانية 
ــالً  ــوراً متقب ــن جمه ــن أن يضم ــل ميك ــام املقب الع
ــن  ــج. وميك ــة والربام ــول للسياس ــن حل ــث ع يبح
للباحثــني أن يســتخدموا جــداول أعــامل بحثيــة 
متطــورة مثــل أجنــدة بحــث األثــر حــول توظيــف 
الشــباب التــي طورهــا مجلــس التقييــم )انظــر 
املربــع 7-5(، لتوجيــه التقييــامت املســتقبلية نحــو 

ــاً.  ــئلة السياســات إلحاح ــرث أس أك
W  تحديــد الوقــت املناســب: مثــة عالقــة وثيقــة

وال  املوضوعــي،  للبحــث  الــالزم  الوقــت  بــني 
ســيام تقييــامت األثــر، واحتياجــات املعلومــات 
الربامــج. إن تحقيــق  تنفيــذ  بفّعاليــة  املرتبطــة 
التــوازن الصحيــح يف تصميــم التقييــم - الــذي 
يســمح بإجــراء تقييــم شــامل للنتائــج مــع ضــامن 
املدخــالت يف الوقــت املناســب لتنفيــذ الربنامــج أو 

اســتمراره - أمــر صعــب ولكنــه رضوري.
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املربع 7-5: مجلس التقييم: ماذا ينجح يف توظيف الشباب

يعد تقييم )وهي كلمة عربية( برنامجاً ملنظمة العمل الدولية مدعوم من صلتك والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
)IFAD(، ويهدف إىل زيادة فّعالية توظيف الشباب وتدخالت الرشكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من 
خالل تحسني مامرسات قياس النتائج وتقييمها داخل املجتمع األوسع ملنظامت خدمات الشباب العاملة يف املنطقة. 
وسعت مبادرة تقييم إىل تأمني هذا الهدف من خالل توفري فرص التدريب املستهدفة والدعم الفني واملنح الصغرية 

لتسهيل تنفيذ أطر النتائج من قبل املنظامت املشاركة.

ويف عام 2014، أنشأت منظمة العمل الدولية مجلس التقييم للقيام بدور اسرتاتيجي يف مرشوع تقييم لتطوير القدرات 
وإعداد ونرش أبحاث تقييم األثر حول قضايا توظيف الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وللمجلس دور 
محوري يف هدف املبادرة املتمثل يف تطوير القدرة عىل تنفيذ واستخدام الرصد والتقييم وأدلة البحث والتقييم يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ويتحقق ذلك من خالل إرشاك مؤسسات التقييم املحلية والدولية وخرباء توظيف الشباب 

كأعضاء يف املجلس وخلق طرائق لتقاسم املعرفة من خالل منصات اإلنرتنت واملنصات االفرتاضية واملنصات الفعلية.

يضم مجلس التقييم املؤسسات التالية: معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية ملكافحة الفقر )J-PAL(، والجامعة 
 ،)CREST( ومركز الدراسات والبحوث اإلحصائية ،)AUS( والجامعة األمريكية يف الشارقة ،)AUC( األمريكية يف القاهرة
العامة  للسياسة  فارس  عصام  ومعهد   ،)3ie( األثر  لتقييم  الدولية  واملبادرة   ،)IDRC( الدولية  التنمية  بحوث  ومركز 
والشؤون الدولية )IFI(، واملعهد الراينالندي الويستفايل لبحوث االقتصاد )RWI(، وأكادميية صلتك السويرسية للتنمية 

)SAD(، والبنك الدويل.

.http://www.ilo.org/taqeem املصدر: انظر

املربع 7-6: تقييم األثر وتوظيف الشباب يف تونس

يظهر املرصد الوطني التوني للتوظيف والتأهيل )ONEQ( التابع لوزارة التكوين املهني والتشغيل )MFPE( التزاماً 
صارماً مببادئ تقييم األثر. وقد دعمت الوزارة تقييمني رئيسيني لألثر يف توظيف الشباب؛ األول هو نهج شبه تجريبي 
لتقييم أثر إعانات العاملة: "التصدي لبطالة الخريجني من خالل إعانات التوظيف: تقييم لربنامج خطة التدريب الداخيل 

)SIVP( يف تونس"، 

 والثاين هو تجارب موجهة تستخدم عينات عشوائية تركز عىل ريادة األعامل، "ريادة األعامل والعمل الحر بني خريجي 
الجامعات: دليل من عينة عشوائية يف تونس". وأفضت التجارب والفرص اإليجابية إليجاد األدلة التي تم تطويرها يف إطار 
التقييمني إىل قيام وزارة التكوين املهني والتشغيل بالتوقيع عىل مذكرة تفاهم مع املبادرة الدولية لتقييم األثر، ويجري 
اآلن تنفيذ تقييم جديد يحقق يف آثار برنامج خدمات التوظيف العامة للشباب )FORSATI( باالشرتاك بني الحكومة 

ومنظمة العمل الدولية والعديد من املؤسسات البحثية.

ملزيد من املعلومات، انظر بروييك، 2012 وبرمياند وآخرين، 2012.

http://www.ilo.org/taqeem
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جانب الطلب: مستخدمو األدلة

ال يقتــرص الطلــب عــىل األدلة عــىل واضعي السياســات 
الحكوميــني فقــط، فقــد يشــمل املســتخدمون جهــات 
الدوليــة  العمــل  ملنظمــة  تابعــة  أخــرى  فرعيــة 
)مجموعــات العــامل ومجموعــات أربــاب العمــل(، 
وكذلــك املنظــامت شــبه الحكوميــة، ومراكــز البحــث، 
الحكوميــة )NGOs(، وجمعيــات  واملنظــامت غــري 
بعــض  ويف  الخــاص.  القطــاع  ورشكات  الشــباب، 
ــات واألبحــاث  ــي تكــون البيان ــة الت الســياقات الُقطري
ــدة  ــامد بش ــؤولون إىل االعت ــل املس ــدة، ميي ــا مقي فيه
ــة املقدمــة مــن الجهــات املانحــة متعــددة  عــىل األدل
السياســة  األطــراف والثنائيــة مــن أجــل عمليــات 

الوطنيــة.

يتشــكل الطلــب عــىل األدلــة مــن مجموعــة معقــدة 
مــن العوامــل االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية 
ــر  ــات إىل التأث ــو السياس ــل واضع ــة. وميي والتاريخي
وتأثــري  وتقديرهــم  وخرباتهــم  بقيمهــم  بشــدة 
ــة  ــاً لكمي جامعــات الضغــط وسياســة املصلحــة وفق
ــددات  ــم مح ــام أن أه ــم. ك ــرة لديه ــوارد املتوف امل
مســتوى الطلــب عــىل األبحــاث القامئــة عــىل األدلــة 
يف  التفصيــل  مــن  مبزيــد  ومبــني  أدنــاه  موضــح 

الشــكل 2-7:

W  اإلعــداد املؤســي: يجــب أن يكــون لــدى األنظمــة
فّعالــة  تشــغيل  وقواعــد  عمليــات  الحكوميــة 
لضــامن أن تكــون أدلــة التقييــم جــزءاً مــن عمليــة 
صنــع السياســة. ويتطلــب ذلــك محاســبة الــوزارات 
ــق  ــني لضــامن تواف ــوكاالت واملوظفــني العمومي وال
الربامــج واســتثامرات التدخــل مــع األدلــة املوثقــة. 
ولتحقيــق هــذه الغايــة، ترتبط الربمجــة القامئة عىل 

األدلــة الفّعالــة، يف الغالــب، بالحكــم الدميقراطــي، 
فكلــام كان نظــام الحكــم أكــرث دميقراطيــة، أصبــح 
األمــر أكــرث انفتاحــا للتقييــم الدقيــق والتعلــم 
مــن األخطــاء ودليــل الفّعاليــة. ويف ســبيل تحمــل 
ودافعــي  املواطنــني  مصالــح  تجــاه  املســؤولية 
الرضائــب، يوجــد النظــام الدميقراطــي مســاحة 
ــزة. وبالنســبة  إلجــراء أبحــاث مســتقلة غــري متحيّ
ــة، يُعــد ضــامن هــذه  للحكومــات غــري الدميقراطي
املســاءلة أكــرث صعوبــة ويعتمــد إىل حــد كبــري عــىل 
تلميــح مــن الجهــات العليــا فيــام يتعلــق بأهميــة 
ــات  ــع السياس ــة ووض ــىل األدل ــة ع ــة القامئ الربمج

ــا. ــفافية تنفيذه وش

W  ــة يف ــات جوهري ــد اختالف ــة: توج ــري الثقافي املعاي
ــدان،  ــف البل ــني مختل ــات ب ــع السياس ــة وض عملي
ــة  ــل الثقافي ــي تؤكدهــا العوام ــل الت وهــي العوام
والتاريخيــة. ويفّضــل البعــض الحجــج التــي تســتند 
ــرية عــىل  ــة وال تضــع قيمــة كب فقــط عــىل النظري
األدلــة التجريبيــة يف حــني أن البعــض اآلخــر يعتمــد 
عــىل البيانــات. وحتــى يف البلــدان التــي اســتثمرت 
بقــوة يف السياســات القامئــة عــىل األدلــة مثــل 
اململكــة املتحــدة )انظــر املربــع 7-8(، فــإن الطلــب 
بعيــد كل البعــد عــن أن يكــون متجانســاً بــني 
ــار  ــد كب ــات. وأورد أح ــاع السياس ــوزارات أو صّن ال
االقتصاديــني الســابقني يف وزارة التنميــة الدوليــة 
قراراتهــم  أن  املثــال،  ســبيل  عــىل  الربيطانيــة، 
السياســية تتــم عــىل أســاس قضيــة ملحــة تســتند 
أساســاً إىل النظريــة، نظــراً ألن أي قاعــدة أدلــة، 
مهــام كانــت صارمــة، ســتكون دامئــاً غــري مكتملــة 
ــة، 2015(. ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــس م )مقتب
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W  ــهيل ــة لتس ــرق املهم ــد الط ــة: إن أح إدارة املعرف
ــود  ــي وج ــة ه ــل أي مؤسس ــم داخ ــة التعل عملي
ــاء  ــل "إضف ــن أج ــد م ــكل جي ــل بش ــات تعم آلي
الطابــع املســتقل" عــىل املعرفــة الضمنيــة املســتقاة 
أثنــاء العمــل، وجمع األفــكار املنبثقــة وتحويلها إىل 
كيــان واضــح يســهل مشــاركته )انظــر أحــد األمثلــة 
يف املربــع 7-8(. ويشــمل ذلــك وجــود أنظمــة قامئة 
)عــادًة تكــون أنظمــة رقميــة بطبيعتهــا( مصّممــة 
ــات  ــن املعلوم ــا م ــة وغريه ــذه املعرف ــن ه لتخزي
ذات الصلــة بالسياســات بحيــث ميكــن للموظفــني 
يف الحكومــة أو منظــامت السياســات الوصــول إىل 

املعرفــة واســتخدامها عنــد الحاجــة.

W  ـــن ـــة: م ـــن األدل ـــتفادة م ـــة لالس ـــارات املطلوب امله
الـــرضوري أن يكـــون لـــدى واضعـــي السياســـات 
وموظفـــي الدعـــم القـــدرة عـــىل قـــراءة األدلـــة 
السياســـات.  وضـــع  يف  وتطبيقهـــا  وتفســـريها 
وفيـــام يتعلـــق بتوظيـــف الشـــباب، يشـــمل 
ـــات  ـــص يف موضوع ـــابقة والتخص ـــة س ـــك معرف ذل
ــر.  ــم األثـ ــم لتقييـ ــع فهـ ــباب مـ ــف الشـ توظيـ
ــراد إىل  ــاج األفـ ــردي، يحتـ ــتوى الفـ ــىل املسـ وعـ
مجموعـــة واســـعة مـــن القـــدرات مبـــا يف ذلـــك 
معرفـــة ماهيـــة البحـــث وكيـــف ميكـــن اســـتخدامه 
ومهـــارات البحـــث عـــن املعلومـــات البحثيـــة 
ـــدي الســـتيعاب  ـــارات التفكـــري النق ـــا؛ ومه وتقييمه
ـــايب  ـــف إيج ـــا؛ وموق ـــا ودمجه ـــات ونقده املعلوم

تجـــاه األدلـــة البحثيـــة.

