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الملخص
التنفيذي

يقــف هــذا اإلصــدار عــى مســببات انقطــاع فئــة الشــباب
ً
عامــا عــن التعليــم
فــي المرحلــة العمريــة مــن ( 15إىل )24
والتدريــب وعــدم انضمامهــم لســوق العمــل فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،حيــث بلغــت نســبة هــؤالء الشــباب 1
مــن بيــن كل  4شــباب فــي المملكــة ،مــا يعــادل أكثــر مــن
مليــون شــاب وشــابة تقريبـ ًـا مــن الســكان .وتقـ ّ
ـدر الفرصــة
االقتصاديــة غيــر المســتغلة مــن عــدم مشــاركتهم الكاملــة
ً
ســنويا يفقدهــا االقتصــاد
فــي التنميــة إىل  45مليــار ريــال
الوطنــي ،مــا بيــن أجــور غيــر مكتســبة ،ومســاهمات تأمينــات
اجتماعيــة غيــر متحققــة ،وإيــرادات ضريبيــة فائتــة.
وتؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بأهميــة تمكيــن الشــباب مــن
المشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة الفاعلــة واســتدامة
ً
تحقيقــا لطمــوح رؤيــة
الثــروة البشــرية لألجيــال القادمــة
المملكــة  .2030وقــد ســعت المؤسســة لفهــم هــذه
الظاهــرة منــذ عــام 2017م مــن خــال طــرح أوراق النقــاش،
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
الفئــة العمريــة فــي مناطــق المملكــة المختلفــة وتجاربهــم
وتحدياتهــم وآمالهــم.

2
الوصول للمستقبل

ً
شــابا وشــابة مــن
وأوضحــت المقابــات الميدانيــة مــع 193
الســعوديين فــي  19مدينــة ومحافظــة وقريــة مــن مختلــف مناطق
المملكــة تنــوع التجــارب الحياتيــة التــي يمــرون بهــا ،والعوائــق
المختلفــة التــي تواجههــم وتــؤدي إىل عــدم وصولهــم للمســتقبل
الــذي يرجونــه .حيــث قيــدت ُ
الن ُظــم االجتماعيــة واالقتصاديــة
قــدرة الشــباب عــى تحقيــق ذواتهــم ،وزادت مــن صعوبــة تجربــة
اســتمرارهم وتنقلهــم بيــن مقاعــد العمــل والتعليــم .ووســعت
المســافة بيــن الواقــع وتوقعاتهــم ،وحـ ّ
ـدت مــن فــرص اســتفادة
الوطــن واألجيــال القادمــة مــن ثروتهــم البشــرية .ويســتعرض
اإلصــدار رحلــة هــؤالء الشــباب مــن خــال ســتة محــاور رئيســية:
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وتشــير نتائــج المحــاور الســتة أن هــذه الفئــة مــن الشــباب لديهــا صعوبــات فــي
قدرتهــم عــى رســم مســار حياتهــم باســتقاللية ووعــي ،مــا ّ
أدى إىل خمولهــم االجتماعــي
واالقتصــادي ،وإىل محاولــة تأقلمهــم عبــر وســائل مختلفــة ،ســاهمت فــي خلــق حالــة
مــن التناقــض بيــن توقعاتهــم ومــا يواجهونــه عــى أرض الواقــع .وقــد عبّ ــر الشــباب
عــن العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــم فــي ســعيهم نحــو الفــرص
ّ
وتخلــف عــدد مــن الفئــات األشــد حاجــة عــن الوصــول لهــذه الفــرص.
المتاحــة لهــم
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
وتمكينهــم ،أو وصولهــا لهــم مــع عــدم النجــاح فــي تفهــم احتياجاتهــم وتلبيتهــا ،أو
تعرضهــم لتجــارب االســتغالل والرفــض.
ويخــوض اإلصــدار فــي المعالجــات المحليــة والدوليــة لظاهــرة الشــباب خــارج مقاعــد
العمــل والتعليــم والتدريــب ،ويناقــش المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة ،واألدوار الحاليــة
للمؤسســات العاملــة مــع الشــباب مــن مختلــف القطاعــات .وفــي الوقــت الــذي تقــوم
ّ
فــإن هــذه اآلراء
فيــه المؤسســة بنقــل واقــع الشــباب بحســب انطباعاتهــم وآرائهــم،
ال تعبــر بالضــرورة عــن رأي المؤسســة ومواقفهــا ،وإنمــا تنقــل الــرأي بحياديــة وتجــرد،
وتســتند لفهــم الشــباب لواقعهــم فــي بنــاء وتصميــم الحلــول والمقترحــات الالزمــة
لتمكيــن هــذه الفئــة مــن الشــباب مــن المشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة المســتدامة
لوطنهــم وتحقيقهــم لذواتهــم.
ً
ـتجابة للتحديــات التــي
وأظهــرت نتائــج البحــث الحاجــة لتفصيــل الحلــول والتدخــات اسـ
ً
تحقيقــا لإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي المرجــو لمــن هــم خــارج ســوق
تواجههــم،
العمــل ومقاعــد التعليــم والتدريــب ،ولمنــع تســرب المزيــد مــن األطفــال والشــباب لهــذه
الفئــة .كمــا ّ
أن معالجــة تحديــات هــذه الفئــة تتطلــب تضافــر وتكامــل الجهــات العاملــة
مــع الشــباب مــن قطاعــات متعــددة.
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وينتهــي اإلصــدار بجملــة مــن التوصيــات لدعــم تعزيــز قدرة الشــباب عىل تقريــر مصيرهم
وإدارة حياتهــم ،ومعالجــة صعوبــة الوصــول إىل فئــة الشــباب ممــن هــم خــارج العمــل
والتعليــم والتدريــب ،ودعــم تحديــد احتياجاتهــم والتواصــل معهــم ،وتحســين تجربتهــم
فــي التعليــم والتدريــب ،وتوفيــر فــرص العمــل الالئقــة والمالئمــة مــن خــال توفيــر
ضمانــات حمايــة اجتماعيــة خاصــة بهــم ،ومشــاركة الحلــول لتفــادي ضعــف تصميــم
البرامــج والتدخــات لخدمــة هــذه الفئــة بشــكل علمــي مبنــي عــى األدلــة والبيانــات
الكميــة والكيفيــة .وتــورد المؤسســة توصيــات لمعالجــة تحديــات العــرض والطلــب
التــي تواجــه الشــباب والتــي نوجزهــا عــى النحــو التالــي ونفصلهــا عــى شــكل توصيــات
عمليــة بنهايــة التقريــر:

