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يقــف هــذا اإلصــدار عــى مســببات انقطــاع فئــة الشــباب 
فــي المرحلــة العمريــة مــن )15 إىل 24( عامــًا عــن التعليــم 
ــب وعــدم انضمامهــم لســوق العمــل فــي المملكــة  والتدري
العربيــة الســعودية، حيــث بلغــت نســبة هــؤالء الشــباب 1 
ــن  ــر م ــادل أكث ــا يع ــة، م ــي المملك ــباب ف ــن كل 4 ش ــن بي م
ــًا مــن الســكان. وتقــّدر الفرصــة  مليــون شــاب وشــابة تقريب
االقتصاديــة غيــر المســتغلة مــن عــدم مشــاركتهم الكاملــة 
ــاد  ــا االقتص ــنويًا يفقده ــال س ــار ري ــة إىل 45 ملي ــي التنمي ف
الوطنــي، مــا بيــن أجــور غيــر مكتســبة، ومســاهمات تأمينــات 

ــة. ــة فائت ــرادات ضريبي ــة، وإي ــر متحقق ــة غي اجتماعي

وتؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بأهميــة تمكيــن الشــباب مــن 
المشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة الفاعلــة واســتدامة 
الثــروة البشــرية لألجيــال القادمــة تحقيقــًا لطمــوح رؤيــة 
هــذه  لفهــم  المؤسســة  ســعت  وقــد   .2030 المملكــة 
ــذ عــام 2017م مــن خــال طــرح أوراق النقــاش،  الظاهــرة من
والجلــوس مــع المختصيــن، وإصــدار البحــوث والدراســات 
الكميــة. وتقــدم المؤسســة مــن خــال هــذا اإلصــدار محاولة 
جديــدة، باتبــاع منهــج بحثــي مغايــر، عبــر تبنــي أدوات البحــث 
الميدانــي الكيفــي، للتعــرف عــى رحلــة حيــاة الشــباب لهــذه 
ــة فــي مناطــق المملكــة المختلفــة وتجاربهــم  الفئــة العمري

ــم. ــم وآماله وتحدياته
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مــن  وشــابة  شــابًا   193 مــع  الميدانيــة  المقابــات  وأوضحــت  
الســعوديين فــي 19 مدينــة ومحافظــة وقريــة مــن مختلــف مناطق 
المملكــة تنــوع التجــارب الحياتيــة التــي يمــرون بهــا، والعوائــق 
المختلفــة التــي تواجههــم وتــؤدي إىل عــدم وصولهــم للمســتقبل 
الُنُظــم االجتماعيــة واالقتصاديــة  الــذي يرجونــه. حيــث قيــدت 
ــة  ــة تجرب قــدرة الشــباب عــى تحقيــق ذواتهــم، وزادت مــن صعوب
ــعت  ــم. ووس ــل والتعلي ــد العم ــن مقاع ــم بي ــتمرارهم وتنقله اس
المســافة بيــن الواقــع وتوقعاتهــم، وحــّدت مــن فــرص اســتفادة 
الوطــن واألجيــال القادمــة مــن ثروتهــم البشــرية. ويســتعرض 
ــة هــؤالء الشــباب مــن خــال ســتة محــاور رئيســية: اإلصــدار رحل
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الشــباب لديهــا صعوبــات فــي  الفئــة مــن  الســتة أن هــذه  المحــاور  نتائــج  وتشــير 
قدرتهــم عــى رســم مســار حياتهــم باســتقالية ووعــي، مــا أّدى إىل خمولهــم االجتماعــي 
واالقتصــادي، وإىل محاولــة تأقلمهــم  عبــر وســائل مختلفــة، ســاهمت فــي خلــق حالــة 
مــن التناقــض بيــن توقعاتهــم ومــا يواجهونــه عــى أرض الواقــع. وقــد عّبــر الشــباب 
عــن العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــم فــي ســعيهم نحــو الفــرص 
ــرص.  ــذه الف ــول له ــن الوص ــة ع ــد حاج ــات األش ــن الفئ ــدد م ــف ع ــم وتخّل ــة له المتاح
وأفصــح الشــباب عــن الفجــوة القائمــة بيــن جيلهــم واألجيــال الســابقة بســبب اختــاف 
تجاربهــم وواقعهــم المعاصــر. وشــارك الشــباب اآلراء والمشــاعر التــي يمكــن وصفهــا 
بالخــذالن تجــاه مؤسســات األســرة، والنظــام االجتماعــي، وأماكــن التعليــم والعمــل 
ومنظومــة الرعايــة والتمكيــن، إزاء عــدم قــدرة هــذه المؤسســات عــى الوصــول للشــباب 
ــا، أو  ــم وتلبيته ــم احتياجاته ــي تفه ــاح ف ــدم النج ــع ع ــم م ــا له ــم، أو وصوله وتمكينه

ــض. ــتغال والرف ــارب االس ــم لتج تعرضه

ــة لظاهــرة الشــباب خــارج مقاعــد  ــة والدولي ويخــوض اإلصــدار فــي المعالجــات المحلي
ــة  ــة، واألدوار الحالي ــة ذات الصل ــر الدولي ــش المعايي ــب، ويناق ــم والتدري ــل والتعلي العم
للمؤسســات العاملــة مــع الشــباب مــن مختلــف القطاعــات. وفــي الوقــت الــذي تقــوم 
ــذه اآلراء  ــإّن ه ــم، ف ــم وآرائه ــب انطباعاته ــباب بحس ــع الش ــل واق ــة بنق ــه المؤسس في
ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي المؤسســة ومواقفهــا، وإنمــا تنقــل الــرأي بحياديــة وتجــرد، 
ــة  ــات الازم ــول والمقترح ــم الحل ــاء وتصمي ــي بن ــم ف ــباب لواقعه ــم الش ــتند لفه وتس
ــتدامة  ــة المس ــي التنمي ــة ف ــاركة الفاعل ــن المش ــباب م ــن الش ــة م ــذه الفئ ــن ه لتمكي

ــم. ــم لذواته ــم وتحقيقه لوطنه

وأظهــرت نتائــج البحــث الحاجــة لتفصيــل الحلــول والتدخــات اســتجابًة للتحديــات التــي 
ــًا لإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي المرجــو لمــن هــم خــارج ســوق  تواجههــم، تحقيق
العمــل ومقاعــد التعليــم والتدريــب، ولمنــع تســرب المزيــد مــن األطفــال والشــباب لهــذه 
الفئــة. كمــا أّن معالجــة تحديــات هــذه الفئــة تتطلــب تضافــر وتكامــل الجهــات العاملــة 

مــع الشــباب مــن قطاعــات متعــددة. 
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ونرجــو أن يوفــر هــذا اإلصــدار البنيــة المعرفيــة الازمــة للعامليــن 
مــع الشــباب مــن جميــع القطاعــات لغــرض خدمــة فئــات الشــباب 
الباحثيــن عــى تبنــي منهــج البحــث  األشــد حاجــة، وأن يشــجع 
ــة. ــي المملك ــباب ف ــات الش ــس احتياج ــي لتلم ــاركي والكيف التش
ولذلــك ترفــق مؤسســة الملــك خالــد دليــل إجــراء األبحــاث الكيفية 
عــن الشــباب كمســاهمة فــي دعــم إنتــاج أبحــاث الشــباب المبنيــة 

عــى األدلــة والبراهيــن.

وينتهــي اإلصــدار بجملــة مــن التوصيــات لدعــم تعزيــز قدرة الشــباب عى تقريــر مصيرهم 
وإدارة حياتهــم، ومعالجــة صعوبــة الوصــول إىل فئــة الشــباب ممــن هــم خــارج العمــل 
والتعليــم والتدريــب، ودعــم تحديــد احتياجاتهــم والتواصــل معهــم، وتحســين تجربتهــم 
ــر  ــال توفي ــن خ ــة م ــة والمائم ــل الائق ــرص العم ــر ف ــب، وتوفي ــم والتدري ــي التعلي ف
ــات حمايــة اجتماعيــة خاصــة بهــم، ومشــاركة الحلــول لتفــادي ضعــف تصميــم  ضمان
البرامــج والتدخــات لخدمــة هــذه الفئــة بشــكل علمــي مبنــي عــى األدلــة والبيانــات 
ــب  ــرض والطل ــات الع ــة تحدي ــات لمعالج ــة توصي ــورد المؤسس ــة. وت ــة والكيفي الكمي
التــي تواجــه الشــباب والتــي نوجزهــا عــى النحــو التالــي ونفصلهــا عــى شــكل توصيــات 

عمليــة بنهايــة التقريــر:

والله الموفق،،،

توفير فرص العمل الالئق والتمويل للشباب من خالل حزمة من 
التطويرات عىل األنظمة والتشريعات والبرامج والمبادرات

تطوير آليات الوصول إىل )والتواصل مع( الشباب األشد حاجة 
ممن هم خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب

تحسين تجربة وصول الشباب إىل الفرص في النظام التعليمي

تعزيز قدرة الشباب عىل رسم مسار مستقبلهم

تطوير البرامج والتدخالت المبنية عىل األدلة والبراهين لخدمة 
فئة الشباب

1
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المقدمة

02

تؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بأهميــة المحافظــة عــى رأس المــال البشــري 
للمملكــة العربيــة الســعودية، واســتدامة الثــروة البشــرية لألجيــال القادمــة، 
تحقيقــًا لازدهــار الــذي تســتهدفه رؤيــة المملكــة 2030، بمــا فــي ذلــك 
االعتنــاء بنوعيــة مخرجــات التعليــم والتدريــب وتحقيق المشــاركة االقتصادية 
المتكافئــة لجميــع فئــات المجتمــع. وقــد رصــدت المؤسســة فــي عــدد مــن 
أبحاثهــا الســابقة بقــاء نســبة مــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن )24-15( 
عامــًا خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، بمعــدل 1 مــن كل 5 شــباب 
فــي المملكــة. مــا ينبــئ بوجــود تحديــات أمــام مشــاركة وإدمــاج هــذه الفئــة، 
ويشــكل تهديــدًا لوقــوع األجيــال القادمــة فــي نفــق هــذا التســرب فــي 
حــال عــدم الوصــول لفهــم واٍف لمســببات تخلــف الشــباب فــي هــذا العمــر 
عــن مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، وهــذا مــا يحــاول البحــث الوقــوف 
عليــه، لضمــان وصــول منظومــة الحمايــة االجتماعيــة لهــم وتمكينهــم مــن 

المشــاركة فــي تنميــة مجتمعهــم ووطنهــم. 
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وال تخفــى أهميــة تفعيــل المســاهمة االجتماعيــة واالقتصاديــة للشــباب لتحقيــق 
التنميــة المســتدامة محليــًا وعالميــًا. وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد صادقــت 
مــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة عــى وثيقــة األهــداف العالميــة للتنميــة 
المســتدامة 2030، والتــي اعتمــدت مــن ضمــن مؤشــراتها هــدف الســيطرة عــى 
معــدالت بقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. واســتهدفت الــدول 
- حينمــا اعتمــدت الخطــة فــي عــام 2015م - خفــض المعــدالت بشــكل جــذري فــي كل 
دولــة مــن دول العالــم. وبلــغ المؤشــر فــي المملكــة حينهــا %16.1 1 مــن الشــباب فــي ســن 

)15-24( عامــًا.

ــة عــام 2017م المؤشــر  ــد فــي ملتقــى حــوارات تنموي ــك خال ــم طرحــت مؤسســة المل ث
للنقــاش ألول مــرة عــى المســتوى الوطنــي، وتناولــت أهميتــه لقضايا الشــباب والتعليم 
ــاع القــرار مــن منظومــة  ــة فــي ســوق العمــل، وشــارك حينهــا صن ــة االجتماعي والحماي
التعليــم والعمــل والحمايــة االجتماعيــة فــي الحــوار. وســّلطت اللقــاءات وأوراق العمــل 
المصاحبــة2 الضــوء عــى مــا يقدمــه المؤشــر مــن قيــاس لمعــدل الشــباب خــارج مقاعــد 
ــات غيــر المســتغلة لفئــة  العمــل والتعليــم والتدريــب ليكــّون داللــة عــى حجــم اإلمكان
الشــباب ومحدوديــة فــرص التدريــب والتعليــم المتاحــة لهــم. كمــا الحظــت المؤسســة 
- فــي ظــل البيانــات الشــحيحة حينهــا - وجــود تفــاوت فــي المعــدل بيــن الذكــور واإلنــاث. 
حيــث وصــل المؤشــر إىل 1 مــن كل 10 مــن الشــباب، مقارنــة بـــ1 مــن كل 4 مــن الشــابات 

فــي المملكــة فــي 2017م.3

الهدف 8.6:
خفض معدالت الشباب 

خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب )24-15( 

بنسبة معتبرة.

1. وثيقة برنامج تنمية القدرات 
البشرية، ص26، جدول 4: 

مؤشرات البرنامج، 2021م.  

3. ورقة عامة حول الحماية 
االجتماعية في سوق العمل 

السعودي، حوارات تنموية 
2017م

2. ورقة نقاش تحفيز فرص العمل 
الالئق في القطاع الخاص، 

حوارات تنموية 2017م

ورقة نقاش سياسات الحماية 
العمالية، حوارات تنموية 2017م

المقدمة

من كل 4 من الشباب في السعودية
خارج مقاعد العمل والتدريب والتعليم
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https://www.vision2030.gov.sa/media/kumdady3/hcdp_ar.pdf
https://kkf.org.sa/media/sedjxxef/7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf
https://kkf.org.sa/media/h0he4gpp/6-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-2017.pdf
https://kkf.org.sa/media/kusaahil/4-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2017.pdf


لكــن المؤشــر أثــار عــددًا أكبــر مــن التســاؤالت التــي لــم يجــد المختصــون حينهــا إجابــة 
عنهــا: مــاذا يفعــل الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب؟ كيــف هــي 
حياتهــم؟ مــا هــي تجاربهــم؟ مــا هــي مســببات بقائهــم بــدون عمــل أو تعليــم أو تدريــب؟ 
هــل هنــاك تحديــات فرديــة أو أســرية أو مجتمعيــة تعيقهــم مــن االنخــراط فــي التعليــم 
والعمــل؟ أم أن هنــاك عوائــق اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو هيكليــة حالــت دون وصولهــم 
إىل هــذه الفــرص؟ و هــذا النــوع مــن األســئلة لــم تكــن األرقــام أو المؤشــرات قــادرة عــى 
اإلجابــة عليــه، ولــم يكــن كافيــًا التوصــل إىل إجاباتهــا مــن خــال األبحــاث أو الدراســات 

الكميــة أو المكتبيــة أو الحــوارات مــع المختصيــن. 

ومــع توالــي إطــاق برامــج رؤيــة المملكــة 2030، والتــي اتســمت باهتمــام عــاٍل بفئــة 
الشــباب، وجــودة حياتهــم، وتوفيــر الفــرص الكريمــة لهــم ليســاهموا فــي بنــاء اقتصــاد 
ــد  ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــق صاح ــر؛ أطل ــعودي مزده س
العزيــز ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، كأحــد برامــج 
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م. ويمثــل البرنامــج اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تعزيــز 
تنافســية القــدرات البشــرية الوطنيــة محليــًا وعالميــًا. وقــد تبنــى البرنامــج بشــكل رســمي 
ــرات  ــد مؤش ــل" كأح ــب والعم ــم والتدري ــة التعلي ــارج منظوم ــباب خ ــبة الش ــر "نس مؤش
األداء الرســمية، واســتهدف خفضهــا مــن %16  إىل %10 مــن الشــباب بحلــول عــام 

2025م. 

من هم  الشباب 
خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب 

)NEET(؟

بحسب منظمة العمل 
الدولية، هم األشخاص 

بين سن الـ15 عامًا 
والـ24 عامًا الذين لم 

يكونوا في التعليم أو 
التدريب )غير ملتحقين 

ببرنامج تعليمي أو 
تدريبي لشهر فأكثر( 

ولم يكونوا عى رأس 
العمل )متعطلين 

ألسبوع فأكثر(، بما في 
ذلك األشخاص غير 

المشاركين اقتصاديًا 
)من لم يقوموا بالبحث 

عن عمل ألي سبب 
كان، مثل االلتزامات 

األسرية أو ظروف 
اإلعاقة أو بسبب المرض 

أو االكتفاء المالي أو 
غيره..(.
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كمــا استشــعرت المملكــة أثنــاء عــام الرئاســة الســعودية لمجموعة دول العشــرين 
فــي عــام 2020م؛ أهميــة حشــد االهتمــام الدولــي لمواجهــة مشــكلة بقاء الشــباب 
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، وقياســها، ومراقبتهــا، وتنســيق جهــود 
دول العشــرين حولهــا. ولتحقيــق ذلــك، نجحــت الرئاســة الســعودية فــي خلــق 
توافــق دولــي حــول آليــة قيــاس المؤشــر بشــكل يضمــن قيــاس التقــدم المحــرز 
فــي تحقيــق الهــدف بشــكل دقيــق وقابــل للمقارنــة مــن خــال توســيع دائــرة رصــد 

حالــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب حتــى ســن 29 عامــًا.4

وعــى المســتوى الوطنــي، تشــير التقديــرات الســكانية الصــادرة عــن الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء فــي منتصــف عــام 2021 م  إىل أن عــدد الســكان الشــباب فــي 
المملكــة )15-24( عامــًا قــد وصــل إىل 4,96 مليــون نســمة، يشــكل الســعوديون 
منهــم 3.92  5 مليــون نســمة.  وبحســب تحليــات مؤسســة الملــك خالــد، فــإن عــدد 
الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب منهــم قــد يتجــاوز مليــون شــاب 

وشــابة مــن ســكان المملكــة العربيــة الســعودية.6

وبســبب ظــروف الجائحــة )وخصوصــًا خــال النصــف األول مــن عــام 2020م( 
فقــد شــهد المؤشــر ارتفاعــًا قويــًا، ولكنــه اســتعاد انخفاضــه بشــكل ســريع خــال 
ــة  ــار االقتصادي ــى اآلث ــيطرة ع ــي الس ــة ف ــاح المملك ــبب نج ــة، بس ــهر الاحق األش
ــي  ــرك ف ــا زال يتح ــر م ــن المؤش ــد- 19. ولك ــة كوفي ــن أزم ــة ع ــة الناتج واالجتماعي
ــدل  ــا ي ــم؛ مم ــي دول العال ــي باق ــال ف ــو الح ــا ه ــنوات، كم ــدة س ــي لع ــار جانب مس
عــى صعوبــة الســيطرة عليــه دون تدخــات هيكليــة عميقــة واســتثمارات نوعيــة 

ــن الشــباب.  ــادرات تمكي ــًا فــي سياســات وبرامــج ومب ُتحــدث تحــواًل جذري

كمــا أن تأثيــر الجائحــة كان ســلبيًا عــى معــدالت بقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل 
والتعليــم والتدريــب عالميــًا، لدرجــة أنــه ألغــى التقــدم المحــرز فــي المؤشــر آلخــر 15 
عامــًا7. وال ُتظهــر البيانــات حتــى اآلن مســتويات المؤشــر لمرحلــة مــا بعــد الجائحــة، 
ــدى  ــد بم ــؤ بع ــن التنب ــا ال يمك ــي. كم ــتوى العالم ــى المس ــات ع ــح البيان ــبب ش بس
نجــاح جهــود التعافــي مــن األزمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة حــول العالــم 
ــات عــى مســتوى المملكــة تظهــر نجاحــًا  وانعكاســاتها عــى الشــباب، لكــن البيان
فــي اســتعادة المؤشــر إىل مســتوياته الســابقة. ويبقــى أّن طمــوح رؤيــة المملكــة 
2030 ليــس العــودة لمســتويات مــا قبــل الجائحــة، وإنمــا خفــض المعــدل إىل 

مســتوى %10 بحلــول عــام 2025م -بــإذن اللــه-. 

4. تقرير المنجزات، مجموعة 
 G20( العمل لدول العشرين

EWG(، ص6، 2020م. 

5. التقديرات السكانية، الهيئة 
العامة لإلحصاء، لمنتصف 

عام 2021م. 

6. من خال احتساب معدل 
الشباب خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب في الربع 

الثاني من عام 2021م بحسب 
منظمة العمل الدولية 

استنادًا إىل مسح القوى 
العاملة( 

من عدد السكان الشباب 
في عمر )15-24 عامًا( 

بحسب التقديرات السكانية 
لمنتصف عام 2021م للهيئة 

العامة لإلحصاء. 

7. انظر مقدمة الفصل السادس 
لنظرة أكثر شمولية حول 

وضع المؤشر عى المستوى 
العالمي. 

المقدمة
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https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/uploads/Report on EWG Achievemets during G20 Saudi Presidency.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/POP SEM2021A.pdf
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer19/
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/POP SEM2021A.pdf
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سمو األمير محمد بن سلمان
ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء

يمثل برنامج تنمية القدرات 
البشرية، أحد برامج تحقيق 

رؤية المملكة 2030م، 
استراتيجية وطنية تستهدف 

تعزيز تنافسية القدرات 
البشرية الوطنية محلًيا 

وعالمًيا. ليكون المواطن 
مستعدًا لسوق العمل الحالي 
والمستقبلي بقدرات وطموح 

ينافس العالم. وذلك من 
خالل: تعزيز القيم، وتطوير 

المهارات األساسية ومهارات 
المستقبل، وتنمية المعرفة.

11
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ولمواكبــة األولويــة الوطنيــة والعالميــة التــي تلقاهــا هــذا المؤشــر كهــدف اســتراتيجي 
اهتمــت بــه قيــادة المملكــة، تبــادر مؤسســة الملــك خالــد مــن خــال هــذا البحــث 
بالمســاهمة فــي دعــم صناعــة القــرار مــن خــال بنــاء األدلــة والبراهيــن وتكويــن 
المعرفــة والتحليــل للمؤشــر والعوامــل المؤثــرة عليــه، والمســاهمة فــي اقتــراح الحلــول 
والتوصيــات والسياســات والتدخــات لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 
ــن للمؤسســة  ــه، تبي ــة تحليل ــه. وبعــد ســنوات مــن متابعــة المؤشــر ومحاول الخاصــة ب
أن المنهجيــة الكميــة وحدهــا ال يمكــن أن تقــدم قــراءات دقيقــة للحالــة المعيشــية 
التــي يمكــن  البرامــج والتدخــات  ألوضــاع هــؤالء الشــباب، ممــا يعنــي عــدم دقــة 
بناؤهــا اســتنادًا ألرقــام المؤشــر لوحــده. ولذلــك ارتــأت المؤسســة تبنــي منهجيــًة البحــث 
ــب  ــم والتدري ــي الكيفــي لدراســة ظاهــرة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعلي الميدان
وبشــكل تشــاركي مــن خــال الجلــوس مــع الشــباب واالســتماع إىل تجاربهــم فــي الحيــاة 
 qualitative research( والســؤال عــن حالهــم باســتخدام منهجيــات البحــث الكيفــي
)15 إىل 24(  الشــباب  البحــث: مــا هــي رحلــة حيــاة  methods(، لإلجابــة عــن ســؤال 
عامــًا ممــن هــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب؟ وانطلقــت المؤسســة فــي 
دراســة ميدانيــة مســتفيضة شــملت آليــات دقيقــة فــي جمــع البيانــات، لــم تعتمــد عــى 
المســوح أو االســتبانات، وإنمــا عــى اللقــاءات الفرديــة والجماعيــة المباشــرة والمعّمقــة 
ــد عــى عاتقهــا مســؤولية نقــل  مــع الشــباب أنفســهم. إذ أخــذت مؤسســة الملــك خال
صــوت وتجربــة الشــباب أثنــاء ظــروف بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.

وقــد انطلقــت جهــود المؤسســة فــي اجتماعاتهــا مــع شــباب وشــابات المملكــة ممــن 
هــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب منــذ عــام 2019م، إىل أن التقــت فــي عــام 
2022م بشــكل مباشــر مــع 193 شــابًا وشــابة مــن 19 مدينــة ومحافظــة فــي المملكــة 
ــة فــي وادي جــازان  مــن حدودهــا الشــمالية فــي رفحــاء وســكاكا إىل حدودهــا الجنوبي
وجبــال الريــث وإىل حدودهــا الشــرقية فــي األحســاء والخبــر والقطيــف وحتــى حدودهــا 

8. يعكس الرسم البياني نتائج 
المتوسط المتحرك للمعدل 

بحسب البيانات الُربعية 
المنشورة من قبل منظمة 

العمل الدولية من واقع 
مسح القوى العاملة.
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الغربيــة فــي المدينــة المنــورة وجــدة والطائــف.9 وقــد اســتخدم فريــق البحــث خــال الدراســة 
الميدانيــة مهــارات ومنهجيــات البحــث الكيفــي والنوعــي، تخللــه ضمانــات ممنهجــة فــي تحديث 
اإلطــار المؤسســي للعمــل البحثــي، وتعزيــز السياســات والقــدرات البحثيــة، وإشــراك الخبــرات 
األكاديميــة فــي التحكيــم واإلرشــاد النفســي والتدقيــق المنهجــي واعتمــاد أخاقيــات البحــث 
ــات  ــاة أخاقي ــات، ومراع ــع البيان ــة جم ــم منهجي ــك تحكي ــي ذل ــا ف ــال؛ بم ــامل وفع ــكل ش بش
البحــث مــن خــال تطويــر نمــاذج الموافقــة عــى المشــاركة فــي البحــث، وسياســات التعامــل 
مــع البيانــات الشــخصية والســرية، وضمانــات الخصوصيــة للســجات والوثائــق، ومنهجيــات 
تحليــل البيانــات ونشــر النتائــج. و بلــغ إجمالــي مــدة اللقــاءات مــع الشــباب فــي مناطــق المملكة 
المختلفــة 36 ســاعة و30 دقيقــة لـــ193 شــاب وشــابة. وتــم الوصــول إىل عينــة الشــباب مــن 
خــال االســتعانة بالجمعيــات األهليــة فــي مــدن المملكــة، الذيــن قامــوا بالتواصــل مع الشــباب 
ودعوتهــم لمقراتهــم لقيــام فريــق البحــث مــن مؤسســة الملــك خالــد بلقائهــم جماعيــًا، حيــث 
تــراوح حجــم المجموعــة مــن 3 إىل 10 أشــخاص، يقابلهــم باحــث واحــد مــن المؤسســة، وقابــل 
الشــابات باحثــة، والشــباب الذكــور تــم لقائهــم مــن قبــل باحــث. وتــم تلخيــص هــذه الجهــود 
مــن خــال دليــل إرشــادي إلجــراء األبحــاث الكيفيــة للشــباب نرفقهــا فــي هــذه الدراســة عــى 
ــتمرار  ــبة الس ــة المناس ــات األدوات البحثي ــاع السياس ــون وصن ــا الباحث ــتلهم منه ــل أن يس أم

إصــدار البحــوث المبنيــة عــى األدلــة والبراهيــن الكيفيــة لخدمــة فئــة الشــباب.10

ــوع  ــراء والتن ــة الث ــي تجــارب فــي غاي وقــد رصــدت المؤسســة مــن خــال هــذا البحــث الميدان
والعمــق، ألن فئــة الشــباب ليســت فئــة متطابقــة فــي التجــارب والتحديــات، بــل متنوعــة 
ومتعــددة. بحيــث تختلــف تجربــة الشــاب خريــج المرحلــة الجامعيــة فــي إحــدى المــدن الرئيســية 
ــة شــابة فــي  ــارات مختلفــة- بشــكل جــذري عــن تجرب ــات وخي ــه مــن فــرص وتحدي -ومــا تحوي
إحــدى المــدن الصغيــرة أو المتوســطة ومــا قــد تحتويــه مــن محدوديــة فــي الفــرص والمــوارد، 
خصوصــًا إذا واجهــت كذلــك تحديــات أخــرى كاإلعاقــة، وظــروف الرعايــة، وااللتزامــات األســرية، 
ة المنافســة، وضعــف جــودة  وانخفــاض الدخــل، والتحديــات النفســية، وتعــدد المعاليــن، وِحــدَّ
ــق  ــات مــع تراكــم العوائ ــل. وتتضاعــف الصعوب ــب والتأهي ــر والتدري ــم والتطوي فــرص التعلي
الشــخصية واألســرية والمجتمعيــة واالقتصاديــة والهيكليــة فــي مقابــل نــدرة فــرص العمــل، 
وقيــود التمويــل، ومحدوديــة آفــاق ريــادة األعمــال، وفشــل عوامــل الســوق، وضعــف القــوة 
الشــرائية، وانعــدام جــدوى منصــات االقتصــاد التشــاركي بســبب ضعــف الطلــب، واعتماديــة 
االقتصــاد المحلــي عــى مــوارد محــدودة فــي الزراعــة أو الرعــي أو الســياحة  أو جهــات توظيــف 

محــددة فــي القطاعــات العســكرية أو الصناعــات أو التعديــن أو التعليــم.

لــة للقــارئ، لكنهــا مــا زالــت تجــارب حقيقيــة  وقــد تبــدو تلــك التحديــات مبالغــة أو متخيَّ
لرؤيتهــم  أصيــًا  جــزءًا  وتشــكل  الشــخصية  الشــباب  تجــارب  فــي  متجــذرة  وســرديات 
وقناعاتهــم ننقلهــا بتجــرد وضمــن ســياقاتها الفريــدة المتصلــة بتجاربهــم المعيشــية. إذ تملــي 
األمانــة العلميــة مســؤولية نقــل تلــك التجــارب بــكل حياديــة. وقــد ال تتوافــق هــذه الســرديات 
بالضــرورة مــع وجهــة نظــر المؤسســة أو مشــاهدات ومرئيــات فريــق البحــث، لكننــا نأخــذ عــى 
ف أو تعديــل. ونخضعهــا للتحليــل والمراجعــة،  عاتقنــا مســؤولية نقلهــا بــدون تحريــر أو تصــرُّ
ــة  ــات الوطني ــش السياس ــة، ونناق ــذه الفئ ــة به ــة الخاص ــارب الدولي ــل التج ــتعرض أفض ونس
الموجهــة لهــم، بغــرض تقديــم التوصيــات والمقترحــات لنظــر صنــاع القــرار فــي المملكــة 
ــر  ــباب وال يعّب ــوت الش ــل ص ــث ينق ــذا البح ــأن ه ــه ب ــب التنوي ــك وج ــعودية. ولذل ــة الس العربي
بالضــرورة عــن رأي المؤسســة، وينحصــر رأي المؤسســة فــي التوصيــات والحلــول المقترحــة 

ــة اإلصــدار. بنهاي

10. حمل دليل مؤسسة الملك 
خالد إلجراء األبحاث الكيفية 

عن الشباب 

9. شملت الدراسة الميدانية 
عى وجه التحديد المدن 

والمحافظات التالية: الرياض، 
المدينة المنورة، جدة، 

الطائف، أم الدوم، سكاكا، 
رفحاء، حائل، بريدة، عنيزة، 

البطالية )األحساء(، صفوى، 
القطيف، الخبر، المزاحمية، 

الريان )وادي جازان(، والريث، 
وأبها، وخميس مشيط. 