 املربع 7-7: وزارة العمل واملعاشات الربيطانية

تعّد وزارة العمل واملعاشات يف اململكة املتحدة )DWP( جهة رائدة يف تقييم السياسات الوطنية املبارشة وغري املبارشة 
يف سوق العمل وااللتزام بوضع السياسات القامئة عىل األدلة. ويتجىل ذلك من خالل استثامرها التاريخي يف األبحاث 
املكلّفة بها من الخارج وفرقها الداخلية من املحللني والتزامها بنرش جميع نتائج التقييم واستخدامها النشط لنتائج البحث 

والتقييم إلثراء تطوير ومراجعة السياسات.

ويف اآلونة األخرية، أدت بيئة اإلنفاق العام يف اململكة املتحدة إىل تقييد املوارد الالزمة لتقديم السياسات وتقييمها، ما 
يعني أنه يتعنّي عىل وزارة العمل واملعاشات أن تضمن أن استثامراتها توفر أفضل قيمة مقابل املال. تضع هذه الضغوط 
املالية تركيزاً متزايداً عىل تقييم اآلليات الناجحة، وما تكلفة ذلك، وضامن أن االستثامر يف التقييم يجيب عن األسئلة 

الرئيسية التي تم تصميمها ملعالجتها.

يتم تنفيذ أغلب أنشطة تقييم وزارة العمل واملعاشات من قبل متعاقدين مستقلني، وتلتزم الوزارة بتوفري متويل جيد 
وتخصيص وقت املوظفني لدعم التزامها بالتقييم. وتُستخدم مجموعة واسعة من املنهجيات يف تقييامت وزارة العمل 
للتحكم يف تحديد  وتجارب عشوائية  أكرث تعقيداً  أساليب شبه تجريبية  استخدام  نوعية إىل  واملعاشات من مقابالت 

التأثريات اإلجاملية والصافية.

ويف جميع الحاالت، يقدم تلخيص باآلثار السياسية لتقارير التقييم إىل الوزير، وكذلك يف االجتامعات الرئيسية ومجالس 
إدارة املشاريع والربامج التي يعّدها صانعو القرار الرئيسيون. وجميع التقييامت متاحة للجمهور، مبا يف ذلك التقارير التي 

تحوي نتائج سلبية.

وخري مثال عىل ذلك هو "الربنامج التجريبي لإلبقاء عىل الوظائف وإعادة التأهيل"، وهو برنامج بدأ بتدخالت مع أشخاص 
يف إجازات مرضية ملدة ترتاوح بني ستة أسابيع و26 أسبوعاً لدعم العودة إىل العمل بهدف طرح النهج عىل املستوى 
الوطني إذا ثبتت فّعاليته. ويف البداية، كانت قابلية االستخدام بطيئة، عىل الرغم من أنها ُسجلت يف وقت الحق يف فرتة 
الربنامج التجريبي، وأظهر التقييم - الذي تضمن تجربة موجهة باستخدام عينات عشوائية - أن الربنامج التجريبي مل يكن 

له أي تأثري ومل يستمر كذلك.
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املربع 7-8: منصة عاملية لتبادل املعارف بني القطاعني العام والخاص حول مهارات التوظيف

تهدف املنصة العاملية لتبادل املعرفة بني القطاعني العام والخاص حول مهارات التوظيف )Global KSP( إىل املساعدة 
يف تقوية الروابط بني التعليم والتدريب لتعزيز إيجاد العمل املنتج والالئق من خالل تبادل األدلة والتقييم واملناهج 
واملعرفة والخربات التي تراها الحكومات وأصحاب العمل والعامل واملنظامت الدولية فّعالة يف معالجة القضايا ذات 

االهتامم املشرتك يف جميع أنحاء العامل. 

تستخدم املنصة العاملية لتبادل املعرفة بني القطاعني العام والخاص حول مهارات التوظيف اسرتاتيجية تدريب مجموعة 
العرشين كأساس لها، وتستند إليها من خالل تقديم أدلة حول كيفية عمل اسرتاتيجيات التدريب واملهارات والسياسات 
والنظم مع متطلباتها ذات الصلة باملوارد ومشاركة ذوي املصلحة، باإلضافة إىل السياسات واملؤسسات األخرى. وتتيح 
هذه املنصة تبادل األفكار والخربات بني واضعي السياسات والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب التقني واملهني 
املهارات  تنمية  عىل  أدلة  تقدم  التي  األخرى  الدولية  واملنظامت  الثنائية  والوكاالت  األكادميية  واملؤسسات   )TVET(

لتحسني التوظيف واإلنتاجية.

.http://www.skillsforemployment.org املصدر: انظر

الشكل 7-2: أمثلة عىل العوامل التي تحدد مستوى الطلب عىل أدلة البحث

القدرة الدافع

مهارات البحث عن 
األدلة

القدرة عىل تقييم 
املعلومات

 املوقف تجاه 
البحث

نظام االعتقاد 
الشخيص التداعيات الضارة

الوصول لإلنرتنت  إجراءات استخدام 
األدلة األنشطة الريعية السياسة الحزبية
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املربع 7-9: وضع سياسات قامئة عىل األدلة يف رواندا

تتخذ رواندا خطوات لحل قضايا الفقر والصحة والعاملة التي طال أمدها، ويف سياق إعادة اإلعامر والتنمية يف مرحلة 
ما بعد الرصاع، سعت الحكومة الرواندية لتحسني نتائج التنمية لشعب البالد وذلك بتأمني دعم الوكاالت الدولية، مبا يف 
ذلك األمم املتحدة والبنك الدويل، لزيادة فرص توفري السكن والرعاية الصحية والعمل، وخاصة بالنسبة للمرأة، وتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة التي رسمتها البالد.

وكان االلتزام بوضع السياسات القامئة عىل األدلة جزءاً ال يتجزأ من هذا النجاح. وعىل النقيض من العديد من البلدان 
املنخفضة الدخل، اتخذت رواندا خطوات لضامن بناء االستثامرات الرئيسية يف برامج التنمية عىل أدلة ودراسات قوية 
تضمن التعلم. ويف عام 2011، وقّعت رواندا برنامج للدعم مع األمم املتحدة، خصص ما يقرب من 2 مليون دوالر أمرييك 
لتعزيز املراقبة وبناء قدرات الرصد والتقييم املحلية. ويف عام 2015، سلّط صندوق األمم املتحدة للسكان الضوء عىل 

الدور الذي لعبته البيانات القامئة عىل األدلة يف تسهيل التنمية والتخطيط االجتامعي وتخصيص املوارد.

يعد التزام رواندا بتقييم األثر تجربة خاصة جديرة باملالحظة. فمن خالل العمل مع املانحني الدوليني واملنظامت غري 
الحكومية ومؤسسات األبحاث، دعمت رواندا عدداً كبرياً من الدراسات التجريبية وشبه التجريبية يف السنوات األخرية مثل:

الشباب والوظائف والتعاونيات الزراعية: باستخدام تصميم شبه تجريبي، قيّمت منظمة العمل الدولية تأثريات 	 
التدخل لتعزيز مهارات األعامل التجارية لدى مدراء التعاونيات والقدرة التنافسية الشاملة للتعاونيات ودخل أعضاء 
التعاونيات ورشوط عملهم، وكذلك لتحسني األمن الغذايئ يف رواندا. وبحثت الدراسة األثر قصري األجل للتدخل عىل 

التوظيف والنتائج التنظيمية والتسويقية واملالية للتعاونيات الزراعية )منظمة العمل الدولية، 2017 أ(.

تعزيز محو األمية يف رواندا: تم االنتهاء من التجربة املوجهة باستخدام عينات عشوائية التي استمرت سنتني 	 
يف 2016، وهي رشاكة بني مجلس التعليم يف رواندا، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وجامعة ستانفورد، إذ قيّمت أثر 
التعلم املجتمعي ملحو األمية مقارنة بالتعلم املدريس يف زيادة معدالت محو األمية بني األطفال )فريدالندر 

وآخرون، 2016(.

املهارات الحياتية واالستعداد للعمل: خالل عامي 2013 و2014، أجرى مركز ايديوكيشن ديفيلومبنت انك. تجربة 	 
موجهة باستخدام عينات عشوائية لربنامج اكازي كانوزي )Akazi Kanoze( الذي يزود الشباب يف رواندا باملهارات 
الحياتية املتعلقة بالوظيفة والتدريب عىل العمل، باإلضافة إىل توفري فرص التوظيف وبدء العمل الحر. وعىل الرغم 
من االنخفاض املبديئ يف التوظيف يف كل من مجموعة املعالجة واملراقبة، تم توظيف نسبة أعىل من الشباب يف 

مجموعة العالج بعد نهاية الربنامج )ألسيد، 2014(.

تعزيز التقنية الزراعية: أجرت جيه-بال اند تكنوسريف )J-PAL and TechnoServe(، وهي منظمة غري حكومية 	 
للتجارة الزراعية، تقييامً ألثر تدريب األعامل الزراعية والتقنية يف مناطق زراعة النب يف رواندا من خالل تجارب 
موجهة باستخدام عينات عشوائية. قارنت الدراسة القرى التي مل تتلق أي تدريب مع القرى التي حصلت عىل 
تدريب منخفض أو متوسط أو مكثف. وتشري البيانات األولية إىل أن التدريب ساعد املزارعني عىل تحسني مامرساتهم 
املتنامية، ولكن املزارعني أكرث جاهزية لتبني تلك التقنيات واملامرسات التي تتطلب أقل جهد للتطبيق )باموك 

وآخرون، 2014(.

تعزيز تعليم اآلباء: بدأ برنامج بروموندو )Promundo( ومركز موارد الرجال الروانديني )RWAMREC( تجربة 	 
اآلباء.  تعليم  أثر  لتقييم  الرواندية  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  عام 2015  عينات عشوائية يف  باستخدام  موجهة 
وستقيّم الدراسة أثر تعليم مجموعة من اآلباء عىل تنظيم األرسة وصحة األم والطفل واملواقف الجنسانية والعنف 

والسلوكيات الخطرة وصحة الرجل )دوييل وآخرون، 2014(.

