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شكر وتقدير

مثـرة  للشـباب  الالئقـة  الوظائـف  قيـاس  دليـل  ميثـل 
جهـد مشـرتك وتعـاون وثيـق بـني مجموعة مـن الخرباء 
مـن منظمـة العمـل الدوليـة )ILO( والهيئـات املكّونـة 
الرئيسـية، وكذلـك مـن الـرشكاء الخارجيـني. ويعـّد هـذا 
الدليـل نتـاج لعمـل وحـدة برنامـج تشـغيل الشـباب يف 
منظمـة العمل الدولية )YEP(، وقد تّم وضعه بالتعاون 
الوثيـق مـع الفـروع والوحـدات األخـرى التابعـة إلدارة 
سياسـة االسـتخدام مبا يف ذلك وحدة سياسـة االسـتخدام 
الُقطريـة لفـرع تحليل سـوق العمل واالسـتخدام، وفرع 
مهـارات التوظيف، وفـرع التنمية واالسـتثامر. ويتضمن 
املسـاهمون الرئيسـيون اآلخرون مكتب التقييم، وإدارة 
املشـاريع، وإدارة البحـوث، والعمـل األفضـل، واملكتـب 
اإلقليمـي للدول العربية، وفريق العمل الالئق يف شـامل 
واملكتـب  وإريرتيـا،  ملـر  الُقطـري  واملكتـب  أفريقيـا، 
القطـري للجزائـر وليبيـا واملغـرب وتونـس وموريتانيـا، 
ومكتـب األنشـطة العامليـة، ومكتـب أنشـطة أصحـاب 
العمـل، واملركـز الـدويل للتدريـب التابع ملنظمـة العمل 

.)ITCILO(الدوليـة

كـام أمكن وضع هـذا الدليل بفضل الدعم السـخي من 
الصنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة )IFAD(، يف إطـار 
مرشوع مشـرتك بـني الصندوق ومنظمة العمـل الدولية 
بعنـوان "تعزيـز الرصـد والتقييـم الجنسـاين يف العاملـة 
الريفيـة يف الـرشق األدىن وشـامل أفريقيـا". ومـن خالل 
بحـوث التأثـري الصارمـة، يهـدف هـذا املـرشوع املعنـي 
بتنميـة القـدرات والتعلّـم إىل فهـم "عوامـل النجـاح" 
يف تعزيـز تعميـم مراعـاة املنظـور الجنسـاين، مـن أجل 
تحقيـق غايـة قصـوى تتمثـل يف تحقيـق املسـاواة بـني 
الجنسـني يف نتائـج العاملـة الريفيـة يف جميـع أنحـاء 

ملنطقة. ا

يف  مراجعـة  إجـراء  عـىل  الصياغـة  عمليـة  اشـتملت 
اجتـامع للخـرباء يف مـارس/آذار 2017، حيـث تـّم إبداء 
صموئيـل  الخـرباء:  اجتـامع  ضـّم  ممتـازة.  تعليقـات 

أصفهـا، نعومي أسـوكاي، ناتايل بافيتـش، رومولو كابيزا، 
خوان تشـاكالتانا، فريونيكا إسـكوديرو، سـريجيو إرياريت 
ليختينفيلـد،  توبيـاس  كلـني،  جان-فرانسـوا  كويـزادا، 
بيـدرو مارتينـز، نـوال املرزوقـي، رويت منديـز، محمـد 
بارياروتـو،   أوريليـو  هيغنـز،  أو  نيـال  مامادزينجـو، 
أريانـا رويس، روالنـد سـارتون، أولغـا  بيلليكـر،  ميـكل 
سرتييتسـكا-إلينا، سـتيفن توبـني، سانشـري توغشـيميغ، 

بيـرت فـان رويـج، وبيـرت ويشـامند.

الدليـل  صياغـة  تنسـيق  مهمـة  غارديـر  درو  تـوىل 
وتأليـف املالحظـات 1 و 3 و 7. وكتـب جونـاس بـاوش 
املالحظتـني 4 و 5. وقـدم بـول بـريب إي، وفريينا بروير، 
بويرتـو  وسـوزانا  كوفاسـيفيتش،  وسـونيا  دايـر،  وبـول 
غونزاليـس، وفيليكس فايدنكاف مسـاهامت فنية كبرية 
طـوال الوقـت. وقـام مـات ريبـي بتأليـف العديـد من 
دراسـات الحالـة وقـام بـدور القـارئ قبـل األخـري. تـّم 
تحريـر الدليـل بواسـطة Book-Now وتجمعيـه مـن 
التابـع ملنظمـة العمـل  قبـل املركـز الـدويل للتدريـب 

الدوليـة.

العامليـة  الرشاكـة  لفصـل  تطبيًقـا   6 املالحظـة  تعـد 
نجـاح  مـدى  ""قيـاس  بعنـوان  الشـباب  لتوظيـف 
التدخـالت التـي تهـدف لتحسـني سـبل عيـش الشـباب 
- دليـل عمـي للرصـد والتقييـم"، تأليف كيفـني هيمبل 

فيـاال. وناثـان 

سياسـة  إدارة  مديـر  يل،  سـانغهون  مـن  كل  قـدم 
االسـتخدام، وسـوكتي داسـجوبتا، رئيـس فـرع تحليـل 
رئيـس  نيبولـوين،  وفالـرت  واالسـتخدام،  العمـل  أسـواق 
وحـدة برنامـج عاملـة الشـباب، توجيهات عامـة إلعداد 

املطبوعـة. هـذه 

ميكن إرسـال األسـئلة أو املالحظات الخاصة بهذا الدليل 
youth@ilo.org :إىل وحدة برنامج عاملة الشباب
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متهيد

يف يونيــو / حزيــران 2012، قــرر مؤمتــر العمــل الــدويل 
ملنظمــة العمــل الدوليــة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن 
أجــل إيجــاد حــل ألزمــة عاملــة الشــباب غــري املســبوقة 
ــو  ــتهدف من ــب يس ــدد الجوان ــالل نهــج متع ــن خ م
ويتضمــن  الئقــة.  عمــل  فــرص  وخلــق  العاملــة 
ــت  ــان وق ــباب: ح ــة الش ــة عامل ــون "أزم ــرار املعن الق
العمــل" )منظمــة العمــل الدوليــة، 2012 أ( مجموعــة 
مــن االســتنتاجات التــي تشــكل مخططــاً لصياغــة 
االســرتاتيجيات الوطنيــة لتشــغيل الشــباب. ويحــذر 
التقريــر األســايس املصاحــب )منظمــة العمــل الدوليــة، 
2012 ب( بأنــه "ال تــزال هنــاك ثغــرات رئيســية يف 
املعــارف )حــول "عوامــل النجــاح" يف عاملــة الشــباب(. 
وقــد جــرت عمليــات تقييــم صارمــة قليلــة نســبياً 
لجميــع هــذه السياســات والربامــج، وألثرهــا عــىل 
املــدى القصــري وعــىل املــدى الطويــل، ولتكاليفهــا 
النســبية مقارنــة باملنافــع، مبــا يف ذلــك يف البلــدان 
املتقدمــة. وال بــد مــن إيجــاد حــل لذلــك إذ مــن شــأن 
الــدروس املســتفادة واملســتمدة مــن عمليــات التقييــم 
ــج وإىل  ــة يف الربنام ــن الفعالي ــد م ــي إىل املزي أن تف
ــاء  اســتهداف أفضــل للمــوارد الشــحيحة. ويتســم البن
املتواصــل لقاعــدة املعــارف بشــأن السياســات والربامــج 
القطريــة وتقييــم أثــر مجموعــة التدابــري املتخــذة 