المقدمة
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https://kkf.org.sa/media/coill2dk/neetstudy.pdf


استعراض نتائج
البحث الكيفي

03

األشــد  الفئــات  لــدى  والهشاشــة  الضعــف  البحــث الكتشــاف مســببات  رحلــة 
ــات المجتمــع وســلوكياتهم. إال أن  ــة لمكون ــة غربل حاجــة فــي المجتمــع، هــي رحل
ــة  ــت رحل ــة الوصــول للشــباب خــارج مقاعــد التعليــم والتدريــب والتأهيــل كان رحل
شــاقة امتــدت لثاثــة ســنوات مــن البحــث عنهــم، وفــي كثيــر مــن األحيــان لــم يشــأ 
الشــباب أن يعثــر عليهــم أحــد.11 ولكنهــا كانــت تجربــة مليئــة بالنتائــج التــي تناقــض 
ــي  ــة عــن الشــباب بشــكل عــام، والت ــات والمعتقــدات الخاطئ ــر مــن الفرضي الكثي
نشــاركها مــع المجتمــع وصنــاع القــرار كدعــوة إلعــادة التفكيــر حــول واقــع الشــباب 
فــي المملكــة، والبــدء باالســتماع منهــم أواًل ومنحهــم المســاحة التــي يحتاجونهــا 

لرســم مســار الوصــول للمســتقبل. 

11. يناقش الدليل اإلرشادي 
لمؤسسة الملك خالد حول 

إجراء البحوث الميدانية 
الكيفية عن الشباب، 

التحديات التي واجهت فريق 
البحث في استقطاب الشباب 

إلجراء الحوارات واللقاءات 
معهم.
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اعتمــد هــذا البحــث عــى منهجيــة البحــث 
الميدانــي الكيفــي، واختيــار منهجيــة التحليل 
 )thematic analysis( الموضوعي/المحوري
ــي  ــارب الت ــش والتج ــاط العي ــتنباط أنم الس
يخوضهــا الشــباب محــل الدراســة بشــكل 
نصــوص  جميــع  روجعــت  حيــث  يومــي. 
اللقــاءات مــع الشــباب فــي مناطــق المملكة 
المختلفــة، وتــم ترميــز النــص برمــوز تعبــر 
عــن الســلوك أو الــرأي أو المشــاركة التــي 
أدىل بهــا الشــباب المشــاركون مــن خــال 
ــراوح عــدد الشــباب  ــة، وت اللقــاءات الجماعي
المشــاركين فــي كل لقــاء جماعــي بيــن 3 
إىل 10 مشــاركين بمعــدل 5 مشــاركين لــكل 
لقــاء. و تباينــت الرمــوز لــكل نــص بيــن 1 إىل 
5 رمــوز فــي عمليــة التحليــل، فــي إشــارة 
بهــا  يمــر  التــي  التجــارب  دالالت  تنــوع  إىل 
الشــباب محــل الدراســة. وٌجمعــت الرمــوز 
ومشــاهدات فريــق البحــث لصياغــة "محــور" 
وفــي بعــض المواضــع "محــور فرعــي" ومــا 
ــغ إجماليهــا 110 رمــزًا  ــه مــن رمــوز البال يقابل
ــيرات  ــى تفس ــاع ع ــن االط ــًا، ويمك وصفي
الرمــوز فــي الدليــل اإلرشــادي إلجــراء البحــث 

ــباب. ــن الش ــي ع الكيف

يمكن االطالع عىل 
تفسيرات الرموز في دليل 
إجراء األبحاث الكيفية عن 

الشباب حول منهجية التحليل

استعراض نتائج البحث الكيفي
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خارطة المحاور
وما يقابلها من رموز 

القدرة عىل 
رسم مسار 

الحياة

خذالن 
المؤسسات

المسافة بين 
التوقعات 

والواقع

تجربة 
الوصول

إىل الفرص

الحالة 
النفسية 

وسلوكيات 
التأقلم 

الفجوة
بين

األجيال

برد
القاع

تحكم 
األهالي

ضعف 
البنية 
التحتية

عدم الثقة 
بالنفس

غياب 
المهارات 

الناعمة

غضب من المجتمع، 
اإلحساس بالمظلومية 

واليأس، اإلحساس 
برفض المجتمع لهم، 

اإلحساس بالقهر، 
ثقافة االنتظار 

والتسليم السلبي

الوحدة 
والتقوقع، 
محدودية 
الصداقات،
المخدرات

تأثير
األقران

االستحقاق 
العالي

غياب 
الشغف

عدم توفر 
فرص 

وظيفية، 
اليأس

الشعور بالوحدة 
والتقوقع- 

التقوقع داخل 
محيط 

األسرةوالمعارف 
واألقارب

محدودية 
الصداقات

الرهاب 
االجتماعي/
االنعزال 

المجتمعي
حكم 

العادات 
والتقاليد

تحكم 
األهالي

اختيار 
العزلة

عدم 
التواصل 
مع األهل

تلقي 
الدعم/الرعاية 

االجتماعية، توراث 
الرعاية والدعم، 

حصار القلة 
والحاجة، مصيرية 

استمرار الدعم تحمل تكاليف 
إضافية، 

الكرامة المالية

عدم توفر 
الفرص 

الوظيفية في 
المنطقة

تحديات 
مهنية: 

لغة، خبرة

تحديات 
مهنية: لغة، 
خبرة، معدل 

منخفض، 
واسطة

الوحدة 
والتقوقع

ضعف 
البنية 
التحتية

اإلقصاء 
االجتماعي 
واالقتصادي

صعوبات 
صحية

الجهل 
التقني

الوظائف 
المتوفرة في 

المنطقة 
يستفيد منها 
أبناء المناطق 

األخرى

السلطوية، 
األبوية - 
التزاماتالذكورية

أسرية

إهمال 
األهالي

تحديات 
لذوي 
اإلعاقة

مشكلة 
مواصالت

الدخل ال يكفي 
االحتياجات، عدم 
القدرة عىل تلبية 

االحتياجات 
الثانوية

عدم الرضا عن 
الجمعيات، غياب 

دور الممارس 
االجتماعي

الفقر 
المسلي

التطوع: 
عدم 

المشاركة

الكسل 
والتقاعس، 
غياب حس 

اإللحاح

عدم توفر 
فرص 

تدريبية 
مناسبة

فشل 
اقتصادي

غياب فرص 
التعليم

ضعف 
البنية 
التحتية

ساعات 
عمل طويلة 

وشاقة تجربة عمل 
سيئة

القناعة 
بوضعهم 

الحالي كنمط 
حياة

تلقي 
الدعم/الرعاية 

االجتماعية
المنطقة تولد 
وظائف لمن 

هم خارج 
عدم جدوى المنطقة

االقتصاد 
التشاركي

عدم الثقة 
بالمنظمات 

الرسمية
الجهل
التقني

التحيز 
الجندري

التمييز 
بالجنسية

التزامات 
أسرية نخبوية 

المؤسسات تأثير 
الجائحة

ضعف 
البنية 
التحتية

عدم 
الرضى عن 
الجمعيات

غياب 
العالقة مع 
الممارس 
االجتماعي

الرواتب 
المتوقعة 

متدنية
الخمول 

االجتماعي 
واالقتصادي

التخوف 
من 

المستقبل

الفقر 
المسلي

االستحقاق 
العالي

التحرش

القبلية – 
عادات 
وتقاليد

غياب 
حس 
اإللحاح

فشل 
اقتصادي

استغالل 
عمل

التطوع: 
تجربة 
سيئة

إحباط 
واكتئاب

ضعف 
البنية 
التحتية

عدم جدوى 
االقتصاد 
التشاركي

النظرة 
السلبية، 
ضغط 
المجتمع

تحديات 
ذوي 

اإلعاقة

غياب 
فرص 
التعليم

التحيز 
الجندري – 
الذكورية

الواسطة، 
الطبقية

التعليم لم 
يؤهل لسوق 

العمل

ارتفاع 
تكلفة 

المعيشة

المنطقة 
تولد وظائف 

لمن هم 
خارج 

المنطقة

عدم 
الشعور 
باألمان

االهتمام 
بالفنون

الشعور 
باالقصاء 

االقتصادي 
واالجتماعي

النظرة 
السلبية

اغتراب 
مجتمعي

تفاؤل، 
أمل

نقد
الذات

غياب 
الشغف

المخدرات
احباط، 
اكتئاب

الغضب 
من 

المجتمع

عدم الثقة 
في 

النفس

الشعور 
بالوحدة 
والتقوقع

إصرار 
وطموح

انعدام 
الروتين، 

الضياع، ال 
معنى

طفش

الخزي

الكسل 
والتقاعس

الوحدة 
والتقوقع

الكرامة 
المالية

رهاب 
اجتماعي

التفكير/
محاولة 
االنتحار

الشعور 
باإلهمال

غياب 
حس 
اإللحاح

تخوف من 
المستقبل

استحقاق عالي، 
انعدام القيمة، 

الكتمان مع 
التظاهر، السهر

نظرة
سلبية

العادات 
والتقاليد

القبلية الذكورية

األبوية

تقرير 
المصير

إحباط 
واكتئاب

االنحسار 
داخل الحيز 

 الخاص 
 
 

 

 
 
 

 
 

تحدي 
االختبارات 
القياسية

ارتفاع 
تكلفة 

ارتفاع المعيشة
تكلفة 
التعليم 

رفض 
الجامعة

ضعف 
الوعي 
المالي

تجربة 
عمل: 

استغالل

تجربة 
تطوع: 
استغالل

عدم توفر 
الدورات 
التدريبية 
المالئمة

تحديات 
مهنية: 

خبرة

الشعور 
بمر 

الحياة

رفض 
االختالط

التحيز 
بسبب 
العمر

النظرة 
السلبية من 

المجتمع

عادات 
وتقاليد

عمل غير 
رسمي

الجهل 
التقني

فشل 
تجربة اقتصادي

تطوع: 
استغالل

رفض 
الجامعة

مشكلة 
مواصالت

التزامات 
أسرية

استحقاق 
عالي

غياب 
اإلرشاد 
المهني

تجربة عمل 
سابقة - 

سيئة

عدم توفر 
الفرص 

التعليمية

عدم توفر 
الدورات 
التدريبية 
المناسبة

ضعف 
البنية 
التحتية

المنطقة توفر 
وظائف لمن 

هم خارج 
المنطقة

عدم معرفة 
بمنصات 
التوظيف 
الحكومية تحديات 

مهنية: 
لغة

صعوبات 
صحية

تحكم 
األهل

القبلية

غياب 
حس 
اإللحاح

ضعف 
الوعي 
المالي

الشعور 
باإلقصاء 
االجتماعي 
واالقتصادي

الطبقية

تحديات 
مهنية: 

خبرة
تحديات 
مهنية: 
واسطة

صعوبة 
الحصول 
عىل تمويل

ارتفاع 
تكلفة 
التعليم

قلة 
الفرص 

الوظيفية

عدم جدوى 
االقتصاد 
التشاركي

تحديات 
لذوي 
اإلعاقة

تحديات 
مهنية: 
معدل 

منخفض

ضعف 
دعم 

األهالي

تحكم 
األهالي

ضغط 
المجتمع، 

ضغط 
الزواج

غياب 
اإلرشاد 
المهني

غياب 
فرص 
ساعات التعليم

عمل 
طويلة 
وشاقة

تفضيل 
حديثي 
التخرج

عدم توفر 
فرص 

وظيفية

صعوبة 
الحصول 
عىل تمويل عدم الرضا عن 

منصات دعم 
التوظيف 
الحكومية

تسرب 
برامج 

الحماية 
االجتماعية

التخلف 
عن 

الركب
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ــن )15 إىل 24(  ــة م ــة العمري ــي الفئ ــباب ف ــاة الش ــم حي ــول فه ــث ح ــل البح توص
ــة حياتهــم عــى  عامــًا إىل 6 محــاور رئيســية تلخــص مــا يواجــه الشــباب فــي رحل
ــدور  ــذي ي ــث ال ــؤال البح ــى س ــة ع ــا  اإلجاب ــتنبطت منه ــددة، اس ــتويات متع مس
حــول رحلــة حيــاة الشــباب خــارج العمــل ومقاعــد التعليــم والتدريــب، عــى النحــو 

ــي: التال

فهم جديد لرحلة حياة الشباب
خارج مقاعد التعليم والتدريب والعمل

“قيدت الُنُظم االجتماعية 
واالقتصادية قدرة الشباب 

عىل تحقيق ذواتهم، 
وزادت من صعوبة تجربة 
استمرارهم وتنقلهم بين 
مقاعد العمل والتعليم. 
ووسعت المسافة بين 

الواقع وتوقعاتهم، وحّدت 
من فرص استفادة الوطن 

واألجيال القادمة من 
ثروتهم البشرية.” 

18
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الشــباب لديهــا صعوبــات فــي  الفئــة مــن  الســتة أن هــذه  المحــاور  نتائــج  وتشــير 
قدرتهــم عــى رســم مســار حياتهــم باســتقالية ووعــي، مــا أّدى إىل خمولهــم االجتماعــي 
واالقتصــادي، وإىل محاولــة تأقلمهــم  عبــر وســائل مختلفــة، ســاهمت فــي خلــق حالــة 
مــن التناقــض بيــن توقعاتهــم ومــا يواجهونــه عــى أرض الواقــع. وقــد عّبــر الشــباب عــن 
العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــم فــي ســعيهم نحــو الفــرص المتاحــة 
ــح  ــرص. وأفص ــذه الف ــول له ــن الوص ــة ع ــد حاج ــات األش ــن الفئ ــدد م ــف ع ــم وتخّل له
الشــباب عــن الفجــوة القائمــة بيــن جيلهــم واألجيــال الســابقة بســبب اختــاف تجاربهــم 
وواقعهــم المعاصــر. وشــارك الشــباب اآلراء والمشــاعر التــي يمكــن وصفهــا بالخــذالن 
ــة  ــل ومنظوم ــم والعم ــن التعلي ــي، وأماك ــام االجتماع ــرة، والنظ ــات األس ــاه مؤسس تج
الرعايــة والتمكيــن، إزاء عــدم قــدرة هــذه المؤسســات عــى الوصــول للشــباب لتمكينهم، 

أو وصولهــا لهــم مــع عــدم النجــاح فــي تفهــم احتياجاتهــم وتلبيتهــا. 

ــر تحليلــه للبيانــات ومشــاهداته لتعاطــي الشــباب مــع أســئلة  ويؤكــد فريــق البحــث عب
ــة  ــق المملك ــي مناط ــة ف ــة والعملي ــباب الحياتي ــارب الش ــراء تج ــوع وث ــى تن ــث، ع البح
المختلفــة. ويؤكــد أيضــًا عــى أّن نتائــج البحــث تعبــر عــن تجربــة الشــباب خــارج مقاعــد 
العمــل والتعليــم والتدريــب فــي الفئــة العمريــة )15 إىل 24( عامــًا، وال يمكــن تعميمهــا 
ــة  ــة األخــرى وال عــى الشــباب مــن نفــس الفئ ــات العمري ــع الشــباب مــن الفئ عــى جمي

ــة ممــن هــم فــي مقاعــد التعليــم والتدريــب أو فــي ســوق العمــل.  العمري

ــر مــن تأويــل وفهــم،  ونشــير إىل أن الموضوعــات التــي تــم الوصــول إليهــا تحتمــل أكث
بســبب اختــاف وتنــوع تجــارب الشــباب محــل الدراســة، ومــن الماحــظ أّن المحــاور 
التــي تــم اســتنباطها كمحاولــة لتحليــل أوضــاع الشــباب تحتــوي عــى تجــارب قــد تكــون 
ــدرج بشــكل أو بآخــر تحــت المحــور. ونشــير إىل أّن  ــة، إال أنهــا كلهــا تن متناقضــة ومتباين
العينــة التــي تــم الجلــوس معهــا تميــل بشــكل كبيــر إىل فئــة الشــباب األقــل وصــواًل 
إىل الفــرص بحكــم طبيعــة هــذه الفئــة كونهــا خــارج مقاعــد التعليــم والتدريــب والعمــل، 
ولــم يقــم فريــق البحــث بالجلــوس مــع الفئــة األكثــر وصــواًل إىل الفــرص ممــن هــم خارج 
ــات  ــارب و آراء وانطباع ــل تج ــث بنق ــوم البح ــل. ويق ــب والتأهي ــم والتدري ــد التعلي مقاع
الشــباب مــن هــذه الفئــة عبــر اســتعراض المحــاور الســتة وتفرعاتهــا كمحاولــة لعــرض 
النتائــج بغــرض الوصــول إىل فهــم أفضــل وأعمــق لظاهــرة الشــباب خــارج مقاعــد 

التعليــم والتدريــب والعمــل فــي المملكــة. 

استعراض نتائج البحث الكيفي
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وفيما يلي استعراض مفصل لنتائج المحاور الستة:

القدرة عىل 
رسم مسار 

الحياة

خذالن 
المؤسسات

المسافة بين 
التوقعات 

والواقع

تجربة 
الوصول

إىل الفرص

الحالة 
النفسية 

وسلوكيات 
التأقلم 

الفجوة
بين

األجيال

الخمول 
االجتماعي 
واالقتصادي

االنحسار 
داخل الحيز 

الخاص 

العوائق 
االجتماعية 
واالقتصادية

تسرب 
برامج 

الحماية 
االجتماعية

التخلف 
عن 

الركب
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وال
أ

القدرة عىل
رسم مسار الحياة

ــة الشــباب إن  ــأّن غالبي ــدارس نظــرة الشــباب ألنفســهم ومســار حياتهــم،  نجــد ب ــد ت عن
لــم يكــن الــكل أبــدى درجــة كبيــرة مــن عــدم وضــوح الرؤيــة حــول مســتقبله أو مســارات 
حياتــه، وعــدم قدرتهــم عــى تصــور شــكل حياتهــم المســتقبلية، أو التعبيــر عــن الشــغف 
والهوايــات. و الحــظ فريــق البحــث اســتغراب بعــض الشــباب مــن ســؤال الهوايــات 
والشــغف، مــا يمكــن تفســيره بعــدم التفكيــر مــن قبــل بهــذه الجوانــب، وفــي ذلــك 
ــر المصيــر  ــة عــى عــدم تملكهــم لفرصــة تشــكيل أو رســم حياتهــم وضعــف تقري دالل
واالســتقالية لديهــم. وبالرغــم مــن عــدم إفصاحهــم المباشــر عــن ذلــك، استشــف فريــق 
البحــث خــوف الشــباب مــن مســتقبلهم، إمــا عــن طريــق مشــاركتهم لنظرتهــم الســلبية 
والتشــاؤمية حــول الفــرص المتاحــة لهــم مســتقبًا، أو إحباطهــم واكتئابهــم مــن عــدم 
توليــد الفــرص فــي مناطقهــم أو وصــول خدمــات التعليــم لهــم، وشــعورهم بأنهــم 
متخلفيــن عــن الركــب، وانعــدام الروتيــن لديهــم، وعــدم تنظيمهــم لوقتهــم، وشــعورهم 
بأنهــم يعيشــون فــي حالــة مــن الفوضــى وعــدم االنتظــام )اللخبطــة، الحوســة، الغلقــة(. 
ــم  ــدم قناعته ــتقبل وع ــم بالمس ــدم ثقته ــاعر بع ــذه المش ــوع ه ــير مجم ــن تفس ويمك
بتحســن األمــور عــى المــدى القريــب، يصــل أحيانــًا إىل الخــوف مــن المســتقبل لــدى 

ــًا بمســيرتهم فــي الحيــاة.  الشــباب األكثــر وعي

ــي  ــم ف ــم ورغباته ــم احتياجاته ــى فه ــر ع ــدرة أكب ــباب ق ــن الش ــة م ــدى مجموع ــرز ل وب
الحيــاة، ونــزوع أكبــر نحــو االنعــزال عــن العالــم وتشــكيل اآلراء والقناعــات بعيــدًا عــن رأي 
األســرة القريبــة واألســرة الممتــدة، ولكــن ليــس بالضــرورة اإلفصــاح عنهــا أو بنــاء القــرار 
باســتقالية، بســبب الخــوف مــن المواجهــة وعــدم الشــعور باألمــان. ويقابــل عــدم القــدرة 
عــى تقريــر المصيــر وتشــكيل مســارات الحيــاة، الشــعور باليــأس واإلحبــاط وقلــة الحيلــة 
ــرر هــذه المشــاعر،  ــد تب ــاة. وق ــة عارمــة فــي البحــث عــن مهــرب مــن الحي ــر، ورغب والقه
اإلحســاس باإلهمــال وعــدم المراعــاة والتقديــر مــن اآلخريــن، واإلدمــان الرقمــي، وحالــة 

عــدم اســتقرار المشــاعر.
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ومانتواصل

شابة
21 عامًا

وقــد يكــون مــن أبــرز تجليــات انحســار القــدرة عــى رســم مســار الحيــاة مظاهــر الخمــول 
االجتماعــي واالقتصــادي. ويمتــد الخــوف االجتماعــي أو ضعــف التواصــل مــع المجتمــع 

الخارجــي لســلوكيات البحــث عــن العمــل أو إكمــال التحصيــل العلمــي. 

ــًا فــي تفضيــات الشــباب  ــق بســلوكيات ســوق العمــل، فنشــهد تضارب أمــا فيمــا يتعل
للوظائــف  تفضيلهــم  عــى  الشــباب  واتفــق  لهــم.  المناســبة  للوظائــف  ونظرتهــم 
الحكوميــة، حيــث يعتقــدون أنهــا وظائــف آمنــة ومســتقرة. ولــم يبــِد الشــباب رغبــة فــي 
ــًا أو فــي العســكرية. مــا يشــير  ممارســة عمــل محــدد، ســوى أن يكــون العمــل حكومي
ــبه  ــا يش ــو م ــاد. وه ــوف والمعت ــن المأل ــة، وضم ــتقرة واآلمن ــن المس ــم للمه لتفضيله
أثنــاء نشــأتهم فــي محيطهــم. باإلضافــة إىل عــدم رغبــة األشــخاص  مشــاهداتهم 
بالمخاطــرة وخــوض تجربــة العمــل الحــر، وتعبيرهــم عــن ارتياحهــم وتقبلهــم لوضعهــم 
ــارب  ــوض تج ــي خ ــة ف ــس الرغب ــم نلم ــم. ول ــر واقعه ــرة تغيي ــن مغام ــًا ع ــي عوض الحال
عمــل مختلفــة، وإنمــا تلمســنا رغبــة وقناعــة فــي )انتظــار( الوظيفــة المناســبة )الحكوميــة 

والعســكرية(. 

ورصــد الفريــق وجــود اســتحقاق عــاٍل لــدى مجموعــة مــن الشــباب، حيــث أفصــح عــدد 
منهــم عــن حصولهــم عــى فــرص لمقابــات شــخصية ولكــن عــدم قيامهــم بالذهــاب إىل 
هــذه المقابــات، وعــدم قدرتهــم عــن التعبيــر بشــكل مقنــع عــن أســباب عــدم قيامهــم 
بالذهــاب، بالرغــم مــن مــرور عــدد مــن الســنوات عــى بطالتهــم. وأفصــح البعــض اآلخــر 
عــن عــدم قيامهــم بالبحــث عــن عمــل بشــكل متقطــع، والبعــض فضــل اســتكمال 
إلكمــال  لخطــة  وضعــه  عــدم  مــن  بالرغــم  العمــل  لســوق  الدخــول  قبــل  دراســته 
ــن  ــث ع ــرار للبح ــم أو اإلص ــاح لديه ــس اإللح ــاب ح ــير لغي ــا يش ــي. مم ــم العلم تحصيله
مصــدر للعيــش، وربمــا عــدم جديتهــم فــي تحســين حياتهــم، وارتكانهــم لثقافــة االنتظــار 

ــاة. ــة كنمــط حي والتســليم الســلبي، وتقبلهــم للعطال

وهنــاك مجموعــة مــن الشــباب التــي تعرضــت لتجــارب عمــل ســلبية ســابقة ســاهمت 
ــن  ــد. وم ــن جدي ــل م ــوق العم ــام لس ــن االنضم ــم م ــادي وارتيابه ــم االقتص ــي خموله ف
بيــن هــذه التجــارب اســتغال أصحــاب العمــل لهــم فــي العمــل لســاعات طويلــة بــدون 
مقابــل، أو التأخــر فــي دفــع األجــور، وظهــرت هــذه المشــكلة لــدى العامليــن فــي وظائــف 
ميدانيــة كوظائــف الحراســات األمنيــة؛ والتــي انتقدهــا الشــباب لكونهــا تتطلــب ســاعات 

عمــل طويلــة، وأجــر متدنــي وفــي كثيــر مــن األحيــان متأخــر. 

واختلــف تأثيــر األقــران عــى الشــباب فــي جانــب الخمــول االجتماعــي واالقتصــادي، حيــث 
ــم أو  ــاق بالتعلي ــى االلتح ــم ع ــي حثه ــم ف ــي ألقرانه ــر اإليجاب ــباب التأثي ــض الش أورد بع
العمــل كتبــادل الفــرص الوظيفيــة بينهــم، وبيــن األقــران الذيــن يتشــاركون معهــم فــي 
خمولهــم االقتصــادي واالجتماعــي وتعزيــز الســلبية وثقافــة االنتظــار. ولكــن مــن أبــرز مــا 
يمكــن مشــاركته حــول موضــوع األقــران، هــو ماحظــة محدوديــة الصداقــات لــدى هــذه 
الفئــة مــن الخامليــن اجتماعيــًا واقتصاديــًا، حيــث ذكــر معظــم المنضميــن لهــذه الفئــة 
قلــة عــدد أصدقائهــم وبعــد فتــرات التواصــل فيمــا بينهــم، واالعتمــاد عــى التواصــل عــن 

بعــد بشــكل كبيــر الســيما لــدى فئــة الشــابات.

الخمول االجتماعي واالقتصادي
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يشــترك الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــي عــدد مــن الســمات 
ــة  ــة والتدريبي ــرص التعليمي ــول إىل الف ــة الوص ــي صعوب ــتراكهم ف ــل اش ــارب، مث والتج
ــون  ــة، وتعاظــم حمــل المســؤوليات األســرية، ومشــكلة المواصــات، ويعان والوظيفي
مــن تأثيــر نفســي مشــترك ملــيء بالخــوف مــن المســتقبل وعــدم الشــعور باألمــان ونقــد 
ــر ســلوكيات للتأقلــم مــع هــذه األوضــاع؛  ــذات. ويواجــه الشــباب هــذه التحديــات عب ال
ــون وفــي  ــات والفن كالكتمــان، واالنعــزال، والغضــب مــن المجتمــع، واالنشــغال بالهواي
بعــض األحيــان اللجــوء للمؤثــرات العقليــة. وفيمــا يتعلــق باســتخدام المخــدرات، فنؤكــد 
بــأن الشــباب لــم يقومــوا بذكرهــا إال عنــد ســؤالهم بشــكل مباشــر عنهــا، واعتبــر كثيــر مــن 
الشــباب تدخيــن الســجائر والســجائر اإللكترونيــة شــكًا مــن أشــكال تعاطــي المخــدرات 

المنتشــرة لــدى الشــباب مــن الجنســين بحســب رأيهــم.

وال يمكــن تلخيــص الحالــة النفســية وســلوكيات التأقلــم بيــن الشــباب فــي حالــة 
واحــدة، وإنمــا هــي طيــف واســع مــن المشــاعر والســلوكيات التــي تتســم فــي معظمهــا 
بالســلبية و تتــراوح فــي حدتهــا بيــن شــاب وآخــر بحســب الظــروف الخاصــة بــكل منهــم 
ــه  ــب. ويواج ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم ــارج مقاع ــم خ ــدة بقائه ــم وم ــد وضعه وتعقي
ــط مــن المشــاعر الســلبية. إذ  ــد لديهــم خلي الشــباب الذكــور قســوة مــن المجتمــع تول
أن ضغــط األهــل )وعــى وجــه الخصــوص اإلخــوة الكبــار( يجعــل الشــباب يشــعرون 

ــر. ــٍب للضمي ــرك وتأني ــذ والت ــاء والنب باإلقص
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ويتــراوح هــذا الطيــف مــن المشــاعر بيــن الكتمــان والتظاهــر بــأن األمــور عــى مــا يــرام 
وهــو شــكل مــن أشــكال اإلنــكار، ثــم التعبيــر عــن حالــة المعانــاة مــع اإلصــرار والطمــوح 
ــب  ــر، و يصح ــق والتوت ــن القل ــاالت م ــم بح ــن مروره ــدث ع ــم التح ــل، ث ــاؤل واألم والتف
ــر فــي ســلوكياتهم يتســبب بانعــدام الروتيــن والســهر واألرق. ويشــعر بعــض  ــك تغي ذل
الشــباب باإلقصــاء، والغضــب مــن المجتمــع، مــع مظاهــر قــد تتســم باالكتئــاب واألمــل. 
ويشــعر آخــرون بانعــدام األمــان، واالستســام، واإلحبــاط، واليــأس واالكتئــاب، ويصحــب 
ذلــك عــادة مزيــج مــن االنعــزال أو الوحــدة أو التقوقــع. ويلجــأ الشــباب مــن هــذه الفئــة، 
بحســب حــدة حالتهــم، إىل عــدد مــن ســلوكيات التأقلــم مثــل إشــغال النفــس بالهوايــات 

أو الفنــون، وفــي حــاالت نــادرة تصــل إىل معانــاة مــع أفــكار انتحاريــة.

ــاة وأملهــا فــي تحســن  وكانــت مجموعــة مــن الشــباب شــاركت نظرتهــا اإليجابيــة للحي
حالهــم لألفضــل. وتتســم هــذه المجموعــة المتفائلــة بالتحلــي بالعزيمــة واإلصــرار 
والطمــوح لتحســين أوضاعهــم المعيشــية. واتســم ســكان المــدن المتوســطة12 أكثــر 
مــن غيرهــم بهــذه المشــاعر، باإلضافــة إىل قدرتهــم عــى التفكيــر باســتقالية أكبــر مــن 
أقرانهــم فــي المناطــق األخــرى، ورغبتهــم الملحــة فــي تحســين الوضــع المعيشــي لهــم 
وألســرهم، باإلضافــة لتحليهــم بالكرامــة الماليــة العاليــة وتحرجهــم مــن تكفــل أســرهم 
بتغطيــة احتياجاتهــم. ويمكــن وصــف الشــباب مــن هــذه الفئــة بالتحلــي بالصمــود 
والمرونــة النفســية العاليــة، وحــس المســؤولية العالــي؛ والــذي ظهــر عنــد مناقشــة 
الــزواج لــدى الذكــور عــى ســبيل المثــال، حيــث فضــل كثيــر مــن الشــباب تأجيــل الــزواج 

حتــى إيجــاد مصــدر دخــل مســتقر مــن خــال الوظيفــة.