تدريب املعلمني وتعليم ريادة األعامل: تجري جيه-بال J-PAL تجربة موجهة باستخدام عينات عشوائية إلصالح 	 
املناهج الدراسية لتعزيز تعليم ريادة األعامل يف رواندا. وتبحث هذه الدراسة يف تأثري برنامج تدريب املعلمني عىل 
نتائج الطالب األكادميية واالقتصادية ونتائج سوق العمل عىل أساس أن التدريب عىل ريادة األعامل لن يكون ناجحاً 

إال إذا قدم املعلمون املادة بشكل فّعال )برنامج مستقبيل(.
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ــن  ــاً، ميكـ ــة منخفضـ ــىل األدلـ ــب عـ ــى كان الطلـ متـ
نـــرش عـــدد مـــن االســـرتاتيجيات لتعزيـــز إمكانـــات 

االســـتيعاب )مقتبســـة مـــن دهاليـــوال وتلوتـــش، 
.2-7 الجـــدول  يف   )2012

الجدول 7-2: اسرتاتيجيات زيادة الطلب عىل األدلة
الحل املمكناملشكلة

استهداف واضعي السياسات ممن يتقبلون األدلة، ليك تجاوز االعتبارات السياسية للبيانات املستقاة من األدلة
يستخدمونها كمدخالت إىل جانب عوامل أخرى مثل األجندة 

السياسية وقيود امليزانية والقدرة اإلدارية

قدرة واضعي السياسات املنخفضة عىل استخدام األدلة أو 
استقائها أو إضفاء الطابع املؤسي عليها

تدريب املوظفني يف املنظامت املنفذة، وإنشاء أقسام للرصد 
والتقييم، وتعيني أشخاص أكفاء وتحفيزهم من خالل الروابط 

الرسمية مع األكادمييني

الجمع بني تدابري النتائج عىل املدى القصري والنتائج طويلة األجل األفق قصري األجل لواضعي السياسات
وتشجيع طرحها عىل مراحل إلتاحة الفرصة لتقييم الربامج قبل 

التوسع الكبري

إنشاء مؤسسات تسمح باالبتكار ومساحة لربامج "آمنة للفشل" تجنب املخاطرة وتجنب الفشل من جانب واضعي السياسات
وتزيد من قابلية تحمل املخاطر

عدم وجود ضغط من املجتمع املدين أو الهيئة الترشيعية إلجراء 
التقييامت

إقناع هذه املؤسسات للمطالبة بالتقييامت من خالل املشاركة يف 
مناقشات املجتمع املدين

املربع 7-10: عيادات التقييم ومجتمعات املامرسة

التقييم بني الرشكاء  التقنية والتدريب للرشكاء بهدف تشكيل خربة واسعة يف  الدولية املساعدة  العمل  تقّدم منظمة 
االجتامعيني والنظراء الُقطريني. ويذكر أن عيادات التقييم هي حلقات عمل معنية بالرصد والتقييم وتقييم األثر ُصممت 
لتبادل أدوات وتقنيات التقييم وملساعدة فرق املرشوع يف تطوير الرصد والتقييم واسرتاتيجيات تقييم األثر وملساعدة 
مامريس التوظيف الشبايب عىل فهم أدلة التقييم وتفسريها وترجمتها. وتقّدم منظمة العمل الدولية التدريب األسايس 

واملتقدم للتقييم لتعزيز قياس النتائج.

تُعقد عيادات التقييم عىل مدى ثالثة إىل أربعة أيام وتغطي أساسيات الرصد والتقييم وطرق تقييم األثر وأدوات جمع 
البيانات. وتعمل فرق مختارة من فرق عمل توظيف الشباب يف تلك العيادات كدراسات حالة حية، إذ تتم مناقشة 

خياراتها الخاصة بتقييامت الرصد والتقييم أو تقييم األثر وتحديدها خالل جلسات العمل الجامعي.

أيام وتوفر لألكادمييني واملقيّمني  للتقييم تستمر ملدة خمسة  التنفيذية هي دورات تدريبية متقدمة  التقييم  دورات 
واملنفذين والباحثني فهامً دقيقاً لتقنيات تقييم األثر الصارمة من أجل تعزيز قدراتهم عىل فهم تقييامت األثر وتفسريها 

وتنفيذها.

تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة الفنية من خالل نهج املامرسة املشرتكة. وتعد املامرسة املشرتكة ملنظمة العمل 
لبناء القدرة عىل الرصد والتقييم وتقييم األثر ولتعزيز التعلم والتعاون بني  تعاونياً  الدولية يف توظيف الشباب نهجاً 

املنظامت التي تخدم الشباب.
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املالحظة 7.  استيعاب األدلة عند صياغة السياسة 

أدوات زيادة استيعاب األدلة يف توظيف الشباب

األدلــة  قاعــدة  منــو  اســتمرار  ضــامن  أجــل  مــن 
وواضعــي  الباحثــني  عــىل  بفّعاليــة،  واســتخدامها 
السياســات التخطيــط بشــكل اســتباقي لطــرق تحســني 

اســتيعاب األبحــاث، وهنــاك عــدد مــن األدوات املتاحة 
ــك. ــم ذل لدع

إجراء تحليل السياق

لتســـهيل اســـتخدام األبحـــاث القامئـــة عـــىل األدلـــة 
وتعزيـــز سياســـة أو مامرســـة محورهـــا توظيـــف 
ـــا تكـــون الخطـــوة األوىل هـــي رســـم  ـــاً م الشـــباب، غالب
ـــة  ـــذه القضي ـــط به ـــات املحي ـــياق السياس ـــة لس خريط
وتحديـــد العوامـــل الرئيســـية التـــي قـــد تؤثـــر عـــىل 
ـــة  ـــة الخارجي ـــد التنمي ـــع معه ـــة. ووض ـــة السياس عملي

ـــار  ـــياق RAPID كإط ـــة وس ـــط وأدل ـــل رواب ـــار عم إط
مفاهيمـــي ملســـاعدة الباحثـــني وأصحـــاب املشـــاريع 
يف مجـــال السياســـات عـــىل فهـــم الـــدور الـــذي 
تلعبـــه األبحـــاث القامئـــة عـــىل األدلـــة يف التأثـــري 
عـــىل السياســـات )انظـــر الشـــكل 7-3(.  وميكـــن أن 
توفـــر املكّونـــات األربعـــة لإلطـــار معلومـــات قيّمـــة 

RAPID الشكل 7-3: إطار عمل 

السياق السيايس - العمليات/ 
الهياكل السياسية والضغوط 

املؤسسية واملفاهيم السائدة والنوافذ 
واالتجاهات السياسية

الدليل- 
املصداقة، 

واألساليب، والصلة، 
ومعرفة طريقة إعداد 

الرسالة وإرسالها

الروابط 
بني صانعي 

السياسات وذوي 
املصلحة اآلخرين- 

العالقات والصوت 
واألمانة والشبكات واإلعالم 
وغري ذلك من الوسطاء.
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ـــات  ـــات والجه ـــذ السياس ـــق بنواف ـــام يتعل ـــة في ومعمق
الرئيســـية الفاعلـــة يف مجـــال السياســـات والشـــبكات 
ــائل  ــة، ووسـ ــة الحاليـ ــودة يف األدلـ ــرات املوجـ والثغـ
االتصـــال البديلـــة واالتجاهـــات والتغـــريات يف البيئـــة 

الخارجيـــة. 

ـــة  ـــئلة الالزم ـــيطة باألس ـــة بس ـــت RAPID قامئ  وضع
ــاول العوامـــل  ــئلة تتنـ لتحقيـــق ذلـــك، وتشـــمل أسـ
الخارجيـــة الرئيســـية والســـياق الســـيايس واألدلـــة 
املتاحـــة وتحديـــد ذوي  األبحـــاث  القامئـــة عـــىل 
املســـاعدة.  الذيـــن ميكنهـــم  اآلخريـــن  املصلحـــة 
وميكـــن أن يســـاعدك ذلـــك أيضـــاً يف تحديـــد مـــكان 
وجـــود فجـــوات املعرفـــة واألدلـــة ونقـــاط الدخـــول 

ــة. ــري السياسـ ــرتاتيجية لتغيـ االسـ

ـــرب ســـياق االقتصـــاد  ضمـــن إطـــار عمـــل RAPID، يعت
ـــاج األدلـــة عامـــالً مهـــامً يف تحديـــد إن  الســـيايس إلنت
كان مـــن املحتمـــل االســـتعانة باألدلـــة واســـتخدامها 
مـــن عدمـــه. وعـــادة، يكـــون املحـــرك الرئيـــي هـــو 
ـــيايس -  ـــام الس ـــمل النظ ـــذي يش ـــيايس ال ـــياق الس الس
ـــالت  ـــة – وتفاع ـــات الفردي ـــة واملؤسس ـــات الفاعل الجه
الفاعلـــة  والجهـــات  املؤسســـات  بـــني  الســـلطة 
ـــال، إن كان  ـــك، عـــىل ســـبيل املث ـــا. ويشـــمل ذل وداخله
نظـــام املجتمـــع موضـــوع الدراســـة مفتوحـــاً نســـبياً 
ـــاً  ـــاً ومســـتبداً، أو إن كان مجتمع ـــاً أم منغلق ودميقراطي

ــية  ــاته السياسـ ــات ومؤسسـ ــراً بالرصاعـ ــاً ومتأثـ هشـ
ـــر هـــذه  ـــة. مـــن املحتمـــل أن تؤث ضعيفـــة أو غـــري فّعال
ــة  ــة وطريقـ ــع املعرفـ ــة توزيـ ــىل كيفيـ ــب عـ الجوانـ

اتخـــاذ القـــرارات.

ـــن  ـــار أي م ـــني االعتب ـــذ بع ـــاً أن نأخ ـــم أيض ـــن امله وم
ــة  ــرار العامـ ــع القـ ــاش وصنـ ــة والنقـ ــارص املعرفـ عنـ
وكـــم عـــدد العنـــارص غـــري العامـــة. هـــل تســـتطيع 
ـــمية  ـــلطة الرس ـــول إىل الس ـــة الوص ـــات املحلي املجتمع
ومامرســـة أي نفـــوذ عليهـــا، وإذا كان ذلـــك ممكنـــاً، 
ــل، يجـــب عـــىل  ــذا التحليـ ــن هـ ــزء مـ كيـــف؟  كجـ
املـــرء أن يفحـــص ســـياق صنـــع القـــرار داخـــل الهيـــاكل 
االجتامعيـــة والسياســـية، مبـــا يف ذلـــك دور الجهـــات 
مـــن  وكيـــف  املحليـــة،  املجتمعـــات  يف  الفاعلـــة 
املحتمـــل أن تؤثـــر هـــذه املحـــددات عـــىل امللكيـــة 
ـــة  ـــج الدراس ـــتخدام نتائ ـــتيعاب، واس ـــاركة واالس واملش

يف تطويـــر السياســـة.

يف حــني أن ســياق االقتصــاد الســيايس لتدخــالت ســوق 
ــه، إال أن  ــه دامئــاً تأثــري هــام عــىل تنميت العمــل كان ل
التحليــالت الرســمية للســياق تُســتخدم بشــكل متزايــد 
يف توظيف الشــباب كأداة رئيســية للمســاهمة يف تقدم 
ــة للتوظيــف واســرتاتيجياتها.  سياســة السياســة الوطني
ويتضــح ذلــك مــن خالل النــرش األخــري لتحليل الســياق 

يف مــرص )انظــر املربــع 11-7(.

املربع 7-11: نحو برامج سوق العمل النشطة القامئة عىل األدلة يف مرص: التحديات وامليض قدماً

يف مرص، انضمت منظمة العمل الدولية واملجلس القومي للسكان والجامعة األمريكية يف القاهرة والحكومة املرصية 
ورشكاء التنمية يف عملية تحليل السياق للدعوة إىل برامج سوق العمل النشطة القامئة عىل األدلة للشباب. وكان الهدف 
من هذه العملية هو تحليل إطار سياسة توظيف الشباب وإرشاك ذوي املصلحة الرئيسيني وكذلك تجميع األدلة العاملية 
من تقييامت األثر عىل فّعالية برامج توظيف الشباب ومقارنة النتيجة بالوضع يف مرص. وتم توثيق العملية واالستنتاجات 
يف تقرير عن اآلثار التي قدمتها منظمة العمل الدولية إىل وزير القوة العاملة والهجرة، ومن املتوقع أن تسهم يف تطوير 

مجموعة حديثة من سياسات سوق العمل النشطة للشباب.