ــوى." ــة قص بأولوي

لقــد اســتجابت منظمــة العمــل الدوليــة لهــذه الدعــوة 
ــود  ــن جه ــرب ضم ــتثامرات أك ــام باس ــالل القي ــن خ م
ــأيت  ــباب. وي ــة الش ــول عامل ــة ح ــدة األدل ــر قاع تطوي
 "What works in youth employment" برنامــج 
كعــرض مــن منظمــة العمــل الدوليــة إىل الهيئــات 
الصــارم  والتقييــم  الرصــد  يف  ملســاعدتها  املكّونــة 
لربامجهــا وسياســاتها بشــأن عاملــة الشــباب، علــامً بــأن 
الهــدف مــن الربنامــج يتألــف مــن شــقني: )1( ضــامن 
القيــاس الدقيــق لنتائــج عاملــة الشــباب و )2( تشــجيع 
ــة الشــباب  ــي تســتهدف عامل التدخــالت والربامــج الت
ــيايس.  ــوار الس ــالل الح ــن خ ــة م ــىل األدل ــة ع والقامئ
ــاء  ــالل بن ــن خ ــة م ــل الدولي ــة العم ــاهم منظم وتس

ــدم  ــد التق ــج يف رص ــاس النتائ ــة بقي ــدرات الخاص الق
ــة املســتدامة  ــق هــدف التنمي املحــرز يف مســار تحقي
املطــرد  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز  بشــأن  الثامــن 
الكاملــة  والعاملــة  واملســتدام،  للجميــع  والشــامل 

ــع. ــق للجمي ــل الالئ ــري العم ــة، وتوف واملنتج

بــدأ عمــل منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن قيــاس نتائج 
عاملــة الشــباب ىف عــام 2010 مــع الصنــدوق مــن أجل 
ــم اســتكامل هــذا  التقييــم يف مجــال عاملةالشــباب. ت
العمــل بتقريــر "أزمــة عاملــة الشــباب: دعــوة للعمــل" 
و "خطــة املتابعــة" املناظــرة لهــا )2012-2019(، والتــي 
تضمنــت الدعــوة إىل تحســني عمليــة تقييــم التدخــالت 
لدعــم نتائــج عاملــة الشــباب بشــكل أفضــل. وتــاله يف 
عــام 2013 "مجــال األهميــة الحرجــة: عوامــل النجــاح 
يف املهــارات وعاملــة الشــباب" بغيــة تقديــم املســاعدة 
املاليــة والتقنيــة مــن أجــل إجــراء تقييــم صــارم لعاملــة 
الشــباب. ومنــذ ذلــك الحــني، تــّم وضــع نُهــج إقليميــة، 
مبــا يف ذلــك مبــادرة "تقييــم"، وهــي رشاكة بــني منظمة 
العمــل الدوليــة والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة 
)IFAD( كجــزء مــن مــرشوع ميولــه الصنــدوق بعنــوان 
"تعزيــز الرصــد والتقييــم الجنســاين يف العاملــة الريفيــة 
يف الــرشق األدىن وشــامل أفريقيــا". ومــن خــالل بحــوث 
التأثــري الصارمــة، يهــدف هــذا املــرشوع املعنــي بتنميــة 
القــدرات والتعلـّـم إىل فهــم "عوامــل النجــاح" يف تعزيــز 
تعميــم مراعــاة املنظــور الجنســاين، مــن أجــل تحقيــق 
غايــة قصــوى تتمثــل يف تحقيــق املســاواة بني الجنســني 

يف نتائــج العاملــة الريفيــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة.

ــدم  ــذي يق ــل ال ــذا الدلي ــا ه ــياق، وضعن ــذا الس يف ه
مدخــالً شــامال ًإىل موضوعــات قيــاس النتائــج وتقييــم 
ــباب  ــة الش ــال عامل ــي يف مج ــا العم ــر، وتطبيقه األث
مــن  املســتمدة  األدلــة  تفــي  أن  ميكــن  وكيــف 
الربامــج.  إىل تحســني  النتائــج  قيــاس  اســرتاتيجيات 
ويحدونــا أمــل صــادق يف أن يســاعد هــذا الدليــل 
الــرشكاء االجتامعيــني واملامرســني يف اتخــاذ قــرارات 
مســتنرية عنــد اختيــار أطــر التقييــم التــي تفيــد 
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ــباب وأن  ــىل الش ــز ع ــي ترك ــج الت ــم والربام منظامته
تســاهم يف تعزيــز قطــاع عاملــة الشــباب بشــكل عــام. 
وإذا اســتطعنا أن نســتخلص يف املســتقبل أدلــة أقــوى 
ــا  ــي يجــري تنفيذه ــدة الت ــادرات الجي ــة املب ــن كاف م
لدعــم الشــباب يف جميــع أنحــاء العــامل ومــن الخــربات 
الواســعة مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، ســيكون 

لدينــا أيضــا صوتــاً أقــوى إلقنــاع صنــاع السياســة 
ثبتــت نجاحهــا.  التــي  التدخــالت  لتوســيع نطــاق 
املشــرتك  والعمــل  التعــاون  مواصلــة  إىل  ونتطلــع 
ــة  ــال التنمي ــني يف مج ــات، والعامل ــاع السياس ــني صن ب
ــد  ــل تزوي ــن أج ــة م ــاب املصلح ــن أصح ــم م وغريه
ــتحقونها. ــي يس ــة الت ــرص االقتصادي ــد بالف ــادة الغ ق

فالرت نيبولوين
رئيس

وحدة برنامج تشغيل الشباب
فرع تحليل سوق العمل واالستخدام

سوكتي داسجوبتا
رئيس

فرع تحليل سوق العمل واالستخدام
إدارة سياسة االستخدام
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املقدمة

 إن االستثامر اليوم يف عاملة الشباب 

يعني االستثامر يف حارض مجتمعاتنا ومستقبلها.