وتتفــق هــذه التحليــات مــع نتائــج المســح الوطنــي الســعودي للصحــة النفســية الــذي 
 ) توصــل إىل أنــه قــد تــم تشــخيص 2 مــن كل 5 مــن الشــباب الســعودي )15 إىل 24 عامــًاً
ــرات حياتهــم. وهــو معــدل مرتفــع  ــرة مــن فت ــات الصحــة النفســية خــال فت باضطراب
عــن الفئــات العمريــة األكبــر ســنًا، وأعــى مــن معدالتهــا بيــن الشــباب مــن نفــس الفئــة 
ــن الشــباب  ــي وأســتراليا، لكنهــا أقــل مــن معدلهــا بي ــة بيــن دول االتحــاد األوروب العمري
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وتعــد أعــى أربــع اضطرابــات شــيوعًا بيــن الســعوديين 
هــي اضطرابــات القلــق االنفصــال، وفــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه )أعــى بيــن الذكــور(، 
واالكتئــاب )أعــى بيــن اإلنــاث(،  والرهــاب االجتماعــي. وقــد جــاءت إســاءة اســتخدام 
المخــدرات )بمعــدل انتشــار %2.7 بيــن الســعوديين( وإدمــان المخــدرات )بمعــدل انتشــار 
%0.8 بيــن الســعوديين( فــي المرتبتيــن الـــ11 والـــ16 بيــن اضطرابــات الصحــة النفســية 

األكثــر شــيوعًا. 13
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استعراض نتائج البحث الكيفي

االنحسار داخل الحيز الخاص14

ــباب  ــه الش ــي تواج ــية الت ــات النفس ــة التحدي ــم لمواجه ــر التأقل ــرز مظاه ــن أب ــد م ويع
فــي حيــز العمــل والمجتمــع، التقوقــع داخــل حيــز األســرة و المنــزل، ولذلــك انعكاســات 
متنوعــة عــى نمــط عيــش الشــباب. حيــث عبــرت مجموعــة مــن الشــباب عــن معاناتهــم 
مــن تحكــم أهاليهــم بهــم، والمتابعــة الدقيقــة لســلوكيات األبنــاء وتقييــد اختياراتهــم 
فــي الحيــاة، باإلضافــة إىل خــوف األســر  مــن إمــاءات العــادات والتقاليــد وتحكم األســرة 
الممتــدة. ومــن االختافــات فيمــا يتعلــق بعاقــة األســرة مــع الشــباب هــو امتــداد 
ــف  ــاء للوظائ ــارات األبن ــد اختي ــة، الســيما عن ــدة عــى األســرة القريب ــر األســرة الممت تأثي
ــذي يمارســه  ــدة. ويتضاعــف الضغــط ال "الائقــة" والمناســبة لتطلعــات األســرة الممت
األهــل واألســرة الممتــدة عــى الشــباب بســلوكيات مــن قبــل هــذه الســلطات كاالنتقــاد 
الحــاد، والمقارنــة باألقــران واألقــارب، والتنمــر الممــارس ضدهــم حــول اختياراتهــم 
ــروز األدوار  ــك، ب ــظ كذل ــن الماح ــاة. وم ــي الحي ــاراتهم ف ــم ومس ــي قراراته ــل ف والتدخ
ــر لقمــة العيــش،  ــر عــى الرجــال لتوفي ــة للجنســين، حيــث يمــارس ضغــط كبي التقليدي
مقابــل هامشــية دور المــرأة للحصــول عــى فــرص العمــل والتعليــم. فعــى ســبيل 
ــر الشــباب الذكــور عــن اســتيائهم مــن رفــض مجتمعهــم المتهانهــم لمهــن  ــال، عب المث
ــات  ــاء مــن الذكــور، واســتياء الفتي ــي البتعــاث األبن ــكا، ورفــض األهال ــة كالميكاني يدوي
فــي بعــض المــدن مــن رفــض األســرة الممتــدة لمزاولتهــم مهــن كالطــب أو المهــن 
التــي تتطلــب االختــاط، ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر عــى أفــق طمــوح الشــباب، ويحــد مــن 
فــرص تحقيــق الــذات. وكل ذلــك يــؤدي إىل تعاظــم الشــعور بعــدم األمــان لــدى الشــباب، 

14. الحيز الخاص في علم 
السياسة هو حيز األسرة 
المعيشية، ويقابله الحيز 

العام أو الفضاء العام خارج 
نطاق األسرة ممتد للمجتمع 

ومؤسسات الدولة.

اضطرابات الصحة النفسية والفئة العمرية13

معدل انتشار اضطرابات الصحة النفسية بين الشباب السعودي يماثل:

الواليات المتحدة
األمريكية

المملكة العربية 
السعودية

الدولأستراليا
األوروبية

عدم وجود أي اضطراب
في الصحة النفسية

العمر من 
24-15

العمر من 
34-25

العمر من 
49-35

العمر من 
65-50

وجود اضطراب
في الصحة النفسية

40%

60%

40%

60%

29%

71%

19%

81%

52.4%40%190%13.7%
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رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب



ــر  ــي كثي ــه ف ــع وتحدي ــض المجتم ــباب إىل رف ــن الش ــة م ــؤدي بمجموع ــا ي ــت. مم ــعور بالكب والش
مــن المواقــف. وشــاركت مجموعــة مــن الفتيــات عاقتهــم الســلبية مــع إخوانهــم الذكــور، والذيــن 
يمارســون وصايــة عليهــم تفــوق وصايــة األم واألب، وذكــرت الشــابات أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان 
ــارات الشــابة بينمــا تقــف ممانعــة اإلخــوة الذكــور حجــر  ــدان وداعمــان الختي ــدان مؤي يكــون الوال
عثــرة أمامهــن. ولــم يتوقــف الضغــط الــذي يمارســه اإلخــوان الذكــور عــى الفتيــات، حيــث شــارك 
مجموعــة مــن الشــباب الذكــور ضغــط اإلخــوان الذكــور األكبــر ســنًا عليهــم فــي اختيــار الوظيفــة 

ــار التخصــص المناســب للدراســة.  الائقــة مــن منظورهــم واختي

ــن:  ويمكــن تلخيــص ردة الفعــل تجــاه تعاظــم الضغــط األســري والمجتمعــي إىل ســلوكين بارزي
إمــا تحــدي ومواجهــة المجتمــع، أو االنعــزال التــام عــن المجتمــع واألســرة. وذكــرت بعــض الشــابات 
قيامهــن أو صديقاتهــن فــي اختيــار العزلــة فــي غرفهــم الخاصــة ورفضهــم الخــروج منهــا، وشــارك 
ــية  ــة النفس ــور الحال ــن تده ــباب م ــم الش ــن أصدقائه ــر م ــاة الكثي ــين معان ــن الجنس ــباب م الش

ومعاناتهــم مــن تســلط األهالــي. 

وتجــدر اإلشــارة إىل تنامــي الضغــط المجتمعــي فــي المــدن المتوســطة بالمقارنــة بالمــدن الكبــرى 
والمــدن الصغيــرة.15 فبالرغــم مــن تنامــي الحيــز العــام فــي هــذه المــدن، إال أّن هــذا األمــر شــكل 
ــاء  ــش اإلقص ــل هام ــث جع ــد، بحي ــادات والتقالي ــل والع ــم األه ــل تحك ــي مقاب ــدًا ف ــًا جدي تحدي
االجتماعــي أكبــر، إذ عبــرت مجموعــة مــن الفتيــات فــي عــدة مــدن عــن عــدم شــعورهم باألمــان فــي 
األماكــن العامــة وتعرضهــم لســلوكيات التحــرش. والزال تفضيــل الفتيــات فــي هــذه المناطــق 
االجتمــاع فــي كنــف المنــزل، إال أن النمــط الســائد للتواصــل مــع األصدقــاء هــو التواصــل عــن بعــد 

عــن طريــق التطبيقــات اإللكترونيــة وأبرزهــا واتــس أب والتيليقــرام.

ــدة  ــد والج ــع الج ــد م ــز واح ــن حي ــي ضم ــكل جماع ــش بش ــي العي ــم ف ــباب تجربته ــارك الش وش
واألحفــاد. واختلفــت آراء الشــباب حــول هــذه المســألة، بيــن مؤيــد لهــذا النمــط مــن العيــش لمــا 
يوفــره مــن ألفــة وتعاضــد ودعــم بيــن أفــراد األســرة ومشــاركة وتعــاون للمســؤوليات األســرية، 
ــزوج  ــن ال ــتقالية بي ــعور باالس ــدم الش ــك، وع ــر ذل ــى إث ــة ع ــام المنزلي ــي المه ــد لتنام ــن منتق وبي

ــاء. ــد تربيــة األبن والزوجــة وعن

ــة  ــرة بالمقارن ــات الصغي ــدن والمحافظ ــي الم ــدى قاطن ــاص ل ــز الخ ــل الحي ــار داخ ــزداد االنحس و ي
بالمــدن الكبــرى، حيــث كان مــن الماحــظ عــى الشــباب المشــاركين فــي البحــث مــن هــذه المناطق 
صعوبــة تواصلهــم مــع المجتمــع خــارج دائــرة ونطــاق األســرة والمعــارف واألصدقــاء المحدوديــن، 
بــل وتنامــت هــذه الصعوبــة إىل الخــوف والشــعور بالتوتــر الشــديد )الرهــاب االجتماعــي( مــن 
ــدة.  ــدى الشــابات خصوصــًا فــي القــرى البعي مواجهــة المجتمــع والخــروج إىل المرافــق العامــة ل
ــروج  ــبق الخ ــي تس ــة الت ــي الليل ــديد ف ــق الش ــع القل ــن م ــابات تجربته ــض الش ــاركت بع ــث ش حي
ــن  ــن الممك ــة. وم ــادرة الريف/القري ــاورة ومغ ــة مج ــارة مدين ــام أو زي ــزه ع ــارة منت ــزل لزي ــن المن م
ربــط وجــود هــذا الشــعور إىل قلــة تواصــل الشــباب فــي هــذه المناطــق مــع المحيــط الخارجــي، 

ــه الضيقــة.  وتقوقعــه داخــل دائرت

وبالنظــر لنتائــج القــرى والمحافظــات يظهــر قــرب األهــل مــن األبنــاء ووجــود تواصــل حميــم 
بيــن أفــراد األســرة، وفــي الغالــب يكــون للوالديــن تأثيــر إيجابــي عــى أبنائهــم وســد احتياجاتهــم 
ــن اإلخــوان الذكــور واألخــوات، ومشــاركة  ــة بي ــك مــن الماحــظ العاقــة اإليجابي ــة، كذل العاطفي
ــة المنزليــة فــي هــذه  اإلخــوان الذكــور فــي األعمــال المنزليــة. وقــد يعــزى ذلــك إىل غيــاب العمال
المناطــق، وارتبــاط األســرة بالطبيعــة واألرض كالقيــام بأعمــال الزراعــة والرعــي، وحــرص الوالديــن 
عــى تنشــئة البنــات واألبنــاء عــى االســتقالية واالعتمــاد عــى النفــس فــي إنجــاز المهــام وتحمــل 

ــدائد. ــؤولية والش المس

15. استخدام مصطلحات 
المدن الصغرى والوسطى 

والكبرى هو فقط من 
باب التصنيف للتمييز بين 

التجارب المعيشية المختلفة 
باختاف طبيعة المدن. 

والمقصود بالمدن الصغيرة 
هي القرى والمحافظات 

محدودة المساحة والسكان، 
والمدن الكبرى: الرياض، جدة، 

الدمام، والمدن الوسطى: 
بقية المدن.
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لثًا
ثا

المسافة بين 
التوقعات والواقع

واالجتماعيــة  األســرية  التنشــئة  مخرجــات  تظهــر  المحــور  هــذا  نتائــج  باســتعراض 
والتعليميــة للشــباب واصطدامهــم بالواقــع المعــاش وشــعور الشــباب بمــر الحيــاة عــى 
إثــر ذلــك. فازديــاد المســافة بيــن المتأمــل والواقــع يولــد الشــعور بالحرمــان ويعــزز مــن 
مشــاعر الخمــول والتثبيــط لــدى الشــباب. و بالبــدء بالتنشــئة األســرية، ينشــأ الكثيــر مــن 
هــؤالء الشــباب مــع فكــرة إيجــاد وظيفــة عســكرية أو حكوميــة كشــكل مــن أشــكال 
الوجاهــة االجتماعيــة التــي تعــزز الشــعور بالمســاهمة االقتصاديــة واالجتماعيــة لديهــم، 
باإلضافــة إىل النظــرة الســائدة لهــذه الوظائــف عــى أنهــا وظائــف مســتقرة ومأمونــة. 
ومــن المهــم الوقــوف عــى األبعــاد االجتماعيــة لتفضيــل هــذه الوظائــف، والتــي تترســب 
لــدى الشــباب كقناعــة مــن محيطهــم األســري واالجتماعــي، وتؤثر عــى اختيار مســاراتهم 
فــي الحيــاة، لدرجــة أن الحصــول عــى هــذه الوظيفــة فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم 
تصبــح مــن المســلمات لــدى الشــاب والشــابة، كمــا كان الحــال مــع األجيــال الســابقة، 
ــف، و  ــذه الوظائ ــى ه ــول ع ــم للحص ــتحقاق لديه ــس االس ــز ح ــي تعزي ــاهم ف ــا يس م
يشــجعهم عــى االنتظــار لفتــرات طويلــة حتــى الحصــول عليهــا. ويدعــم هــذه القناعــة 
مــا أفصــح عنــه مجموعــة مــن الشــباب حــول عــدم جــدوى العمــل الحــر، وإيمــان بعــض 
فئــات المجتمــع بــأّن هــذا العمــل "غيــر الرســمي" –بمعنــى أنــه غيــر حكومــي- ال يمكــن أن 
يكــون مصــدر رزق أساســي. ولــم يبــدي الشــباب وجــود شــغف لممارســة مهنــة محــددة، 
ســوى أن تكــون مهنــة مســتقرة وآمنــة، وضمــن المألــوف والمعتــاد. وهــو مــا قــد يتفــق 

استعراض نتائج البحث الكيفيمــع مشــاهداتهم أثنــاء نشــأتهم.
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ــي  ــات الت ــن المعوق ــرية م ــات األس ــؤوليات وااللتزام ــد المس ــة وتزاي ــبء الرعاي ــد ع ويع
تواجــه الشــباب والشــابات عــى وجــه الخصــوص. ونشــير إىل أن فريــق البحــث لــم يقابــل 
شــبان ذكــور متزوجيــن، ربمــا بســبب أّن عمــر الــزواج لكثيــر مــن الذكــور عامــة هــو خــارج 
الفئــة العمريــة محــل الدراســة. بينمــا عبــرت الشــابات المتزوجــات مــن هــذه الفئــة عــن 
تحــدي الرعايــة الــذي يواجههــن فــي إيجــاد فــرص العمــل المناســبة، الســيما عنــد الفئــات 
األشــد حاجــة مــن ذوي الدخــل المنخفــض والاتــي يرغبــن فــي العمــل بشــكل كبيــر 
لتحســين وضعهــم المعيشــي، إال أنهــن يواجهــن صعوبــة فــي إيجــاد العمــل المناســب 
الــذي يوفــر لهــم حضانــة أبنائهــم خــال وقــت الــدوام. ويظهــر جليــًا تعاظــم عــبء الرعاية 
عــى الشــابات مقابــل الشــباب الذكــور. وشــارك الشــباب همومهــم حــول االنشــغال 
ــدى بعــض  ــة كعائــق النضمامهــم لســوق العمــل، حيــث أب بااللتزامــات األســرية والرعاي
ــى  ــتمرار ع ــة أو االس ــات الوظيفي ــاب إىل المقاب ــى الذه ــم ع ــدم قدرته ــاركون ع المش
رأس العمــل، بســبب انشــغالهم بأعبــاء منزليــة مثــل جلــب مشــتريات المنــزل، أو توصيــل 
ــد المستشــفيات، وغيرهــا  ــن والمرضــى لمواعي األطفــال للمــدارس، أو مرافقــة الوالدي

مــن المهــام األســرية. 

وباالنتقــال إىل منظومــة التعليــم، أفصــح الشــباب عــن اســتيائهم مــن عــدم نجــاح 
المنظومــة التعليميــة فــي إعدادهــم لانخــراط فــي واقــع ســوق العمــل. ويظهــر هــذا 
االســتياء جليــًا لــدى فئــة خريجــي الثانويــة عــى وجــه الخصــوص. ويســرد الشــباب مــن 
حملــة الشــهادة الثانويــة قصــة حماســهم للتخــرج مــن مقاعــد الدراســة، ويســتذكرون 
ــوا يرغبــون أن  الحيــاة الورديــة واألحــام التــي رســموها ألنفســهم، والوظائــف التــي كان
يقومــوا بهــا عنــد الكبــر. وســرعان مــا يصطــدم هــذا الجيــل مــن الشــباب بواقــع صعــب 
نتيجــة اســتمرارهم خــارج مقاعــد التعليــم والعمــل بعــد التخــرج. وعــادة مــا يتوجــه 
الشــباب مــن هــذه الفئــة بلــوم اختبــارات القــدرات العامــة والتحصيلــي، و حنقهــم مــن أن 
النظــام التعليمــي لــم يعّدهــم الجتيــاز هــذه االختبــارات التعجيزيــة –بحســب وصفهــم-، 
وخصوصــًا هــذه الفئــة مــن الشــباب فــي المــدن البعيــدة والصغيــرة. حيــث تشــير نتائــج 
ــي  ــز الوطن ــن المرك ــة م ــة والنظري ــارات العلمي ــاه )لاختب ــة أدن ــول المملك ــارات ح االختب
للقيــاس والتقويــم(، إىل ترّكــز الناجحيــن واألفضــل أداًء فــي منطقــة الريــاض والمنطقــة 

الشــرقية.

ومــن الماحــظ تفضيــل عــدد كبيــر مــن الشــباب الذكــور فــي المملكــة للوظائــف 
العســكرية، لمــا تقدمــه مــن اســتقرار وظيفــي وتعليــم منتهــي بالتوظيــف. لكــن الشــباب 
ــاع  ــي القط ــة ف ــى فرص ــول ع ــتطيعوا الحص ــم يس ــن ل ــة الذي ــة الثانوي ــي المرحل خريج
العســكري، عــادة مــا يذكــرون صعوبــات مختلفــة عــن اختبــارات القيــاس والتحصيلــي، 
مثــل فشــلهم فــي اختبــارات الــوزن والطــول والحالــة الصحيــة )مثــل عمــى األلــوان( 

ــباحة(. ــل الس ــدية )مث ــدرات الجس ــض الق وبع

دراسة ما قد استفدت 
منها شي نهائيا ال 

اإلنجليزي استفدت 
منها وال رياضيات وال 

شي.

كنت في الثانوي 
أشوف الحياة وردية 
أنا وأصحابي ونختار 

وش بنكون في 
وظايف ووش بنختار 

وظيفة.. اليوم صارت 
مصيبة وأصعب 

مرحلة بالحياة لكن 
عندي أمل

شاب خريج ثانوي
19 عامًا

شاب خريج ثانوي
20 عامًا

الشرقية
علمي: 68.2 درجة
نظري: 66.3 درجة

الرياض
علمي: 66.3 درجة
نظري: 66.9 درجة

عسير
علمي: 64.7 درجة

نظري: 64.8 درجة

نجران
علمي: 61.9 درجة

نظري: 63.8 درجة

مكة المكرمة
علمي: 66.1 درجة
نظري: 65.7 درجة

المدينة المنورة
علمي: 65.1 درجة

نظري: 66.0 درجة

تبوك
علمي: 62.9 درجة
نظري: 61.9 درجة

الجوف
علمي: 59.9 درجة
نظري: 58.8 درجة

حائل
علمي: 60.6 درجة
نظري: 60.0 درجة

القصيم
علمي: 64.4 درجة
نظري: 66.1 درجة

الباحة
علمي: 65.3 درجة
نظري: 64.0 درجة

الحدود الشمالية
علمي: 62.5 درجة
نظري: 61.6 درجة

جازان
علمي: 61.5 درجة
نظري: 61.2 درجة
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استعراض نتائج البحث الكيفي

الشرقية
علمي: 68.2 درجة
نظري: 66.3 درجة

الرياض
علمي: 66.3 درجة
نظري: 66.9 درجة

عسير
علمي: 64.7 درجة

نظري: 64.8 درجة

نجران
علمي: 61.9 درجة

نظري: 63.8 درجة

مكة المكرمة
علمي: 66.1 درجة
نظري: 65.7 درجة

المدينة المنورة
علمي: 65.1 درجة

نظري: 66.0 درجة

تبوك
علمي: 62.9 درجة
نظري: 61.9 درجة

الجوف
علمي: 59.9 درجة
نظري: 58.8 درجة

حائل
علمي: 60.6 درجة
نظري: 60.0 درجة

القصيم
علمي: 64.4 درجة
نظري: 66.1 درجة

الباحة
علمي: 65.3 درجة
نظري: 64.0 درجة

الحدود الشمالية
علمي: 62.5 درجة
نظري: 61.6 درجة

جازان
علمي: 61.5 درجة
نظري: 61.2 درجة

متوسط درجات الطالب في اختبار القدرات العامة
)حسب المناطق(

المصدر:
تقرير معلومات وإحصاءات اختبار القدرات العامة 2015م

المركز الوطني للقياس
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ويختــص الشــباب حملــة شــهادة الدبلــوم بحالــة مختلفــة عــن أقرانهــم، حيــث عــادة مــا 
ــكرية،  ــات العس ــي الكلي ــي أو ف ــول جامع ــى قب ــول ع ــم الحص ــن محاولته ــون ع يتحدث
وينتهــي بهــم المطــاف فــي مقاعــد الدبلــوم، إمــا لعــدم حصولهــم عــى القبــول أو لبعــد 
المســافة عــن أقــرب جامعــة، باإلضافــة إىل التكاليــف الماليــة المرتبطــة باالنضمــام 
للجامعــة. حيــث تمــر هــذه الفئــة بإحســاس الرفــض، ويتحدثــون عــن صراعهــم مــع 
مشــاعر تأنيــب الضميــر، أو اإلحبــاط والقلــق، مــع رهبــة المســتقبل. ويســعى عــدد كبيــر 
منهــم إىل إشــغال النفــس بالهوايــات والفنــون بســبب الفــراغ والميــول الشــخصي. مــع 

ــة أو الحصــول عــى وظيفــة.  اســتمرار رغبتهــم فــي اســتكمال مســيرتهم التعليمي

ويمــر الشــباب مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة والذيــن لــم يحالفهــم الحــظ الســتكمال 
دراســاتهم العليــا أو الحصــول عــى وظائــف بحالــة حســرة مختلفــة، تتزايــد مــع طــول 
مــدة بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، و تعرضهــم لضغــوط المجتمــع 
والتشــكيك فــي ســبب عــدم قدرتهــم عــى الحصــول عــى فــرص وظيفيــة أو تعليميــة 
رغــم حصولهــم عــى شــهادة جامعيــة. وتشــترك هــذه الفئــة مــن الشــباب مــع أقرانهــم 
فــي االنخــراط بــأدوار رعاية والتزامات أســرية، واإلحســاس بالفــراغ وانعــدام الروتين، وقلة 
الفــرص. ويعــزو الشــباب كذلــك ســبب بقائهــم فــي هــذه الحالــة إىل الواســطة، وشــروط 
الخبــرة وإتقــان اللغــة اإلنجليزيــة فــي الوظائــف المعلنــة، وعــدم قبــول أصحــاب العمــل 
بهــم. ويعبــر الشــباب فــي هــذه الفئــة عــن اســتيائهم مــن هــذه الحالــة مــع اإلحســاس 
ــن  ــتيائهم م ــم، واس ــن أقرانه ــباب م ــص الش ــون قص ــا يتداول ــًا عندم ــر، وخصوص بالقه

الحاجــة للتنــازل عــن الشــهادة الجامعيــة للحصــول عــى وظيفــة عســكرية أو أمنيــة.
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وباالنتقــال لواقــع ســوق العمــل بحســب منظــور الشــباب محــل الدراســة، فقــد عبــر 
الشــباب عــن خيبــة أملهــم مــن دورة البحــث عــن العمــل وطــول أمدهــا، باإلضافــة 
ــر مــن  ــة المســاندة فــي البحــث عــن عمــل، وانتقــد الكثي إىل انتقــاد المنصــات الحكومي
الشــباب تفشــي ظاهــرة الواســطة والمحســوبية فــي التوظيــف والتــي تحــد مــن فــرص 
ــل  ــة عم ــن تجرب ــين م ــن الجنس ــباب م ــض الش ــدم بع ــم. وينص ــب رأيه ــم بحس توظيفه
ســيئة فــي ســوق العمــل، كمظاهــر اســتغال الشــباب للعمــل لســاعات طويلة مــن دون 
مقابــل، أو التأخــر فــي دفــع األجــور. ومــن الماحــظ تأثــر الشــباب بتجربــة تطــوع ســيئة 
وخلــق صــورة ســلبية عــن واقــع ســوق العمــل عــى إثرهــا، بالرغــم مــن ماحظــة ضعــف 
ــي  ــارة ف ــدر اإلش ــام. وتج ــكل ع ــباب بش ــل الش ــن قب ــوع م ــارب التط ــي تج ــاركة ف المش
هــذا الســياق، إىل مــا شــاركه مجموعــة كبيــرة مــن الشــباب مــن الجنســين، مــع تعبيــر 
أقــوى لــدى الذكــور، حــول تجربــة تأنيــث الكثيــر مــن الوظائــف فــي ســوق العمــل. حيــث 
ــدى الشــباب. وكان مــن الملفــت  ــن المــرأة فــي ســوق العمــل محــل جــدل ل الزال تمكي
ــادة  ــدى الشــباب الذكــور تعبيرهــم عــن اســتيائهم لمــا يشــهده ســوق العمــل مــن زي ل
فــرص مشــاركة المــرأة، حيــث ينظــر الشــباب لهــذه الظاهــرة عــى أنهــا "ســرقة" لوظائــف 
الشــباب الذكــور، وتقليــل مــن الفــرص المتاحــة لهــم. وكان مــن الماحــظ تبنــي هــؤالء 
ــأن  ــم ب ــا، واعتقاده ــم بكفاءته ــدم إيمانه ــرأة وع ــد الم ــة ض ــلوكيات تمييزي ــور لس الذك
أصحــاب العمــل يقومــون بتوظيــف النســاء مــن بــاب التســويق واســتغال المــرأة أكثــر 
مــن رغبتهــم فــي تمكينهــا، واســتخدام أصحــاب العمــل المــرأة كواجهــة نســائية بــدون 
تكليفهــا بمهــام حقيقيــة، وهــو الــرأي الــذي اتفقــت معــه مجموعــة مــن الشــابات أيضــًا. 
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بيــن توقعاتهــم  المســافة  الكبــرى16 مــن مضاعفــة  المــدن  الشــباب خــارج  ويعانــي 
وواقعهــم. وبالنظــر للتعليــم، عّبــر الشــباب عــن رغبتهــم فــي إكمــال تحصيلهــم العلمــي، 
حيــث شــارك الشــباب هموهــم حــول انعــدام التخصصــات المتاحــة لهــم فــي الجامعــات 
تحــدي  وجــود  عــى  الشــباب  هــؤالء  وأكــد  ورغباتهــم.  اهتماماتهــم  تناســب  التــي 
مواصــات كبيــر إلكمــال تعليمهــم، بالــذات لــدى أبنــاء القــرى البعيــدة عــن المــدن 
والمحافظــات الرئيســية فــي المناطــق. وعبــر الشــباب فــي هــذه المناطــق عــن "أمنيتهــم" 
فــي إكمــال تعليمهــم. وأفصــح غالبيــة الشــباب عــن أن تكاليــف التعليــم ســواء كانــت 
لجلــب المســتلزمات أو حتــى للوصــول لمؤسســات التعليــم، تعتبــر باهظــة بالنســبة 
لهــم، الســيما لــدى الشــباب مــن األســر منخفضــة الدخــل. وشــارك مجموعــة من الشــباب 
همومــه الخاصــة بااللتزامــات األســرية التــي تمنعهــم مــن متابعــة تحصيلهــم العلمــي، 
كاالنشــغال فــي رعايــة أفــراد أســرتهم مــن ذوي االحتياجــات الصحيــة، أو انشــغالهم فــي 
الرعــي ورعايــة الحيوانــات )الحــال( وهــو مــا ُيعــرف بظاهــرة الفقــر المســلي، أو قيامهــم 
بأعمــال الزراعــة. و بالمحصلــة، فــإن كثيــر مــن الشــباب مــن الجنســين المنقطعيــن عــن 
التعليــم أبــدوا رغبتهــم فــي العــودة لمقاعــد التعليــم متــى مــا ســنحت الفرصة وتحســنت 
الظــروف. ومــن الماحــظ شــعور هــؤالء الشــباب بالحرمــان مــن التعليــم، والــذي يمكــن 

أن يفســر حضــور اإلصــرار والطمــوح القــوي لديهــم لمتابعــة تعليمهــم. 

أمــا فيمــا يتعلــق بمنظورهــم لســوق العمــل فــي هــذه المناطــق، اتفــق الشــباب عــى 
أّن فــرص العمــل المطروحــة أقــل مــن بقيــة المناطــق، وأّن بعــض الوظائــف التــي يتــم 

ــاء المناطــق األخــرى أو لغيــر الســعوديين.  طرحهــا فــي ســوق العمــل تذهــب ألبن

16. بريدة-حائل-سكاكا-عنيزة-
أبها-الطائف-القطيف-

المدينة المنورة
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عًا
راب

تجربة الوصول
إىل الفرص

ــبب  ــه كس ــا يذكرون ــو م ــرص، وه ــدرة الف ــن ن ــكي م ــت بالتش ــب الوق ــباب أغل ــام الش ق
رئيــس لبقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. ويشــمل ذلــك صعوبــة 
وصولهــم إىل المقابــات الوظيفيــة أو وســائل التقديــم الحضوريــة، وكذلــك نــدرة 
ــاب  ــل، وغي ــى تموي ــول ع ــة الحص ــة، وصعوب ــة والوظيفي ــة والتعليمي ــرص التدريبي الف
فــرص اإلرشــاد المهنــي. ورغــم أن الشــباب يختلفــون إىل حــد مــا فــي تجاربهــم خــال فتــرة 
بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب بحســب تحصيلهــم العلمــي )حاملــي 
الشــهادات الثانويــة مقابــل المتوســطة، والدبلــوم مقابــل الجامعيــة، وبينهــم جميعــًا(، إال 
أنهــم يتشــابهون فــي التجــارب ونمــط الحيــاة، والتــي سنســتعرضها مــن خــال محوريــن 
فرعييــن: العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة، وواقــع التخلــف عــن الركــب الــذي يشــعر بــه 

الشــباب عــى إثــر الحواجــز والعوائــق التــي تواجههــم. 
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ويمكــن تشــبيه حالتهــم المشــتركة مجازيــًا بحالــة المتســابقين فــي ســباقات قفــز 
الحواجــز، لعــدة أوجــه. أواًل، ألن الســباق يولــد إحساســًا بالتنافــس والمنافســة مــع 
الوقــت ومــع اآلخريــن للحصــول عــى فــرص وظيفيــة أو تعليميــة أو تدريبيــة، وأنهــم فــور 
ــة  ــة معقــدة مــن التنقــل والمحاول خروجهــم مــن مقاعــد الدراســة منخرطــون فــي تجرب
والســعي. وثانيــًا، ألّن القفــز يــدل عــى التحديــات الحقيقيــة والمتخيلــة لديهــم وتجربتهــم 
فــي مواجهــة المصاعــب والضغوطــات. وثالثــًا، ألن الحواجــز تعكــس رمزيــة عميقــة 
ــرية أو  ــود أس ــة، وقي ــة وتعليمي ــز مهني ــع حواج ــاة م ــل والمعان ــردياتهم بالتعام ــي س ف

ــرص. ــول إىل الف ــي الوص ــات ف ــة، وصعوب ــة أو اقتصادي ــع صحي ــة، وموان مجتمعي

ويســرد الشــباب تجربتهــم مــع جملــة مــن الموانع، ومنهــا مرورهــم بتجارب حياتيــة مؤثرة 
مثــل المــرض أو اإلعاقــة أو الصدمــات النفســية، أو تعرضهــم لتحكــم األهالــي وضغــط 
المجتمــع، أو حالــة الضيــاع وعــدم معرفــة طــرق البحــث عــن الفــرص، أو معاناتهــم مــن 
بعــد المســافة إىل المدرســة أو الجامعــة أو العمــل، أو مرورهــم بتجــارب ســابقة ســلبية 
فــي ســوق العمــل اتســمت باالســتغال أو ســوء المعاملــة أو المشــقة أو تدنــي مســتوى 
األجــور. وكذلــك الخــوف مــن المســتقبل، والحــذر مــن المخاطــرة، واليــأس. ويســرد 
الشــباب موانــع مثــل المــرور بظــروف صعبــة كاإللتزامــات األســرية المرهقــة، أو بســبب 
ــتيفاء  ــى اس ــدرة ع ــدم الق ــة إزاء ع ــهادة الثانوي ــة للش ــة األهلي ــة التعليمي ــس الجه حب

الرســوم الدراســية.  