املصدر: منظمة العمل الدولية، 2017.
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 بناء خطة الستيعاب األدلة

ــباب  ــف الشـ ــة توظيـ ــتيعاب أدلـ ــة اسـ ــدد خطـ تحـ
خطـــوات التأثـــري الفّعـــال للسياســـة مـــن خـــالل 
ــراءات  ــا لإلجـ ــم تصّورهـ ــي يتـ ــق التـ ــة الطريـ خارطـ
ــارص  ـــذه العنـ ــم ه ــاطات. وتُنظـ ــات والنشـ واملنتجـ
ـــرش  ـــل يف ن ـــايئ املتمث ـــدف النه ـــؤدي إىل اله ـــة ت بطريق
عمليـــة صنـــع القـــرار يف مجـــال توظيـــف الشـــباب. 
ـــباب  ـــف الش ـــة توظي ـــتيعاب أدل ـــة اس ـــاعد خط وستس
املامرســـني عـــىل التفكـــري مـــن خـــالل اســـرتاتيجيات 
ــن  ــباب مـ ــة توظيـــف الشـ ــتيعاب أدلـ ــجيع اسـ لتشـ
قبـــل ذوي املصلحـــة الرئيســـيني منـــذ البدايـــة، وتعزيـــز 
الطلـــب عـــىل املعلومـــات حـــول التقـــدم والنتائـــج، 
ـــج  ـــون النتائ ـــامل أن تك ـــادة احت ـــىل زي ـــاعدة ع واملس
ـــني السياســـة  ـــة ومســـتخدمة لتحس ـــة ومفهوم معروف

والربمجـــة.

األهداف

ـــة  ـــتيعاب األدل ـــم اس ـــداف لدع ـــد األه ـــار تحدي يف إط
ـــم أن  ـــن امله ـــباب، م ـــف الش ـــة توظي ـــة سياس يف صياغ
نكـــون واقعيـــني بشـــأن مـــدى اإلنجـــازات املتوقعـــة. 
ــة  ــتيعاب األدلـ ــون الهـــدف مـــن اسـ ويجـــب أن يكـ
ـــة،  ـــريات املقرتح ـــة التغي ـــبب أهمي ـــة س ـــاً ملعرف واضح
ــني  ــه لتأمـ ــب فعلـ ــاذا يجـ ــا، ومـ ــيتأثر بهـ ــن سـ ومـ
ـــبة  ـــر بالنس ـــف املؤث ـــو موق ـــا ه ـــريات، وم ـــذه التغي ه
ـــب  ـــري.  يج ـــداث التغي ـــون إح ـــن يحاول ـــن الذي لآلخري
ــة يف  ــتيعاب األدلـ ــية السـ ــداف الرئيسـ ــد األهـ تحديـ
ضـــوء األدلـــة التـــي يتوقـــع املقيّمـــون اســـتقائها 
ــذه  ــن هـ ــالغ عـ ــه اإلبـ ــيتم فيـ ــذي سـ ــياق الـ والسـ
ـــي  ـــن املنطق ـــداف، م ـــد األه ـــرد تحدي ـــج.  ومبج النتائ
ـــيطة  ـــج الوس ـــة والنتائ ـــداف الفوري ـــىل األه ـــز ع الرتكي
التـــي تنتجهـــا االســـرتاتيجيات والتدخـــالت املختـــارة. 
ــز، يجـــب أن يقتـــرص  ــوح والرتكيـ ــل الوضـ ــن أجـ ومـ

عـــدد األهـــداف عـــىل ثالثـــة.

إرشاك ذوي املصلحة

ـــد  ـــم تحدي ـــن امله ـــث، م ـــن البح ـــرة م ـــة مبك يف مرحل
مـــن هـــم ذوو املصلحـــة املعنيـــون املحتملـــون. ذوو 

ـــح  ـــامم واض ـــم اهت ـــن لديه ـــك الذي ـــم أولئ ـــة ه املصلح
بنتائـــج الربنامـــج أو املـــرشوع الـــذي تتـــم دراســـته: 
ويشـــمل هـــؤالء واضعـــي السياســـات ومنظـــامت 
املجتمـــع املـــدين والقطـــاع الخـــاص والباحثـــني اآلخريـــن 
ــرتف  ــم أن نعـ ــن املهـ ــني. ومـ ــتفيدين املحتملـ واملسـ
ـــل رشكاء  ـــامل متث ـــل والع ـــاب العم ـــامت أرب ـــأن منظ ب
رســـميني يف أي جهـــود ترمـــي إىل تحســـني نتائـــج ســـوق 
ـــاً  ـــامت غالب ـــذه املنظ ـــاهامت ه ـــم أن مس ـــل، رغ العم
ـــىل إرشاك  ـــز ع ـــرتاتيجيات ترك ـــا يف اس ـــم تجاهله ـــا يت م
الجهـــات الحكوميـــة الفاعلـــة. واألهـــم مـــن ذلـــك، 
قـــد يكـــون ذوو املصلحـــة الذيـــن ســـيتم إرشاكهـــم 
املســـتخدمني املبارشيـــن لألبحـــاث أو ميكنهـــم دعـــم 
مؤسســـتك أثنـــاء التخطيـــط لالســـتيعاب. وميكـــن 
ــال  ــامً يف إيصـ ــة" دوراً مهـ ــطاء األدلـ ــب "وسـ أن يلعـ

النتائـــج ملســـتويات أعـــىل.

ومبجـــرد تحديـــد ذوي املصلحـــة املعنيـــني، يجـــب عـــىل 
املـــرء التفكـــري يف اســـرتاتيجية مناســـبة إلرشاكهـــم. 
ــاس  ــىل أسـ ــرتاتيجية عـ ــذه االسـ ــر هـ ــب تطويـ ويجـ
ـــل  ـــل( يف التدخ ـــم )املحتم ـــة اهتاممه ـــر يف ماهي النظ
ـــا.  ـــة لدعـــم االســـتيعاب ونوعه ومـــدى املشـــاركة الالزم
وســـيكون لـــكل ذي مصلحـــة اهتاممـــات ووجهـــات 
ــة  ــات معلوماتيـ ــات وعمليـ ــة واحتياجـ ــر مختلفـ نظـ
مختلفـــة لنـــرش النتائـــج بنـــاًء عـــىل وجهـــات النظـــر 
ــرق  ــط طـ ــأيّن يف تخطيـ ــن التـ ــات. ويضمـ واالحتياجـ
ــود  ــة جهـ ــة املعنيـــني فّعاليـ ــتهداف ذوي املصلحـ اسـ

التوعيـــة الالحقـــة.

إذا كنـت تنـوي اسـتهداف واضعـي السياسـة، فعليـك 
أن تفهـم سـياق وضـع السياسـات والقواعـد يف البلد أو 
البلـدان التـي تعمـل بهـا.  ويشـمل ذلـك وجـود فهـم 
وهيـاكل  املحـيل  السـيايس  النظـام  ألساسـيات  واضـح 
وضـع السياسـات؛ فعـىل سـبيل املثـال، يجـب أن يفهم 
املـرء األدوار املحـددة ألعضـاء الربملـان مقابـل الوزارات 
وأعضـاء الحكومـة، وفهـم كيـف يتـم وضـع القوانـني 
يف  الفاعلـة  الجهـات  تلعـب  قـد  الربامـج.  وتطويـر 
الخدمـة املدنيـة - داخـل الحكومـة - أدواراً مختلفـة 
يف تطويـر الربامـج للـوزراء. وبطبيعـة الحـال، تختلـف 
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هـذه االعتبـارات بشـكل كبـري يف مختلـف الحكومـات 
حـول العامل. وسيسـاعد فهم تقويم املوازنـة والخطوات 
املختلفـة يف صياغـة امليزانية عـىل تحديد نقاط الدخول 
ألولئـك الذيـن يسـعون إىل تزويـد واضعـي السياسـات 

بأدلـة ميكـن ترجمتها بشـكل فّعـال إىل عمل.

مبجـــرد حصولـــك عـــىل فهـــم أســـايس لعمليـــة السياســـة، 
ـــة  ـــة املتعلق ـــع السياس ـــة وض ـــة كيفي ـــم معرف ـــن امله م
مبوضـــوع اهتاممـــك يف بلـــدك بالتحديـــد ومـــا هـــي 
العمليـــات السياســـية ذات الصلـــة التـــي تجـــري حاليـــاً، 
فعـــىل ســـبيل املثـــال، قـــد تجـــد أن هنـــاك فريقـــاً داخـــل 
وزارة معيّنـــة مســـؤوال عـــن توظيـــف الشـــباب أو أن 
هنـــاك منظمـــة شـــبه حكوميـــة تتعامـــل مـــع هـــذا 
ـــر السياســـة أو أن املســـؤولية عـــن  ـــن تطوي ـــب م الجان

ـــة. ـــة املحلي ـــات الحكومي ـــؤول إىل الهيئ ـــك ت موضوع

ويف الوقـــت نفســـه، عنـــد النظـــر إىل ذوي مصلحـــة 
ـــز املـــرء فقـــط عـــىل السياســـيني  معينـــني، ينبغـــي أال يركّ
أنفســـهم، إذ يلعـــب املستشـــارون الفنيـــون واملوظفـــون 
ــني  ــني أو املوظفـ ــني الربملانيـ ــل املوظفـ ــون )مثـ الفنيـ
املدنيـــني( دوراً مهـــامً يف توجيـــه القـــرارات املتعلقـــة 
بالسياســـات، وميكـــن أن يكونـــوا مصـــدراً جيـــداً 
ــات  ــم السياسـ ــات رسـ ــة بعمليـ ــات املتعلقـ للمعلومـ

الرســـمية وغـــري الرســـمية.

رسم خرائط التأثري

ــات  ــراد والجامعـ ــدد األفـ ــري تحـ ــط التأثـ ــم خرائـ رسـ
ممـــن يتمتعـــون بالقـــدرة عـــىل التأثـــري عـــىل القـــرارات 
الرئيســـية ذات الصلـــة بربنامـــج معـــني أو نهـــج 
ســـيايس )انظـــر الشـــكل 7-4(. وبعيـــداً عـــن قامئـــة 
ذوي املصلحـــة األساســـيني، تبحـــث عمليـــة رســـم 
خرائـــط التأثـــري بشـــكل أكـــرب يف موقـــف كل جهـــة 
ـــن  ـــي ميكـــن م ـــوات الت ـــا وأفضـــل القن ـــة ودوافعه فاعل
خاللهـــا التواصـــل معهـــا. يُعـــرف هـــذا النهـــج أيضـــاً 
باســـم رســـم خرائـــط التأثـــري لـــذوي املصلحـــة أو رســـم 

خرائـــط القـــوة أو ســـاحة التأثـــري.

مالحظـــة: يعـــرض هـــذا الشـــكل متثيـــالً برصيـــاً للجهـــات 
الفاعلـــة الرئيســـية يف سياســـة الشـــباب وريـــادة 
ـــي  ـــوع االجتامع ـــث وزارة الن ـــدا. وتح ـــامل يف أوغن األع

ــباب  ــة للشـ ــادرات رياديـ ــاد مبـ ــىل إيجـ ــل عـ والعمـ
يف صياغـــة السياســـات، لكـــن وزارة املاليـــة تســـيطر 
عـــىل املوازنـــة، ويقـــوم القطـــاع الخـــاص ومنظـــامت 
ــداف  ــب أهـ ــض جوانـ ــذ بعـ ــدين بتنفيـ ــع املـ املجتمـ

السياســـة مـــن خـــالل الربامـــج.