غاي رايدر، املدير العام ملنظمة العمل الدولية

تشـري التقديـرات إىل أن الشـباب ميثلـون أكرث من 35 يف 
املائـة من السـكان العاطلني عن العمـل يف جميع أنحاء 
العـامل )منظمة العمـل الدولية، 2017 أ(. وبينام اسـتقر 
معـدل البطالـة للشـباب يف العامل عنـد 13 يف املائة عام 
2016، فقـد ارتفـع بشـكل طفيـف إىل 13.1 يف املائـة 
يف عـام 2017. وميثـل الرقـم املقـدر البالـغ 70.9 مليون 
شـاب عاطـل عـن العمل يف عام 2017 تحسـناً مهامً من 
ذروة األزمـة التـي بلغـت 76.7 مليـون يف عـام 2009، 
إال أنـه مـن املتوقـع أن يرتفـع هـذا الرقـم مبائتـي ألف 
يف عـام 2018، ليصـل إىل مـا مجموعـه 71.1 مليـون. 
واألهـم مـن ذلـك أن 39 يف املائـة مـن العامل الشـباب 
يف البلـدان الناشـئة والناميـة – وعددهـم 160.8 مليون 
شـاب - يعيشـون يف فقر مدقع أو مبسـتوى قريب منه، 
مبعنـى أنهم يعيشـون عىل أقل مـن 3.10 دوالر أمرييك 
يف اليـوم الواحـد )عـىل أسـاس تعـادل القـوة الرشائيـة 
يف عـام 2011(. ويعـد أكـرث مـن اثنـني مـن كل خمسـة 
شـباب يف سـن العمـل اليـوم عاطلـني عـن العمـل أو 
عاملـني ولكـن يظلـون فقـراء، وهـو واقع مؤسـف يؤثر 

عـىل املجتمعـات يف جميـع أنحـاء العامل.

وعـىل الرغـم مـن صعوبـة هـذا الوضـع، إال أن اعتـامد 
التنميـة املسـتدامة يف عـام 2015، وتركيزهـا  أهـداف 
الواضـح عـىل العمل الالئق يوفـر األمل للشـباب الذين 
العمـل  منظمـة  وتحـرص  العمـل.  عـامل  إىل  ينتقلـون 
ومنظـامت  الحكومـات   - املكّونـة  وهيئاتهـا  الدوليـة 
تحقيـق  عـىل   - العمـل  أصحـاب  ومنظـامت  العـامل 
أهـداف عامليـة بشـأن العمـل الالئـق والنمـو الشـامل. 
ومُتثـل مصالـح الشـباب متثيـالً قويـاً يف أهـداف التنمية 
املسـتدامة، وتحديـداً يف الهـدف األول بشـأن القضـاء 
التعليـم  توفـري  بشـأن  الرابـع  والهـدف  الفقـر،  عـىل 
الجيـد والهـدف الثامـن بشـأن العمـل الالئـق والنمـو 

الهـدف  مـن  السـادس  املقصـد  ويتنـاول  االقتصـادي. 
مـن  اسـتضعافاً  األكـرث  الفئـات  رفـاه  رصاحـة  الثامـن 
الشـباب، إذ ينـص عـىل "الحـد بدرجـة كبرية من نسـبة 
الشـباب غـري امللتحقني بالعاملـة أو التعليم أو التدريب 
بحلـول عـام 2020". وبالنسـبة للمامرسـني املتخصصـني 
يف مجـال عاملـة الشـباب، تعـد هذه الفئة من الشـباب 
الرئيـي.  االهتـامم  محـور  واملهّمشـني  املسـتبعدين 
عـىل  املتنامـي  الشـاب  الجيـل  هـذا  مسـار  ويعتمـد 
تكاملـه االجتامعـي واالقتصـادي، وقدرتـه عـىل العيـش 

حيـاة ُمرضيـة ومشـاركته يف املجتمـع ومسـاهمته.

إن اتخـاذ إجـراءات فعالـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف 
التنميـة املسـتدامة يتطلـب اتبـاع نهـج منظـم للقياس 
املتحـدة  األمـم  وضعـت  اإلطـار،  هـذا  ويف  والتقييـم. 
خطـة إلعداد التقارير تسـتند إىل النتائـج، بهدف تقييم 
ورصـد تحقيق أهداف التنمية املسـتدامة ومسـاهامت 
وكاالت األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء. وأثنـاء رصـد 
توفـر  املسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  تنفيـذ  وتقييـم 
وثيقـة جـدول أعـامل 2030 توجيهـات من أجـل إجراء 
عمليـات املتابعـة املنتظمـة والدقيقـة )األمـم املتحدة، 
2015(. وتعـرتف وثيقة جدول أعـامل 2030 بأن عملية 
مراجعـة أهـداف التنميـة املسـتدامة تتطلـب "تعزيـز 
دعـم بنـاء القـدرات للبلـدان النامية، مبـا يف ذلك تعزيز 

نظـم البيانـات الوطنيـة وبرامـج التقييـم".

يســاهم هــذا الدليــل يف جهودنــا الجامعيــة يف التحــرك 
ــامن  ــتدامة وض ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــو تحقي نح
الحصــول عــىل فــرص عمــل أفضــل للشــباب عــن 
ــاس  ــة لقي ــم فعال ــذ نظ ــىل تنفي ــجيع ع ــق التش طري
النتائــج يف الربامــج والتدخــالت التــي تســتهدف عاملــة 
ــات  ــارات السياس ــل خي ــذا الدلي ــزز ه ــباب. ويع الش
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والربامــج القامئــة عــىل األدلــة مــن خــالل تزويــد 
رشكاء منظمــة العمــل الدوليــة وأصحــاب املصلحــة 
بــاألدوات الالزمــة إلســناد أعاملهــم إىل نتائــج إيجابيــة 
ــع  ــامً واس ــل قس ــن الدلي ــباب، إذ يتضم ــق بالش تتعل
ــالت  ــن التدخ ــئة ع ــريات الناش ــاول التغي ــاق يتن النط
ــم  ــم تقدي ــام يت ــباب. ك ــة الش ــتهدف عامل ــي تس الت
ــة  ــف الالئق ــج الوظائ ــاس نتائ ــأن قي ــات بش التوجيه
للشــباب عــىل أســاس فرضيــة مفادهــا أننــا، مــن أجــل 
خلــق فــرص العمــل وتحســني ظــروف العمــل وتحقيــق 
ــن  ــد م ــاج إىل املزي ــتدامة، نحت ــة املس ــداف التنمي أه
األدلــة حــول "عوامــل النجــاح" واألهــم مــن ذلــك، هــل 
ميكننــا تحديــد "كيــف" و "ملــاذا" تنجــح التدخــالت ليك 
يُسرتشــد بهــا يف عمليــة تصميــم الربامــج يف املســتقبل؟