وشــارك بعــض الشــباب اشــتراطهم للعمــل فــي وظائــف محــددة أو دراســة تخصــص 
معيــن وميولهــم كأحــد أســباب بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، وهــو 
مــا يمكــن إدراجــه تحــت ســلوكيات االســتحقاق. ويشــمل ذلــك رغبتهــم فــي العمــل فــي 
ذات تخصصهــم الجامعــي، أو عــدم دخــول الجامعــة إال فــي تخصــص يميلون إليــه بالرغم 
مــن عــدم توفــر مقاعــد كافيــة أو توفــره فــي المدينــة، أو عــدم رغبتهــم فــي تجربــة العمــل 
ــف  ــة، أو وظائ الحــر بســبب رغبتهــم فــي تفــادي المخاطــر، أو اشــتراطهم لرواتــب معين
ــًا مــا تكــون حكوميــة مدنيــة أو عســكرية(، أو فــي قطاعــات محــددة مثــل  ــة )غالب معين
تفضيــل شــباب المنطقــة الشــرقية االلتحــاق بالوظائــف فــي قطــاع الطاقــة والبتــرول.

ما أقدر أتوظف.. 
وال أحد يقبلني. ألن 

المدرسة الثانوية 
أهلية ومنعتني 

من استالم وثيقة 
التخرج. عشان أمي ما 

تقدر تسدد الرسوم 
الدراسية المتأخرة.

شاب
21 عامًا
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استعراض نتائج البحث الكيفي

التخلف عن الركب

ويتنــاول هــذا الموضــوع الفرعــي فئــات الشــباب األقــل وصــواًل للفــرص، ابتــداًء بالشــباب 
خــارج المــدن الرئيســية. ومــن الملفــت فــي هــذه المناطــق تكــرار اإلحســاس باإلقصــاء 
والتخلــف عــن الركــب بســبب شــح الوظائــف المطروحــة بالمقارنــة بفــرص التعليــم 
وأعــداد الخريجيــن. وشــارك الشــباب رأيهــم حــول ضعــف القــوة الشــرائية فــي منطقتهــم 
وعــدم نجــاح مشــاريع االقتصــاد التشــاركي، الســيما العمــل مــن خــال التطبيقــات. 
وعندمــا يكــون الربــح المكتســب غيــر كاٍف مــن منصــات االقتصــاد التشــاركي فــي 
كافــة المــدن؛ بــأن يعــاد اســتهاكه فــي عمليــة كســب الــرزق ذاتهــا )كالوقــود مثــًا فــي 
حالــة خدمــات التوصيــل، أو إصــاح الســيارة نتيجــة األعطــال المتكــررة بســبب القيــادة 
ــب  ــر؛ نظــًرا النخفــاض الطل ــرة أكب ــإن التحــدي فــي المــدن الصغي ــة(، ف لمســافاٍت طويل

عــى هــذه الخدمــات.

ــي  ــم ف ــي تواجهه ــات الت ــد الصعوب ــى رص ــدرة ع ــر ق ــق أكث ــذه المناط ــباب ه وكان ش
إيجــاد وظائــف. فباإلضافــة إىل تأكيدهــم عــى اســتيائهم لمطلــب الخبــرة لحديثــي 
التخــرج، فهنــاك رصــد لمطلــب اللغــة اإلنجليزيــة. وانتقــد الشــباب غيــاب اإلرشــاد المهنــي، 
وأفصــح العديــد مــن الشــباب عــن جهلهــم حــول إعــداد الســيرة الذاتيــة. وتوجــه معظــم 
ــج  ــز وبرام ــل كحاف ــوق العم ــج س ــض برام ــة17، وبع ــف الحكومي ــات التوظي ــد لمنص النق
ــبل  ــم بس ــدم معرفته ــن ع ــباب ع ــن الش ــر م ــزء آخ ــر ج ــرية. وعب ــوارد البش ــدوق الم صن
التقديــم عــى برامــج دعــم التوظيــف والوصــول إليهــا. ومــن الماحظــات اإليجابيــة، قيــام 
بعــض الشــباب بالنجــاح فــي تحويــل هوايتــه إىل مهنــة، أو رغبتهــم فــي تحويــل هوايتهــم 
إىل فرصــة مــدرة للدخــل. باإلضافــة إىل ممارســة الشــباب فــي هــذه المناطــق للتطــوع 

وحصولهــم عــى تجربــة تطــوع إيجابيــة.

ــوص  ــه الخص ــى وج ــم، وع ــة تواجهه ــز إضافي ــة حواج ــن ذوي اإلعاق ــباب م ــر الش وذك
الشــباب مــن ذوي اإلعاقــات الذهنيــة، حيــث عبــر هــؤالء الشــباب عــن عــدم قبــول 
الجامعــات لهــم، ممــا يحــد مــن قدرتهــم مــن اســتكمال التحصيــل العلمــي لهــذه الفئــة. 
ــرص  ــة ف ــع قل ــل م ــوق العم ــي س ــم ف ــي تواجهه ــة الت ــز التمييزي ــة إىل الحواج باإلضاف
التوظيــف لهــم وغيــاب الوعــي لــدى أصحــاب العمــل باالحتياجــات الوظيفيــة لــذوي 

اإلعاقــة وعــدم تهيئــة أماكــن العمــل الســتقبالهم بحســب رأي الشــباب.

وفيمــا يتعلــق بتجربــة الشــابات مقابــل الذكــور، فــا زالــت الشــابات يعانيــن مــن حواجــز 
اجتماعيــة تجعــل مــن تجربــة تحصيلهــن العلمــي أو انخراطهــن فــي ســوق العمــل صعبة. 
وتواجــه الفتيــات غيــر المتزوجــات قســوة مــن المجتمــع وضغوطــات بشــأن كونهــا فتــاة 
ــًا يدخــل الفتــاة فــي  ــار( كبت ــاء.  ويشــكل ضغــط األهــل )منهــم اإلخــوة الذكــور الكب عزب
حالــة ضيــٍق واختنــاق؛ وكأن القطــار الــذي تريــد ركوبــه، ســواء فــي العمــل أو الدراســة، 
ــًا. و  ــا اجتماعي ــد له ــبة المقع ــدم مناس ــبب ع ــق بس ــل للتحقي ــر قاب ــد وغي ــٌم بعي ــو حل ه
ل االلتزامــات األســرية وعــبء الرعايــة عائًقــا للشــابات؛ كمــا أن الظــروف الصحيــة  تشــكِّ
ــات  ــظ أن المواص ــد لوح ــن. وق ــبة لبعضه ــل بالنس ــاء التعليم/العم ــًا إلنه ــر عام تعتب
ــيارة أم ال،  ــود الس ــت تق ــواًء كان ــابات س ــاة الش ــي حي ــا ف ــا جوهرًي ــكل عائًق ــت تش الزال

وغيــاب الفــرص خاصــة فــي المناطــق غيــر الرئيســية كان واضحــًا.

الجامعة بعيدة،، 
السواويق ما 

يوصلونا )عن طريق 
التطبيقات(،، أبوي 
أو أخوي يوصلونا 

للشارع ]يعيشون في 
أعى جبل[ ثم نركب 

مع السايق

شابة
18 عامًا

17. أجري هذا البحث قبل إطاق 
المنصة الوطنية الموحدة 

للتوظيف، وال يمكن تعميم 
رأي الشباب حول المنصات 

عليها.
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وباإلضافــة لعــبء الرعايــة الــذي يواجــه الشــباب، يشــكل عــبء التقاليــد أحــد أبــرز حواجــز 
التمكيــن المجتمعــي واالقتصــادي، ويولــد مشــاعر قلــة الحيلــة واإلحبــاط واالستســام 

والشــعور بمــرارة العيــش. 

ــا أو كمــا  ــوي خــال كورون ــة خريجــي الثان ــف عــن الركــب، تجرب ونذكــر فــي ســياق التخل
ــي تحصيلهــم  ــر هــؤالء الشــباب عــن تدن ــا(، حيــث عب يصفــون أنفســهم )خريجــي كورون
العلمــي فــي مرحلــة الثانــوي بســبب الجائحــة وقلــل مــن فــرص قبولهــم الجامعــي. وأثــرت 
الجائحــة وقــرار إلغــاء اختبــارات التحصيلــي ومــن ثــم إلزامهــا عــى عــدم اســتعداد الشــباب 
لهــذه االختبــارات بالشــكل المطلــوب. كمــا أفصــح الشــباب الذيــن اســتطاعوا الحصــول 
عــى وظيفــة قبيــل تفشــي الجائحــة بخســارة وظائفهــم بشــكل ســريع بعــد انــدالع 
الجائحــة وتضررهــم، ممــا أدى إىل رســم صــورة ســلبية عــن ســوق العمــل فــي أذهانهــم. 

ويعانــي الشــباب الحاصلــون عــى الشــهادة المتوســطة مــن فئــة الشــباب خــارج مقاعــد 
العمــل والتعليــم والتدريــب )15 –  24( عامــًا مــن أعبــاء متزايدة من المســؤوليات األســرية 
ــم  ــي انقطاعه ــببًا ف ــروف س ــذه الظ ــون ه ــة أن تك ــل لمرحل ــة، تص ــة االجتماعي والرعاي
ــات المواصــات وبعــد  ــة، باإلضافــة إىل تحدي ــة الثانوي ــل إتمــام المرحل ــم قب عــن التعلي

المســافة التــي يشــتركون فيهــا مــع غيرهــم مــن الشــباب. 

كمــا تقــوم المســؤوليات األســرية بــدور مضاعــف فــي إبقاء الشــباب خــارج مقاعــد العمل 
ــاع  ــون لاضط ــم متاح ــبب أنه ــة بس ــة مؤقت ــدأ كحال ــا تب ــع أنه ــب، م ــم والتدري والتعلي
ــاء بحــد ذاتهــا  بهــذه األدوار داخــل األســرة نتيجــة فراغهــم وبطالتهــم. إال أن هــذه األعب
تحــد مــن قدرتهــم عــى تكثيــف ممارســات البحــث عــن فــرص عمــل أو تعليــم، ممــا يزيــد 

مــن تعقيــد قدرتهــم عــى االنتقــال إىل ســوق العمــل أو العــودة إىل مقاعــد الدراســة.

وتشــتمل عــادة تجــارب الشــباب المنقطعيــن عــن الدراســة )أو المتوقفيــن عنــد شــهادة 
المرحلــة المتوســطة( عــى مرورهــم بظــروف صحيــة أو أمــراض أو إعاقــات أدت إىل 

ــم. اضطرارهــم للتوقــف عــن التعلي

اذا كان الراتب قليل 
مايكفي بحطه 

بحضانة وباخذ سواق 
يوديني ويجيبني 

يوديني ويجيبني الزم 
شوي الراتب يكفيني 

أنا وولدي

شابة
21 عامًا

36

الوصول للمستقبل



سًا
ام

خ

الفجوة
بين األجيال

تمــر المملكــة بتحــوالت اقتصاديــة واجتماعيــة ضخمــة وســباقة، تخلــق تفاوتًا كبيــرًا في 
تجــارب األجيــال ورحلــة حياتهــم، تعكــس بظالهــا عــى الشــباب خــارج مقاعــد التعليــم 
والتدريــب والعمــل مــن فئــة العمريــة )15 إىل 24(، وهــو العمــر الــذي يكــون فيــه الشــباب 

أكثــر فعاليــة وإقبــااًل. 

استعراض نتائج البحث الكيفياستعراض نتائج البحث الكيفي
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ومــن خــال البحــث الميدانــي تــم محــاورة الشــباب حول 
نظــرة المجتمــع لهــم وعــن مــا إذا كانــوا يعتقــدون بــأن 
صوتهــم مســموع. وأبــدى الشــباب المشــاركون آراء 
ــدى  مختلفــة حــول نظــرة المجتمــع لهــم، فبعضهــم أب
بعــض مظاهــر الغضــب واالمتعــاض مــن عــدم تفهــم 
المجتمــع الحتياجاتهــم ورغباتهــم في الحيــاة المتعلقة 
بالــزواج وطريقــة الــزواج، والبعــض اآلخــر أبــدى شــعوره 
بعــدم ثقــة األكبــر ســنًا فــي المجتمــع بهــم ووصفهــم 
شــيئًا  تقدمــون  ال  فاضيــة،  )نــاس  مثــل  بعبــارات 
المؤسســات  احتــرام  عــدم  إىل  باإلضافــة  للمجتمــع(، 
ــاص(  ــاع الخ ــي القط ــة أو ف ــواء الحكومي ــمية )س الرس
ــا  ــرة. مم ــم للخب ــنهم و افتقاده ــر س ــبب صغ ــم بس له
يشــير إىل وجــود وصمــة عــار وتمييــز ضــد فئــة الشــباب 
عــى أســاس الســن/العمر، وشــعور بالرفــض واإلقصــاء 
تنــاول  عــدم  البحــث  فريــق  والحــظ  المجتمــع.  لــدى 
ــدي،  ــكل ج ــم بش ــع له ــرة المجتم ــؤال نظ ــباب لس الش
ومــن ثــم البــدء بتناولــه بشــكل جــدي بعــد الخــوض 
حــول  ورأيهــم  المفضــل،  الــزواج  نمــط  أســئلة  فــي 
النقاشــات مــع الجيــل األكبــر، وعنــد توجيــه الســؤال 
عــن طريــق االستفســار عــن رأي أصدقائهــم بنظــرة 
ــي تحــرج بعــض الشــباب  المجتمــع لهــم. ممــا قــد يعن
ــة بشــكل مباشــر عــن األســئلة، وقــد يعــزى  مــن اإلجاب
ذلــك لعــدم ثقــة الشــباب بأنفســهم وعــدم تفكيرهــم 
رأيهــم  بهــذه المواضيــع مســبقًا.  وشــارك الشــباب 
حــول قيــام الجيــل األكبــر بإجــراء المقارنــات بيــن األقــران 
وإشــعارهم بالنقــص، وهــو مــا اعتبــره الشــباب شــكًا 
مــن أشــكال القســوة وإطــاق األحــكام التــي يمارســها 

ــر عليهــم.  ــل األكب الجي

الشــباب قــدرة عــى احتــواء  وأظهــرت شــريحة مــن 
لألحــكام،  إطاقهــم  فــي  األكبــر  الجيــل  وتفهــم 
واعتبروهــا شــكًا مــن أشــكال االهتمــام مــن قبــل 
ــتخدام  ــن اس ــابات ع ــدى الش ــرت إح ــث عب ــي. حي األهال
ــتيعابًا  ــب اس ــة، تتطل ــب مختلف ــة ح ــر للغ ــل األكب الجي
أكبــر مــن جيــل الشــباب وتصالحــًا مــع هــذه الحقيقــة، 
وثقــة فــي دعــم أهاليهــم ورغبتهــم فــي إســعاد أبنائهم 

ونجاحهــم فــي الحيــاة. 

الجيل حقنا هو اللي 
يفرق ... نستوعب 

وش هي لغه الحب 
حقت األهل

شابة
23 عامًا
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سًا
اد

س

خذالن
المؤسسات

عبــر الشــباب بطــرق مختلفــة عــن خذالنهــم مــن مؤسســات األســرة والمجتمــع ومنظمات 
التعليــم وســوق العمــل، باإلضافــة إىل خذالنهــم مــن عــدم اســتفادتهم مــن برامــج 

ــة المخصصــة للشــباب.  ــة االجتماعي الحماي

استعراض نتائج البحث الكيفي
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لهــم  أهاليهــم  بإهمــال  الشــباب  مــن  مجموعــة  يشــعر  باألســرة،  وابتــداًء 
وتقصيرهــم تجاههــم معنويــًا وماديــًا، والســيما لــدى الفئــات األبعــد وصــواًل 
عــن الفــرص والخدمــات. فعــادة يكــون هــؤالء الشــباب أفــرادًا فــي عائلــة ممتــدة 
وكبيــرة، وقــد يكــون توزيــع االهتمــام بيــن جميــع األبنــاء صعبــًا. ويشــعر الشــباب 
بالخــذالن جــراء عــبء العــادات والتقاليــد والتــي تحــد مــن فرصهــم فــي الحيــاة كمــا 
تــم نقاشــه ســابقًا. وفــي المقابــل، يشــعر مجموعــة مــن الشــباب مــن خذالنهــم هــم 
لمنظومتهــم األســرية، وعــدم ردهــم لجميلهــم، بســبب قلــة حيلتهــم، الســيما لــدى 
الفئــات األقــل دخــًا والتــي يشــعر بعــض الشــباب مــن الجنســين بضيــق حــال أهلــه 
ــرهم  ــي ألس ــع المعيش ــين الوض ــي تحس ــاهمة ف ــي المس ــة ف ــم الصادق ورغبته

ــة لديهــم.  وارتفــاع حــس الكرامــة المالي

أمــا الشــباب خــارج المــدن الرئيســية، فيشــعرون بالخــذالن إزاء ضعــف توفيــر 
الفــرص الوظيفيــة لهــم، وتفضيــل بعــض أماكــن العمل توظيــف غير الســعوديين، 
وعــدم قدرتهــم عــى إيجــاد فــرص التعليــم والعمــل فــي المناطــق األخــرى، وزيــادة 
ــي  ــا ف ــة، بم ــارج المنطق ــب خ ــم وتدري ــرص تعلي ــف وف ــن وظائ ــث ع ــف البح تكالي

ــك تكلفــة المواصــات والســكن.  ذل
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التعليــم لهــم بأشــكال مختلفــة،  وعبــر الشــباب عــن خــذالن مؤسســات 
إمــا عــن طريــق عــدم قبولهــم الجامعــي بســبب تدنــي معدالتهــم أو عــدم 
إتاحــة التخصصــات فــي مناطقهــم، أو عــدم إمدادهــم بالمهــارات الازمــة 
وتجهيزهــم لســوق العمــل. فعــى ســبيل المثــال، عّبــر الشــباب عــن خذالنهــم 
مــن عــدم تعليمهــم اللغــة اإلنجليزيــة وهــو مطلــب مهــم فــي ســوق العمــل، 
باإلضافــة إىل عــدم تعليمهــم لبعــض المهــارات الناعمــة والحياتيــة كالوعــي 
المالــي. وعبــر الشــباب عــن غيــاب اإلرشــاد المهنــي وتعريفهــم بمســارات 
ــر  ــارات الشــباب فــي التعبي ــق البحــث ضعــف مه ســوق العمــل. والحــظ فري
عــن ذواتهــم، وشــارك كثيــر مــن الشــباب بــأّن عــدم معرفتهــم إلعداد ســيرتهم 

ــي تواجههــم. ــق الت ــة كأحــد العوائ الذاتي

أمــا بشــأن رحلــة البحــث عــن فرصــة وظيفية، فقــد عبر الشــباب عن اســتيائهم 
مــن دورة البحــث عــن عمــل، وعــدم معرفــة مجموعــة مــن الشــباب بمنصــات 
دعــم التوظيــف الحكوميــة، أو عــدم رضاهــم عنهــا. وأجمــع المشــاركون 
حــول اســتيائهم مــن متطلــب الخبــرة للوظائــف المبتدئــة فــي ســوق العمــل، 
ووصفــه بالمطلــب التعجيــزي، بحكــم أن حديثــي التخــرج ال يمكــن أن تكــون 
لديهــم خبــرة عمــل ســابقة. وانتقــد الشــباب تمركــز الوظائــف فــي مــدن 
ــة داخــل المــدن، ممــا يشــكل تحــدي مواصــات  ــة وفــي مناطــق معين معين
ــوق  ــل تف ــكان العم ــول لم ــة الوص ــأن تكلف ــباب ب ــع الش ــث أجم ــم، حي لديه

قدرتهــم الماليــة ممــا يصعــب عليهــم تغطيــة تكلفــة الوقــود. 

وظهــر لــدى غالبيــة الشــباب عــدم وعــي ومعرفــة ببرامــج التمكيــن والرعايــة 
التــي تصلهــم.  الدعــم  بــد مــن تفســير أشــكال  لهــم، وكان ال  المقدمــة 
والغالبيــة اســتطاع اإلجابــة عــن الســؤال عنــد توضيــح أن الدعــم يصــل إىل رب 
األســرة، بمعنــى أن تأثيــر برامــج الدعــم والرعايــة ال تســتهدفهم كفئــة شــباب 
بشــكل مباشــر. حيــث أفــاد الســواد األعظــم مــن الشــباب عــن عــدم تواصلهــم 
مطلقــًا مــع األخصائييــن االجتماعييــن ســواء الحكومييــن أو العامليــن فــي 
ــر الربحــي، وهــو مؤشــر لعــدم اســتهداف منظومــة  ــات والقطــاع غي الجمعي
الرعايــة والتمكيــن االجتماعــي لفئــة الشــباب، بالرغــم مــن مــا هــو متعــارف 
عليــه مــن أّن تجــاوز حالــة العــوز والفقــر غالبــًا مــا تســتغرق جيــًا كامــًا، ممــا 
يتطلــب تصميــم تدخــات خاصــة بالجيــل الثانــي داخــل األســرة المعــوزة. 
طريــق  عــن  كانــت  للشــباب  للوصــول  البحــث  منهجيــة  أن  مــن  وبالرغــم 
االســتعانة بالجمعيــات، إال أن غالبيــة الشــباب أعــرب عــن عــدم معرفتهــم 

ــل. ــن قب ــا م ــل معه ــدم التواص ــتضيفة وع ــة المس بالجمعي
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من هم
الفئات األقل حظًا؟

04

الفئــات  خصائــص  عــى  الفصــل  هــذا  يقــف 
ــة الشــباب خــارج مقاعــد  ــر حاجــة ضمــن فئ األكث
عامــًا،   )24 إىل   15( والتدريــب  والتعليــم  العمــل 
مــع التأكيــد عــى أن هــذه الفئــة مــن الشــباب 
حظــًا.  األقــل  الفئــات  مــن  األصــل  فــي  هــي 
ــي  ــة الت ــص الهشاش ــل خصائ ــتعرض الفص ويس
تعانــي منهــا بعــض مجموعــات الشــباب، بحســب 
مــا وقــف عليــه البحــث الميدانــي الكيفــي. ويؤكــد 
التحليــل القــادم تنــوع التجــارب الحياتيــة التــي 
يمــر بهــا الشــباب مــن هــذه الفئــة، ممــا يتطلــب 
تصميمــًا دقيقــًا للتدخــات والبرامــج مــن قبــل 
ــاع السياســات، ومتابعــة مســتمرة لتحســين  صن

واالقتصاديــة. االجتماعيــة  أوضاعهــم 
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ــة الشــباب التــي تــم الجلــوس  ــر مــن عين ــة الجــزء األكب يشــكل الشــباب مــن هــذه الفئ
ــي اعتمــدت فــي اســتقطابها  ــة البحــث الت ــي، بحكــم منهجي ــاء البحــث الميدان ــا أثن معه
ــر قــدرة عــى  للشــباب عــى الجمعيــات، ومــن المتعــارف عليــه أن الجمعيــات هــي األكث
الوصــول لفئــة أصحــاب الدخــول المنخفضــة. ويشــكل الشــباب مــن األســر ذوي الدخــل 
المنخفــض والمحــدود غالبيــة الشــباب فئــة خــارج مقاعــد التعليــم التدريــب )15 إىل 24 
عامــًا( عالميــًا وفــي المملكــة كمــا ســيظهر فــي الفصــول القادمــة. وقــد اتضــح تفــاوت 
التجــارب والتطلعــات لهــذه الفئــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان تباينهــا، ولكنها فــي المحصلة 
تؤكــد نتيجــة البحــث حــول صعوبــة القــدرة عــى رســم مســار الحيــاة لدى الشــباب بشــكل 

عــام، وتظهــر بشــكل أقــوى لــدى فئــة الشــباب مــن ذوي الدخــل المنخفــض. 

ــه  أفصــح الشــباب مــن هــذه الفئــة فــي المقابــات عــن أمل
الكبيــر بتحســن الحــال بشــكل متكــرر، ورغبتــه فــي تحســين 
ــة  ــي رحل ــتمرار ف ــى االس ــم ع ــي. و إصراره ــه المعيش وضع
البحــث عــن الفــرص مــع إفصــاح مجموعــة مــن الشــباب 
تحــت هــذه الفئــة مــن اعتقادهــم بــأّن الفــرص المتاحــة 
ــة، وشــكواهم مــن تفشــي مظاهــر الواســطة  ــر متكافئ غي
فــي  وظيفيــة  فــرص  عــى  الحصــول  فــي  والمحســوبية 

مختلــف القطاعــات.

من هم الفئات األقل حظًا؟

وال
أ

الشباب من األسر ذوي الدخل المنخفض

أنا مو متفائل بس.. 
أنا متأكد إن األمور 

بتصير أحسن

شاب
19 عامًا

التفاؤل واإلصرار
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الشعور بمر الحياة

ارتفاع الكرامة المالية

تفضيل الوظائف العسكرية

وبالرغــم مــن تأكيدهــم عــى تفاؤلهــم، إال أّن الكثيــر مــن الشــباب أفصــح عــن 
شــعوره بالمــرارة وصدمتــه مــن واقعــه الــذي يعيشــه، وصعوبــة الخــروج مــن 
حالــة العــوز والحاجــة، واســتيائهم مــن حالــة الفــراغ التــي يعيشــونها بســبب عــدم 
التحاقهــم بالدراســة أو التدريــب أو العمــل، باإلضافة إىل غياب االســتقالية المادية 
والذاتيــة. وتتضاعــف قســوة هــذا الشــعور مــع مــا يواجهــه الشــباب مــن ضغــط 
مــن المجتمــع المحيــط بهــم واالنتقــادات الموجهــة لهــم حــول عــدم انضمامهــم 

ــم أو العمــل.  للتعلي

وعبــر الشــباب مــن هــذه الفئــة عــن اســتيائهم مــن الضغــط الــذي يمارســه الجيــل 
األكبــر عليهــم وإجــراء المقارنــات مــع األقــران األفضــل حــااًل وتعييــر الشــباب بســبب 
عــدم حصولهــم عــى مصــدر رزق. وأفصــح الشــباب عــن اعتقادهــم بــأن المجتمــع 
ــر منهــم بالرغــم مــن ضعــف الفــرص المقدمــة لهــم عــى  ــب وينتظــر الكثي متطل
حــد تعبيرهــم. وكل ذلــك يــؤدي إىل الشــعور بأعــراض اإلحبــاط واالكتئــاب. وفيمــا 
يتعلــق بمظاهــر االكتئــاب، كان الشــباب أكثــر إفصاحــًا عــن حالــة أقرانهــم النفســية، 
بينمــا لــم يبــدو ارتياحــًا فــي مناقشــة حالتهــم النفســية الشــخصية. حيــث شــارك 

الشــباب تعــرض أصدقائهــم لحــاالت نفســية مثــل التوتــر وأعــراض االكتئــاب. 

يشــعر كثيــر مــن الشــباب فــي هــذه الفئــة بالحــرج مــن أســرته لعــدم قدرتهــم عــى 
ــة  ــاء إضافيــة بســبب بطال المســاهمة الماديــة داخــل األســرة، وتحمــل األســر أعب
أبنائهــم الشــباب. وأفصــح الشــباب والشــابات مــن هــذه الفئــة بشــكل متســاٍو عــن 
رغبتهــم فــي إيجــاد مصــدر دخــل لتحســين الوضــع المعيشــي لألســرة، مــن بــاب رد 

الجميــل المعنــوي والمــادي ألهلهــم. 

ــة،  ــه الشــباب الذكــور مــن هــذه الفئ ــذي يفضل ــي ال وفيمــا يتعلــق بالمســار المهن
فقــد كان ملفتــًا إجمــاع غالبيــة الشــباب عــى تفضيلهــم للوظائــف العســكرية لمــا 
توفــره هــذه الوظائــف مــن وجاهــة اجتماعيــة واســتقرار وظيفــي. وفــي المقابــل، ال 
نجــد عنــد هــذه الفئــة مــن الجنســين وعــي بمجــاالت العمــل الحــر، بــل لمســنا قناعــة 
ــت ومســتقر،  ــر الرســمي ال يمكــن أن يكــون مصــدر رزق ثاب ــأّن العمــل غي لديهــم ب
ــة  ــة فــي الفــرص الوظيفي ــي االســتقرار والوجاهــة االجتماعي ــة عامل ــى أهمي بمعن

المطروحــة لهــذه الفئــة. 

قبل تقول لتخرجت 
أبي أشوف شركة 

شيء مستقر مدني 
الحين تبي تشوف 

عسكرية عشان 
تستقر. قبل عسكرية 
حتى الشيبان يقولون 

عسكرية خلها أخر 
شيء الحين بوقتنا 

هذا أبوي يقول شف 
أي عسكرية

شاب
19 عامًا

44

الوصول للمستقبل



الفقر المسلي لدى الشباب

من هم الفئات األقل حظًا؟

الدخــل  ذوي  مــن  الذكــور  الشــباب  مــن  فئــة  عــىل  البحــث  فريــق  وقــف 
المنخفــض المتقبلــة لواقــع العــوز والحاجــة، ومرتبطة بشــكل كبيــر بالطبيعة 
بحكــم تواجدهــا فــي المناطــق األبعــد عــن العواصــم. تمتــاز هــذه الفئــة مــن 
الشــباب باالنفصــال عــن محيطهــا األســري والمجتمعــي، والتواجــد فــي البــر 
أو فــي المرعــى معظــم الوقــت لرعــي الحــالل واالعتنــاء بالحيوانــات. وقــد عبــر 
ــدًا عــن  ــاة بعي ــر لهــذا النمــط مــن الحي هــؤالء الشــباب عــن ارتياحهــم الكبي
ــرة  ــن فك ــر ع ــن التعبي ــم. ويمك ــب وصفه ــم بحس ــاس وانتقاداته ــن الن أعي
"الفقــر المســلي" بأنهــا تســلية الشــاب لنفســه بالهوايــات وإن كانــت مكلفــة، 
وخصوصــًا الحيوانــات األليفــة و"الحــالل" واالنشــغال برعايتــه واالهتمــام بــه 

واإلنفــاق عليــه رغــم قلــة الدخــل.