املشاركة املستمرة

ـــل ذوي  ـــهل تجاه ـــث، يس ـــامل البح ـــدأ أع ـــد أن تب بع
ـــم  ـــن لتقدي ـــون جاهزي ـــح الباحث ـــة إىل أن يصب املصلح
النتائـــج إليهـــم، باســـتثناء أولئـــك املرتبطـــني مبـــارشة 
باملـــرشوع أو الربنامـــج املحـــدد قيـــد النظـــر. ويف 
ـــىل  ـــظ ع ـــرء أن يحاف ـــىل امل ـــنّي ع ـــل، يتع ـــكل األمث الش
ــذ  ــرتة تنفيـ ــوال فـ ــة طـ ــع ذوي املصلحـ ــل مـ التواصـ
ــة؛ إذ يتيـــح لهـــم ذلـــك  ــة البحثيـ الربنامـــج والدراسـ
مواصلـــة تقديـــم املشـــورة إىل فريـــق البحـــث حـــول 
تنفيـــذ األبحـــاث وإبقـــاء البحـــث يف أذهانهـــم مـــام 
ـــت  ـــة. إذا كان ـــج النهائي ـــاً بالنتائ ـــرث اهتامم ـــم أك يجعله
النتائـــج صعبـــة )عـــىل ســـبيل املثـــال فيـــام يتعلـــق 
بعـــدم فّعاليـــة السياســـة(، فـــإن وجـــود عالقـــات قامئـــة 
ـــة  ـــح مناقش ـــح أن يتي ـــن املرج ـــرار م ـــي الق ـــع صانع م
أكـــرث فّعاليـــة حـــول النتائـــج واكتســـاب مزيـــد مـــن 
ـــي  ـــرق الت ـــني الط ـــن ب ـــة.  وم ـــأن السياس ـــة بش املعرف
تضمـــن إرشاك صنـــاع القـــرار دعـــوة بعضهـــم إىل 
ــني  ــني الحـ ــع بـ ــة تجتمـ ــة توجيهيـ ــاركة يف لجنـ املشـ
واآلخـــر لتقديـــم إرشـــادات حـــول القضايـــا الناشـــئة.

ومبجــرد أن تبــدأ النتائــج يف الظهــور، فــإن مــن األهمية 
النتائــج  نــرش  لتســهيل  ال  الطــرق  تحديــد  مبــكان 
فحســب، بــل لنــرش املناقشــة واآلراء ذات الصلــة. ميكن 
القيــام بذلــك عــرب اإلنرتنــت )باســتخدام قوائــم الربيــد 
اإللكــرتوين أو منتديــات املناقشــة(؛ ومــع ذلــك، تكــون 
ــة بشــكل عــام. ومــن  ــارشة أكــرث فاعلي املناقشــات املب
املهــم أن تذهــب إىل صنــاع القــرار بــدالً مــن أن تتوقــع 
منهــم أن يأتــوا إليــك، فــإذا كنــت تفكــر يف عقــد 
ــن  ــن املمك ــر إن كان م ــج، فك ــرض النتائ ــامع لع اجت
ــامع يف  ــد االجت ــالل عق ــن خ ــرب م ــور أك ــد جمه حش
"مكانهــم".  فعــىل ســبيل املثــال، ميكنــك التفكــري 
وتقديــم  الحكوميــة  الهيئــة  زيــارة  إىل  التوجــه  يف 
ــان  ــارة الربمل ــيني أو زي ــؤولني الرئيس ــات للمس املعلوم

ــة. ــة معني ــة برملاني ــاء لجن ــدث إىل أعض للتح
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املالحظة 7.  استيعاب األدلة عند صياغة السياسة 

 الشكل 7-4:رسم خرائط التأثري لذوي املصلحة

وزارة التجارة )الرشكات متناهية الصغر والصغرية 
واملتوسطة(

وزارة الشباب
)ريادة أعامل الشباب(

منظامت البحثوزارة التعليم  •

القطاع الخاص  •

األكادمييات  •

الخرباء  •

املشاركون  •

املنظامت غري   •

الحكومية

الجهات املانحة  •

الحوارات بشأن السياسة 
والبحث واالتصال 

واملشاركة

مالحظات عىل السياسة 
ومراجعتها

املبادرات الدولية/ 
اإلقليمية

أهداف التنمية 
املستدامة

اسرتاتيجيات التنمية 
اإلقليمية

سياسات التوظيف 
املحيل

اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 122

Possible External Policy Influence

Possible External Policy Influence

التشاور مع ذوي املصلحة

وزير التجارة

سكرتري دائم

مفوض مساعد

 وزير الشباب

سكرتري دائم

مفوض مساعد

وزير التعليم

سكرتري دائم

مفوض مساعد

الرئيس

وزارة املالية

 مجلس 
الوزراء

للتدقيق 
واملوافقة

مكتب رئيس 
الوزراء

عرض السياسة 

 التفسري 
وصياغة القوانني 
والتنفيذ

 املوافقة 
 عىل امليزانية 
املحلية

3

6

1

4

2

5
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الت
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األشخاص املؤثرون يف الوزارات الرئيسية
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تجميع البحوث وإعادة تقدميها

يجــب نــرش نتائــج األبحــاث بطريقــة متّكــن غــري 
ــة  ــرث مالءم ــا وبأســلوب أك ــن االطــالع عليه الخــرباء م
لصنــاع القــرار مــن املقــاالت الصحفيــة التــي يتــم 
مراجعتهــا مــن قبــل الزمــالء. وقــد يشــمل ذلــك إنتــاج 
ــل  ــة أخــرى مث ــة أو مخرجــات مكتوب ملخصــات بحثي
قامئــة الحقائــق أو الكتابــة عــن النتائــج يف مدونــة. يف 
املــايض، كان هنــاك ميــل لالعتقــاد بــأن نــرش األبحــاث 
معنــي فقــط بنــرش ملخــص السياســات، ولكــن هــذه 
الطريقــة ليســت مناســبة دومــاً للبحــث محــل النظــر. 
ومــن املهــم أن تتذكــر أن املراســالت املكتوبــة - ال 
ــت  ــيني - ليس ــة األساس ــذوي املصلح ــبة ل ــيام بالنس س
غايــة يف حــد ذاتهــا، بــل يجــب اســتخدامها إىل جانــب 

ــل األخــرى. ــري والتفاع أنشــطة التأث

ــي  ــج الت ــاركة النتائ ــة مش ــج البحثي ــل الربام ــد تفض ق
توصلــوا إليهــا مــن خــالل العــروض التقدمييــة الشــفوية 
يف املؤمتــرات واالجتامعــات.  وبالنســبة للحــوار املبــارش 
اجتامعــات  يف  املشــاركة  تكــون  قــد  للسياســات، 
ــات وذوي  ــي السياس ــع واضع ــه م ــاً لوج ــرية وجه قص
ــا  ــك، حســبام أوضحن ــة. ومــع ذل املصلحــة أكــرث فّعالي
أعــاله، غالبــاً مــا يســتغرق الجهــد الــالزم للتأثــري عــىل 
ــة  ــم متعلق ــكيل مفاهي ــول لتش ــاً أط ــات وقت السياس
بالسياســات. ويف هــذا الصــدد، توفر املشــاركة النشــطة 
يف املؤمتــرات وســيلة لالســتفادة مــن مجموعــة أوســع 

ــة  ــة العام ــىل السياس ــري ع ــة والتأث ــن ذوي املصلح م
عــرب طريــق غــري مبــارش. ويف مجــال توظيــف الشــباب، 
هنــاك عــدد مــن املؤمتــرات املنتظمــة التــي تجمــع بــني 
ــىل  ــز ع ــة وترك ــن ذوي املصلح ــة م ــة متنوع مجموع

ــدروس املســتفادة يف هــذا املجــال. ــة وال األدل

املربع 7-12: التقارير وأوراق العمل املتعلقة بالسياسة 

الداخلية  املعنية  الجهات  إىل  النتائج  توصيل  يف  بالسياسات  الخاصة  التقارير  تساعد  بالسياسات:  الخاصة  التقارير 
والخارجية. ويقدم تقرير السياسة العامة النتائج األساسية للتقييم خطياً وبشكل واضح يشمل مواد مرئية )مثل الرسوم 

البيانية واألشكال البيانية( وتقدم توصيات برنامجية وسياسية.

أوراق العمل: ميكن للباحثني العمل مع فريق الربنامج لكتابة أوراق العمل واملقاالت للنرش يف املجالت األكادميية وتقديم 
نتائج البحوث يف الجامعات ومؤسسات البحث. وميكن بعد ذلك نرش أوراق العمل من خالل الجمعيات األكادميية التي 
ينتمي إليها املحققون. يعترب االستشهاد باألوراق األكادميية طريقة مفيدة لزيادة وضوح الربنامج وخلق االهتامم بني 

الجهات املانحة.

معلومة اسرتشادية   
إعداد تقارير فّعالة

البحوث 	  نتائج  أن  من  تأكد 
الخاصة بك يتم تقدميها يف سياق األدلة 

املتوفرة حول هذا املوضوع.

يجعل 	  الذي  السبب  بوضوح  تبنّي  أنك  تأكد 
البحث الذي تقدمه عىل صلة بالسياسة وما 

تنطوي عليه نتائجك.

اجعل التقرير جذاباً: إذ تزداد احتاملية قراءة 	 
كان  إذا  السياسات  واضعي  قبل  من  التقرير 

جذابا.

الصفحة 	  الرئيسية وضعها عىل  النقاط  لخص 
األوىل كقامئة واضحة مرقمة.

من 	  املتوسط  يف   - مقتضباً  التقرير  اجعل 
صفحتني إىل أربع صفحات.

فرس أي اختصار وتجنب املصطلحات التقنية 	 
)أو ارشحها بوضوح(.
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املالحظة 7.  استيعاب األدلة عند صياغة السياسة 

استخدام وسائل اإلعالم

ال يتوقــف اســتخدام وســائل اإلعــالم مثــل التلفــاز 
ووســائل اإلعــالم التقليديــة املطبوعــة ووســائل اإلعــالم 
الجديــدة عــىل التعامــل مــع واضعــي السياســات 
ــك  ــل تتخطــى ذل ــط، ب وذوي املصلحــة الرئيســيني فق
إىل تحويــل املفاهيــم الشــعبية بشــأن القضايــا املتعلقة 
بتوظيــف الشــباب. فبوجــه عــام، ال يســتفيد الباحثــون 
واملؤسســات البحثيــة املوجهــة نحــو السياســات كثــرياً 
ــري يف  ــداث تغي ــالم يف جهودهــم إلح ــائل اإلع ــن وس م
السياســة. ويحــرص الصحفيــون عــىل تطويــر القصــص 
قضيــة  وتشــكل  والقــراء،  املشــاهدين  تهــم  التــي 
ــك القصــص التــي يجــب  توظيــف الشــباب أحــدى تل
تغطيتهــا يف هــذا الصــدد. ويتمثــل التحــدي الــذي 
يواجــه الباحثــني يف إعــالم الصحفيــني بعملهــم وتقدميــه 
بطريقــة توفــر للصحفــي رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة 

ــد  ــامم. وتُع ــرية لالهت ــه بطريقــة مث ــر عن ــم تقري تقدي
قامئــة التحقــق أدنــاه مفيــدة عنــد التفكــري يف كيفيــة 
االســتعداد للكامــريا )أو االســتعداد للصحــف( وكيفيــة 
إنشــاء فريــق اســتجابة رسيــع داخــل مؤسســتك ميكنــه 

ــة. ــة ذات الصل ــع الفــرص اإلعالمي التعامــل م

تنمية القدرات

تشــمل القــدرة الداخليــة املطلوبــة الســتيعاب األبحــاث 
املعرفــة واملهــارات واملواقــف الالزمــة للوصــول إىل 
املعلومــات البحثيــة واســتخدامها وإنشــائها وتوصيلهــا. 
قــد يفتقــر واضعــو السياســات وفــرق الدعــم التابعــة 
ــارات  ــارف وامله ــن املع ــة م ــة الكامل ــم إىل املجموع له
ــا  ــا لتنفيذه ــاث وتوجيهه ــج األبح ــم نتائ ــة لتقيي الالزم
ــرب  ــة، تعت ــدول النامي ــىل مســتوى السياســات. ويف ال ع

القيــود عــىل القــدرات جديــرة باملالحظــة، خاصــة إذا ما 
أخذنــا بعــني االعتبــار القيــود التــي تواجههــا حكومــات 
ــال  ــام أن التحــرك الفّع ــوارد. ك ــدان عــىل امل هــذه البل
مــن املامرســة إىل السياســة القامئــة عــىل هــذه األدلــة 
يتطلــب يف كثــري مــن األحيــان اســتثامرات كبــرية لدعــم 
بنــاء القــدرات بــني صّنــاع القــرار الرئيســيني وموظفيهم. 
وعنــد وضــع اســرتاتيجية التأثــري عــىل السياســات، 

معلومة اسرتشادية   
تعقد  التي  املؤمترات  هذه  عن  ابحث 
توظيف  عن  أدلة  تنرش  والتي  بانتظام 

الشباب:

أسبوع األدلة السنوي للمبادرة الدولية لتقييم 	 
األثر

مؤمتر وندوات معهد إيزا القتصاديات العمل	 

املؤمتر السنوي ملنتدى البحوث االقتصادية	 

مؤمتر الفرص االقتصادية للشباب	 

بشأن 	  الدولية  العمل  منظمة  أدلة  ندوة 
توظيف الشباب

معلومة اسرتشادية   
تجميع البحوث

لتجميع  رصامة  األكرث  الُنهج  تستخدم 
البحوث يف املراجعات املنهجية، ولكنها 
ميكن أن تستغرق وقتاً طويالً إلعداد البحث، كام 
فاليشء  دامئاً.  األكرث مالءمة  الطريقة  ليست  أنها 
املهم هو اختيار طريقة التجميع املناسبة لبحثك. 