عــىل الرغــم مــن أن الثغــرات يف املعــارف ال تــزال 
ــرة  ــة املتوف ــدة األدل ــأن قاع ــول ب ــة، نســتطيع الق قامئ
ــه قبــل 10 ســنوات وأنهــا  اآلن أقــوى مــام كانــت علي
آخــذة يف النمــو مبعــدل واســع النطــاق. وقــد حــددت 
حــول  مؤخــراً  صــدرت  التــي  املنهجيــة  املراجعــة 
ــباب"  ــل للش ــوق العم ــج س ــني نتائ ــالت لتحس "التدخ
)كالوف وآخــرون، 2017( 113 تقريــر تقييــم صــارم 
مــن أجــل إدراج تلــك التقاريــر يف التحليــل التجميعــي، 
وقــد تــّم إصــدار 74 منهــا منــذ عــام 2010. كــام كانــت 
النتائــج الرئيســية للمراجعــة مشــجعة: وعمومــاً، ميكــن 
أن تفــي التدخــالت التــي تســتهدف عاملــة الشــباب 

والدخــل  العمــل  عــىل  إيجابيــة  آثــار  تحقيــق  إىل 
للشــباب. ومــع تزايــد األدلــة العامليــة، ســتزداد فعاليــة 
التدخــالت التــي تســتهدف عاملــة الشــباب، مــام يؤدي 

ــة بشــكل أفضــل للشــباب. ــف الئق ــري وظائ إىل توف

ــد  ــاس والرص ــط القي ــاراً يرب ــل إط ــذا الدلي ــرتح ه يق
ــر املســتند  ــم األث ــذ بتقيي العمــي املرتكــز عــىل التنفي
إىل البحــث. ويتحقــق ذلــك اإلطــار مــن خــالل سلســلة 
ــىل  ــا ع ــارئ خالله ــع الق ــن ســبع "مالحظــات"، يطل م
ــالت  ــع التدخ ــخيص ووض ــية يف تش ــوات الرئيس الخط
نظــام  وتطويــر  الشــباب،  تســتهدف عاملــة  التــي 
ــباب  ــة الش ــؤرشات عامل ــد م ــج وتحدي ــاس النتائ لقي
ــة  ــرة عام ــل إىل نظ ــل أن ينتق ــة، قب ــية املقابل الرئيس
عــىل أنــواع نُهــج التقييــم املتاحــة لقيــاس نتائــج 
ــة  ــك الطــرق غــري التجريبي ــة الشــباب، مبــا يف ذل عامل
وشــبه التجريبيــة والتجريبيــة التــي تشــجع التفكــري يف 
ــة بطــرق  ــاول قامئ ــيتم تن ــذ، س ــناد. بعدئ تحــدي اإلس
التقييــم املتاحــة وأخــرياً، ســيتم توفــري التوجيــه بشــأن 
كيفيــة ضــامن االســتفادة مــن النتائــج املســتمدة مــن 
ــات  ــة يف عملي ــىل األدل ــزة ع ــم املرتك ــات التقيي عملي
بالتوظيــف  املتعلقــة  السياســات  وصياغــة  الحــوار 
ــات  ــة بدراس ــات الفني ــتكمل املالحظ ــباب. وتُس والش
حالــة تفاعليــة يف نهايــة كل مالحظــة، مــن أجــل 
ــم يف الفصــل حــول  اســتخدامها لتكملــة أنشــطة التعلّ

ــوع. ــذا املوض ه

حول هذا الدليل

الهدف 

ــارئ  ــاة الق ــل إىل مواف ــذا الدلي ــالل ه ــن خ ــدف م نه
باملجموعــة األساســية مــن املفاهيــم واألدوات الالزمــة 
التخــاذ قــرارات مســتنرية حــول أفضــل الســبل لقيــاس 
وتقييــم نتائــج التدخــالت التــي تســتهدف عاملــة 
ــة  ــة لعملي ــاة الكامل ــتعرض دورة الحي ــباب. ونس الش
ــدءاً مــن  ــة الشــباب، ب ــي تســتهدف عامل التدخــل الت
ــام  ــع نظ ــروراً بوض ــج، وم ــم الربام ــخيص وتصمي التش
للرصــد وقيــاس النتائــج. ونســعى إىل توفــري فهــم 
التقييــم  مــن خيــارات  متنوعــة  واضــح ملجموعــة 
املتاحــة والقضايــا التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد 

ــم  ــداف التعلّ ــوء أه ــب، يف ض ــة األنس ــار الطريق اختي
والســياق التشــغيي. باإلضافــة إىل ذلــك، يصــف الدليل 
كيفيــة إدارة تقييــم األثــر، إن كان هــو طريقــة التقييــم 

ــارة. املخت

تتمثــل غايتنــا األســمى يف إرســاء أســاس ســليم لصنــع 
السياســات والربامــج مــن خــالل زيــادة عــدد عمليــات 
تقييــم الجــودة يف مجــال عاملــة الشــباب، مــام يســهل 
عمليــة توســيع نطــاق التدخــالت الناجحــة وتكرارهــا. 
للتعلّــم  كأداة  التقييــم  مفهــوم  ترســيخ  إىل  ونربــو 
ــه مجــرد مامرســة  الداخــي والخارجــي بــدالً مــن كون
التقييــم  للمســاءلة، إذ ميكــن أن يــؤدي اســتخدام 



نظرة عامة 

ملعرفــة املزيــد حــول أداء أي تدخــل إىل تســهيل اإلدارة 
ــكالت يف  ــىل املش ــرف ع ــن التع ــث ميك ــة حي التكيُّفي
وقــت مبكــر وتعديــل املرشوعــات وفًقــا لذلــك. وميكن 
ــم مشــاركتها  ــي يت ــدروس املســتفادة الت أن تســاعد ال
ــل  ــاذج التدخ ــار من ــىل اختي ــن ع ــام اآلخري ــكل ع بش
األكــرث فعاليــة، وضــامن حســن اســتغالل املــوارد التــي 
يتــم إنفاقهــا عــىل عاملــة الشــباب عــىل النحــو األمثــل.

أداة التعلم

ــة  ــواد تكميلي ــري م ــل لتوف ــن اســتخدام الدلي ــام ميك ك
للمتدربــني الذيــن يتلقــون دورات تدريبيــة حــول 
ــباب.  ــة الش ــاح يف عامل ــل النج ــج وعوام ــاس النتائ قي
ــرتة  ــالل الف ــة خ ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــد قام وق
ــن  ــني م ــن ألف ــرث م ــب أك ــن 2010 إىل 2017 بتدري م
عاملــة  يف  النتائــج  قيــاس  عــىل  املكّونــة  الهيئــات 
الشــباب باســتخدام نهــج تعلّــم اختبــاري يســمى 
ــب  ــل عــن كث ــع هــذا الدلي ــم". ويتاب ــادات التقيي "عي
وحــدات التعليــم واملناهــج الدراســية لعيــادات التقييم 
ــني  ــوايف املتدرب ــة، وي ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم التابع
مبعلومــات وأدوات أكــرث تفصيــالً للبنــاء عــىل املعــارف 

املكتســبة يف العيــادات.