}جربــت رعــي الغنــم{ واللــه من الســاعة 6 إىل الســاعة 5 المغرب أروح معهــم.. أحيانا 
أشــجارنا مــا فــي خضــر.. يعنــي نجيــب لهــم أعــالف ونســرحهم عــىل الرمــث األعشــاب 
حقــت الــي تنبــت بالصيــف.. لمــا نقــرب طــرف المــزارع والشــي مــا حنــا داخليــن 
المــزارع يعنــي عــىل مــكان الســيل المــاء وذي واللــه يجــون يوقفونــا ويقولــون 
تخربــون أشــجار الزيتــون.. نحميهــا نوقفهــا عنــد المــاء حنــا ودنــا بــس األشــجار تنبــت 
مــن األرض.. واللــه نــأكل منهــا بــس نبيــع أحيانــا نبيــع يعنــي بعــازة علــف.. يعنــي أنــا 

اقولــك هــي بالوقــت هــذا مــا فيهــا ربــح هــي تســليه بــس تقضــي وقــت.

يخــوي تعلقنــا بالخيــول شــوي... الخيــل مــو مثــل أي )حيــوان( تملكــه تطلبــه يبــي لها 
واحــد موظــف أو مدعــوم أو شــي مــا تصلــح لحالــك كــذا تقعــد تعالــج وتبــي تبــي مــو 
مثــل النيــاق تطلــب طلباتهــا واجــد يشــوفونها تعبانــه ويبــي لهــا مــداراه.. )خســاير 
حاولــت أتركهــا(.. واللــه حاولــت بــس عــاد... تعلقــت.. الفقــر المونــس يقولــون 

عندنــا هنــا.. الفقــر المونــس هــذا مفاقــرك مونســك غصــب عليــك..

شاب, 20 عامًا

شاب, 23 عامًا
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يواجــه الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة تحديــات مضاعفــة فيمــا يتعلــق باالندمــاج االجتماعــي 
ــم،  ــل له ــم والعم ــرص التعلي ــر ف ــدم توف ــة بع ــة ذوي اإلعاق ــا قناع ــادي، أهمه واالقتص
ــول الجامعــات  ــروا عــن عــدم قب ــن عب ــة، والذي ــة ذوي اإلعاقــات الذهني ــدى فئ الســيما ل
لهــم ممــا يحــد مــن فــرص تحصيلهــم العلمــي وإيجــاد فــرص العمــل الائقــة. كمــا 
اشــتكى الشــباب مــن هــذه الفئــة، عــدم قيــام أصحــاب العمــل بالتواصــل معهــم بعــد 
االنتهــاء مــن إجــراء المقابلــة الوظيفيــة، وهــو اســتياء مشــترك مــع بقيــة الشــباب، إال أن 

ــر لــدى فئــة ذوي اإلعاقــة.  وقعــه أكب

ــراط  ــي االنخ ــم ف ــي تؤهله ــارات الت ــاب المه ــي اكتس ــم ف ــن رغبته ــباب ع ــح الش وأفص
فــي ســوق العمــل، مثــل إعــداد الســيرة الذاتيــة وكيفيــة التأقلــم مــع بيئــة العمــل 
ــاء  ــام وأثن ــل االنضم ــي قب ــاد المهن ــم لإلرش ــي حاجته ــا يعن ــا، أي م ــينضمون له ــي س الت
االنضمــام لســوق العمــل. وبنفــس الوتيــرة، أفصــح الشــباب عــن رغبتهــم فــي التعــرف 
ــر لســوق العمــل،  ــة التــي تؤهلهــم بشــكل أكب عــى التخصصــات والمســارات التعليمي

ــي.  ــاد األكاديم ــة إىل اإلرش ــم بحاج ــي بأنه ــا يعن مم

ومــن الماحــظ االســتخدام الكبيــر مــن ذوي اإلعاقــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
لقضــاء وقــت الفــراغ. وقــد لمســنا رغبــة فــي التواصــل المجتمعــي مــع األصدقــاء مــن 
ــي  ــة ف ــي ذوو اإلعاق ــث يعان ــتمر. حي ــكل مس ــم بش ــت معه ــاء وق ــم وقض ــس فئته نف
ســن الشــباب مــن انقطــاع الخدمــات والتواصــل مــع األصدقــاء، بســبب عــدم توفــر مراكــز 
خاصــة بفئتهــم العمريــة أو أماكــن عامــة مهيئــة لهــم لقضــاء وقــت ممتــع، حيــث ال زال 

ذوي اإلعاقــة يشــعرون بعــدم احتوائهــم وتقبلهــم فــي األماكــن العامــة.

نيًا
ثا

الشباب من ذوي اإلعاقة
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لثًا
ثا

الشباب األيتام 

يتفــق الشــباب األيتــام واأليتــام مــن ذوي الظــروف الخاصــة18 عــى شــعورهم البالــغ 
باإلقصــاء االجتماعــي واالقتصــادي، واإليمــان بــأّن هنــاك فجــوة كبيــرة بينهــم وبيــن 
المجتمــع الخارجــي، تشــتد لــدى فئــة األيتــام ذوي الظــروف الخاصــة القاطنيــن فــي مراكــز 

إيــواء خاصــة بهــم بعيــدًا عــن كنــف األســرة الحاضنــة. 

ويطغــى عــى الشــباب مــن هــذه الفئــة شــعور شــديد بالحــزن واإلحبــاط؛ هــي نتــاج 
ــة مــن الشــباب  ــا. وتعــد هــذه الفئ ــن أو كاهم ــي ألحــد الوالدي ــرك والتخل الشــعور بالت
مــن أكثــر الفئــات اعتقــادُا وقناعــة بعــدم تفهــم الدائــرة المحيطــة بهــم ومنظومــة 
ــي  ــات الت ــن، المرشــدين( الحتياجاتهــم والصعوب ــن، التربويي ــة )المربيي ــة االجتماعي الرعاي

ــل.  ــوق العم ــم وس ــي التعلي ــا ف يواجهونه

ويغلــب عــى هــذه الفئــة الشــعور بالشــك وعــدم الثقــة باألشــخاص مــن حولهــم 
ــن. ويشــتكي الشــباب فــي  ــل اآلخري وبالمؤسســات، وأنهــم عرضــة لاســتغال مــن قب
هــذا العمــر إمــا مــن حرمانهــم مــن محاولــة البــدء بعمــل جديــد أو اســتكمال التعليــم، أو 
مــن عــدم توفــر هــذه الفــرص لهــم. وكان الشــباب مــن هــذه الفئــة األكثــر إفصاحــًا عــن 
وضعهــم النفســي وتأثيــره الجســدي عليهــم، ومنهــم مــن أفصــح عــن تفكيــره باالنتحــار 

ــة االنتحــار.  أو قــام بمحاول

ويعانــي األيتــام الفاقديــن ألحــد الوالديــن مــن تحــدي كبيــر يواجههــم وهــو تحــول 
وضعهــم المعيشــي بشــكل مفاجــئ بعــد خســارة المعيــل لهــم، ممــا يكبلهــم بهمــوم 
وأعبــاء إضافيــة، باإلضافــة لشــعورهم بالكمــد والحــزن عــى فقــدان الوالــد، وهــي 

ــر.  ــذا العم ــي ه ــباب ف ــدى الش ــرة ل ــرات كبي ــبب تعث ــاعر تس مش

بهذا الفتره بصراحة 
تعرف عى طول 

بوفاة أبوي الله يرحمه 
صراحة بالبداية ما 
قدرت )البحث عن 

وظيفة( لكن...بإذن 
الله يعني بحاول إن 

شاء الله واشوف 
وضعي وإن شاء الله 

الله يجيب اللي فيه 
الخير.

شاب
19 عامًا

18. اليتيم هو الشخص الذي 
فقد أحد والديه، واليتيم 

من ذوي الظروف الخاصة 
هو الشخص الذي فقد 

والديه منذ والدته مع جهله 
بهويتهم

من هم الفئات األقل حظًا؟
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أظهــر البحــث تنــوع تجــارب الشــباب باختــاف درجــة التمــدن فــي المناطــق التــي يقيمــون 
بهــا. ونســتعرض فيمــا يلــي أبــرز القــراءات التــي رصدهــا البحــث الميدانــي:

 ترتفــع ســلوكيات االســتحقاق العالــي لــدى الشــباب بازديــاد درجــة التمــدن: 
فــي  تخصصاتهــم  مــع   100% متطابقــة  وظائــف  إيجــاد  فــي  الرغبــة 
ــام  ــة فــي قي ــة، الرغب ــة أو إداري ــف قيادي ــة فــي إيجــاد وظائ الجامعــة، الرغب
الجهــات الحكوميــة بتوفيــر الفــرص المناســبة والائقــة لهــم كمتلقيــن 

ــم ــل والتعلي ــرص العم ــار ف ــي اختي ــة ف ــاعين، واالنتقائي ــس كس ولي

 يزيــد اإلقبــال عــى ســوق العمــل مــع انخفــاض درجــة التمــدن بالرغــم مــن 
قلــة الوظائــف المطروحــة مــع ازديــاد فــي الرغبــة للوصــول لفــرص التعليــم 

ــاع  ــدن، وارتف ــادة التم ــع زي ــباب م ــم للش ــل واحتوائه ــم األه ــاض دع  انخف
الذكوريــة وتأثيــر األســرة الممتــدة فــي المناطــق متوســطة التمــدن مقارنــة 

بالمناطــق الرئيســية والنائيــة

عًا
راب

شباب الحواضر الصغيرة والمتوسطة

شعور أكبر باالستقاللية ومقدرة عىل تقرير المصير

مــن الماحــظ اختــاف تنشــئة الشــباب فــي هــذه المناطــق ودعــم أهاليهــم لهــم 
ــة باســتقالية واالهتمــام باألســرة وأعمــال الزراعــة  ــام باألعمــال المنزلي عــى القي
والرعــي. وكل ذلــك ســاعد الشــباب عــى االعتمــاد عــى أنفســهم ومســاهمتم 
فــي رعايــة أســرتهم والقيــام عــى احتياجاتهــا بشــكل مباشــر وبمســؤولية. ولذلــك 
انعــكاس عــى نظرتهــم لذواتهــم وحياتهــم، مــع تلمــس رغبــة كبيــرة منهــم فــي 
ــر  ــم أكث ــك ه ــًا. لذل ــًا ومعنوي ــية مادي ــرتهم المعيش ــتقرار أس ــي اس ــاهمة ف المس

ــًا مــن شــباب المناطــق األخــرى لذواتهــم.  وعي
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التواصل مع األهل

عبء العادات والتقاليد

ــاء ووجــود  ومــن الماحــظ فــي هــذه القــرى والمحافظــات قــرب األهــل مــن األبن
تواصــل حميــم بيــن أفــراد األســرة، وفــي الغالــب يكــون للوالــدان تأثيــر إيجابــي عــى 
ــة  ــة اإليجابي ــظ العاق ــن الماح ــك م ــة، كذل ــم العاطفي ــد احتياجاته ــم وس أبنائه
بيــن اإلخــوان الذكــور واألخــوات، ومشــاركة اإلخــوان الذكــور فــي األعمــال المنزليــة. 
وقــد يعــزى ذلــك إىل غيــاب العمالــة المنزليــة فــي هــذه المناطــق، وارتبــاط األســرة 

بالطبيعــة واألرض كالقيــام بأعمــال الزراعــة والرعــي.

بــرز لــدى الشــباب فــي هــذه المناطــق قــدرة أكبــر عــى فهــم احتياجاتهــم ورغباتهــم 
فــي الحيــاة، ونــزوع أكبــر نحــو االنعــزال عــن العالــم وتشــكيل اآلراء والقناعــات بعيدًا 
عــن رأي األســرة القريبــة واألســرة الممتــدة، ولكــن ليــس بالضــرورة اإلفصــاح عنهــا 
أو بنــاء القــرار باســتقالية، بســبب الخــوف مــن المواجهــة وعــدم الشــعور باألمــان. 
ويقابــل عــدم القــدرة عــى تقريــر المصيــر وتشــكيل مســارات الحيــاة، الشــعور 
باليــأس واإلحبــاط وقلــة الحيلــة والقهــر، ورغبــة عارمــة فــي البحــث عــن مهــرب مــن 
الحيــاة. وقــد تبــرر هــذه المشــاعر، اإلحســاس باإلهمــال وعــدم المراعــاة والتقديــر 

مــن اآلخريــن، واإلدمــان الرقمــي، وحالــة عــدم اســتقرار المشــاعر. 

من هم الفئات األقل حظًا؟
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تحدي العوائق االقتصادية

ارتفاع حس الكرامة المالية

ومــن الملفــت فــي هــذه المناطــق تكــرار اإلحســاس باإلقصــاء والتخلــف عــن 
الركــب فيمــا يتعلــق بتوفيــر الوظائــف بشــكل أكبــر عــن الفــرص التعليميــة. حيــث 
ــق  ــا يتعل ــة، إال فيم ــم الكافي ــرص التعلي ــر ف ــدم توف ــاص بع ــرأي الخ ــر ال ــم يظه ل

ــم.  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــة له ــة المادي ــاع التكلف ــا وارتف ــات العلي بالدراس

ــم  ــي تواجهه ــات الت ــد الصعوب ــى رص ــدرة ع ــر ق ــق أكث ــذه المناط ــباب ه وكان ش
فــي إيجــاد وظائــف. فباإلضافــة إىل تأكيدهــم عــن اســتيائهم لمطلــب الخبــرة 
لحديثــي التخــرج، فهنــاك رصــد لمطلــب اللغــة اإلنجليزيــة. وانتقــد الشــباب غيــاب 
اإلرشــاد المهنــي، وأفصــح العديــد مــن الشــباب عــن جهلهــم حــول إعــداد الســيرة 
الذاتيــة. وتوجــه معظــم النقــد لمنصــات التوظيــف الحكوميــة، وبعــض برامــج 
ســوق العمــل كحافــز وبرامــج صنــدوق المــوارد البشــرية. وعبــر جــزء مــن الشــباب 
عــن عــدم معرفتهــم بســبل التقديــم عــى برامــج دعــم التوظيــف والوصــول إليهــا. 
ومــن الماحظــات اإليجابيــة، قيــام بعــض الشــباب بالنجــاح فــي تحويــل هوايتــه إىل 
ــل هوايتهــم إىل فرصــة مــدرة للدخــل. باإلضافــة إىل  ــة، أو رغبتهــم فــي تحوي مهن
ــة  ــة إيجابي ممارســة الشــباب فــي هــذه المناطــق للتطــوع وحصولهــم عــى تجرب

للتطــوع. 

ــة الشــباب مــن هــذه المناطــق ممــن يتلقــى الدعــم  ــرز النظــرة الفاحصــة لفئ وتب
ــك،  ــكل )هارديس ــى ش ــم ع ــدم له ــي المق ــم العين ــغ للدع ــر البال ــة إىل األث والرعاي
ــن  ــم. ويمك ــاف ذواته ــي واستكش ــم العلم ــم تحصيله ــي دع ــوب( ف ــوال، الب ت ج
استشــعار تأثــر الشــباب بالعــوز وإحساســهم بالعجــز، حيــث يشــعر العديــد مــن 
الشــباب بالحــرج مــن طلــب الدعــم المــادي مــن أســرهم، بل يصــل هذا الشــعور لدى 
البعــض إىل الشــعور بتأنيــب الضميــر، ويؤثــر عــى صحتهــم النفســية والجســدية. 
ــد تعــرض أســرتهم  ــات شــعورهم بالحــزن الشــديد عن حيــث شــاركت بعــض الفتي
ــة،  ــرات طويل ــوم لفت ــر قادريــن عــى الراحــة أو الن للمشــاكل، ممــا يجعلهــم إمــا غي
ــون. وأفصــح  ــر تأثرهــم النفســي كتهيــج القول أو تعرضهــم لمشــاكل جســدية إث
األغلبيــة عــن رغبتهــم فــي الحصــول عــى وظيفــة لدعــم أســرهم وتحســين حالتهم 
المعيشــية والمســاهمة فــي الدعــم المــادي، ممــا يظهــر ارتفــاع الكرامــة الماليــة 

لــدى الشــباب فــي هــذه المناطــق. 
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سًا
ام

خ

مقدمو الرعاية 

شــارك عــدد كبيــر مــن الشــباب محــل البحــث قيامــه بمهــام الرعايــة األســرية والتــي عبــر 
عنهــا معظــم الشــباب عــى أنهــا عــبء. وبالرغــم مــن أن هــذه الفئــة العمريــة )15 إىل 24( 
ــا  ــب المهــام والمســؤوليات األســرية، إال أنن ــا تكال ــي نتوقــع معه ليســت فــي العمــر الت

رصدنــا تزايــد عــبء الرعايــة عنــد هــذه الفئــة العمريــة.

العيش في كنف األسرة الممتدة

ــدة تتكــون مــن األم  تعيــش مجموعــة مــن الشــباب ضمــن أســرة معيشــية ممت
واألب واألبنــاء وأزواجهــم، وفــي بعــض األحيــان مــع وجــود الجــد أو الجــدة. ويزيــد 
حجــم هــذه األســرة مــن المهــام المنزليــة والتــي عــادة مــا تقــع عــى عاتــق الشــابات، 
الســيما لــدى األســر محــدودة الدخــل التــي ال تعتمــد عــى العمالــة المنزليــة. وعبــرت 
ــي  ــم ف ــدة رغبته ــية الممت ــر المعيش ــن األس ــات ضم ــابات المتزوج ــن الش ــدد م ع
االســتقال فــي منــزل منفصــل، ليــس فقــط لتقليــل األعبــاء المنزليــة ولكــن كذلــك 
للشــعور بمزيــد مــن االســتقالية فــي تربيــة األبنــاء. ولكــن شــاركت مجموعــة كبيــرة 
ــك مــن  ــدة لمــا فــي ذل مــن الشــابات رضاهــم عــن العيــش ضمــن األســرة الممت
أثــر إيجابــي فــي التواصــل مــع األهــل والشــعور بالدعــم والمســاندة األســرية. ولــم 
تفصــح الفتيــات بشــكل مباشــر عــن كــون العيــش تحــت هــذه الظــروف هــو ســبب 
رئيســي لعــدم انضمامهــم لســوق العمــل أو مقاعــد التعليــم، ولــم يظهــر تخوفهــم 

مــن أن تكــون األعبــاء المنزليــة تحديــًا أمامهــم. 

من هم الفئات األقل حظًا؟
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االهتمام بالمريض من داخل األسرة

عبء الرعاية داخل األسرة ذات الدخل المنخفض

ــة  ــات صحي ــن صعوب ــي م ــرد يعان ــم ف ــن لديه ــين الذي ــن الجنس ــباب م ــه الش يواج
ابتــداء بمتابعــة وضعهــم  باختــاف نوعهــا مــن مواجهــة تحــدي رعايــة كبيــر. 
الصحــي، ومرافقتهــم داخــل المرافــق الصحيــة، واالهتمــام بهــم بالمنــزل. وقــد عبــر 
كل الشــباب مــن الجنســين الذيــن يقدمــون رعايــة ألحــد أفــراد األســرة الذيــن يعانون 
ــوق  ــام لس ــم أو االنضم ــتكمال تعليمه ــة اس ــن صعوب ــة؛ ع ــات صحي ــن صعوب م
ــًا، ذكــر الشــباب مــن هــذه المجموعــة تحــدي  ــة. فمث العمــل بســبب عــبء الرعاي
الذهــاب إىل المقابــات الوظيفيــة بســبب عــدم مناســبة الموعــد لهــم وانشــغالهم 

ــم.  ــام بمريضه باالهتم

ولوحــظ تعاظــم عــبء الرعايــة لــدى شــباب هــذه األســر، ربمــا لعــدم قدرتهــم عــى 
توفيــر العمالــة المنزليــة. ولكــن نجــد انشــغال الشــابات فــي هــذه األســر باألعمــال 
ــة  ــي حال ــة ف ــن خاص ــد الوالدي ــام بأح ــار، أو االهتم ــوة الصغ ــة اإلخ ــة، وتربي المنزلي
المــرض. أمــا الشــباب الذكــور فــي هــذه األســر، فينشــغلون بإيصــال اإلخــوة األصغــر 
ــار لمواعيــد المستشــفى. وقــد  منهــم ســنًا إىل المــدارس، ومرافقــة الوالديــن الكب
عبــر الشــباب فــي هــذه الفئــة عــن صعوبــة قبولهــم لوظائــف تتطلــب ســاعات عمل 

طويلــة أو الوظائــف البعيــدة عــن المنــزل أو خــارج مدنهــم. 

شاب
24 عامًا

أنا بالنسبة لي عندي 
التزام مع األهل بحيث 

اني ما أقدر ابحث 
عن وظيفة تكون 

مسائية، مرتبط 
باألهل وأكثر شيء 

الوالدة فما اقدر 
اتركها خصوصا عندي

اخوان متوظفين 
وشايلين يديهم، بما 

إني أنا موجود ما اقدر 
اتركها فلو بحصل 

وظيفة تكون
صباحية وفي )...( 

مسافة ساعة ونص 
ممكن شوي تنبلع
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سًا
اد

س

المنقطعون عن المدرسة

بحكــم تركيــز البحــث عــى الفئــة العمريــة )15 إىل 24( عامــًا، ظهــر تحــدي االنقطــاع عــن التعليــم فــي 
المرحلــة المتوســطة لعــدد مــن الشــباب. ويعانــي الشــباب الحاصلــون عــى الشــهادة المتوســطة 
ــل  ــرة، تص ــاه األس ــدة تج ــاء متزاي ــن أعب ــب م ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم ــارج مقاع ــم خ ــن ه مم
لمرحلــة أن تكــون هــذه الظــروف ســببًا فــي انقطاعهــم عــن التعليــم قبــل إتمــام المرحلــة الثانويــة، 

باإلضافــة إىل أســباب المواصــات والمســافة التــي يشــتركون فيهــا مــع غيرهــم مــن الشــباب. 

كمــا تقــوم المســؤوليات األســرية بــدور مضاعــف فــي إبقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل 
والتعليــم والتدريــب، مــع أنهــا تبــدأ كحالــة مؤقتــة بســبب أنهــم متاحــون لاضطــاع بهــذه األدوار 
داخــل األســرة نتيجــة فراغهــم وبطالتهــم. إال أن هــذه األعبــاء بحــد ذاتهــا تحــد مــن قدرتهــم عــى 
تكثيــف ممارســات البحــث عــن فــرص عمــل أو تعليــم، ممــا يزيــد مــن تعقيــد قدرتهــم عــى االنتقال 

إىل ســوق العمــل أو العــودة إىل مقاعــد الدراســة.

وتشــتمل عــادة تجــارب الشــباب المنقطعيــن عــن الدراســة )أو المتوقفيــن عنــد شــهادة المرحلــة 
المتوســطة( عــى مرورهــم بـــظروف صحيــة أو أمــراض أو إعاقــات أدت إىل اضطرارهــم للتوقــف 

عــن التعليــم.

وتتعــدد ســلوكيات التأقلــم بينهــم بيــن الفــراغ والنــدم والحســرة وفقــدان الشــغف واإلحســاس 
ــر  ــة التفكي ــذات واإلحســاس باإلقصــاء، وتصــل إىل مرحل ــى، ونقــد ال ــاة ليــس لهــا معن ــأن الحي ب
باالنتحــار. لكنهــم رغــم ذلــك يتحلــون بدرجــات متفاوتــة مــن اإلحســاس بالكرامــة الماليــة والرغبــة 
باالســتقال المالــي ودعــم األســرة، والتفــاؤل مــع اإلصــرار واألمــل بــأن حالتهــم ســتعود إىل 

ــإذن اللــه. األفضــل ب

يعتبرونــي أنــا مثل...أمهــم أنــا أهتــم بالبيــت أنظــف أطبخلهــم يعنــي أهتــم بأخوانــي 
ــا لمــن كنــت بالمتوســط.. صغيــرة... أمــي يعنــي  الصغــار يعنــي لدرجــة أنــي أذكــر أن
جابــت أربــع بنــات و مريضيــن البنــات األربعــة وقالــوا كلهــم مريضيــن.. يعنــي جلســت 
أنــا و أختــي و كان عمــري يمكــن كــذا 15 أو14..  جلســت أنــا و أختــي نغيــب يــوم 
ــو  ــان وش ــرة عش ــا أدوام بك ــوم و أن ــي الي ــدوام أخت ــاًل ت ــة(.. مث ــن المدرس ــوم )ع وي

نهتــم بخواتــي

شابة, 23  عامًا

عبء الرعاية كمانع الستكمال التعليم

من هم الفئات األقل حظًا؟
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وبالنظــر إىل تركيبــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، يظهــر لنــا 
ــن  ــر ع ــكل كبي ــف بش ــور تختل ــباب الذك ــة الش ــأن تجرب ــة ب ــرات المؤسس ــن تقدي م
ــم  ــل والتعلي ــد العم ــارج مقاع ــباب خ ــة الش ــكلن أغلبي ــاث يش ــم أن اإلن ــاث؛ رغ اإلن
ــن  ــيوعًا بي ــر ش ــبب األكث ــد الس ــم. ويع ــة والعال ــة والمنطق ــي المملك ــب ف والتدري
ــاث هــو انعــدام المشــاركة االقتصاديــة )inactivity( ألســباب مختلفــة، أهمهــا  اإلن
االلتزامــات العائليــة وعــبء مســؤوليات الرعايــة وتربيــة األطفــال والمحتاجيــن 
ــي لتواجــد الشــابات خــارج مقاعــد  ــة. ويعــد الســبب الثان ــة مــن أفــراد العائل للرعاي
العمــل والتعليــم والتدريــب هــو عــدم النجــاح فــي الحصــول عــى عمــل )البطالــة(، 

ــر شــيوعًا للشــباب الذكــور. ــة الســبب األكث بينمــا تعــد البطال

من هم  الشباب 
خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب 

)NEET(؟

بحسب منظمة العمل 
الدولية، هم األشخاص 

بين سن الـ15 عامًا 
والـ24 عامًا الذين لم 

يكونوا في التعليم أو 
التدريب )غير ملتحقين 

ببرنامج تعليمي أو 
تدريبي لشهر فأكثر( 

ولم يكونوا عى رأس 
العمل )متعطلين 

ألسبوع فأكثر(، بما في 
ذلك األشخاص غير 

المشاركين اقتصاديًا 
)من لم يقوموا بالبحث 

عن عمل ألي سبب 
كان، مثل االلتزامات 

األسرية أو ظروف 
اإلعاقة أو بسبب المرض 

أو االكتفاء المالي أو 
غيره..(.
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ومــن المهــم كذلــك النظــر إىل رحلــة الشــباب الذكــور واإلنــاث خــارج مقاعــد العمــل 
العمريــة؛ حيــث رصــدت تحليــات  المراحــل  والتعليــم والتدريــب فــي مختلــف 
المؤسســة بــأّن المشــكلة متركــزة فــي مرحلــة العشــرينيات، ألن مــن هــم دون 
ــب، بينمــا مــن هــم فــوق الـــ30  الـــ20 عامــًا أغلبهــم فــي مقاعــد التعليــم والتدري
عامــًا غالبــًا مــا يكونــون عــى رأس العمــل. فــي حيــن تســتمر اإلنــاث فــي مواجهــة 
مصاعــب االنتقــال بيــن مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب لمــا بعــد ســن الثاثيــن 
)لتزايــد االلتزامــات األســرية ومســؤوليات رعايــة األطفــال بشــكل تراكمــي مــن بداية 
ــك  ــاث(. وقــد يكــون ســبب ذل ــن مــن أعمــار اإلن ــى منتصــف الثاثي العشــرينات حت
ــم مــدى الحيــاة فــي المملكــة، بســبب نــدرة فــرص التعليــم لمــا  ضعــف فــرص التعلُّ

بعــد ســنوات الدراســة. 

ــر مــن الشــباب  ــأن النســبة األكب ــّدر ب ــل العلمــي، يمكــن أن ُنق وبالنظــر إىل التحصي
ــة، و  ــة الثانوي ــي المرحل ــن خريج ــم م ــب ه ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم ــارج مقاع خ
بالدرجــة الثانيــة خريجــي المرحلــة الجامعيــة. مــع عــدم وجــود حصــة كبيــرة لهــذه 

ــا. ــة الشــهادات العلي ــن حمل ــة أو بي ــن خريجــي الشــهادات دون الثانوي ــة بي الفئ

كمــا يمكــن النظــر إىل وضــع األســرة المالــي ومــدى ارتباطــه بتواجــد شــباب خــارج 
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب مــع تغيــر مســتويات الدخــل واألجــور. إذ ُتظهــر 
تقديــرات المؤسســة أن أغلــب الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب 
هــم مــن فئــة األقــل دخــًا ومحــدودي الدخــل، نســبة إىل مجمــوع أجــور باقــي األســر 
فــي المملكــة. وقــد يعكــس هــذا التحليــل قــدرة األســر متوســطة الدخــل فأعــى 
عــى االســتثمار فــي شــباب أســرهم، وتســخير العاقــات االجتماعيــة لصالــح توفيــر 
فــرص عمــل وتعليــم وتدريــب لهــم، وكذلــك القــدرة عــى توفيــر خدمــات التأهيــل 
واإلرشــاد والدعــم والتدريــب والتطويــر المهنــي ألفرادهــا. بينمــا قــد تعانــي األســر 
ــد  ــك تزاي ــا، وكذل ــم أبنائه ــات تعلي ــودة مخرج ــاض ج ــن انخف ــل م ــة الدخ منخفض
ــات  ــن خدم ــتفادتهم م ــة اس ــرًا لمحدودي ــرية، نظ ــات األس ــة وااللتزام ــاء الرعاي أعب
الرعايــة المنزليــة مدفوعــة األجــر أو بســبب تزايــد عــدد األطفــال والمرضــى وأعــداد 
المعاليــن فــي األســرة الواحــدة، ممــا يتطلــب أدوارًا للشــباب غيــر البقــاء فــي مقاعــد 

العمــل والتعليــم والتدريــب. 