وبوجه خاص، يتعني االلتزام مبا ييل:

تستخدمها 	  التي  املنهجية  بشأن  الوضوح 
وقد  لذكرها.  وتحديدها  املراجع  عن  للبحث 
التي قمت  البيانات  قواعد  يتضمن ذلك ذكر 
بالبحث عنها، باإلضافة إىل سلسلة )أو سالسل( 
اختيار إجراء  البحث املستخدمة. ميكنك أيضاً 
البحث اليدوي، "الرتاكم" )أي البحث يف قوائم 
االقتباس من املراجع األخرى(، وتطبيق املعرفة 
وإلجراء  الخرباء.   توصيات  و/أو  الشخصية 
نهج  عىل  االتفاق  يجب  منهجية،  مراجعة 

البحث من البداية

والتأكد 	  البحث  تقييم  كيفية  بشأن  الوضوح 
من عدم مناقشة الكمية فقط، بل جودة أدلة 

البحث أيضاً

عن 	  واضحة  عامة  نظرة  كتابة  من  التأكد 
التجميع واستنباط الرسائل الرئيسية لواضعي 

السياسات واملامرسني.
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يتعــني أن تســتند اســرتاتيجية بنــاء القــدرات إىل تحديــد 
الثغــرات يف القــدرات بشــكل واضــح.

وبالنســبة ملنظمــة العمــل الدوليــة، تهــدف تنميــة 
للــدول  املؤسســية  القــدرات  تعزيــز  إىل  القــدرات 
األعضــاء، فضــالً عــن املنظــامت املمثلــة ألربــاب العمل 
ــة واملتســقة  ــة الهادف والعــامل لتيســري سياســة العامل
والتنميــة املســتدامة. ويلعــب مركــز التدريــب الــدويل 
التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة يف تورين بإيطاليــا دوراً 
ــن  ــدرات، وميك ــة الق ــب لتنمي ــري التدري ــاً يف توف هام
توســيع دوره يف تعزيــز تنميــة القــدرات املؤسســية يف 
ــة.  ــف الشــباب القامئــة عــىل األدل اســرتاتيجيات توظي

وتشــارك منظمــة العمــل الدوليــة يف تنميــة القــدرات 
للحكومــات، ليــس فقــط بوضــع وتنفيــذ وتقييــم 
ــي تســتهدف  ــة الت ــة والعمــل الوطني سياســات العامل
الشــباب، ولكــن أيضــا مــن خــالل وضــع الخطــط 
ــف،  ــات التوظي ــارات، وخدم ــب وامله ــة للتدري الوطني
ومعلومــات ســوق العمــل والخدمــات اإلحصائيــة، 

ــي. ــامن االجتامع ــم الض ونظ

إن أنشــطة تنميــة القــدرات لدعــم منظــامت أصحــاب 
العمــل بشــأن البحــوث القامئــة عــىل األدلــة يف توظيف 
ــاب  ــامت أرب ــدرات منظ ــاء ق ــدودة، وبن ــباب مح الش
العمــل يف هــذا املجــال أمــر أســايس لتعزيــز نفوذهــا يف 
مجــال السياســة العامــة ومامرســة الضغــط والدعــوة 

معلومة اسرتشادية   
كيف تصبح مصدراً للصحفيني

املراسلني 	  اعط  متاحاً.  كن 
املوجودين  وخاصة  الصحفيني، 
لساعات  يعملون  ممن  اإلخبارية  بالخدمات 
وهاتفك  املنزيل  هاتفك  أرقام  غريبة،  عمل 

الجوال وأخربهم بأنك متاح دامئاً.

االجتامعات 	  يف  الصحفيني  عن  ابحث   
واملناسبات العامة واعطهم بطاقة عملك.

اضطرار 	  إن  عنك.  األخبار  لنقل  كن مستعداً   
أحد املراسلني الصحفيني عىل معاودة االتصال 
كمصدر  لذكرك  إذن  عىل  للحصول  بك 
ملعلوماته سيقلل من فرصك. وقد يستلزم ذلك 
مبشاركة  املتعلقة  املؤسسية  القواعد  تخفيف 

وسائل اإلعالم.

عىل 	  بذكاء  وعلق  اقرأ  القضايا.  عىل  تعرف 
التطورات املتعلقة بقضيتك.

نفس 	  تلقوا  قد  الصحفيني  أن  دامئاً  تفرتض  ال 
أو  املوضوع  حول  لديك  التي  املعلومات 

النرشات اإلخبارية ذات الصلة.

تجنب الحجج البالغية واأليديولوجية؛ فمعظم 	 
الصحفيني سمعوا كل هذا من قبل.

املعلومات 	  تنقل عىل  الحقائق؛ ال  تعرف عىل 
إال إذا كنت متأكداً من صحتها.

معلومات 	  عىل  العثور  مبكان  علم  عىل  كن 
اكتساب  وبالتايل  الرسيعة  االتصال  جهات  أو 

سمعة كمصدر جيد.

معلومة اسرتشادية   
كيف تجعل التقرير الصحفي أو البيان 

الصحفي ذا أهمية إخبارية

عمل ملخص تنفيذي قصري )من 	 
3 إىل 10 صفحات(.

وأضف 	  اإللكرتوين  موقعك  امللخص عىل  انرش 
الرابط يف أي نرشة صحفية.

أو 	  الحقائق  من  قليل  عدد  سوى  تغطي  ال 
واحد،  صحفي  بيان  يف  الرئيسية  اإلحصائيات 

مع ذكر معظم الوقائع اإلخبارية باقتضاب.

بوضوح، 	  والجداول  البيانية  الرسوم  استخدم 
واعرض فقرات قصرية سلسة.

لضامن 	  إخبارية  جذب  بأدوات  التقرير  زود 
اهتامم الصحفيني به.

العام 	  بيانات  عن  امللحوظ  التغري  اعرض 
السابق، إن أمكن ذلك.

أنشئ عناوين مثرية لالهتامم تناسب اتجاهات 	 
النتائج.

أكادميية، 	  مؤسسة  ملصلحة  تعمل  كنت  إذا 
واستخدم  الرسمي  ورقها  عىل  البيانات  أصدر 

مكتبها اإلعالمي لالتصال الصحفي.

إجراء 	  خالل  من  فّعالية  أكرث  األرقام  اجعل 
مقارنات أو تقسيمها إىل وحدات مألوفة.

استفرس عن إمكانية نرش ملخص قصري للتقرير 	 
كافتتاحية رأي ضيف يف أي صحيفة.
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املالحظة 7.  استيعاب األدلة عند صياغة السياسة 

ــة  ــور ذات األهمي ــن األم ــة. وم ــاع نُهــج معين إىل اتب
الخاصــة قاعــدة األدلــة املتناميــة لـــ "اآلليــات الناجحة" 
ــل  ــاء العم ــب أثن ــباب والتدري ــامل الش ــادة أع يف ري

ــارات. ــة امله وتنمي

ونجــد الحاجــة نفســها بالنســبة ملنظــامت العــامل، إذ 
متثــل منظــامت العــامل مصلحــة املوظفــني باتبــاع نهــج 
قائــم عــىل الحقــوق ويركــز عــىل املســتوى القطاعــي 
ــة  ــامت الدميقراطي ــار املنظ ــل. وباعتب ــتوى العم ومس
مســؤولة عــن قاعــدة عضويتهــا، فــإن الرصــد والتقييــم 
الفّعــال هــام أولويــة لبنــاء القــدرات، ولكنهــام يقعــان 
ــني  ــة. ولتمك ــا التقليدي ــارج صالحيته ــري خ ــد كب إىل ح
العامليــة مــن املشــاركة بفّعاليــة أكــرب  املنظــامت 
يف عمليــات صياغــة السياســات املتعلقــة بتوظيــف 
املعرفــة  الشــباب، نحتــاج إىل )1( زيــادة مســتوى 
داخــل منظــامت العــامل بشــأن قاعــدة األدلــة لوضــع 
اســرتاتيجيات فّعالــة لتوظيــف الشــباب، )2( توفــري 
تشــخيصات ومعلومــات متاحــة وأكــرث دقــة عــن ســوق 
العمــل، )3( تســهيل تقييــم املهــارات واملعرفــة الحاليــة 

للشــباب.

ــة القــدرات  وتشــمل بعــض املجــاالت الرئيســية لتنمي
ــة مــا يــيل: يف البحــوث القامئــة عــىل األدل

W محو األمية املعلوماتية
W  انظــر( البحــث  مبنهجيــات  األســايس  اإلملــام 

)5 املالحظــة 
W االتصاالت الداخلية
W إدارة املعرفة الداخلية
W الكتابة األكادميية ومهارات التلخيص
W  مهــارات إيجــاد وتقييــم البحــوث القامئــة عــىل

األدلــة بشــأن توظيــف الشــباب
W  ،املهــارات تنميــة  بشــأن:  املوضوعيــة  املعرفــة 

األجــور وإعانــات  العامــة،  التوظيــف  وخدمــات 
W .الحوافز )أو املثبطات( للنظر يف األدلة

كــام يتطلــب التحســني الكبــري يف اســتخدام األدلــة 
القامئــة عــىل األبحــاث يف سياســات ومامرســات التنميــة 
بــذل الجهــد عــىل مســتوى الــرشكاء. ويتمثــل الهــدف 
واإلدارة  واملــوارد  والعمليــات  الهيــاكل  تحســني  يف 
والحوكمــة املؤسســية. وعــىل مســتوى النظــام، ينبغــي 

الوطنيــة  االبتــكار  بيئــات  لتحســني  الجهــود  بــذل 
واإلقليميــة. هنــاك العديــد مــن الطــرق لتحقيــق هــذا 

ــيل: ــا ي ــك م التحســني، ويشــمل ذل
W  إقامــة رشاكات بحثيــة بــني مؤسســات البحــوث

والجامعــات يف الشــامل والجنــوب، وكذلــك تعزيــز 
البحــوث يف مختلــف  التعــاون بــني مؤسســات 
ــوب( ــوب والجن ــني الجن ــاون ب ــة )التع املناطــق النامي

W  توفــري الدعــم املؤســي للجامعــات يف البلــدان
الناميــة )ال ســيام يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكــربى(
W تقديم الدعم ملجالس البحوث الوطنية
W  ترتيــب التمويــل الــالزم ملؤسســات البلــدان الناميــة

للوصــول إىل الخدمــات البحثيــة والتقنيــة للــرشكاء 
مــن البلــدان الناميــة

W  دعــم مجتمعــات املامرســة بــني الباحثــني وواضعــي
السياســات الذيــن يعملــون يف مشــكلة تنميــة 

ــة معــني ــة أو قطــاع تنمي معين
W  الراميــة الجهــود  السياســات يف  دعــم واضعــي 

إىل أن يصبحــوا أكــرث إدراكاً لألدلــة املســتندة إىل 
املتميزيــن واملســتهلكني  األبحــاث 

W  رعايــة برامــج املاجســتري والدكتــوراه اإلقليميــة
التعاونيــة.