الجمهور املستهدف

بينــام ميثــل هــذا الدليــل يف املقــام األول أداة مرجعيــة 
للهيئــات املكّونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، إال أنــه 
ميكــن اســتخدامه مــن قبــل جميــع املشــاركني يف تنفيــذ 

ــة الشــباب. برامــج عامل

ولذلــك تــّم صياغــة هــذا الدليــل مــع مراعــاة املنظامت 
التالية.

الجمهور املستهدف الرئييس

ــز  ــي ترك ــوكاالت الت ــوزارات وال الحكومــات: خاصــة ال
عــىل العاملــة والشــباب وخدمــات ســوق العمــل 
والتدريــب. وقــد تكــون املعلومــات الــواردة يف الدليــل 
أكــرث ارتباطــاً وأهميــة بالنســبة للــوكاالت واملؤسســات 
التــي تتحمــل املســؤولية املبــارشة عــن توفــري ومراقبــة 
الشــباب،  الربامــج، مثــل وكاالت تشــغيل  مختلــف 

ووكاالت خدمــات التوظيــف العــام ومعاهــد التدريــب 
التقنــي واملهنــي. وميكــن اســتخدام الدليــل للمســاعدة 

ــدة. ــة عامــة جدي يف وضــع برامــج عامل

منظــامت أصحــاب العمــل: هــي املنظــامت التــي متثل 
مصالــح أصحــاب العمــل مــن القطــاع الخــاص وتطلــق 
ــامل  ــادة األع ــف وري ــي والتوظي ــم املهن ــرص التعلي ف
للشــباب. وتســتطيع هــذه املنظــامت اســتخدام الدليل 
الترشيعيــة والتنظيميــة  القضايــا  بــه يف  لالسرتشــاد 
املهمــة وتقديــم خدمــات ومشــورة ذات قيمــة مضافــة 
إىل أعضائهــا، بنــاًء عــىل أحــدث األبحــاث واألدلــة، 
وذلــك يف ضــوء تنامــي اهتــامم الــرشكات بالقضايــا 
للمهــارات  اكتســابهم  وضــامن  بالشــباب  املتعلقــة 
والكفــاءات املطلوبــة حتــى يصبحــوا أصحــاب العمــل 

ــتقبل. ــني يف املس واملوظف

والنقابيــون  العــامل  مجالــس  العــامل:  منظــامت 
املهتمــون باإلمكانيــات املتاحــة مــن التدخــالت التــي 
تســتهدف عاملــة الشــباب مــن أجــل تحقيــق العمــل 
مفيــداً  الدليــل  هــذا  وســيكون  للشــباب.  الالئــق 
بصــورة خاصــة يف صياغــة الربامــج والتدخــالت للدعوة 
القامئــة عــىل األدلــة حــول قضايــا السياســة الرئيســية، 
إذ تهتــم املنظــامت العامليــة بالوقــوف عــىل الظــروف 
ــة، وال ســيام  ــادة العامل التــي ميكــن أن تســاهم يف زي

ــق. العمــل الالئ

ــري  ــامت غ ــباب: املنظ ــا الش ــي يقوده ــامت الت املنظ
توظيــف  تعمــل يف مجــال  التــي  للربــح  الهادفــة 
الشــباب والتــي يتكــون طاقمهــا وأعضاؤهــا مــن 
الشــباب يف الغالــب. تســتخدم معظــم املنظــامت 
تعريــف األمــم املتحــدة للشــاب وهــو الشــخص الــذي 

يــرتاوح عمــره بــني 15 و 24 عاًمــا.

الجمهور الثانوي

املجتمــع املــدين: تعــد املنظــامت غــري الحكوميــة 
ــة الشــباب يف  ــج عامل ــن الرئيســيني لربام أحــد املنفذي
العديــد مــن البلــدان. ونظــراً ألن هــذا الدليــل يتنــاول 
التــي تســتهدف  للتدخــالت  الكاملــة  الحيــاة  دورة 
ــع مراحــل  ــة الشــباب، ميكــن اســتخدامه يف جمي عامل
التقييــم  أســاليب  عــىل  الرتكيــز  يســمح  املــرشوع. 
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والتقييــم برتجمــة نتائــج التدخــل إىل دروس مســتفادة 
ميكــن للمســؤولني عــن مشــاريع املتابعــة واملامرســني 

اآلخريــن االسرتشــاد بهــا.

ــراف  ــددة األط ــة املتع ــر وكاالت التنمي ــون: توف املانح
ــة  ــج عامل ــل لربام ــن التموي ــرية م ــة كب ــة حص والثنائي
الشــباب. وســيتمكن املانحــون، الذيــن لديهــم مصلحــة 
وضــامن  املنحــة  متويــل  أثــر  تعظيــم  يف  الوصايــة 
املســاءلة يف اســتخدام املــوارد، مــن اســتخدام الدليــل 
ــم  ــك لتصمي ــبة، وكذل ــم املناس ــداول التقيي ــع ج لوض

ــا. ــة وتقدميه ــىل األدل ــة ع ــبابية املبني ــج الش الربام

الباحثــون: ســيجد الباحثــون الذيــن ينفــذون األبحــاث 
امليدانيــة ويتواصلــون مــع مديــري الربامــج واملنظــامت 
التنفيذيــة أن املعلومــات املقدمــة يف هــذا الدليــل 
ترتبــط بتكييــف طــرق البحــث القياســية مــع ظــروف 
ــياق  ــر بالس ــج متأث ــم نه ــم تقدي ــة. يت ــج املحلي الربام

ــذي يســهل تصميــم األبحــاث. ــر ال لتقييــم األث

املراجع الرئيسية

 يكمــل هــذا الدليــل املــواد القامئــة حــول قيــاس 
ــة  ــن عامل ــة م ــة معين ــىل منطق ــا ع ــج، ويطبقه النتائ

الشــباب، وهــو يعتمــد عــىل األعــامل التاليــة:
W  تهــدف التــي  التدخــالت  نجــاح  مــدى  قيــاس 

لتحســن ســبل عيــش الشــباب - دليــل عمــي 
ــاال،  ــان في ــل، نايث ــني هيمب ــم )كيف ــد والتقيي للرص
وضعــه  تــّم  الــذي  التقريــر  هــذا  إن   .)2011
كمســاهمة إىل الرشاكــة العامليــة لتشــغيل الشــباب 

قــد اســتخدم كوثيقــة مرجعيــة رئيســية. 
W  العمــل منظمــة  لسياســة  التوجيهيــة  املبــادئ 