ويمكــن تقديــر الفرصــة االقتصاديــة غيــر المســتغلة مــن عــدم مشــاركة الشــباب 
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب بشــكل كامــل فــي التنميــة بمبلــغ 
45 مليــار ريــال ســنويًا يمكــن أن يكســبها االقتصــاد الوطنــي، مــا بيــن أجــور، 

وإيــرادات ضريبيــة.19 اجتماعيــة،  تأمينــات  ومســاهمات 

تقديرات الشباب خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب في المملكة

19. تم تقدير تكلفة الفرصة 
االقتصادية غير المستغلة 

باستخدام المنهجية 
المطورة من جامعة يورك 

البريطانية لهذا الغرض 
 ،)resource cost( باستخدام

وتم االكتفاء باحتساب 
األجور غير المكتسبة )بناًء 

عى األجر السائد لذات الفئة 
العمرية من واقع مسح 

سوق العمل(، والمساهمات 
في التأمينات االجتماعية 
غير المتحققة )مساهمة 

صاحب العمل والعامل لدى 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية(، واإليرادات 
الضريبية الفائتة بافتراض 

انفاقهم لـ %75 من دخلهم 
ودفع %15 ضريبة القيمة 

المضافة بالمملكة.
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التجارب الدولية إلدماج فئة 
الشباب خارج مقاعد العمل 

والتعليم والتدريب
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يشــكل الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب 1 
مــن كل 4 شــباب حــول العالــم فــي عــام 2020م. ويعــد هــذا 
المعــدل األعــى عالميــًا منــذ 15 عامــًا، مدفوعــًا بســبب أزمــة 
كوفيــد - 19 ومــا شــكلته مــن قوة قاهرة تســببت فــي انقطاع 
الشــباب عــن التعليــم والتدريــب، وفقــدان وظائفهــم بشــكل 
أكثــر حــدة مــن أولئــك األكبــر ســنًا، وتعثــر المتخرجيــن منهــم 
عــن االنتقــال بيــن مقاعــد التعليــم والتدريب والعمــل لظروف 
الجائحــة واألزمــة االقتصاديــة التــي رافقتهــا. غيــر أن المؤشــر 
اســتمر منــذ عــام 2005م فــي التحــرك بشــكل جانبــي بــدون 
تحســن ملحــوظ، فيمــا عــدى التحســن الــذي شــهدته القــارة 
األوروبيــة مدفوعــة بالنمــو االقتصــادي، ومســتويات التنميــة 
والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والبنيــة التحتيــة المتقدمــة، 
وبدافــع بعــض السياســات التــي صممــت خصيصــًا الحتــواء 
فئــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. 
ورغــم انحســار الفــارق بيــن الذكــور واإلنــاث مــن فئــة الشــباب 
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، ال تــزال الشــابات 

يشــكلن الحصــة األكبــر مــن الفئــة.20

20. تقرير االتجاهات العالمية 
لتوّظف الشباب 2022: 

االستثمار في تحول 
المستقبل من أجل الشباب" 

منظمة العمل الدولية، 
2022م.
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ــدروس المســتفادة  لمواجهــة هــذه  ــول وال ــي بالتجــارب والحل ــم اليــوم غن ــر أن العال غي
المشــكلة بنجــاح، إذ تزايــد اهتمــام الــدول والمنظمــات الدولية خال العقديــن الماضيين 
فــي مواجهــة معــدالت البطالــة بيــن الشــباب واآلثــار الســلبية التــي خّلفتهــا األزمــة 
ــة.  ــة واالجتماعي ــاركتهم االقتصادي ــى مش ــام 2008م ع ــي ع ــة ف ــة العالمي االقتصادي
وظهــرت مجموعــة مــن المبــادرات العالميــة التــي اتســمت بالشــمولية والنظر إىل إشــراك 
الشــباب فــي المجتمعــات بشــكل يتجــاوز إدماجهــم فــي ســوق العمــل كموظفيــن، وإنمــا 
تزايــد االهتمــام بمبــادرات ريــادة األعمــال والعمــل الحــر وكذلــك مشــاركة الشــباب فــي 
ــم المســتمر ومــد تغطيــة شــبكات الحمايــة االجتماعيــة لهــم.  التعليــم والتدريــب والتعلُّ
ــر  ــتحق النظ ــي تس ــة الت ــارب الدولي ــرز التج ــن أب ــة م ــل مجموع ــذا الفص ــتعرض ه ويس

واالطــاع.

التجارب الدولية إلدماج فئة الشباب 
خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب

نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، حسب الجنس
عىل مستوى العالم من عام 2005م - 2020م
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1. االستراتيجيات الوطنية

خططهــا  توضــح  شــاملة  وطنيــة  اســتراتيجيات  إلطــاق  الــدول  اتجهــت 
ومســتهدفاتها الوطنيــة وتدخاتهــا القادمــة، بهــدف إعطــاء قضيــة الشــباب خــارج 
ــم  ــة، ولرس ــدة الوطني ــن األجن ــا ضم ــب أولويته ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم مقاع

التوجهــات الرئيســية والسياســات العامــة لتمكيــن فئــة الشــباب. 

إذ توصــي منظمــة العمــل الدوليــة بوضــع اســتراتيجيات وطنيــة لمعالجــة تحــدي 
الشــباب خــارج مقاعــد التعليــم والتدريــب والتأهيــل، وتحديــد الفئــات األكثــر 
ــر حاجــة  ــار أي مــن هــذه الفئــات األكث حاجــة ضمــن فئــة الشــباب؛ ومــن ثــم اختي
ذات أولويــة لمعالجــة مشــكاتها وتخصيــص التدخــات المبنيــة عــى احتياجاتهــا. 
وتأتــي ضــرورة تحديــد أولويــات معالجــة الفئــات األشــد حاجــة لمنــع إقصائهــم مــن 
المشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة. وتوصــي المنظمــة بمتابعة مدة بقــاء الفئات 
ــات  ــد الفئ ــة لتحدي ــب كآلي ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم ــارج مقاع ــة خ ــد حاج األش
ــة البقــاء  ــج مــن حال ــة للمعالجــة والتخري ــم تصنيفهــا كأولوي ــي تســتحق أن يت الت
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. كمــا يجــب أن تتضمــن االســتراتيجيات 
الوطنيــة أدوات وبرامــج للتواصــل مــع، والوصــول إىل، هــذه الفئــة؛ حيــث تشــكل 

عمليــة الوصــول أحــد أصعــب العقبــات لمعالجــة المشــكلة.21

ــة  ــتراتيجية وطني ــذ اس ــى تنفي ــذ 1997م ع ــدا من ــل كن ــال، تعم ــبيل المث ــى س وع
 )Youth Employment Strategy-YES( الشــباب  لتوظيــف  التحديــث  مســتمرة 
بهــدف رفــع معــدالت العمــل بيــن الشــباب عــى المســتوى الوطنــي، ومن ثــم ُجّدَدت 
االســتراتيجية لتركــز عــى جانــب تطويــر مهــارات الشــباب. ويقــوم عــى تنفيــذ هــذه 
االســتراتيجية 11 إدارة ووكالــة حكوميــة فــي كنــدا؛ تســتهدف جميُعهــا خلــق فــرص 
أكثــر مرونــة يســتطيع الشــباب مــن خالهــا توســيع شــبكة معارفهــم، التركيــز 

المهنــي، وربــط المهــارات. وقــد تضمنــت االســتراتيجية ثاثــة برامــج رئيســية:

 رابطة المهارات:
مواجهــة  األكثــر  للشــباب  الدعــم  تقديــم  عــى  التركيــز  مــع 

هشاشــة واألكثــر  التوظيــف  لتحديــات 

 التركيز عىل المسيرة المهنية:
ــة  ــي المرحل ــة لخريج ــب المدعوم ــرص التدري ــات وف ــر البيان توفي

ــة  الثانوي

 برنامج التوظيف الصيفي:
يوفــر دعــم األجــور ألصحــاب العمــل بهــدف تحفيزهــم عــى 

توظيــف الطــاب خــال فتــرة الصيــف

21. الشباب خارج العمل ومقاعد 
التعليم والتدريب"، ص8، 

ملخص فني لمنظمة العمل 
الدولية، 2019م
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كمــا ركــزت االســتراتيجية عــى مبــدأ الشــمولية، حيــث منحــت األولويــة للفئــات األكثــر 
هشاشــة عــى مســتوى المناطــق باإلضافــة إىل االعتبــارات الخاصــة بهشاشــة الشــباب. 
ــز  ــة التركي ــدا فــي عــام 2017م، أهمي ــق المتخصــص بالشــباب فــي كن ــرح الفري وقــد اقت
ــر برنامــج  ــة الشــباب، مــن خــال تطوي ــر حاجــة داخــل فئ ــات األكث المضاعــف عــى الفئ
إدارة للحــاالت يقــوم بمتابعــة حالــة األشــد حاجــة مــن خــال أخصائييــن اجتماعييــن 
 Case Management System( يقومــون بربــط المســتفيد بالبرنامــج الوطنــي للمهــارات
ــة  ــارات الخاص ــذ باالعتب ــب األخ ــّور جان ــات. وتط ــن خدم ــه م ــا يحتاج for Skills Link( وم
بالهشاشــة، فــي النســخة األحــدث مــن اســتراتيجية توظيــف الشــباب عــام 2019م، حيــث 
ــر حاجــة ومنهــم  ــات األكث ــا بحســب احتياجــات الفئ طــورت هــذه االســتراتيجية برامجه

ــن.  الســكان األصليي

كمــا قامــت دول االتحــاد األوروبــي بالعمــل ســويًا لوضــع سياســة قارّيــة يتــم تطبيقهــا 
ــارج  ــباب خ ــاء الش ــة بق ــة حال ــدف مكافح ــة به ــا الوطني ــب ظروفه ــة بحس ــي كل دول ف
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــي الــدول األعضــاء. وقامــت الــدول بتقديــم 
 Youth -التــزام سياســي جــريء أمــام الســكان الشــباب تحــت مســمى"الضمان للشــباب
Guarantee"، تعهــدت مــن خالــه الــدول فــي عــام 2013م )ومجــددًا فــي عــام 2020م( 
باآلتــي: نضمــن أن كل شــاب تحــت ســن 30 ســنة يحــق لــه الحصــول عــى عــروض 
ــي  ــب مهن ــج تدري ــي برنام ــه ف ــه أو انخراط ــة تعليم ــة لمواصل ــف، أو فرص ــة للتوظ الئق
خــال األربــع شــهور األوىل بعــد تخرجــه مــن المدرســة. ويعــد التعهــد التــزام بــأن ال يبقــى 
شــاب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب لمــدة أكثــر مــن 4 أشــهر. وقــد أتــى هــذا 
التعهــد ليضمــن احتــواء الشــباب بعــد خروجهــم مــن المدرســة أو الجامعــة حتــى ال تتزايــد 
مخاطــر بقائهــم ضمــن فئــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب؛ وذلــك 
لتقليــل عواقــب تأخــر التحصيــل العلمــي  أو التوظيــف فــي ســنوات الشــباب المبكــرة. 

وقــد حّفــز هــذا التعهــد عــددًا واســعًا مــن اإلصاحــات فــي ســوق العمــل وأنظمــة 
التعليــم والتدريــب فــي الــدول األوروبيــة، وهــي مــا ســاهمت بشــكل ملحــوظ فــي 
عكــس اتجاهــات البطالــة منــذ إقــرار االســتراتيجية القاريــة. ورغــم أن معــدالت البطالــة 
بيــن الشــباب اســتمرت فــي االنخفــاض، إال أنهــا حافظــت عــى بقائهــا أكبــر بمرتيــن مــن 
ــات  ــدل عــى وجــود تحدي ــن والســكان بشــكل عــام؛ ممــا ي ــن البالغي ــة بي معــدل البطال
هيكليــة عميقــة يواجههــا الشــباب رغــم انتهــاء ســنوات األزمــة. لكــن معــدل الشــباب 
ــد - 19،  ــل أزمــة كوفي ــى قب ــدأ باالنحســار حت ــب ب ــم والتدري خــارج مقاعــد العمــل والتعلي
إال أن الفئــة األكثــر اســتفادة كانــت الشــباب العاطليــن وليــس الشــباب غيــر النشــطين 
ــدة وعميقــة خاصــة بفئــة الشــباب  ــات فري ــًا، وهــو مــا يــدل عــى وجــود تحدي اقتصادي
ــًا )بســبب التزاماتهــم األســرية، أو ظــروف المــرض، أو اإلعاقــة،  ــر النشــطين اقتصادي غي
ــة بقائهــم خــارج  ــق قدرتهــم عــى مغــادرة حال ــط والخمــول( تعي أو االستســام والتثبي

ــب.22 ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم مقاع

22. مقترح إعادة اإللتزام 
بتعهد الضمان للشباب، 

المفوضية األوروبية، ص10، 
2020م
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كمــا تؤكــد المنظمــات الدوليــة عــى ضــرورة ربــط مســتهدفات توظيــف الشــباب 
ــط  ــتقبل بخط ــل المس ــوق عم ــة لس ــارف الضروري ــابهم المع ــم وإكس ــر مهاراته وتطوي
التنميــة االقتصاديــة، وأثنــاء رســم السياســات االقتصاديــة الكليــة. إذ البــد مــن أن 
ــم إعــداد الطــاب واألطفــال القتصــاد المســتقبل، وخصوصــًا القطاعــات الواعــدة،  يت
وهــي عــى وجــه التحديــد النمــو القــادم مــن التنميــة الصديقــة للبيئــة )االقتصــاد 
ــى  ــم ع ــاد األزرق القائ ــي، واالقتص ــوع اإلحيائ ــة والتن ــة البيئ ــى حماي ــم ع ــر القائ األخض
التنميــة الســاحلية والبحريــة غيــر المضــرة بالحيــاة فــي المحيطــات(، واالقتصــاد الرقمــي، 
واقتصاديــات الرعايــة )قطاعــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والتعليــم(، والصناعــات 
الثقافيــة واإلبداعيــة. ومــن التجــارب المثيــرة لاهتمــام فــي هــذا الصــدد تجربــة كوريــا 
 .)The Korean New Deal( ــد ــاالتفاق الكــوري الجدي ــّمي بـ ــة فــي إطــاق مــا ُس الجنوبي
وهــي اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إىل جعــل جمهوريــة كوريــا مــن أوائــل الــدول المنتقلــة 
ــريعية  ــة وتش ــات تنظيمي ــال إصاح ــن خ ــون م ــض الكرب ــمولي ومنخف ــاد ش إىل اقتص
وإعــادة بنــاء ســوق العمــل الوطنــي. وتحتــوي االتفاقيــة عــى ثــاث ركائــز هــي: الصفقــة 
التقنيــة )والمعنيــة بالتحــول الرقمــي فــي المهــارات والوظائــف واالســتثمارات واســتغال 
النمــو القــادم مــن البيانــات والــذكاء االصطناعــي(، والصفقــة الخضــراء )والمعنيــة 
باالســتثمار فــي الوظائــف والفــرص الخاصــة بمشــاريع الصناعــات وتوليــد الطاقــة 
ــة الناتجــة  ــار االجتماعي ــة بمعالجــة اآلث ــة(، والصفقــة البشــرية )والمعني الصديقــة للبيئ
ــر فــرص التدريــب والتأهيــل  عــن االنتقــال إىل اقتصــاد أخضــر ورقمــي، مــن خــال توفي
للقــوى العاملــة الحاليــة، وتوســيع نطــاق التأمينــات االجتماعيــة لتشــمل الوظائــف غيــر 

ــة والعمــل الحــر والرقمــي(.23 التقليدي

23. تقرير االتجاهات العالمية 
لتوّظف الشباب 2022: 

االستثمار في تحول 
المستقبل من أجل الشباب 

ص102، منظمة العمل 
الدولية، 2022م.

تطور معدالت الشباب غير الملتحقين
بالعمل أو التعليم أو التدريب للفترة 2006م - 2019م

حسب المشاركة االقتصادية )االتحاد األوروبي(
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2. آليات التتبع واإلنذار المبكر والوصول إىل فئة 
الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب

كإجــراء اســتباقي ووقائــي، نجحــت بعــض الــدول فــي اســتهداف الفئــات األقــل ســنًا 
واألطفــال فــي مقاعــد الدراســة، بهــدف الحيلولــة دون وقوعهــم فــي فئــة الشــباب 
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــور تخرجهــم مــن المدرســة، وخصوصــًا 
منــع انقطاعهــم عــن التعليــم. وقامــت هــذه الــدول كذلــك بإعــداد مجموعــة مــن 
التدابيــر لتصنيــف الشــباب األعــى خطــورة أو األكثــر عرضــة للوقــوع فــي فئــة 
الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، للتركيــز عــى احتوائهــم بشــكل 
اســتباقي وتوجيــه التدخــات الخاصــة بهــم فــي وقــت مبكــر.24 وتعمــل هــذه 
المبــادرات عــن طريــق استشــراف الخطــر القــادم فــي مرحلــة الطفولــة مــن خــال 
أنظمــة ُتشــبه فــي دورهــا أنظمــة اإلنــذار المبكــر فــي األرصــاد والكــوارث، وتشــترك 

.)Early Warning Systems( ــا فــي االســم معه

-13( مــن عمــر مبكــر  بإلــزام كل طالــب  النمســا  المثــال، قامــت  فعــى ســبيل 
14 ســنة( باالســتفادة مــن خدمــات اإلرشــاد المهنــي، والتــي تنظمهــا المكاتــب 
الوطنيــة لخدمــات التوظيــف. إذ يجــب عــى كل طالــب تقديــم ورقــة بحثيــة تتعلــق 
بالوظائــف بالتعــاون مــع معلمــي المــدارس. وقامــت مكاتــب التوظيــف بالوصــول 
بشــكل مباشــر إىل %40 مــن طــاب المــدارس، والتعــاون مــع منظمــات خاصــة 

ــة.   ــة للبقي ــس الخدم ــم نف لتقدي

كمــا أطلقــت فنلنــدا برنامــج البــدء المهنــي )Career Start( بهــدف تقليــل البطالــة 
واالنعــزال االجتماعــي مــن عمــر مبكــر، حيــث يعمــل عــى إنشــاء خطــة بديلــة 
للطــاب الذيــن ينهــون الدراســة بصعوبــة وتعــذر عليهــم اســتكمال التعليــم بســبب 
أدائهــم األكاديمــي الضعيــف أو أســباب أخــرى. وتعتبــر الخطــة البديلــة خطــة فرديــة 
حســب الحاجــة، تمتــد مــن 20 إىل 40 أســبوع  تحتــوي عــى تجــارب مهنيــة وتطويــر 
ــج أن  ــي للبرنام ــاق التجريب ــج  اإلط ــرت نتائ ــد أظه ــي. وق ــم اجتماع ــارات ودع للمه
ــة  ــى وظيف ــول ع ــتطاعوا الحص ــر، اس ــي خط ــوا ف ــن كان ــاب الذي ــن الط %70 م
ــل دور  ــرورة تفعي ــج ض ــتنتج البرنام ــنة األوىل. واس ــال الس ــة خ ــة تعليمي أو فرص
المعلميــن فــي المــدارس وإرشــاد الطــاب وزيــادة طــرق معرفتهــم بالخيــارات 

ــتقبلهم.  ــة لمس البديل

24. الطرق الفعالة للوصول إىل 
الشباب خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب: تجارب 

من الميدان، المفوضية 
األوروبية. 2018م.
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ــر  ــروج المبك ــر الخ ــب خط ــي لتعّق ــم الوطن ــن برنامجه ــزء م ــدا، وكج ــي هولن ــا ف أم
عــى منصــة  ترفــع  للمــدارس  والغيــاب  الحضــور  بيانــات  فــإن  المدرســة،  مــن 
إلكترونيــة و يقــوم البرنامــج باالطــاع عــى بيانــات المتغيبيــن عــن الدراســة خــال 
األربــع أســابيع الســابقة، ويقــوم البرنامــج بالتواصــل معهــم ومــع أســرهم لتعّقــب 
المشــكلة. ويركــز البرنامــج عــى فكــرة المبــادرة فــي بنــاء حلقــة وصــل بيــن التعليــم 
و التوظيــف والخدمــات االجتماعيــة، واســتهداف األفــراد واألســر ممــن  هــم فــي 
أشــد الحاجــة للدعــم، وتفعيــل مشــاركة أوليــاء األمــور واألقــارب لتقليــل االنســحاب 

مــن الدراســة.  

برامــج وتدخــات للشــباب خــارج مقاعــد العمــل  وال يمكــن االكتفــاء بتقديــم 
والتعليــم والتدريــب دون الوصــول إليهــم والتواصــل معهــم والتعــرف عليهــم 
وإبقائهــم عــى اطــاع بالفــرص المتاحــة لهــم. إذ أظهــرت تجــارب فــي كل مــن 
إيطاليــا وكرواتيــا نجاحــًا فــي توقيــع اتفاقيــات تبــادل البيانــات بيــن جهــات التعليــم 
والتوظيــف والتأمينــات االجتماعيــة، بهــدف التعــرف عــى الشــباب غيــر المســجلين 
وتحديــد خصائصهــم والتواصــل معهــم وإرشــادهم. إذ ال يمكــن مكافحــة ظاهــرة 
بقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب دون إشــراك الجهــات 
ــات  ــة ومشــاركة قواعــد البيان ــة االجتماعي المشــرفة عــى التعليــم وبرامــج الحماي
ــب. ــم والتدري ــن خــارج مقاعــد العمــل والتعلي بينهــم للوصــول إىل الشــباب الباقي

كمــا أن مــن أهــم طــرق الوصــول والتواصــل مــع الشــباب فــي العصــر الحالــي هــو 
اســتخدام حمــات وســائل التواصــل االجتماعــي، بطريقــة جذابــة و فّعالــة، و بنــاء 
عاقــات قويــة مــع الشــباب األقــل حظــًا مــن قبــل المنظمــات غيــر الربحيــة، وتقديــم 
محتــوى يرشــدهم للخدمــات الحكوميــة المتاحــة لهــم ويربطهــم باحتياجاتهــم 

ويســاعدهم فــي تجــاوز حالــة بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.

الذيــن  الشــباب  فئــة  إىل  للوصــول  ــع  التتبُّ خدمــات  تفعيــل  الضــروري  ومــن 
يصعــب الوصــول إليهــم بســبب عــدم تســجيلهم فــي منصــات التوظيــف أو عــدم 
اســتفادتهم مــن مكاتــب خدمــات التوظيــف أو عــدم تســجيلهم فــي أنظمــة 
اإلعانــات االجتماعيــة، حيــث نجحــت دول ككنــدا عــى تكويــن الشــراكات عــى 
مســتوى المــدن والمحافظــات وبالتعــاون مــع الســلطات المحليــة والمنظمــات غير 
الربحيــة العاملــة فــي الميــدان لمعرفــة مــن هــم هــؤالء الشــباب؟ وأيــن هــم؟ ومــا 
هــي احتياجاتهــم. باإلضافــة إىل ممارســات ظهــرت فــي بلجيــكا وبلغاريــا وإســتونيا 
تركــز عــى تنظيــم معــارض للتوظيــف وورش عمــل متنقلــة بيــن المــدن لإلرشــاد 

ــاب.25 ــي للط المهن

25. الطرق الفعالة للوصول إىل 
الشباب خارج مقاعد العمل 
والتعليم والتدريب: تجارب 

من الميدان، المفوضية 
األوروبية. 2018م.
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3. تدابير الحماية االجتماعية

ــة االجتماعيــة، وهــي  ــز الحماي تعــد تدخــات ســوق العمــل النشــطة )ALMP( أحــد ركائ
محــل نقــاش واســع بيــن المختصيــن وصنــاع القــرار، وخصوصــًا فــي بحــث أي أنواعهــا 
فائــدة إلدمــاج الفئــات األقــل حظــًا )ومنهــم الشــباب( فــي ســوق العمــل وتمكينهــم مــن 
بنــاء مســار وظيفــي أو ريــادي يوفــر لهــم ســبل العيــش الكريــم ويحــد مــن اعتمادهــم 
عــى اإلعانــات االجتماعيــة. ومــن تلــك الممارســات مــا تقدمــه بعــض الــدول ضمــن 
ــة  ــض تكلف ــرض تخفي ــباب، بغ ــف الش ــتهدف توظي ــركات تس ــز للش ــن الحواف ــة م حزم
ــز  ــف، والحواف ــز التوظي ــا حواف ــل، ومنه ــى رأس العم ــباب ع ــتبقاء الش ــتقطاب واس اس

ــرواد األعمــال.  ــك حوافــز تأســيس األعمــال ل ــة، وكذل الضريبي

ــر الربحيــة فــي  وتنشــط وكاالت التوظيــف وصناديــق المــوارد البشــرية والمنظمــات غي
ــح  ــف إتاحــة المعلومــات والنصائ ــك تكثي ــوع مــن البرامــج، بمــا فــي ذل ــم هــذا الن تقدي
المســار  إدارة  )مهــارات  الحياتيــة  المهــارات  العمــل، وصقــل  حــول ســوق  واإلرشــاد 
ــة،  ــارات الناعم ــة، المه ــارات الرقمي ــل، المه ــن عم ــث ع ــارات البح ــط ومه ــي، خط الوظيف
مهــارات الوعــي المالــي(، وتوفيــر دعــم ألصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل لخلق فرص 
ــرص  ــول لف ــير الوص ــك تيس ــات، وكذل ــة أو اإلعان ــز الضريبي ــال الحواف ــن خ ــة م وظيفي
العمــل والتطويــر مــن خــال منصــات التوظيــف ومنصــات التدريــب اإللكترونيــة. وتنجــح 
-عــى وجــه التحديــد- تلــك التدخــات التــي يتــم تقديمهــا عــى المســتوى المحلــي فــي 
المــدن والمحافظــات للوصــول إىل الشــباب وكذلــك تقديــم برامــج الدعــم التــي تتناســب 

مــع تركيبــة االقتصــاد المحلــي الــذي يعيشــون فيــه.26

ــة 14,000  ــع حال ــد تتب ــترالي، بع ــباب األس ــة الش ــا مؤسس ــة أجرته ــرت دراس ــد أظه وق
شــاب وشــابة لمــدة عقــد مــن الزمــن )منــذ أن كانــوا فــي عمــر 15 عامــًا حتــى بلغــوا 
ــابق، إال  ــل الس ــن الجي ــًا م ــر تعليم ــوم، وإن كان أكث ــباب الي ــم(، أن الش ــن عمره الـــ25 م
ــب؛  ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم ــارج مقاع ــاء خ ــي البق ــول ف ــدة أط ــن م ــون م ــم يعان أنه
ــة،  ــهادة جامعي ــًا ش ــم 25 عام ــغ أعماره ــباب البال ــن الش ــي %60 م ــل حوال ــث يحم حي
لكــن متوســط وقــت االنتقــال مــن التعليــم إىل العمــل هــو  2.6 ســنوات مقارنــة بســنة 
واحــدة فــي الماضــي. واســتعرض التقريــر الحلــول الناجحــة فــي تقليــص فتــرة االنتقــال، 
مثــل بنــاء مهــارات اإلدارة المهنيــة وريــادة األعمــال )كالعمــل الجماعــي والتواصــل وحــل 
المشــكات( وينتــج عنهــا تســريع االنتقــال بواقــع 17 شــهرًا. وكذلــك وجــود خبــرة عمليــة 
ســابقة، مثــل دمــج العمــل المؤقــت مــع الدراســة وتجربــة العمــل الصيفــي، وهــي 
تســرع االنتقــال إىل الوظيفــة بواقــع 12 شــهرًا. باإلضافــة إىل توجيــه الشــباب لوظائــف 
ــؤدي إىل  ــا ي ــل بم ــوق العم ــا س ــي يطلبه ــن الت ــدة والمه ــات الواع ــتقبل والقطاع المس
تســريع االنتقــال بواقــع 5 أشــهر. والمثيــر لاهتمــام، أن التقريــر وجــد أن تحّلــي الشــباب 

ــك بواقــع شــهرين.27 ــة عــن مســتقبلهم قــد ســّرع التوظــف كذل بنظــرة تفاؤلي

26. لاستزادة، يمكن االطاع 
عى دراسة "مساعدة 

الشباب للحصول عىل 
وظائف في القطاع الخاص" 

الصادرة عن مؤسسة 
جوزيف راونتري الخيرية،

وتقرير "معاكسة الظروف: 
إعادة إدماج الشباب في 

التعليم والتوظيف والتدريب 
من خال الحكومات المحلية" 

الصادر عن مفوضية 
المراجعة الداخلية للسلطات 

المحلية بإنجلترا

27. تقرير "الواقع الجديد 
للعمل"، ص 5، مؤسسة 

الشباب األسترالي، 2018م

برامج وسياسات سوق العمل
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https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/social-welfare/pdfs/non-secure/a/g/a/against-the-odds-reengaging-young-people-in-education-employment-or-training-local-government.pdf
https://www.jrf.org.uk/report/helping-unemployed-young-people-find-private-sector-work
https://www.fya.org.au/app/uploads/2021/09/TheNewWorkReality_2018.pdf


ومــن الممارســات الرائــدة فــي هــذا المجــال الخطــط الفرديــة أو اتفاقيــات التنشــط 
عــى  يعملــون  الذيــن  ومستشــاريهم  الشــباب  بيــن   )Activity Agreements(
معاونتهــم فــي الخــروج مــن حالــة البقــاء خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب، 
وهــي خطــط عمــل يرســمها الشــباب ألنفســهم تتضمــن نواياهــم فــي تحســين 
مهاراتهــم الناعمــة والصلبــة، وتكثيــف أنشــطة البحــث عــن عمــل أو تأســيس 
عملهــم الخــاص، وتعهدهــم أمــام أنفســهم ومستشــاريهم فــي تكريس وقــت أكبر 
مــن يومهــم بنشــاط فــي تطويــر الســيرة الذاتيــة والتقديــم عــى الوظائــف حضوريــًا 
وإلكترونيــًا واالســتعداد للمقابــات الوظيفيــة.23 وقــد أثبتــت الدراســات األكاديميــة 
نجــاح هــذا النــوع مــن التدخــات، ومنهــا تجربــة أفريقيــا الجنوبيــة التــي توصلــت إىل 
وجــود تأثيــر إيجابــي ونوعــي مــن إضافــة خطــط فرديــة للشــباب خاصــة بتكثيــف 
أنشــطة البحــث عــن عمــل إىل ورش عمــل اإلرشــاد المهنــي المعتــادة التــي تقدمهــا 
وزارة العمــل. حيــث أظهــرت نتائــج تقييــم أثــر البرنامــج، أن ورش العمــل المعتــادة 
لــم تحــدث أي تأثيــر يذكــر فــي قــدرة الشــباب عــى الوصــول إىل الوظائــف، بينمــا 
الفرديــة مــن احتماليــة توظيــف الشــباب بنســبة %22 مقارنــة  زادت الخطــط 