بطبيعــة الحــال، بالنســبة ملنظــامت األبحــاث األصغــر 
وللمنظــامت التــي تديــر دراســات التقييــم، ميكــن 
تقييــد دعــم بنــاء القــدرات الــالزم إلرشاك صّنــاع 
السياســات وغريهــم مــن ذوي املصلحــة بشــكل فّعــال 
مــن خــالل املــوارد.  ومــع وضــع هــذا يف االعتبــار، يتــم 
ــا يف  ــة جهوده ــىل مواءم ــامت ع ــذه املنظ ــجيع ه تش
ــع واضعــي السياســات، ووصــف  مجــال االتصــاالت م
ــة وانعكاســات السياســات  ــج واألســاليب املنهجي النتائ
مــن خــالل مصطلحــات واضحــة وبســيطة وجعــل 
ــة قــد  ــة عــىل أي أســئلة فني املوظفــني متاحــني لإلجاب
تكــون لــدى واضعــي السياســات. وعــالوة عــىل ذلــك، 
يتــم تشــجيع هــذه املنظــامت للتواصــل مــع املنظــامت 
األكــرب، وخاصــة املنظــامت الدوليــة، مثــل منظمــة 
العمــل الدوليــة والبنــك الــدويل كــرشكاء يف جهــود 
بنــاء القــدرات لدعــم املشــاركة السياســية القامئــة عــىل 

ــة. األدل
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الخالصة

تشــجع هــذه املالحظــة الباحثــني واملتخصصــني يف 
مجــال السياســات عــىل تشــخيص وتخطيــط وبنــاء 
ــة  ــىل األدل ــة ع ــاث القامئ ــتناداً إىل األبح ــدرات اس الق
ــة.  ــر املعرف ــم وتطوي ــباب والتعل ــف الش ــأن توظي بش
وتشــمل االســرتاتيجيات املوضحــة تحليــالت ســياق 
واســرتاتيجيات  األدلــة  اســتيعاب  وخطــط  العمــل 
االتصــال والتدريــب مــع الرتكيــز عــىل تزويــد الجهــات 
ــة بشــأن  ــني باملشــورة العملي ــة عــىل كال الجانب الفاعل
التفاعــل مــع اآلخــر وضــامن أن جميــع البحــوث التــي 

ــة. ــية إيجابي ــار سياس ــا آث ــا له ــل إليه ــم التوص يت

منتجــات  باســتخدام  الباحثــون  يُنصــح  وأخــرياً، 
ومراجعــات  املنهجيــة  املراجعــات  مثــل  تجميعيــة 

األدبيــات الدقيقــة لفهــم كيــف تتناســب أبحاثهــم مــع 
ــباب.  ــف الش ــول توظي ــودة ح ــارف املوج ــدة املع قاع
ومتّكــن املنتجــات التجميعيــة الربامــج مــن تحديــد 
ــكل  ــا بش ــة عنه ــم اإلجاب ــي مل تت ــة الت ــئلة البحثي األس
كاف.  ولــن يســاعد هــذا التجميــع الباحثــني يف تشــكيل 
ــة  ــوات املعرف ــد فج ــىل س ــل ع ــة تعم ــث بطريق البح
بشــكل مثمــر فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك ليشــمل 
التواصــل بشــكل أكــرث فاعليــة مــع واضعــي السياســات 
ــف  ــات كي ــل األوســع وإثب واملامرســني يف ســياق الدلي
قدرتهــم  مــن  يحســن  أن  الجــاري  للعمــل  ميكــن 

ــة. ــج فّعال ــات وبرام ــكيل سياس لتش

النقاط الرئيسة

إن قاعــدة األدلــة التــي تدعــم تصميــم وتطويــر . 1
ــة لســوق عمــل الشــباب  ــذ سياســات فّعال وتنفي
آخــذة يف التزايــد، ومــن املرجــح أن تســتمر يف 
ــق بحــث  التوســع يف املســتقبل. وميكــن أن يتحق
الناجحــة"  "اآلليــات  لـــ  أفضــل  وفهــم  أفضــل 
خــالل  مــن  الوظائــف  إىل  الشــباب  جلــب  يف 
ــة؛  ــن األدل ــة م ــة التالي ــواع الثالث ــني األن ــع ب الجم
فالبحــث التشــخييص يفهــم عوائــق وضــع الربامــج 
والسياســات وفرصهــام؛ ويالحــظ البحــث الوصفــي 
ــث  ــني أن البح ــج، يف ح ــات الربنام ــج ومخرج نتائ
ــني  ــببية ب ــط الس ــد الرواب ــمح بتحدي ــببي يس الس

ــا. ــالت وتأثريه التدخ

ــن . 2 ــىل كل م ــة ع ــتهالك األدل ــني اس ــد تحس يعتم
األدلــة املقدمــة مــن قبــل الباحثــني وطلــب األدلة 
مــن جانــب واضعــي السياســات.  وتحتــاج كل من 
عوامــل العــرض والطلــب إىل التعــاون معــاً لنــرش 
ــل الحاســمة  ــة السياســية. وتشــمل العوام العملي
التــي تحــدد جــودة وكميــة التوريــد املهــارات 
والتمويــل واملعلومــات املطلوبــة الســتقاء األدلــة، 
ــة".  ــة "مقبول ــرب أدل ــا يعت ــأن م ــك اآلراء بش وكذل

واملعايــري  املؤسســية  بالبيئــة  الطلــب  ويتأثــر 
واألنظمــة الثقافيــة إلدارة املعرفــة، ويــدور تبــادل 
األدلــة حــول كيفيــة نقــل البحــوث بفّعاليــة مــن 

ــط "العاملــنْي". أجــل رب

اســتيعاب . 3 عــىل  املفروضــة  القيــود  كانــت  إذا 
األدلــة تكمــن بشــكل رئيــي يف العــرض، فيمكــن 
اعتــامد نُهــج لتحســني تواصــل األبحــاث ونرشهــا، 
املعرفــة  توصيــل  تســهيل  عــىل  يســاعد  مــام 
ــم بالنســبة للسياســات. وإذا كانــت  ومتكــني التعل
املشــكلة متعلقــة بالطلــب، فمــن املمكــن أن تركز 
ــتيعاب  ــي واس ــني الوع ــىل تحس ــرتاتيجيات ع االس
األبحــاث بــني واضعــي السياســات وتوســيع خــربة 
ــات". ــم السياس ــة "تعل ــر ثقاف ــوث وتطوي إدارة البح

ــة . 4 ــدة األدل ــو قاع ــتمرار من ــامن اس ــل ض ــن أج م
الباحثــني  عــىل  يجــب  بفّعاليــة،  واســتخدامها 
اســرتاتيجيات  نــرش  السياســات  وواضعــي 
ــع  ــياق ووض ــل للس ــراء تحلي ــل إج ــتباقية مث اس
خطــة اســتيعاب لألدلــة وتجميــع وتقديــم نتائــج 

القــدرات. تطويــر  البحــوث واالســتمرار يف 
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دراسة حالة: 

استيعاب األدلة بشأن أثر تدريب 
املهارات عىل السلوك املايل للشباب 

وإمكانية توظيفهم يف املغرب

© UN Photo / Jean Pierre Laffont

ــل  ــة العم ــايل وقابلي ــلوك امل ــىل الس ــارات ع ــب امله ــر تدري ــري "أث ــر التأث ــة إىل تقري ــة املاثل ــة الحال ــتند دراس تس
ــرون، 2017( ــاوش وآخ ــل )ب ــة العم ــا منظم ــي نرشته ــة" الت ــق الريفي ــباب يف املناط ــة للش ــارات التعليمي والخي
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مقدمة وسياق دراسة الحالة

يف عــام 2015، شــّكل الشــباب الذيــن تــرتاوح أعامرهــم 
ــوع  ــن مجم ــة م ــبة 27 يف املائ ــنة نس ــني 15 و29 س ب
ــؤالء  ــن ه ــد م ــدد متزاي ــه ع ــرب، ويواج ــكان املغ س
الشــباب تحديــات صعبــة يف محاوالتهــم للحصــول 
ــة إىل  ــن املدرس ــم م ــاء انتقاله ــح أثن ــل مري ــىل عم ع
العمــل. وال تــزال بطالــة الشــباب مرتفعــة، إذ أن نحــو 
ــن  ــة م ــو 40 يف املائ ــابات ونح ــن الش ــة م 90 يف املائ
ــون  ــا عاطل ــدارس هــم إم ــني بامل ــري امللتحق الشــبان غ

ــوة العمــل. ــن العمــل أو خــارج ق ع

وبعيــداً عــن العقبــات التــي تعــرتض الشــباب املغــريب 
يف مجــال التوظيــف، فهــم يواجهــون تحديــاً أكــرب 
متمثــالً يف االســتبعاد االقتصــادي. إذ يكافحــون لتوفــري 
الخدمــات  مــايل مناســب والحصــول عــىل  أســاس 
جهــات  يصبحــوا  أن  مــن  متكّنهــم  التــي  املاليــة 
اقتصاديــة فاعلــة مــن خــالل االســتعانة باملدخــرات أو 
ــاً  ــاح املســتقبلية. ووفق القــروض لالســتفادة مــن األرب
ــل  ــن تق ــني الذي ــة البالغ ــإن املغارب ــدويل، ف ــك ال للبن
أعامرهــم عــن 35 ســنة ميتلكــون مســتوى متــدٍن مــن 
الوعــي بشــأن مقدمــي الخدمــات املاليــة وخدماتهــم. 
ووجــد تقريــر آخــر صــادر عــن البنــك الــدويل أن 81.4 
ــن شــملهم االســتطالع يف  ــباب الذي ــن الش ــة م يف املائ
املغــرب يجــدون الحصــول عــىل متويــل عقبــة رئيســية 

ــا. ــة وإدارته ــم الخاص ــاء أعامله ــام إنش أم

وقــد لجــأت الحكومــة واملنظــامت غــري الحكوميــة 
بشــكل متزايــد إىل تطبيــق تدخــالت موجهــة للشــباب 
ــارات  ــريب بامله ــباب املغ ــد الش ــرض لتزوي ــة بالع معني
اقتصاديــني  كفاعلــني  يحتاجونهــا  التــي  واملعرفــة 

ــل. ــامل العم ــول ع ولدخ

تركــز دراســة الحالــة املاثلــة عــىل أحــد هــذه التدخالت 
التــي تســمى "100 ســاعة للنجــاح"، والتــي اســتهدفت 
ــاً  ــني 15 و25 عام ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت الشــباب الذي
ممــن يعيشــون يف املنطقــة الرشقيــة باملغــرب.2 يتكــون 
ــاج   ــالث وحــدات رئيســية هــي: اإلدم ــن ث ــا م منهجه
ــدر  ــامل. ص ــادة األع ــة، وري ــارات الحياتي ــايل، وامله امل
 100 دورة  تأثــري  ملعرفــة  تقييــم  بإجــراء  تكليــف 
ســاعة للنجــاح يف مجموعــة مــن النتائــج املتعلقــة 
بالدمــج املــايل وإمكانيــة التوظيــف واكتســاب رأس 
ــوا  ــاباً أعرب ــم 1,815 ش ــمل التقيي ــرشي. وش ــال الب امل
ــتخدام  ــب. وباس ــاركة يف التدري ــم باملش ــن اهتاممه ع
تصميــم التجربــة املوجهــة باســتخدام عينات عشــوائية 
ــني - مجموعــة معالجــة  ــم إنشــاء مجموعت )RCT(، ت
ــن 900  ــم م ــة تحك ــباب ومجموع ــن الش ــن 915 م م
ــة  ــات مامثل شــاب - ويتشــاركان، يف املتوســط، يف صف
ويختلفــان فقــط فيــام يتعلــق بالتعــرض للربنامــج. 
أجريــت دراســة أساســية ومتابعــة مســح ملــدة ثــالث 

ســنوات، كل ســنة عــىل حــدة.