العمــل  )منظمــة  التقييــم  أجــل  مــن  الدوليــة 

اإلمنــايئ  التعــاون  ودليــل  ب(   2017 الدوليــة، 
ملنظمــة العمــل الدوليــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 
2015(، اللذيــن يحــددان اإلطــار العــام لرصــد 
املشــاريع واإلبــالغ والتقييــم يف ســياق منظمــة 

العمــل الدوليــة.
W  رصــد وتقييــم برامــج تشــغيل الشــباب: حزمــة

ــدم  ــة، 2013(. يق ــل الدولي ــة العم ــم )منظم التعلّ
هــذا الدليــل املشــورة حــول رصــد أداء برامــج 
ــني  ــىل املدي ــج ع ــاس النتائ ــباب وقي ــغيل الش تش

القصــري والطويــل.
W  الرصــد عــىل  تشــدد  عمليــة  أدوات  مجموعــة 

ــرون،  ــباريني وآخ ــل جوس ــني )مث ــم العام والتقيي
2003؛  مؤسســة كيلــوغ، 2004؛ مؤسســة كيلــوغ، 
2017، 2004( ومطبوعــات أخــرى تركــز بشــكل 
ــو  ــر، 2000؛ دوفل ــر )بيك ــم األث ــىل تقيي ــدد ع مح
ــدر  ــرون، 2016؛ خان ــر وآخ ــرون، 2006؛ غريتل وآخ

وأخــرون، 2010؛  رافاليــون، 2008(.

باملقارنــة مــع املــوارد املامثلــة حــول موضــوع الرصــد 
ــث  ــن حي ــريه م ــن غ ــل ع ــاز هــذا الدلي ــم، ميت والتقيي
كونــه األداة التوجيهيــة الوحيــدة التــي تتنــاول جميــع 
عنــارص دورة حيــاة قيــاس النتائــج املرتبطــة مبوضــوع 
عاملــة الشــباب. وتشــمل هــذه العنــارص الفريــدة 
ــؤرشات  ــول م ــني ح ــورة إىل املامرس ــدم املش ــالً يق فص
ــن  ــار م ــم االختي ــث يت ــبة بحي ــباب املناس ــة الش عامل
بينهــا )املالحظــة 2(؛ وقامئــة بالتحديــات التــي تتعلــق 
بعمليــات تقييــم األثــر التــي تركــز عــىل تشــغيل 
ــة  ــا )املالحظــة 5(؛ ودراســة املجموع الشــباب وحلوله
الشــباب  بتشــغيل  الخاصــة  األدلــة  مــن  الحاليــة 
ــا  ــن أن تفــي به ــي ميك ــة الت واملشــورة حــول الكيفي

ــة 7(. ــة )املالحظ ــري يف السياس ــة إىل تغي ــذه األدل ه



نظرة عامة 

نظرة عامة عىل الدليل وكيفية استخدامه 

بينــام يقــود الدليــل القــارئ عــرب جميــع املراحــل التــي 
ــدءاً  ــا وضــع برامــج تشــغيل الشــباب، ب ينطــوي عليه
مبرحلــة التشــخيص وانتهــاًء باعتــامد األدلــة يف صياغــة 
السياســات املتعلقــة بتشــغيل الشــباب، يتمثــل الرتكيــز 
الرئيــي للدليــل يف الرصــد وقيــاس النتائــج وتقييمهــا. 
يوضــح الشــكل 0-1 دورة بســيطة لقيــاس النتائــج 

ــارص الرئيســية املرتبطــة باملالحظــات الســبعة. والعن

تركــز املالحظــة األوىل عــىل تصميــم تدخــل يســتهدف 
للتغيــري  قويــة  نظريــة  وإرســاء  الشــباب  عاملــة 

ــة  ــاول املالحظ ــودة. وتتن ــج الج ــاس نتائ ــاس لقي كأس
الثانيــة مــؤرشات ســوق العمــل فيــام يرتبــط تحديــداً 
بالتدخــالت التــي تســتهدف عاملــة الشــباب، يف حــني 
تركــز املالحظــة الثالثــة عــىل إنشــاء نظــام الرصــد. 
ــم  ــة التقيي ــارئ بأهمي ــة الق ــة الرابع ــرّف املالحظ وتع
وكيفيــة إســناد التأثــريات التــي يتــم مالحظتهــا إىل 
ــناد،  ــدي اإلس ــاول تح ــل تن ــن أج ــذ. وم ــل املنف التدخ
تقــدم املالحظــة الخامســة عــدداً مــن الطــرق املختلفــة 
ــة  ــرار عــىل موازن ــي ميكــن أن تســاعد صانعــي الق الت
ــراء  ــدوى إج ــع ج ــة م ــن الدق ــوب م ــتوى املطل املس

الشكل 0-1 دورة قياس النتائج 

التخطيط

التنفيذ

 التقييم 
والتعلم

املالحظة 1: 
تشخيص التحدي  املالحظة 2:

 تحديد املؤرشات

املالحظة 3: 
إنشاء نظام 

الرصد

املالحظتني 4 
و 5: تخطيط 
عملية التقييم

املالحظة 6: 
جمع البيانات

املالحظة 7: 
إبالغ النتائج 

والتنفيذ

املالحظة 7: 
اعتامد األدلة

املالحظة 6: 
تحليل النتائج
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

نظرة عامة

البحــث. وترشــد املالحظــة السادســة القــارئ مــن 
خــالل عمليــة تدريجيــة خطــوة بخطــوة لتنفيــذ تقييــم 
األثــر املركّــز عــىل تشــغيل الشــباب. ويف الختــام، يقــدم 
الدليــل املشــورة العمليــة بشــأن ضــامن اعتــامد أدلــة 

ــات. ــة السياس ــات صياغ ــم يف عملي التقيي

عــىل الرغــم مــن أهميــة معرفــة جميــع أجــزاء عمليــة 
ــل  ــراءة الدلي ــروري ق ــن ال ــس م ــه لي ــاس، إال أن القي
ــرب كل  ــك، تعت ــن ذل ــدالً م ــة. ب ــة إىل النهاي ــن البداي م
مالحظــة كيانــاً مســتقالً قامئــاً بذاتــه، إذ ميكــن قراءتهــا 
وفًقــا  األخــرى،  املالحظــات  عــن  مســتقل  بشــكل 

ــارئ. ــات كل ق الحتياج

دراسات الحالة 

نقــدم  الســبعة،  املالحظــات  جميــع  نهايــة  يف 
دراســات حالــة تتضمــن رشحــاً وافيــاً لكيفيــة تطبيــق 
التدخــالت  ضمــن  النتائــج  قيــاس  اســرتاتيجيات 
ــي تســتهدف تشــغيل الشــباب. وتوضــح  املختلفــة الت
دراســات الحالــة النقــاط الرئيســية يف كل مالحظــة 
وتطلــب مــن القــارئ تطبيــق املفاهيــم التــي تعلمهــا 
إىل  الحالــة  دراســات  وتهــدف  الواقــع.  أرض  عــىل 
توفــري مــواد تكميليــة للــدورات القامئــة عــىل الفصــول 
الدراســية، حيــث يتــم مناقشــة التامريــن التعليميــة يف 
مجموعــات صغــرية مبســاعدة خبــري أو ميــرسِّ يف قيــاس 