بأقرانهــم الذيــن اكتفــوا بــورش العمــل المعتــادة.28

كمــا تنشــط الــدول فــي إصــاح أنظمــة ســوق العمــل للتأكــد مــن جــودة الوظائــف 
وضمــان ظــروف العمــل الائــق والكريــم للتأكــد مــن عــدم زج الشــباب فــي ظــروف 
عمــل قاســية أو غيــر الئقــة أو تعرضهــم لاســتغال، ممــا قــد يــؤدي إىل نفورهــم 
وارتدادهــم إىل خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. ومــن تلــك اآلليــات 
ــة عقودهــم  ــة تغطي ــة ومســتقرة ومنصفــة، وإلزامي حمايتهــم بعقــود عمــل ثابت
ــن  ــدد م ــاك ع ــا أن هن ــة. كم ــل الائق ــة العم ــر بيئ ــة، وتوفي ــات االجتماعي بالتأمين
الممارســات الرائــدة لزيــادة المرونــة فــي ســاعات العمــل، وهــي سياســات مصممــة 
الحتــواء فئــة مقدمــي الرعايــة االجتماعيــة وأســر ذوي اإلعاقــة أو المرضــى الذيــن 
ــن كســب  ــن التزاماتهــم األســرية وبي ــة حياتهــم بي ــوا مــن موازن يرعونهــم، ليتمكن
ــروف  ــة، وظ ــر المرن ــل غي ــاعات العم ــل. إذ أن س ــوق العم ــي س ــة ف ــش بمرون العي
العمــل التــي ال تراعــي احتياجــات األســر التــي تتحمــل أعبــاء رعايــة منزليــة لألطفــال 
أو ذوي إعاقــة أوالمرضــى، ســتحول دون إدمــاج فئــة الشــباب ذوي عــبء الرعايــة 
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. وهــم يشــكلون الحصــة األكبــر مــن 
مجمــوع فئــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــي كثيــر مــن دول 

العـــالم، أغلبهــم مــن اإلنــاث.29

29. الشباب خارج العمل 
ومقاعد التعليم والتدريب، 
ص6، ملخص فني لمنظمة 

العمل الدولية، 2019م

28. دراسة أثر برامج التخطيط 
للبحث عن عمل بين الشباب 
في جنوب أفريقيا، الصادرة 

عن معمل عبداللطيف 
جميل لمكافحة الفقر 

)J-PAL(

ولاستزادة، يمكن االطاع 
عى جهود المنظمات غير 

الربحية التي تعمل في 
مجال الحقوق العمالية 

لمقدمي الرعاية من أفراد 
Carers UK األسر مثل
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26634NEET_Sida_brief.pdf
https://www.povertyactionlab.org/evaluation/impact-job-search-planning-intervention-job-search-efficiency-and-employment-among-youth
https://www.carersuk.org/help-and-advice/work-and-career/other-rights-at-work/your-right-to-flexible-working


4. تدابير الحماية االجتماعية

ومــع تزايــد أنمــاط العمــل المــرن، وعاقــات التوظيــف غيــر الرســمية، وتنامــي دور 
االقتصــاد التشــاركي والعمــل عبــر المنصــات الرقميــة، تضاعفــت مخاطــر دخول الشــباب 
إىل ســوق العمــل فــي ظــروف غيــر مغطــاة بالتأميــن االجتماعــي. وهــو بــدوره مــا يشــكل 
ــم  ــك الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعلي ــر لدخــول ســوق العمــل ألولئ حاجــز و منّف
والتدريــب. ولذلــك ســعت العديــد مــن الــدول لتحديــث أنظمــة التقاعــد لديهــا لتشــمل 
ــة  ــن، وخصوصــًا الشــباب العامليــن فــي منشــآت متناهي شــريحة أوســع مــن الموظفي
الصغــر )مثــل األســر المنتجــة( أو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وعــى وجــه أخــص، 

ــون لحســابهم الخــاص أو الممارســين للعمــل الحــر.30 الشــباب العامل

كمــا أثمــرت العديــد مــن التجــارب فــي دول العالــم عــن نجــاح فكــرة تقديــم حوافــز عــى 
ــي  ــل ف ــاب العم ــة ألصح ــات االجتماعي ــتراكات التأمين ــتقطاع اش ــات اس ــكل خصوم ش
ــة التأمينيــة للشــباب  ــل توظيــف الشــباب31، وتبســيط إجــراءات االنضمــام للتغطي مقاب
ــع  ــل م ــي والتواص ــي المجتمع ــع الوع ــك رف ــطة، وكذل ــرة والمتوس ــآت الصغي والمنش
الشــباب إلباغهــم بأهميــة التغطيــة التأمينيــة وفــرص شــمولهم بأنظمــة التقاعــد 
والتأميــن ضــد إصابــات العمــل والتعطــل عــن العمــل، وضــرورة اســتعدادهم لمرحلــة 

ــه. الشــيخوخة مــن خــال االســتعداد المبكــر للتقاعــد وتأمين

حوافز ومد تغطية التأمين االجتماعي

31. مقترح إعادة االلتزام 
بتعهد الضمان للشباب، 

المفوضية األوروبية، ص62، 
2020م

30. مد التأمين االجتماعي 
للعمال في االقتصاد غير 

الرسمي: دروس من التجارب 
الدولية"، منظمة العمل 

الدولية، 2021م. 
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5. تدابير الحماية االجتماعية

6. البيانات واإلحصاءات واألبحاث التخصصية

ــكان  ــة للس ــة مخصص ــات نقدي ــم إعان ــدول إىل تقدي ــأ ال ــان، تلج ــن األحي ــر م ــي كثي وف
ــى أن  ــرص ع ــع الح ــل، م ــوق العم ــام لس ــة لانضم ــات معين ــن صعوب ــون م ــن يعان الذي
ــط مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل أو يعــزز  ــات بشــكل ال يثّب يتــم تصميــم تلــك اإلعان
االعتماديــة عــى اإلعانــات الحكوميــة؛ ولكــن يشــجع عــى االنتقــال بيــن مقاعــد العمــل 
والتعليــم والتدريــب. ومــن أهــم اإلعانــات النقديــة الضروريــة هــي اإلعانــات المخصصــة 
ــى  ــة المرض ــون برعاي ــا يقوم ــباب، عندم ــك الش ــي ذل ــا ف ــرهم، بم ــة ألس ــي الرعاي لمقدم
ــارة  ــض خس ــي تعوي ــة ف ــة اإلعان ــن أهمي ــم.32 وتكم ــراد عائلته ــن أف ــة م أو ذوي اإلعاق
ســاعات العمــل عندمــا يضطــر الشــاب إىل العمــل فــي دوام جزئــي للتوفيــق بيــن مهــام 

ــن الوظيفــة. ــر مدفوعــة األجــر وبي ــة غي ــة المنزلي الرعاي

ــل  ــد العم ــارج مقاع ــباب خ ــة الش ــاج حال ــرار، تحت ــة الق ــاالت صناع ــن مج ــال م وكأّي مج
انتقالهــم،  لتتبــع  دقيقــة  وأرقــام  وبحــوث  إحصائــي  رصــد  إىل  والتدريــب  والتعليــم 
والصعوبــات التــي يواجهونهــا، ومــدى كفايــة السياســات القائمــة وأثرهــا. حيــث تقــوم 
بعــض الــدول، مــن خــال أجهزتهــا الحكوميــة واإلحصائيــة وكذلــك منظماتهــا غيــر 
ــراح  ــباب واقت ــة الش ــة لفئ ــة والطولي ــات المعّمق ــداد الدراس ــة، بإع ــة واألكاديمي الربحي

التوصيــات بشــأنها وتقييــم السياســات الوطنيــة الخاصــة بهــم. 

School-to- وقــد قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتصميــم اســتبيان تحــت مســمى
Work Transition Survey )SWTS( و الــذي أســفر عــن نتائــج لـــ5 دول فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا؛ وهــي مصــر، األردن، لبنــان، فلســطين المحتلــة، 
عــى  الربحيــة  غيــر  والمنظمــات  الحكومــات  لمســاعدة  المســح  ويهــدف  وتونــس. 
تصميــم السياســات التــي تخــدم قطــاع العمــل و التوظيــف للشــباب مــن خــال التركيــز 
عــى مفهــوم االنتقاليــة لســوق العمــل. حيــث تتبــع المنظمــة منهجيــة فــي قيــاس حالــة 
ــار  ــن اإلعتب ــي عي ــع ف ــل تض ــط، ب ــي فق ــاطهم الحال ــدى نش ــى م ــر ع ــباب، ال تقتص الش
أيضــًا تصنيفهــم عــى حســب موقعهــم عنــد انتقالهــم لســوق العمــل. وال ترصــد فقــط 
الفتــرة الزمنيــة بيــن خروجهــم مــن المســيرة التعليميــة إىل الوظيفــة األوىل، إنمــا تنظــر 
إىل عوامــل نوعيــة أخــرى مثــل االســتقرار الوظيفــي بحســب نــوع العقــد.  ولهــذا ٌصمــم  
المســح  لتعريــف " االســتقرار الوظيفــي" بجديــة أكبــر، ويقــدم إطــار تحليلــي يحتــوي عــى 
ــى  ــف معن ــادت تعري ــا أع ــي بدوره ــي" و الت ــا الوظيف ــًا " الرض ــا أيض ــة منه ــل نوعي عوام

ــة لســوق العمــل. االنتقالي

اإلعانات النقدية

32. لاستزادة حول 
 Carer’s" الممارسات، انظر

Allowance" في كل من:

بريطانيا

إيرلندا

أستراليا
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https://www.gov.uk/carers-allowance
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العاملــة  القــوى  مســح  الــدول  مــن  العديــد  طــّورت  كمــا 
ــة الشــباب خــارج  ــاد ليشــمل نشــر مؤشــرات خاصــة بحال المعت
الســكانية  وتركيبتهــم  والتدريــب،  والتعليــم  العمــل  مقاعــد 
بعــد  وخصوصــًا  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  وخصائصهــم 
اعتمــاده كمؤشــر دولــي ومتطلــب رســمي ضمــن إطــار األهداف 
العالميــة للتنميــة المســتدامة 2030 تحــت رقــم 8.6.1. 33 وقــد 
ــز  ــم، يرك ــل والتعلي ــًا بالعم ــحًا خاص ــدول مس ــض ال ــورت بع ط
بالتحديــد عــى حالــة مشــاركة الشــباب فــي مقاعــد العمــل 

والتعليــم والتدريــب وانتقالهــم بينهــا، مثــل أســتراليا.34

ومــن المســوح المهمــة كذلــك، تلــك التــي ال تركــز فقــط عــى 
بحــث حالــة الشــباب، ولكــن كذلــك حالــة أصحــاب العمــل، 
الوظيفيــة  للشــواغر  ورصــد  يتطلبونهــا،  التــي  والمهــارات 
المتوقعــة فــي ســوق العمــل، واألجــور المرصــودة، وغيرهــا مــن 
المؤشــرات الضروريــة للتأكــد مــن فهــم جانــب الطلــب بشــكل 
واستشــراف  للمســتقبل  الشــباب  جهوزيــة  لضمــان  واضــح 
الوظائــف والتخصصــات المطلوبــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال 

ــا.35 ــي بريطاني ــل ف ــاب العم ــارات أصح ــح مه مس

الرســمية  واإلحصــاءات  الدوريــة  المســوح  إىل  باإلضافــة 
التــي تغطــي جانَبــي العــرض والطلــب، تقــوم بعــض مراكــز 
األبحــاث والفكــر مثــل معهــد أبحــاث العمــل فــي النرويــج36  
ُطوليــة  دراســات  بإصــدار  األســترالي37  الشــباب  ومؤسســة 
عيــة لحالــة الشــباب تمتــد ألكثــر مــن 10 ســنوات )قبــل  وتتبُّ
تركهــم لمقاعــد الدراســة، وأثنــاء تجربــة انتقالهــم، وحتــى بعــد 
فتــرات اســتقرارهم( لفهــم أعمــق حيــال تجربتهــم فــي الحيــاة 
ــر  ــب. ويوف ــم والتدري ــل والتعلي ــد العم ــن مقاع ــيرتهم بي ومس
هــذا النــوع مــن الدراســات عمقــًا فــي فهــم تجربــة الشــباب 
مســاراتهم  باالعتبــار  تأخــذ  لهــم  الحلــول  لتقديــم  وآفاقــًا 

الحياتيــة.

34. مسح العمل والتعليم، مكتب اإلحصاء األسترالي، 2021م.

35. مسح مهارات أصحاب العمل، وزارة التعليم البريطانية، 2020م. 

33. قائمة المؤشرات الرسمية ألهداف التنمية المستدامة، األمم 
المتحدة، تحديث 2022م.

ولاستزادة، يمكن اإلطاع عى إصدار "استشراف المهارات: 
مسوح أصحاب العمل" الصادر عن مؤسسة األوروبية للتدريب، 

2017م.

37. تقرير "الواقع الجديد للعمل"، ص 5، مؤسسة الشباب األسترالي، التجارب الدولية إلدماج فئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب
2018م.

36. دراسة "هل يمكن لخبرة العمل للمراهقين أن تحمي الشباب 
المعرض للهشاشة" دراسة سّكانية طولية للشباب خارج 
مقاعد العمل والتعليم والتدريب"، مجلة التعليم والعمل، 

 Jannike Gottschalk Ballo, Mari Amdahl :2022م. الباحثون
 . Heglum, Wendy Nilsen & Vilde Hoff Bernstrøm
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الجهود الوطنية لدعم فئة 
الشباب خارج مقاعد العمل 

والتعليم والتدريب

07

ــي  ــعة ف ــريحة واس ــن ش ــباب م ــكله الش ــا يش ــرًا لم نظ
المملكــة  اهتمــت  الوطنــي،  واالقتصــاد  المجتمــع 
بشــكل كبيــر بفئــة الشــباب وتوفيــر فــرص العيــش 
الكريــم لهــم ومســاعدتهم عــى دخــول ســوق العمــل 
عبــر مبــادرات التوطيــن والتوظيــف والتدريــب واالبتعاث 
أبــرز  وغيرهــا. ونســتعرض مــن خــال هــذا الفصــل 
السياســات والتدخــات والمشــاريع القائمــة والمعلــن 
عنهــا فــي مجــال إدمــاج فئــة الشــباب خــارج مقاعــد 

العمــل والتعليــم والتدريــب. 
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الجهود الوطنية ذات العالقة 
بفئة الشباب خارج مقاعد العمل 

والتعليم والتدريب

1. االستراتيجيات الوطنية

يعــد برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية )البرنامــج التنفيــذي لرؤيــة المملكــة 2030( أكثــر 
ــز عــى  ــة الشــباب، مــع التركي ــن فئ ــة شــمولية وطموحــًا لتمكي االســتراتيجيات الوطني
ضمــان جاهزيــة القــدرات البشــرية الوطنيــة للمســتقبل، وإعــداد مواطــن منافــس 
عالميــــًا. إذ يعمــل البرنامــج عــى كامـــــل تجربــة الطفــل والشــاب، بــدءًا مــن مقاعــد 
التعليــم المبكــر، ثــم خــال رحلتــه بيــن مقاعــد التعليــم األساســي والمهنــي والجامعــي 
ــم مــدى الحياة. ويســتثمر  والعالــي، ثــم أثنــاء فتــرة انتقالــه إىل ســوق العمــل ورحلــة التعلُّ
البرنامــج بشــكل خــاص فــي بنــاء القــدرات األساســية التــي تتســم بالقــدرة عــى التكيــف 
والمرونــة للشــباب، ومنهــا نواحــي القيــم والســلوكيات، ومهــارات المســتقبل، والمعــارف 
والمهــارات األساســية والحياتيــة. وقــد أعلــن البرنامــج اعتمــاد معــدل بقــاء الشــباب خــارج 
منظومــة العمــل والتعليــم والتدريــب كأحــد مؤشــرات األداء الرئيســية لتنفيــذ البرنامــج؛ 
حيــث يســتهدف البرنامــج تخفيــض نســبة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم 

ــام 2025م.  ــول ع ــن %16 إىل %10 بحل ــب م والتدري

وتركــز األهــداف االســتراتيجية للبرنامــج عــى تعزيــز قيم اإلتقــان واالنضباط، والوســطية 
والتســامح، والعزيمــة والمثابــرة، والمبــادئ والقيــم الوطنيــة، ودعــم ثقافــة االبتــكار 
وريــادة األعمــال، وتعزيــز قيــم اإليجابيــة والمرونــة وثقافــة العمــل الجــاد بيــن األطفــال. 
ــاء  ــة ببن ــتراتيجية ذات العاق ــة 2030 االس ــة المملك ــداف رؤي ــج أه ــند للبرنام ــا ُأس كم
رحلــة تعليميــة متكاملــة، وتعزيــز مخرجــات التعليــم، وتحســين تكافــؤ فــرص الحصــول 
عــى التعليــم، وتعزيــز مشــاركة األســرة فــي التحضيــر لمســتقبل أبنائهــا، والتوســع فــي 
ــات  ــن مخرج ــة بي ــان المواءم ــل، وضم ــوق العم ــات س ــًة الحتياج ــي تلبي ــب المهن التدري
التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، وتحســين جاهزيــة الشــباب لدخــول ســوق العمــل. 
وتشــمل هــذه األهــداف بــكل شــمولية عــددًا واســعًا مــن الــدروس المســتفادة دوليــًا 
حــول ســبل إدمــاج واحتــواء والحــد مــن بقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم 

والتدريــب.  
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ويشــمل البرنامــج مبــادرات نوعيــة مثــل إنشــاء وحــدة الستشــراف العــرض والطلــب فــي 
ــات ســوق العمــل وعــدد المــوارد  ســوق العمــل مــن خــال قيــاس الفجــوة بيــن متطلب
البشــرية المؤهلــة، والتنبــؤ باحتياجــات ســوق العمــل مــن ناحيــة العــدد والمهــارات 
المطلوبــة. كمــا يحتــوي البرنامــج عــى مبــادرات متنوعــة لإلرشــاد المهنــي الشــامل، 
ــج  ــراد، وبرنام ــة لألف ــب المدفوع ــائم التدري ــاب، وقس ــي للط ــاد المهن ــه واإلرش والتوجي

ــب.38 ــرص التدري ــر ف ــزام بتوفي ــل لالت ــاب العم ــز أصح ــي لتحفي وطن

كمــا ُأســندت مجموعــة مــن المبــادرات المهمــة كذلــك فــي هــذا الصــدد لبرنامــج آخــر مــن 
برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وهــو برنامــج جــودة الحيــاة، حيــث يقــوم البرنامــج 
ــباب،  ــة للش ــتراتيجية الوطني ــر االس ــى تطوي ــاة ع ــودة الحي ــج ج ــز برنام ــال مرك ــن خ م
ــي للشــباب، واللذيــن يســتهدفان اســتثمار شــغف الشــباب واحتضــان  والبرنامــج الوطن
مهاراتهــم وترســيخ قيــم االنتمــاء الوطنــي واالعتــزاز الثقافــي بينهــم وتنميــة روح العمــل 
التطوعــي وحــس المســؤولية والمواَطنــة العالميــة لديهــم ليكونــوا قــادة فــي صناعــة 

المســتقبل.39

38. وثيقة برنامج تنمية القدرات 
البشرية، 2021م.

40. "استراتيجية سوق العمل: 
وثيقة موجزة"، وزارة 

الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية، 2021م. 

39. وثيقة برنامج جودة الحياة، 
2021م.

41. قرار مجلس الوزراء 
رقم )339( وتاريخ 

1442/6/20هـ، صحيفة أم 
القرى، 2021م.

2. منظومة الحماية االجتماعية

ــة عــام 2020م اســتراتيجية ســوق العمــل40 بهــدف  ــوزراء بنهاي فيمــا أطلــق مجلــس ال
خلــق ســوق جــاذب للمواهــب والقــدرات المحليــة والعالميــة، يوفــر للمواطنيــن فــرص 
عمــل منتجــة وحيــاة كريمــة، ويعــزز االنتقــال القتصــاد متنــوع ومزدهــر يتجــاوز تحديــات 
اليــوم والمســتقبل. وقــد أعلنــت االســتراتيجية عــن مجموعــة مــن المبــادرات التــي ســيتم 
العمــل عــى تنفيذهــا خــال الخمــس ســنوات األوىل، ومنهــا تنظيــم وتعزيز العمــل بدوام 
جزئــي، و بــدوام مــرن، والعمــل عــن بعــد، واألعمــال الحــرة وغيــر التقليديــة. باإلضافــة إىل 
مواءمــة ســاعات عمــل القطــاع الخــاص، واإلجــازات، والعطــات العامــة مــع الممارســات 
العالميــة. كمــا تضمنــت االســتراتيجية مبــادرات خاصــة بإعــادة تصميــم برامــج الدعــم 
الوظيفــي، وتوســيع شــبكة مراكــز التوظيــف وتحســين مســتوى تقديــم الخدمــات 
وجودتهــا، وخصوصــًا لمــن يصعــب توظيفهــم، وتعزيــز منصــات التوظيــف اإللكترونيــة.

كمــا وافــق مجلــس الــوزراء فــي بدايــة عــام 2021م عــى إنشــاء منصــة وطنيــة موحــدة 
ــتقبال  ــة باس ــراءات الخاص ــة اإلج ــع كفاي ــين ورف ــد وتحس ــتهدف توحي ــف، تس للتوظي
أفــراد  مــن  العاقــة  ذوي  األطــراف  لكافــة  التوظيــف  متطلبــات  جميــع  ومعالجــة 

وقطاعــات عامــة وخاصــة.41

سوق العمل، التأمينات االجتماعية، مبادرات تنمية الموارد البشرية
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الجهود الوطنية ذات العالقة 
بفئة الشباب خارج مقاعد العمل 

والتعليم والتدريب

ــر نظــام الضمــان االجتماعــي مــن  ــة فــي تطوي ــرة قفــزات نوعي و شــهدت األعــوام األخي
خــال إحــكام عمليــة التأكــد مــن أهليــة المســتحقين وإســقاط غيــر المســتحقين 
لإلعانــات. وألول مــرة يصبــح هــدف الضمــان االجتماعــي تخريــج المســتفيدين مــن العــوز 
والفقــر إىل التمكيــن، مــن خــال ربطهــم بســوق العمــل ومحاولــة إيجــاد ســبل لتمكينهــم 
ــر نظــام  ــى تطوي ــر طريقــة العمــل، وحت ــم تغيي ــد حت االقتصــادي.  وهــذا التوجــه الجدي
الضمــان االجتماعــي42 ليتحــول مــن كونــه يعتمــد فــي األهليــة عــى تصنيــف الشــخص 
)مطلقــة، أرملــة، عاجــز( إىل التحقــق مــن المــاءة الماليــة للفــرد والتأكــد مــن اســتحقاقه 
الحقيقــي. وأصبحــت وكالــة الضمــان االجتماعــي تقــدم برامــج تدريــب لمســتفيدي 
الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة إىل دعمهــم فــي إيجــاد وظائــف وتوظيفهــم، أو دعمهــم 

لبــدء عمــل حــر وفــي مجــال ريــادة األعمــال. 

وفيمــا يتعلــق بالتدريــب، تســتهدف الوكالــة تطويــر حلــول وبرامــج وأدوات تخــدم تحــول 
ــن  ــتفيدين قادري ــوزارة إىل مس ــن ال ــادي م ــم الم ــى الدع ــاد ع ــن االعتم ــتفيدين م المس
ــذات. وبلــغ  ــات التــي تســاعدهم فــي االعتمــاد عــى ال عــى اإلنتــاج وتزويدهــم بالممكن
عــدد المتدربيــن خــال عــام 2021م )30,939( ضمانيــًا. ويظهــر التقريــر الســنوي للــوزارة 
عزمهــا العمــل عــى مشــروع بنــاء منصــة إلكترونيــة لتمكيــن مســتفيدي الضمــان مــن 
ــن وإدمــاج المســتفيدين  ــذ نظــام متكامــل لتمكي ــاء وتنفي ســوق العمــل يهــدف إىل بن
فــي ســوق العمــل، ويتضمــن تطويــر نظــام الحاســب اآللــي ألتمتــة نظــام تمكيــن وإدمــاج 
ــات  ــة خدم ــدم كاف ــدة تق ــة موح ــة إلكتروني ــاد منص ــك ا إيج ــي ذل ــا ف ــتفيدين بم المس

التمكيــن للمســتفيدين وفــرز  المســتفيدين مــن حيــث القــدرة عــى العمــل.43

وكمــا هــو الحــال مــع وكالــة الضمــان االجتماعــي، نجــد بــأن وكالــة الرعايــة االجتماعيــة 
هــي األخــرى قامــت بتغييــر اســمها إىل وكالــة التوجيــه والتأهيــل االجتماعــي، فــي إشــارة 
إىل التحــول فــي توجههــا والخدمــات المقدمــة لمســتفيديها، مــع التركيــز عــى تأهيــل 
المســتفيدين وتمكينهــم االقتصــادي. وأظهــر البحــث اهتمــام الوكالــة ببرامــج التدريــب 
ــام ذوي  ــن األيت ــة وتمكي ــن ذوي اإلعاق ــاريع تمكي ــا مش ــتفيديها، ومنه ــل لمس والتأهي
ــن  ــم م ــن 500 يتي ــل وتمكي ــدف إىل تأهي ــذي يه ــتقال ال ــن االس ــة م ــروف الخاص الظ
ذوي الظــروف الخاصــة وتقديــم الدعــم والمســاندة لهــم مــن )الذكــور واإلنــاث( الراغبيــن 
فــي االســتقالية التامــة عــن الخدمــات الرعويــة، وذلــك عــن طريــق التأهيــل والتدريــب 
لســوق العمــل ورفــع جــودة الممكنــات بدعــم المشــاريع واإللحــاق بالوظائــف الداعمــة 
الســتقاليتهم والعمــل عــى تملكهــم مســاكن لدمجهــم فــي المجتمــع تمهيــدًا إلغــاق 

البيــوت االجتماعيــة. 

42. نظام الضمان االجتماعي، 
الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم )م/32( بتاريخ 
1442/4/4هـ.

43. تقرير منجزات قطاعات 
وزارة الموارد البشرية )الربع 

األول م2022(، 

والتقرير السنوي لوزارة 
الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية )2021م(.
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كمــا أعلنــت وزارة المــوارد البشــرية عــن تحديــث برنامــج نطاقــات، بمــا فــي ذلــك صــدور 
ــي:  ــارات وه ــال  3 مس ــن خ ــن، م ــف والمه ــن الوظائ ــات اآلالف م ــن مئ ــرارات لتوطي ق
التوطيــن القطاعــي، بالتشــارك مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص، بحيــث يتــم تحديــد 
المهــن بنــاًء عــى عــدد الباحثيــن و المؤهليــن لتشــغيل هــذه المهــن؛ ومســار التوطيــن 
ــة؛  ــل المحلي ــوق العم ــروف س ــب ظ ــق بحس ــارات المناط ــع إم ــاون م ــي:  بالتع المناطق
ومســار أنمــاط العمــل: لتوفيــر أشــكال مختلفــة مــن التعاقــدات الوظيفيــة وهــي )العمل 

الحــر 44، العمــل عــن بعــد 45، العمــل المــرن 46(. 

ــة المــوارد البشــرية فــي هــذا الصــدد، برنامــج دعــم العمــل  ــدوق تنمي ومــن برامــج صن
ــع  ــك بدف ــر، وذل ــل الح ــي العم ــة لممارس ــة االجتماعي ــر الحماي ــم توفي ــذي يدع ــر، وال الح
الصنــدوق لنســبة مــن اشــتراك التأمينــات االجتماعيــة نيابــة عــن ممــارس العمــل الحــر 
ــة.  ــات االجتماعي المشــترك فــي البرنامــج مــع اشــتراكه فــي المؤسســة العامــة للتأمين
ويصــل الدعــم إىل 540 ريــال شــهريًا فــي الســنة األوىل مــن ممارســة العمل الحــر، و 360 
ريــال شــهريًا فــي الســنة الثانيــة. ويتكفــل العامــل الحــر نســبة %18 مــن دخلــه شــهريًا 
ليتمكــن مــن االشــتراك االختيــاري لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.47 كمــا 
ــاك مبادرتيــن متخصصتيــن فــي دعــم العمــل الحــر فــي مجــاالت النقــل الموجــه  أن هن

وتوصيــل الطلبــات.

ومــن مبــادرات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية المتعلقــة بقيــود وصــول الشــباب إىل 
مقاعــد العمــل، مثــل قيــود الوصــول أو احتياجــات رعايــة األطفــال، مبادرتــي ُوصــول48 
ــة، ودعمــًا لخدمــات ضيافــة األطفــال  ــي توفــر المواصــات للمــرأة العامل وقــّرة49. والت
لألمهــات العامــات )وال يشــمل ذلــك دعــم المواصــات للرجــل، أو دعــم ضيافــة األطفال 
ــاء، وال دعــم غيــر األطفــال مــن محتاجــي الرعايــة النهاريــة مــن أفــراد أســرة العامــل  لآلب

والعاملــة(. 

48. منصة وصول، 2022م

45. منصة العمل عن بعد، 2022م

44. منصة العمل الحر، 2022م

49. منصة قرة، 2022م

46. منصة مرن، 2022م

47. منصة المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، قيمة 
االشتراك االختياري، 2022م
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والتعليم والتدريب

كمــا يقــدم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية برنامــج دعــم التوظيــف50، ويهــدف البرنامــج 
لدعــم الباحثيــن والباحثــات عــن عمــل فــي القطــاع الخــاص بتحمــل الصنــدوق نســبة مــن 
ــدوام  ــع الوظائــف فــي القطــاع الخــاص لل أجــر الموظــف، ويشــمل البرنامــج دعــم جمي
الكامــل، كمــا يضيــف البرنامــج دعــم إضافــي للتوظيــف فــي المناطــق والمــدن األقــل 
فــرص وظيفيــة وعــى توظيــف اإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحجــم المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر والمتوســطة. كمــا يديــر الصنــدوق برنامــج 
ــن  ــرًا ليتضم ــه مؤخ ــم تحديث ــذي ت ــج ال ــو البرنام ــل، وه ــن عم ــن ع ــم الباحثي ــز لدع حاف
اشــتراطات إضافيــة لضمــان احتيــاج المســتفيد وعــدم اعتماديتــه عــى الدعــم الحكومي 
أو التكاســل والتثبيــط مــن الســعي للحصــول عــى فــرص عمــل. باإلضافــة إىل برنامــج 
ُســُبل، وهــو أحــد أحــدث المبــادرات الخاصــة بتقديــم خدمــات اإلرشــاد المهنــي للشــباب 
مــن طــاب ثانــوي، أو طــاب جامعــات ومعاهــد، أو باحثيــن عــن عمــل، أو موظفيــن. بمــا 
ــول، واإلرشــاد حــول المســار الوظيفــي والتخصصــات ومهــن  ــك مقاييــس المي فــي ذل
المســتقبل، ومهــارات إعــداد الســيرة الذاتيــة واالســتعداد للمقابــات الوظيفيــة، وإتاحــة 

التواصــل مــع مرشــدين مهنييــن.51

ــل العمــل الحــر لألفــراد  ــة مجموعــة مــن منتجــات تموي ــة االجتماعي ــك التنمي ويقــدم بن
)مثــل تمويــل الســيارات بغــرض العمــل فــي مجال النقــل الموجــه، أو توصيــل الطلبات، أو 
ســحب المركبــات، وكذلــك التمويــل النقــدي(. باإلضافــة إىل منتــج تمويــل األســر المنتجــة 
)المشــاريع متناهيــة الصغــر( مــن خــال إســناد إدارة محفظــة قــروض إىل جمعيــات 
ومنظمــات غيــر ربحيــة تقــوم بتقديمــه فــي المــدن والقــرى والمحافظــات لألســر الراغبــة. 