شكلت دورة 100 ساعة للنجاح مكونًا أساسيًا ملرشوع استثامر   2

طاقات الشباب الذي تنفذه منظمة مينونايت للتنمية 
االقتصادية بتمويل من مؤسسة ماسرتكارد.

 أهداف التعلم املرجوة 
بنهايــة دراســة الحالــة املاثلــة، ســيتمكن القــارئ مــن 

اســتعراض نتائــج التعلــم التاليــة:
W  ــن األدوات إليصــال ــج اســرتاتيجي م ــف مزي توظي

نتائــج التقييــم مــع أقــى تأثــري

W  ــب ــز الطل ــبة لتعزي ــرتاتيجيات مناس ــتخدام اس اس
عــىل التقييــامت ومطابقــة الطلــب مــع توفــري 

ــة. األدل
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الجزء األول: نرش نتائج التقييم

نتائج التقييم

ــوي  ــايب ق ــري إيج ــاح تأث ــاعة للنج ــدورة 100 س كان ل
ومهــم للغايــة إذ زادت احتاملية أن يحتفظ املشــاركون 
بحســاب توفــري ألكــرث مــن عامــني بعــد انتهــاء التدخــل 
بنســبة 27 نقطــة مئويــة. وكان هــذا التأثــري ثابتــاً 
بــني الجنســني والفئــات العمريــة ومســتويات األصــول 
األرسيــة. وكان تأثــري االحتفــاظ بحســاب االدخــار أكــرب 
بــني النســاء )32 نقطــة مئويــة( مقارنــة بالرجــال 
ــك إىل أن النســاء دون  ــة(. ويشــري ذل )21 نقطــة مئوي
خــوض التدريــب أقــل ميــالً لالحتفــاظ بحســاب توفــري 

ــة(. ــري الثقافي مســتقل )بســبب املعاي

ــن  ــرث م ــتفيدون أك ــناً يس ــرب س ــراد األك ــدو أن األف ويب
ــة مــام يظهــر  ــة املالي ــة والتوعي التدريــب عــىل املعرف
تأثــرياً واضحــاً وكبــرياً لالنحرافــات القياســية مبعــدل 0.6 
عــىل مــؤرش محــو األميــة املاليــة. وهنــاك أدلــة ضعيفــة 
ــبة  ــل، بالنس ــد أق ــاً، إىل ح ــح أيض ــذا صحي ــىل أن ه ع

للرجــال والشــباب مــن األرس األكــرث ثــراًء.

عــىل  املرتتبــة  اآلثــار  أن  عــىل  دليــل  أي  يوجــد  ال 
االحتفــاظ بحســاب التوفــري ومحــو األميــة املاليــة تعود 
بالنفــع عــىل املدخــرات الفعليــة، وال توجــد أي زيــادة 
ــة  ــر الذاتي ــتخدام التقاري ــة يف اس ــة إحصائي ذات دالل

ــخصية. ــرات الش ــاظ باملدخ ــة يف االحتف ــن امليزاني ع

هناك أدلة عىل أن املشاركني من األرس األكرث ثراًء كانوا 
أكرث عرضة لالقرتاض منذ بداية التدريب، ورمبا تشجعوا 
عند رؤية االقرتاض كخيار قابل لالستمرار لزيادة األرباح 
من  الرغم  وعىل  املالية.  األهداف  وتحقيق  املستقبلية 
ثراًء  األقل  األرس  من  الشباب  قد شجعت  املشاركة  أن 
الضامنات  إىل  االفتقار  أن  إال  قروض،  عن  البحث  عىل 
أو االئتامن املرتبط بالسمعة كان من شأنه أن يحد من 

معدالت االقرتاض األعىل.

تأثــريات  الدراســة أي دليــل عــىل وجــود  مل تجــد 
الذاتيــة  املشــاركني  كفــاءة  عــىل  املــدى  طويلــة 

وقدراتهــم الذاتيــة يف القيــادة والعمــل الجامعــي وحــل 
ــل أن  ــن املحتم ــرة. وم ــة يف املخاط ــكالت والرغب املش
يكــون توقيــت اســتبيان املتابعــة )بعــد عــام مــام هــو 
مخطــط لــه يف البدايــة( ذا صلــة: بعــد ثــالث ســنوات 
مــن املســح األســايس، مــن املحتمــل أن يكــون أي تأثــري 
ــل  ــل عوام ــن قب ــه م ــب علي ــم التغل ــالىش أو ت ــد ت ق
التأثــري األخــرى، مبــا يف ذلــك الكفــاح لتأمــني العمــل أو 

ــل. ــة األج ــداف طويل ــق أه لتحقي

املشـاركة يف سـوق  آثـار مختلفـة عـىل  كانـت هنـاك 
العمـل والخيـار التعليمـي إذ ظهـر أن املشـاركني مـن 
الذكـور واملشـاركني األكـرب سـناً واملشـاركني مـن األرس 
األكـرث ثـراًء أكـرث ميـال للبقـاء يف التعليـم والبقـاء خارج 
القـوة العاملـة. ويف املجموعـات الفرعيـة الثالثـة، مثـة 
اتجاهـان يحـركان النتائج؛ إذ مييل املشـاركون إىل البقاء 
لفـرتة أطـول يف التعليـم، وإذا كانـوا يف التعليـم، فمـن 
غـري املرجـح أن يبحثـوا عـن عمـل أو وظيفـة. ويبـدو 
أن هـذا السـلوك متسـق مـع اسـتثامر الشـباب بشـكل 
أكـرب يف التعليـم سـواء مـن خـالل الحضور لفـرتة أطول 
سـوق  ألنشـطة  أقـل  وقـت  تخصيـص  خـالل  مـن  أو 
العمـل. وهنـاك بعـض األسـس املنطقيـة للنظـر يف أن 
بعـض  للتدريـب جعـل  الفرعيـة  املجموعـات  تعـرض 
أعضائهـا يعتـربون أن االسـتثامر يف التعليـم مـن شـأنه 
أن يسـاعدهم عـىل تحقيـق أهدافهـم طويلـة املـدى 

بسـهولة أكـرب مـن دخـول سـوق عمـل صعبـة.

ال يوجــد أي دليــل عــىل أن املشــاركة يف التدريــب 
أثــرت بشــكل منهجــي عــىل نتائــج أو خيــارات ســوق 
العمــل طويلــة األجــل ذات الصلــة باملســتوى التعليمي 

للنســاء واملشــاركني األصغــر ســناً واألقــل تعليــامً.

أدى زيادة مسـتوى االسـتنزاف يف مسـح املتابعة - الذي 
مقارنـة  النصـف  إىل  العينـة  انخفـاض حجـم  إىل  أدى 
بالدراسـة االسـتقصائية األساسـية - إىل خفـض القـدرة 
بشـدة  العامـل  هـذا  حـد  وقـد  للدراسـة.  اإلحصائيـة 
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مـن خيـارات تصنيـف النتائـج حسـب فئـات اجتامعية 
اقتصاديـة ودميوغرافيـة وجغرافيـة ذات صلة.

مقتبس من جونس، 2009.  3

موضوعات للمناقشة
كان النظــري الحكومــي لــدورة 100 ســاعة للنجــاح . 1

هــو وزارة الداخليــة، وعــىل وجــه التحديــد املبادرة 
الوطنيــة للتنميــة البرشيــة )INDH(. يريــد رئيس 
ــن  ــاً م ــة ملخص ــة البرشي ــة للتنمي ــة الوطني الهيئ
ــا  ــر وآثاره ــم األث ــج تقيي ــول نتائ ــطر ح ــة أس ثالث

عــىل الشــباب املغــريب.  مــاذا تكتــب؟

ــة . 2 ــة البرشي ــة للتنمي ــادرة الوطني ــق املب ــد فري يري
معرفــة األدوات التــي ينبغــي عليهــم اســتخدامها 
لزيــادة أدلــة التقييــم. هــل ميكنــك تخطيــط 

ــم؟ ــوة له ــوة بخط ــة خط عملي

الجزء الثاين: بناء الطلب
ــرأ  ــم، ق ــن التقيي ــاء م ــن االنته ــري م ــت قص ــد وق بع
رئيــس الهيئــة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة مقــاالً يف 

ــيل: ــا ي ــد مب ــهرية تفي ــة ش ــة تنموي ــرشة إخباري ن

التجريبيــة  وشــبه  التجريبيــة  املنهجيــات  "تتطلــب 
منــوذج تدخــل "جرعــات"، حيــث يتــم تســليم منــوذج 
قيــايس واحــد يناســب جميــع املخرجــات - مثــل 
دورة تدريبيــة - لجميــع املشــاركني، بغــض النظــر عــن 
وضعهــم الفــردي. ومياثــل ذلــك إعطــاء نفــس القــرص 
لجميــع املــرىض الذيــن يعتقــد أن لديهــم مــرض معــني، 
ــور  ــة )العث ــة معقول ــة منطقي ــك مواجه ــب ذل ويتطل
لتمثيــل حالــة  يكفــي  كبــرية مبــا  عــىل مجموعــة 
مشــابهة لتلــك التــي تتلقــى التدخــل(. يف ضــوء تلــك 
الــرشوط، يصبــح مــن اليســري عــىل بعــض أنــواع الربامج 
أن تثبــت تحقيــق التأثــري املفيــد، بينــام يصعــب ذلــك 
عــىل برامــج أخــرى. ويناســب ذلــك توفــري اللقاحــات 
والطعــام املــدريس أو التحويــالت النقديــة والتدريــب.

العمـل يف مجـاالت أخـرى أقل قابليـة لهـذه املقاربات. 
ويشـمل ذلـك االتصـال والدعـوة إذ تنتـج العديـد مـن 

العوامـل املعقـدة واملتفاعلـة التغيري )وليـس أي تدخل 
مـن  يكـون  حيـث  للقطـاع  الشـاملة  والُنهـج  واحـد(، 
املسـتحيل تحديـد مجموعـة مقارنة معقولـة لتمثيل ما 
كان سـيحدث دون التدخـل. ويف منـاخ يتـم فيـه اتخاذ 
القـرارات السياسـية اسـتناداً إىل "األدلـة" وحدهـا، قـد 
تتعـرض هـذه األنـواع مـن املجـاالت املعقـدة لضغـوط 
ال مـربر لهـا، أو تفقـد التمويـل بحيث ال ميكـن تقييمها 
بسـهولة. وال يوجـد هنـاك أي تربيـر لهـذا التحيـز، بـل 
ميكـن أن يولـد دوافع تتعارض مع املامرسـات الرئيسـية 
والـدروس املسـتفادة حـول فّعاليـة املعونـة واملسـاءلة 
والتعلـم وكيـف يحـدث التغيـري املسـتدام. وعليـه، فإن 
الُنهـج القامئـة عىل األدلة بشـأن األثر تعـرّض آلية تعلم 

تدخـالت التنميـة للخطر.3

ُوزعــت النــرشة عــىل نطــاق واســع يف املبــادرة الوطنيــة 
اآلن  املبــادرة  موظفــو  ويشــعر  البرشيــة.  للتنميــة 
بالقلــق مــن أن التقييــم التجريبــي قــد يــؤدي إىل صنــع 
سياســات متحيــزة عنــد إظهــار نتائــج مثــرية لالهتــامم.
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موضوعات للمناقشة

مــا الــذي ســتفعله لبنــاء الطلــب عــىل أدلــة . 1
للتنميــة  الوطنيــة  املبــادرة  إطــار  يف  التقييــم 

البرشيــة؟

هــل توافــق عــىل املقــال؟  هــل هنــاك خطــر مــن . 2
هــذا النــوع مــن التحيــز لوضــع السياســات؟
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