ــباب. ــغيل الش ــة بتش ــج املرتبط النتائ

ورغــم أن جميــع دراســات الحالــة تتعلــق بالتدخــالت 
التــي تســتهدف ســوق العمــل للشــباب، إال أن بعضهــا 
مســتمد مــن خــربات منظمــة العمــل الدوليــة يف دعــم 
املنظــامت التــي تســعى إىل تحســني نظــم قيــاس 
نتائجهــا وتنفيــذ مشــاريع تقييــم األثــر. وقــد تــّم 
اســتقاء العديــد مــن دراســات الحالــة مــن املنظــامت 
التــي تــّم تقديــم الدعــم إليهــا يف إطــار الصنــدوق مــن 
أجــل التقييــم يف مجــال العاملــة التابــع ملنظمــة العمــل 
ــني  ــايل للباحث ــي وم ــم فن ــج دع ــو برنام ــة، وه الدولي
املنطقــة  يف  الشــباب  بعاملــة  املعنيــة  واملنظــامت 

ــا. ــة وأفريقي العربي

ــة  ــاح اإلجاب ــة ملحــق "مفت مرفــق مــع دراســات الحال
عــن دراســات الحالــة"، ويتوافــر نســخة منــه منفصلــة 

عــن دليــل املالحظــات الســبع.  ويتمثــل الغــرض مــن 
ملحــق مفتــاح اإلجابــات يف اســتخدامه مــن قبــل 
املجموعــات  مناقشــات  يف  ملســاعدتهم  امليرسيــن 

ــة. ــات الحال ــأن دراس ــرية بش الصغ

نظرة عامة عىل املصطلحات الرئيسية

يتنــاول الدليــل الرصــد الفعــال وقياس نتائــج التدخالت 
ــز بشــكل  ــع الرتكي ــة الشــباب م ــي تســتهدف عامل الت
خــاص عــىل تقييــم األثــر. مــن املهــم هنــا اإلشــارة إىل 
ــىل  ــتخدم ع ــوف تُس ــية س ــات أساس ــة مصطلح أربع
ــل وهــي: نظــام  ــع أقســام الدلي نطــاق واســع يف جمي

قيــاس النتائــج، والرصــد، والتقييــم، وتقييــم األثــر.

ــات  ــوع العملي ــج إىل مجم ــاس النتائ ــام قي ــري نظ يش
ــد  ــي تســتخدم لتحدي ــوارد الت والخطــط واألدوات وامل
إن كان قــد تــّم تنفيــذ الربنامــج وفقــاً للخطــة )الرصــد( 
وإن كان قــد حقــق النتيجــة املرجــوة )التقييــم(1. 

ــي: ــج مــا ي ــاس النتائ يحــدد نظــام قي
W املؤرشات املراد رصدها
W معامل )منتصف الطريق( واألهداف النهائية
W أدوات جمع البيانات
W  البيانــات بجمــع  ســيقومون  الذيــن  األفــراد 

وتحليلهــا وتســجيلها 
W  أنــواع التقاريــر املقــرر إعدادهــا، مبــا يف ذلــك

ــد الجهــات التــي ســرتفع لهــا وملــاذا ومــدى  تحدي
ــر. ــذه التقاري ــرار ه تك

األنشــطة الرئيســية لنظــام قيــاس النتائــج هــي الرصــد 
والتقييــم:

ينطــوي الرصــد عــىل متابعــة التنفيــذ والتقــدم املحقــق 
يف التدخــل مــن أجــل دعــم إدارة الربنامــج. الرصــد:

W  مــؤرشات عــن  البيانــات  جمــع  عــىل  ينطــوي 
والنتائــج للتنفيــذ  محــددة 

W يقيم االمتثال لخطط العمل وامليزانيات

يُعرف أيضا بنظام الرصد والتقييم.  1



نظرة عامة 

الجدول 0-1 دليل القارئ 

الحكوماتدراسة الحالةالوصفالعنواناملالحظة
أصحاب 
العمل/ 
العامل

املجتمع 
املدين

املانحونالباحثون

1

تشخيص 
التدخالت 

التي 
تستهدف 

عاملة 
الشباب 

وتخطيطها 
وتصميمها

توجه القراء من خالل تحليل 
التشخيص الوظيفي كأساس لتطوير 
نظرية التغيري ثم املتابعة بتصميم 

الربنامج

مقاييس 
تشخيصية لسوق 

العمل من أجل 
تعزيز سبل 

معيشة الشباب 
الريفي يف زامبيا



2

مفاهيم 
وتعريفات 

مؤرشات 
العاملة 

املرتبطة 
بالشباب

تستعرض مفاهيم وتعريفات 
مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب 

يف مجاالت فرص العمل وجودة 
التوظيف والحصول عىل العمل 

ومهارات التوظيف

اختيار املؤرشات 
لربنامج ريادة 

األعامل لشباب 
شامل أوغندا



3
إنشاء نظام 

متابعة

تقدم الخطوات الرئيسية لتطوير 
نظام لقياس النتائج مبا يف ذلك 
طريقة جمع البيانات وتحليلها

إنشاء نظام 
مراقبة ملرشوع 

النمو االقتصادي 
والتشغيل األردين



4

تحسني 
التعلّم 

الوظيفي 
للشباب من 
خالل التقييم

تسأل عن نوع التقييم الذي يتناسب 
مع أي برنامج فردي. وتعتمد اإلجابة 
عىل أسئلة التقييم وسياق وخصائص 

املرشوع واملوارد املتاحة

وضع الرشوط 
املرجعية من أجل 

تقييم مرشوع 
لتشغيل الشباب 

يف مر عىل املدى 
املتوسط



5

طرق تقييم 
أثر التدخالت 

التي 
تستهدف 

عاملة 
الشباب

تعرض امليزات الرئيسية لتقييم األثر 
وتركز عىل إيجاد مجموعة مقارنة 
جيدة إلثبات األثر بشكل موثوق. 