لكــن المنتجــات تتطلــب وجــود كفيــل غــارم لألفــراد52 وكذلــك لألســر المنتجــة.53

ومــن الماحــظ فــي نظــام العمــل الســعودي أنــه يراعــي عــددًا مــن أوجــه الرعايــة 
وااللتزامــات األســرية، ومنهــا حــق العامــل الــذي يثبــت مرضــه فــي إجــازة مرضيــة 
مدفوعــة األجــل بشــكل متناقــص )دون العامــل الــذي يرعــى مريضــًا مــن أســرته(، كمــا 
ــد  ــرات لاســتراحة ال تزي ــرة أو فت ــة أن تأخــذ بقصــد إرضــاع مولودهــا فت يســمح للعامل
ــل  ــاب طف ــال إنج ــي ح ــا ف ــمح له ــد، ويس ــوم الواح ــي الي ــاعة ف ــن الس ــا ع ــي مجموعه ف
ــتمرًا  ــًا مس ــة مرافق ــه الصحي ــب حالت ــة وتتطل ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــض أو م مري
الحــق فــي إجــازة مدتهــا شــهر بأجــر كامــل، وشــهرًا آخــر بــدون أجــر )لكــن هــذه اإلجــراءات 
ال تنطبــق عــى غيــر الطفــل مــن محتاجــي الرعايــة مــن أفــراد األســرة؛ وال ســاعة رعايــة 

ــع(. ــر الرضي لغي

50. برنامج دعم التوظيف، 2022م 

51. منصة سبل، 2022م

52. دليل المستخدم، شرط 
الكفيل في منتجات تمويل 

األفراد، 2022م.

53. المنصة الوطنية لألسر 
المنتجة، شرط الكفيل، 

2022م 
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3. منظومة الحماية االجتماعية

ــأدوار مهمــة فــي تمكيــن الفئــات األشــد حاجــة،  تقــوم منظمــات القطــاع غيــر الربحــي ب
بحكــم تواجدهــا فــي الميــدان وتواصلهــا المباشــر والمســتمر مــع المســتفيدين ومتابعة 
ــزة لمنظمــات القطــاع  ــة المتمي ــادرات التمكيني ــرزت عــدد مــن المب ــد ب احتياجاتهــم. وق
غيــر الربحــي فــي تمكيــن الفئــات األشــد الحاجــة مــن الشــباب. ونســوق مــن ضمــن هــذه 

المبــادرات عــى اســتعراض األمثلــة:

ــي تهــدف إىل  ــام )إنســان(  والت ــة األيت ــة لرعاي ــة الخيري  ملتقــى عصامــي للجمعي
توظيــف مســتفيدي جمعيــات رعايــة األيتــام فــي الســعودية بالتعــاون مــع شــركات 
ــىل  ــم ع ــاغرة لديه ــف الش ــرض الوظائ ــا بع ــوم بدوره ــي تق ــاص، والت ــاع الخ القط

)منصــة عصامــي( اإللكترونيــة.54
ــة لتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــادرة مؤسســة ســعي الوقفي  مب
ــخاص  ــة لألش ــج تدريبي ــة برام ــوم بإقام ــك خالدتق ــة المل ــع مؤسس ــراكة م وبالش
ذوي اإلعاقــة قبــل وبعــد االلتحــاق بســوق العمــل، وخلــق الفــرص الوظيفيــة 
المناســبة لــذوي اإلعاقــة فــي مختلــف القطاعــات، باإلضافــة إىل العمــل عــىل 

ضمــان اســتمراريتهم وتطويــر قدراتهــم.55
التعليــم  وزارة  مــع  وبالتعــاون  االجتماعيــة  والتنميــة  المــوارد  وزارة  أنشــأت   
والقطاعيــن غيــر الربحــي والخــاص جمعيــة دعــم التعليــم )تعلــم( بدايــة هــذا العــام، 
والتــي مــن المرتقــب أن توفــر برامــج الدعــم والتأهيــل لفئــة الشــباب الضمانييــن 

ــًا.  ــة )15 إىل 24( عام ــة العمري فــي الفئ

ــر الربحــي عــى ابتــكار الحلــول وحشــد التمويــل لخدمــة  وبالرغــم مــن قــدرة القطــاع غي
ــر  ــة لهــم، إال أّن القطــاع غي الشــباب ونجاحهــم فــي إيصــال الخدمــات والبرامــج التنموي

الربحــي مــازال متراجعــًا فــي المســاهمة فــي توليــد فــرص التوظيــف بشــكل عــام.

وتقــوم المؤسســات المانحــة فــي المملكــة بجهــود بالغــة فــي تنفيــذ البرامــج ودعمهــا 
عــى مســتوى المناطــق. ولكــن مــن الماحــظ تركــز المؤسســات األهليــة فــي مناطــق 
الريــاض ومكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية، وبشــكل أقــل فــي مناطــق القصيــم 
والمدينــة المنــورة وعســير والجــوف والحــدود الشــمالية. وتخلــو الخمــس مناطــق 
اإلداريــة األخــرى مــن أي مؤسســات أهليــة. وهنــاك حاجــة لتكثيــف الجهــود لدعــم 
الشــباب والتنميــة المحليــة للمناطــق مــن قبــل منظمــات القطــاع غيــر الربحــي بشــكل 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــات المانح ــام والمؤسس ع

مساهمات المنظمات غير الربحية

55. الموقع اإللكتروني 
لمؤسسة سعي

54. ملتقى ومنصة عصامي
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* تحليل مؤسسة الملك خالد

توزيع المنظمات غير الربحية
بحسب مساهمتها في تحقيق األهداف االستراتيجية العامة لرؤية 2030

تمكين حياة عامرة وصحية

تمكين المسؤولية اإلجتماعية

تعزيز القيم اإلسامية والهوية الوطنية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومية
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4. مبادرات منظومة التعليم والتدريب

ويجــري العمــل حاليــًا عــى مجموعــة مــن مســودات االســتراتيجيات والتشــريعات، منهــا 
نظــام التعليــم، واســتراتيجية خاصــة بالتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وأخــرى 
للمهــارات، بيــن كل مــن وزارة التعليــم، والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، 
ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة. حيــث تعمــل المؤسســة العامــة للتدريــب 
التقنــي والمهنــي عــى رفــع حصــة التدريــب التقنــي والمهنــي لتصــل إىل %33 مــن 
ــة الذكــور، ممــا  ــم عــى فئ ــوع مــن التعلي ــًا، عــادة مــا اقتصــر هــذا الن ــم. وتاريخي التعلي
يشــكل ســببًا مــن أســباب تزايــد حالــة الشــابات خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب. 
إذ لــم تتجــاوز نســبة التحــاق الشــابات فــي التدريــب التقنــي والمهنــي أكثــر مــن %4 مــن 

ــى عــام 2017م.56 مجمــوع المتدربيــن حت

ــي  ــات، والت ــؤون الجامع ــس ش ــة لمجل ــرارات الحديث ــض الق ــارة إىل بع ــدر اإلش ــا تج كم
والتعليــم  العمــل  مقاعــد  بيــن  الشــباب  انتقــال  تجربــة  تحســين  إطــار  فــي  تصــب 
والتدريــب، ومنهــا رفــع القبــول إىل الِضعــف فــي التخصصــات التــي يطلبهــا ســوق 
ــوق  ــع س ــة م ــر المتوائم ــات غي ــي التخصص ــف ف ــول إىل النص ــض القب ــل، وتخفي العم
ــق  العمــل. كمــا أصــدر مجلــس شــؤون الجامعــات قــراره بتوســع الجامعــات فــي تطبي
الشــهادات االحترافيــة والمهنيــة لجميــع التخصصــات؛ لرفــع المســتوى المهــاري للطاب 
ــن، بمــا ينعكــس عــى إعدادهــم لســوق العمــل بشــكل احترافــي  ــات الجامعيي والطالب
نــت القــرارات الصــادرة مــن مجلــس شــؤون  وأكثــر كفــاءة. إضافــة اىل ذلــك، تضمَّ
الجامعــات قيــام الجامعــات بقيــاس نســبة توظيــف خريجيهــا لــكل تخصــص، وكذلــك 

56. مسح التعليم والتدريب، 
ص38، الهيئة العامة 

لإلحصاء، 2017م.
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نســبة توظيــف الخريجيــن بــدوام جزئــي ودوام كامــل، ونســبة الخريجيــن الذيــن جــرى 
توظيفهــم فــي مجــال دراســتهم، ومتوســط الراتــب األساســي واإلجمالــي الشــهري 
للخريجيــن العامليــن عــى أن يتــم تضمينهــا فــي التقريــر نصــف الســنوي، وأن ُينشــر 
عــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة؛ ممــا يعطــي مؤشــرات عــى أهميــة التنافــس 
بيــن الجامعــات للمواَءمــة بيــن برامجهــا األكاديميــة ومتطلبــات واحتياجــات ســوق 
العمــل المحلــي والدولــي. ومــن شــأن هــذا القــرار أن يســاعد فــي ردم الفجــوة بيــن 
ــم  ــم حياته ــى رس ــباب ع ــاعد الش ــل، ويس ــوق العم ــع س ــاب وواق ــات الط توقع
وإدارة مســاراتهم المهنيــة بشــكل يســّهل مــن عمليــة االنتقــال بيــن مقاعــد العمــل 

ــب.57 ــم والتدري والتعلي

باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد أصــدر مجلــس شــؤون الجامعــات قــرارًا بتحويــل 40 كليــة 
نظريــة فــي بعــض المحافظــات إىل كليــات تطبيقيــة: )صحيــة، تقنيــة، وهندســية( 
ضمــن الحزمــة األوىل، ليصــل عــدد الكليــات التطبيقيــة فــي المملكــة إىل 75 
ــي  ــرى ف ــة األخ ــة النظري ــج األكاديمي ــي البرام ــول ف ــيد القب ــة، وترش ــة تطبيقي كلي
ــة الحتياجــات ســوق العمــل،  ــر المتوافقــة مــع الخريطــة الحراري ــات غي ــك الكلي تل
ــة مــن خــال اســتيعاب الطــاب  ــات التطبيقي ــول فــي الكلي ــادة أعــداد القب مــع زي
ــر توائمــًا مــع احتياجــات  ــًا تعــد أكث ــر مــن 80 برنامجــًا تطبيقي ــات فــي أكث والطالب
ــة  ــوادر الوطني ــل الك ــتثمار تأهي ــي الس ــاج الوطن ــل واالحتي ــوق العم ــة وس التنمي
مــن الطــاب والطالبــات فــي التخصصــات التــي تتــواءم مــع التنميــة المســتدامة 

ــرى.  ــة الكب ــاريع الوطني والمش

ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــي العه ــي ول ــمو الملك ــب الس ــق صاح ــا أطل كم
رئيــس لجنــة برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، خــال هــذا العــام االســتراتيجية 
الجديــدة لبرنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لابتعــاث للتركيــز عــى تعزيــز تنافســية 
المواطنيــن مــن خــال رفــع كفــاءة رأس المــال البشــري فــي القطاعــات الجديــدة 
والواعــدة. ومــن أبــرز القــرارات التــي أتــت بهــا االســتراتيجية، تخفيــف مجموعــة مــن 
ــن الشــباب مــن رســم مســار  ــت تحــول دون تمكي ــود التــي كان االشــتراطات والقي
حياتهــم، ومنهــا إلغــاء شــرط تطابــق التخصــص بيــن البكالوريــوس والماجســتير، 
وقيــود واســعة عــى التخصصــات، مــع التركيــز عــى االبتعــاث إىل أفضــل الجامعات 

والمعاهــد العالميــة دون تمييــز عــى أســاس العمــر.  

57. قرارات مجلس شؤون 
الجامعات، وكالة االنباء 

السعودية، 2022م. 

الجهود الوطنية ذات العالقة 
بفئة الشباب خارج مقاعد العمل 

والتعليم والتدريب
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التوصيات
08

والتدخــات  الحلــول  لتفصيــل  الحاجــة  للشــباب  الكيفــي  التحليــل  أظهــر 
اســتجابًة للتحديــات التــي تواجههــم، تحقيقًا لإلدماج االجتماعــي واالقتصادي 
ــع  المرجــو لمــن هــم خــارج ســوق العمــل ومقاعــد التعليــم والتدريــب، ولمن
ــذه  ــات ه ــة تحدي ــا أّن معالج ــة. كم ــذه الفئ ــباب له ــن الش ــد م ــرب المزي تس
الفئــة تتطلــب تضافــر وتكامــل الجهــات العاملــة مــع الشــباب مــن قطاعــات 
متعــددة. ونتقــدم فيمــا يلــي بجملــة مــن التوصيــات لدعــم تعزيــز قــدرة 
الشــباب عــى تقريــر مصيرهــم وإدارة حياتهــم، ومعالجــة صعوبــة الوصــول 
إىل فئــة الشــباب ممــن هــم خــارج العمــل والتعليــم والتدريــب، ودعــم تحديــد 
احتياجاتهــم والتواصــل معهــم، وتحســين تجربتهــم فــي مقاعــد التعليــم 
توفيــر  خــال  مــن  والمائمــة  الائقــة  العمــل  فــرص  وتوفيــر  والتدريــب، 
ضمانــات حمايــة اجتماعيــة خاصــة بهــم، ومشــاركة الحلــول لتفــادي ضعــف 
تصميــم البرامــج والتدخــات لخدمــة هــذه الفئــة بشــكل علمــي مبنــي عــى 

ــة. ــة والكيفي ــات الكمي ــة والبيان األدل
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التوصيات

أواًل:
توفير فرص العمل الالئق والتمويل للشباب 

ــل  ــام العم ــن نظ ــة م ــد المائ ــون بع ــة والخمس ــادة الحادي ــن الم ــرة )3( م ــل الفق 1. تعدي
ــمل  ــر، ليش ــدون أج ــر ب ــهر آخ ــل، وش ــر كام ــهر بأج ــا ش ــازة مدته ــاء إج ــة بإعط الخاص
الموظفيــن مــن الجنســين الذيــن يقومــون عــى رعايــة قريــب مــن الدرجــة األوىل 
)وليــس فقــط الطفــل الرضيــع( فــي حــال كان الشــخص الــذي تتــم رعايتــه مريضــًا 

أو مــن ذوي اإلعاقــة. 

2. تعديــل المــادة الرابعــة والخمســون بعــد المائــة فــي نظــام العمــل لتكــون ســاعة رعاية 
ــخصية(  ــة والش ــة واالجتماعي ــات الصحي ــة االحتياج ــة أو تلبي ــد الرضاع ــواء بقص )س
ــة  ــن الدرج ــرتهم م ــراد أس ــد أف ــة أح ــى رعاي ــن ع ــن القائمي ــع الموظفي ــة لجمي متاح

األوىل )وليــس فقــط الطفــل الرضيــع(، وبموجــب تقاريــر طبيــة موثوقــة.

اشــتراكات  فــي  للشــباب  ــف  الموظِّ العمــل  صاحــب  حصــة  مســاهمة  خفــض   .3
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة لتصبــح بقيمــة %5 عوضــًا عــن 9%، 
كمحفــز لتوظيــف القطــاع الخــاص للشــباب حتــى بلوغهــم الـــ25 عامــًا. والنظــر فــي أن 

يغطــي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية قيمــة االشــتراك المتبقــي. 

4. مــد الحمايــة التأمينيــة لوظائــف االقتصــاد التشــاركي والرقمــي، مــن خــال توســيع 
ــات  ــدى المؤسســة العامــة للتأمين ــاري ل نطــاق دعــم العمــل الحــر واالشــتراك االختي
االجتماعيــة، ليشــمل تغطيــة المشــتركين اختياريــًا بمنافــع نظــام التأميــن ضــد 
التعطــل عــن العمــل )ســاند(، وكذلــك منافــع األخطــار المهنيــة؛ عــى أن يتــم خفــض 
قيمــة االشــتراك مــن %18 حاليــًا إىل مــا ال يتجــاوز حصــة الموظــف بعقــد عنــد 9%. 
ــة المــوارد البشــرية قيمــة االشــتراك المتبقــي.  ــدوق تنمي والنظــر فــي أن يغطــي صن

5. توســيع نطــاق مبــادرة )وصــول( لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، مــن خــال عــدم 
قصرهــا عــى النســاء العامــات فقــط، وتضميــن فئــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة 
)15 إىل 29( عامــًا فــي حــال انخفــاض الدخــل، لدعــم المواصــات للوصــول لمقــرات 

ــة.  ــات الوظيفي عملهــم والمقاب

ــة المــوارد البشــرية، مــن خــال شــمول  ــدوق تنمي ــادرة )قــّرة( لصن 6. توســيع نطــاق مب
المبــادرة لكافــة الموظفيــن المحتاجيــن لدعــم الرعايــة النهاريــة ألفــراد أســرهم، مثــل 
دعــم ضيافــة األطفــال لآلبــاء واألمهــات بشــكل متكافــئ، ودعــم غيــر األطفــال مــن 
ــى وذوي  ــن المرض ــة م ــل والعامل ــرة العام ــراد أس ــن أف ــة م ــة النهاري ــي الرعاي محتاج

اإلعاقــة.
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7. تنويــع مبــادرات دعــم العمــل الحــر لــدى صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتتجــاوز )توصيــل 
ــادرات رديفــة للراغبيــن فــي العمــل الحــر  ــات والنقــل الموجــه( فقــط، وإنمــا إطــاق مب الطلب
مــن الشــباب الذيــن يقيمــون فــي مــدن صغيــرة ال تتحقــق فيهــا جــدوى منصــات االقتصــاد 
ــات المحليــة  ــادرات دعــم العمــل الحــر لتتناســب مــع االقتصادي ــر تصميــم مب التشــاركي؛ عب

ــة.  ــة الريفي ــرة والمتوســطة والتنمي للمــدن الصغي

8. التوعيــة حــول منصــات دعــم التوظيــف الحكوميــة، مــن خــال التعــاون مــع المــدارس 
ــي  ــوص ف ــه الخص ــى وج ــباب؛ وع ــع الش ــة م ــة العامل ــر الربحي ــات غي ــات والمنظم والجامع

المــدن الصغيــرة والمتوســطة. 

ــة  ــات الممول ــة والجه ــة االجتماعي ــك التنمي ــدى بن ــارم ل ــل الغ ــرط الكفي ــل بش ــاف العم 9. إيق
لمشــاريع العمــل الحــر والمشــاريع متناهيــة الصغــر، لمــا تســببه مــن أثــر ســلبي عــى اســتقرار 
ــة  ــتراتيجية وإدارة خاص ــع اس ــك بوض ــوم البن ــى أن يق ــة. ع ــة والكافل ــر المكفول ــراد األس أف
ــاالت  ــع ح ــل م ــة للتعام ــارات المتاح ــمل الخي ــر، تش ــة التعث ــة ومحتمل ــر العامل ــروض غي بالق
التعثــر مثــل اســتراتيجية االحتفــاظ أو إعــادة الهيكلــة، بيــع أو شــطب القــروض، الضمانــات، 
ــارات خــارج المحكمــة، واالســتفادة مــن أي برامــج دعــم حكومــي  ــة، والخي ــارات القانوني الخي
ــة الغرميــة.  ــي عــن اســتمرار العمــل بالكفال ــة وغيرهــا التــي تغن ذات عاقــة مثــل برنامــج كفال

ثانيًا:
تحسين تجربة وصول الشباب إىل الفرص في النظام التعليمي

التقنيــة  والكليــات  الثانويــة  المرحلــة  مــدارس  فــي  مهنــي(  )مرشــد  وظيفــة  اســتحداث   .1
والجامعــات.

2. إلزاميــة التدريــب التعاونــي، أو تجربــة العمــل الصيفــي، أو التطــوع لمــدة ثاثــة أشــهر، كشــرط 
للتخــرج بهــدف دعــم إكســاب الطــاب للخبــرة العمليــة مبكــرًا وإعدادهــم لانضمــام لســوق 

العمــل بعــد اســتكمال التعليــم األساســي أو التقنــي أو الجامعــي.

3. منــع المــدارس األهليــة مــن حبــس شــهادة إتمــام المرحلــة الدراســية بحجــة تعثر دفع الرســوم 
الدراســية؛ وقيــام وزارة التعليــم بالنظــر فــي وضــع مخصــص دعــم مــادي لتغطيــة تكاليــف 
التخــرج للشــباب مــن الفئــة األشــد حاجــة عنــد تعثرهــم عــن الســداد، وإتاحــة خيــار طباعــة 
ــة،  ــوات اإللكتروني ــق األصــل مــن خــال القن ــاء أمورهــم لشــهادة موّثقــة طب الطــاب وأولي

دون الحاجــة لتدخــل المدرســة.  

ــي الجــودة  بهــدف  ــاة عال ــة المتوســطة باالنضمــام لبرنامــج مهــارات حي ــزام طــاب المرحل 4. إل
دعمهــم فــي تطويــر ســيرهم الذاتيــة واختيــار المســارات التعليميــة والمهنيــة المناســبة لهــم. 

5. دراســة أســباب تراجــع أداء الطــاب فــي اختبــارات القبــول )القــدرات والتحصيلــي( لدى الشــباب 
فــي المــدن الصغيــرة والمتوســطة مقارنــة بنظرائهــم مــن ســكان المــدن الكبرى.
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ثالثًا:
تطوير آليات الوصول إىل )والتواصل مع( الشباب األشد حاجة 

ممن هم خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب

المناطــق  إمــارات  أجهــزة  فــي  التنمويــة  الشــؤون  ومكاتــب  وكاالت  دور  دعــم   .1
والمحافظــات، وهيئــات تطويــر المناطــق والمــدن المحافظــات، وشــركات المشــاريع 
الكبــرى لرؤيــة المملكــة 2030 داخــل نطاقهــا الجغرافــي، بتقديــم البرامــج والتدخــات 
ــك:  ــي ذل ــا ف ــًا، بم ــن )15 إىل 24( عام ــة م ــة العمري ــي الفئ ــباب ف ــتهدف الش ــي تس الت

ــي،  ــاد المهن ــف واإلرش ــات التوظي ــاملة لخدم ــول وش ــهلة الوص ــب س ــاء مكات  إنش
ــن  ــي والمه ــاد المحل ــتقبل االقتص ــع ومس ــى واق ــرف ع ــن التع ــباب م ــن الش تمّك
المطلوبــة والمهــارات المتوقعــة والفــرص القادمــة، بهــدف إعــداد الشــباب فــي 
كل منطقــة للمســاهمة فــي مســتقبل مناطقهــم ومدنهــم ومحافظاتهــم بحســب 

ــاق اقتصــاد المنطقــة. ــة وآف ــة المحلي خطــط التنمي

العامليــن  خــال  مــن  والمهنــي،  واالجتماعــي  النفســي  اإلرشــاد  برامــج  تطويــر   
والجامعــات. المــدارس  فــي  االجتماعييــن 

المنتهيــة  والمهنيــة  التقنيــة  التدريبيــة  والمراكــز  األكاديميــات  إنشــاء  تشــجيع   
فــي  العاملــة  الكبــرى  والشــركات  المناطــق  تطويــر  مشــاريع  فــي  بالتوظيــف 

المحلــي. االقتصــاد 

 دعــم مشــاريع العمــل الحــر وريــادة األعمــال بالتعــاون مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة وبنــك التنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة الموارد البشــرية.
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ــرات والتجــارب وتعليــم االهتمــام  ــي يركــز عــى نقــل الخب 2. إنشــاء برنامــج ثقافــي إثرائ
األطفــال  وتواصــل  األصيلــة  الســعودية  والقيــم  والتــراث  والمــوروث  بالثقافــة 
ــز فــرص التواصــل بيــن األجيــال فــي مراكــز  ــار الســن، بهــدف تحفي والشــباب مــع كب
رعايــة كبــار الســن، و واحــات كبــار الســن، و مراكــز الرعايــة النهاريــة، و مراكــز ضيافــة 
ــاون  ــدارس، بالتع ــي الم ــة ف ــوف األولي ــر، والصف ــم المبك ــدارس التعلي ــال، وم األطف

بيــن وزارة التعليــم ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

3. قيــام المؤسســات المانحــة بتوجيــه حصــة أكبــر مــن مشــاريعها فــي المــدن الصغيــرة 
والمتوســطة، ودعــم المؤسســات المانحــة للجمعيــات المختصــة بالتعليــم والتدريــب 

والتأهيــل لســوق العمــل فيهــا، دعمــًا لتلبيــة احتياجــات الشــباب.

تخصيــص برنامــج وطنــي لمكافحــة اإلكتئــاب وإنشــاء خــط ســاخن لاســتجابة   .4
للطــوارئ النفســية واألفــكار االنتحاريــة، لتقديــم الدعــم والتوجيــه النفســي الــذي 

يحتاجــه الشــباب فــي هــذه الفئــة العمريــة. 

5. تصميــم برامــج وتدخــات تســتهدف رفــع مهــارات أبنــاء األســر الضمانيــة وخلق عاقة 
ــة  ــر الربحي ــات غي ــي المنظم ــي أو ف ــب الحكوم ــن الجان ــي م ــي االجتماع ــن األخصائ بي
الراعيــة لألســر الضمانيــة مــع شــباب هــذه األســر ومتابعــة حالتهــم االجتماعيــة 
ــم  ــخصية له ــط ش ــاء خط ــرة وبن ــة األس ــة تنمي ــي خط ــم ف ــة وتضمينه واالقتصادي

ــة. ــة والتعليمي ــاراتهم المهني ــتقبلية ومس ــم المس إلدارة أهدافه
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رابعًا:
تعزيز قدرة الشباب عىل رسم مسار مستقبلهم

1. تطويــر برامــج اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي والمهنــي المخصصــة للفئــة األشــد حاجــة 
ــر  ــى التعبي ــباب ع ــدرة الش ــز ق ــباب، لتعزي ــع الش ــن م ــل العاملي ــن قب ــباب م ــن الش م
عــن أنفســهم واختيــار مســاراتهم فــي الحيــاة بشــكل أفضــل واســتعدادهم لمهــارات 

ومهــن وفــرص وقطاعــات المســتقبل. 

2. قيــام برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية بدعــم إنشــاء جمعيــات غيــر ربحيــة متخصصــة 
بفئــة الشــباب باختــاف أعمارهــم مــع التركيــز عــى فئــة الشــباب مــن الجنســين خــارج 
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب )15 إىل 24( عامــًا، لقــدرة الجمعيــات عــى الوصــول 

لألشــد حاجــة مــن الشــباب فــي المجتمــع.  

ــع للكشــف عــن الشــباب  3. تشــكيل لجنــة وطنيــة  لنظــام اإلنذار/التنبيــه المبكــر والّتتّب
المنقطعيــن عــن الدراســة فــي مراحــل التعليــم األساســي، وربطهــم بأخصائييــن 
اجتماعييــن لمتابعــة حالتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم النفســية واالجتماعيــة والمهنيــة 
المتســببة بانقطاعهــم عــن التعليــم. عــى أن تضــم اللجنــة المشــكلة عضويــة كل من 
وزارة التعليــم ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ومجلــس شــؤون األســرة 
وبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية وممثليــن مــن القطــاع غيــر الربحــي والخــاص مــن 

ذوي االختصــاص.

4. اســتكمال االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب مــع الحــرص عــى زيــادة تمثيــل الشــباب 
فــي دوائــر صنــع القــرار، بمــا فــي ذلــك:

 النظــر فــي إنشــاء حقيبــة وزاريــة للشــباب مــع تركيــز دورهــا عــى اإلدمــاج االجتماعــي 
واالقتصــادي للشــباب مــن الفئــات األشــد حاجــة.

 تخصيــص مقاعــد للشــباب مــن الجنســين فــي المجالــس التمثيليــة: مجلــس 
الشــورى، مجالــس المناطــق، المجالــس البلديــة، مجالــس إدارة الشــركات التــي 

تمتلــك الحكومــة حصــة فيهــا. 
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خامسًا:
تطوير البرامج والتدخالت المبنية

عىل األدلة والبراهين لخدمة فئة الشباب

والله الموفق،،،

1. اســتكمال نقــص المســوحات الوطنيــة الخاصــة بفئــة الشــباب مــن قبــل الهيئــة 
العامــة لإلحصــاء وبالتعــاون مــع برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية:

2. تبنــي منهجيــة المتابعــة والتقييــم للبرامــج والتدخــات الخاصــة بفئــة الشــباب بشــكل 
ــه  ــب بشــكل خــاص، لمــا تتطلب ــم والتدري ــة الشــباب خــارج العمــل والتعلي عــام وفئ
هــذه الفئــة مــن جمــع بيانــات مســتمر لفهــم التحديــات بأبعادهــا وتشــابكاتها 

المختلفــة، وبمــا يحقــق كفــاءة اإلنفــاق عــى هــذه البرامــج ويعظــم مــن أثرهــا. 

3. دعــوة الباحثيــن ومصممــي البرامــج والسياســات لتبنــي منهجيــة البحــث الكيفــي 
للوصــول لفهــم أعمــق لتجــارب الشــباب باختــاف أعمارهــم، بحســب دليــل مؤسســة 

ــر األبحــاث الكيفيــة للشــباب.* ــد لتطوي الملــك خال

ــب  ــنوية بحس ــع س ــة رب ــب بدوري ــم والتدري ــل والتعلي ــارج العم ــباب خ ــر الش ــدار مؤش  إص
الجنــس، والجنســية، والمنطقــة اإلداريــة.

.)SWTS( تصميم وتنفيذ مسح التنقل بين التعليم والعمل 
 إصــدار مســح التعليــم والتدريــب بشــكل ســنوي وتوســيعه ليشــمل تجربــة العمــل 

ــم.  الصيفــي، وتجربــة الممارســة المهنيــة أو العمــل الجزئــي أثنــاء مراحــل التعلُّ
 تطوير نشرة سوق العمل لتضمن التفصيات التالية:

 إجــراء مســح طولــي )longitudinal survey(  للشــباب الحالييــن خــارج مقاعــد التعليــم 
والتدريــب والتأهيــل ومتابعــة حالــة تنقلهــم ورحلتهــم المعيشــية للخمســة ســنوات 
القادمــة، دعمــًا لتوفيــر المؤشــرات الكميــة المرحليــة للشــباب فــي الفئــة العمريــة )15 إىل 

ــًا. 24( عام

العمريــة  الفئــات  بحســب  االقتصاديــة  والمشــاركة  البطالــة  معــدالت   
اإلداريــة والمناطــق 

الدخل/األجــر  فئــات  بحســب  االقتصاديــة  والمشــاركة  البطالــة   معــدالت 
)quintiles( الخمســة 

 أعــداد المشــتغلين عــى رأس العمــل بحســب الجنــس، والجنســية، والمنطقة 
اإلداريــة، وفئــات ســاعات العمــل، مــن واقــع المســح األســري الميداني

االقتصــادي،  للنشــاط  الرئيســية  المجموعــة  حســب  المشــتغلين  أعــداد   
والمهنــة، وفئــات ســاعات العمــل، مــن واقــع المســح األســري الميدانــي

* دليل مؤسسة الملك خالد 
لتطوير األبحاث الكيفية للشباب
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الوصول للمستقبل

https://kkf.org.sa/media/coill2dk/neetstudy.pdf
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