وتقدم أساليب )شبه( تجريبية 
مختلفة إلجراء تقييم األثر

تقييم منو 
املشاريع الصغرية 

يف املناطق الريفية 
من خالل طرق 
التقييم املختلفة



6
دليل خطوة 

بخطوة 
لتقييم األثر 

تنتقل من املفهوم النظري إىل 
املستوى العمي، وتتضمن وصفاً 
للخطوات الرئيسية التي ينطوي 

عليها إجراء تقييم األثر وتوفري 
املوارد العملية. وتغطي هذه 

الخطوات العملية بأكملها، بدايًة من 
التحضريات األولية حتى نرش النتائج

تصميم وتنفيذ 
املسح االستقصايئ 

ملرشوع "نقدر 
نشارك" يف مر



7
اعتامد األدلة 

يف صياغة 
السياسات 

تساعد القارئ عىل التخطيط لكيفية 
استخدام نتائج التقييم للتأثري عىل 
السياسة وتحسني الربامج، وتناقش 
نتائج البحث واسرتاتيجيات إرشاك 

أصحاب املصلحة

اعتامد أدلة آثار 
التدريب عىل 
املهارات عىل 
السلوك املايل 

للشباب وإمكانية 
التوظيف يف 

املغرب
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دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

نظرة عامة

W  وصنــع املشــاريع  إلدارة  املعلومــات  يســتخدم 
القــرار

W عملية مستمرة
W  يســعى لإلجابــة عــن الســؤال التــايل، "هــل نعمــل

بشــكل صحيــح؟".

ــل  ــة التدخ ــدى مالءم ــر م ــىل تقدي ــم ع ــل التقيي يعم
تعزيــز  وكفاءتــه وفعاليتــه واســتدامته مــن أجــل 

املســاءلة والتعلــم. التقييــم:
W  ينطــوي عــىل جمــع البيانــات حــول التصميــم

املــرشوع ونتائــج  والتنفيــذ 
W  ــبة ــرشوع بالنس ــة للم ــج املحقق ــىل النتائ ــز ع يرك

ــذ  ــة التنفي ــم األداء( أو عــىل عملي لألهــداف )تقيي
ــة( ــم العملي )تقيي

W  ــد ــاً وعــىل األغلــب ســنوياً وعن ــم إجــراؤه دوري يت
االنتهــاء مــن املــرشوع، ويتضمــن توصيــات بشــأن 

خطــوات املتابعــة
W  نفعــل "هــل  التــايل،  الســؤال  عــن  يجيــب 

. " لصــواب؟ ا

تقييــم األثــر هــو نــوع معــني مــن التقييــم يحــاول أن 
ينســب نتائــج قابلــة للقيــاس عــىل مجموعــة ســكانية 

معينــة إىل تدخــل معــني. تقييــم األثــر:
W  حــدث "مــا  التــايل،  الســؤال  عــن  يجيــب 

ــًة بالعوامــل  للمســتفيدين نتيجــة للتدخــل )مقارن
املســاهمة األخــرى(". ويقــارن النتائــج باالحتامالت 
"املغايــرة للواقــع" - "مــاذا كان ســيحدث لــو مل 

يكــن هنــاك تدخــل؟".
W  ترتســخ هــذه العالقــة الســببية مــن خــالل مقارنــة

النتائــج التــي يختربهــا املشــاركون مــع تلــك التــي 
تواجههــا مجموعــة مقارنــة مــن غــري املشــاركني.

W .ليس رشطاً وال يناسب جميع أنواع التدخالت

نســتخدم مصطلحــات  املــروع.  الربنامــج مقابــل 
"الربنامــج" و "املــرشوع" و "التدخــل" يف جميــع أقســام 
الدليــل. أمــا املــروع فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن 
املهــام املنفــذة خــالل فــرتة زمنيــة معينــة، مــع نطــاق 
التدخــل  مصطلــح  ويُســتخدم  محــددة.  وميزانيــة 

بشــكل تبــاديل مــع املــرشوع، يف حــني يتألــف الربنامــج 
ــات  ــز عــىل قطاع ــدة مشــاريع )ترك ــن ع ــادة م يف الع
تســتخدم  أو  مســتهدفة  مجموعــات  أو  مختلفــة، 
مجموعــات تدخــالت مختلفــة( يتــم تدشــينها جميعــاً 
ــذا  ــز يف ه ــامل. ونرك ــدف الش ــس اله ــاة نف ــع مراع م
الدليــل يف املقــام األول عــىل برامــج ســوق العمــل 
ولكننــا  الشــباب،  حــول  تتمحــور  التــي  النشــطة 
ــلة  ــالت سلس ــن تدخ ــربات م ــن الخ ــاً م ــتفيد أيض نس

ــوق. ــة الس ــة وتنمي القيم

برامج سوق العمل النشطة 

مبــادرات  هــي  النشــطة  العمــل  ســوق  برامــج 
توظيــف  احتــامل  زيــادة  إىل  تهــدف  للسياســات 
ــة  ــن البطال ــد م ــل الح ــن أج ــل م ــن عم ــني ع الباحث
اإلجامليــة، ورفــع اإلنتاجيــة وزيــادة دخــل الفــرد 
ــا وعــىل  ــر وآخــرون، 2008، ص 20-18(، كــام أنه )أوي
 ،)PLMPs( ــلبية ــل الس ــوق العم ــات س ــس سياس عك
تســتهدف حــراً زيــادة العاملــة بــدال مــن الخيــارات 
ــدرج  ــل اســتبدال األجــور. وتن ــة األخــرى، مث التخفيفي
كل مــن مقاييــس العــرض والطلــب ضمــن هــذه 
الفئــة. وتتمثــل الربامــج النموذجيــة يف جانــب الطلــب 
عــىل العاملــة يف برامــج التوظيــف العامــة والتدخــالت 
املصممــة لتشــجيع العمــل الحــر وريــادة األعــامل. أمــا 
ــىل  ــب ع ــل التدري ــرض، ميث ــب الع ــق بجان ــام يتعل في
املهــارات العنــر األبــرز، ويعــّد برنامــج ســوق العمــل 
النشــطة األكــرث شــيوعاً عــىل اإلطــالق. وأخــرياً، ميكــن 
للسياســات ســوق العمــل النشــطة أيضــا معالجــة 
ــري معلومــات  ــكاكات يف الســوق مــن خــالل توف االحت
التوظيــف  العمــل، وتقديــم خدمــات  عــن ســوق 
ــة، 2003،  ــة العمــل الدولي وتســجيل الشــواغر )منظم
السياســات  تتميــز  ص. 8-6(. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
الجيــدة للربنامــج بأنهــا تشــجع عــىل الحــوار االجتامعي 
ــاوض  ــات التف ــث ال ينبغــي املســاس بآلي ــززه؛ حي وتع
ــوق  ــج س ــا برام ــي توفره ــز الت ــرب الحواف ــي ع الجامع
ــيتم  ــه، ص. 5-3(. وس ــع نفس ــطة )املرج ــل النش العم
ــتهدف  ــالت التــي تس ــواع التدخ ــرض ومناقشــة أن ع
ــة 1. ــع يف املالحظ ــاق واس ــىل نط ــباب ع ــة الش عامل
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