1
توفير فرص العمل الالئق والتمويل للشباب من خالل حزمة من
التطويرات عىل األنظمة والتشريعات والبرامج والمبادرات

2
تحسين تجربة وصول الشباب إىل الفرص في النظام التعليمي

3
تطوير آليات الوصول إىل (والتواصل مع) الشباب األشد حاجة
ممن هم خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب

4
تعزيز قدرة الشباب عىل رسم مسار مستقبلهم

5
تطوير البرامج والتدخالت المبنية عىل األدلة والبراهين لخدمة
فئة الشباب
ونرجــو أن يوفــر هــذا اإلصــدار البنيــة المعرفيــة الالزمــة للعامليــن
مــع الشــباب مــن جميــع القطاعــات لغــرض خدمــة فئــات الشــباب
األشــد حاجــة ،وأن يشــجع الباحثيــن عــى تبنــي منهــج البحــث
التشــاركي والكيفــي لتلمــس احتياجــات الشــباب فــي المملكــة.
ولذلــك ترفــق مؤسســة الملــك خالــد دليــل إجــراء األبحــاث الكيفية
عــن الشــباب كمســاهمة فــي دعــم إنتــاج أبحــاث الشــباب المبنيــة
عــى األدلــة والبراهيــن.
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والله الموفق،،،
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02

المقدمة
تؤمــن مؤسســة الملــك خالــد بأهميــة المحافظــة عــى رأس المــال البشــري
للمملكــة العربيــة الســعودية ،واســتدامة الثــروة البشــرية لألجيــال القادمــة،
ً
تحقيقــا لالزدهــار الــذي تســتهدفه رؤيــة المملكــة  ،2030بمــا 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
عامـ ًـا خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب ،بمعــدل  1مــن كل  5شــباب
فــي المملكــة .مــا ينبــئ بوجــود تحديــات أمــام مشــاركة وإدمــاج هــذه الفئــة،
ً
تهديــدا لوقــوع األجيــال القادمــة فــي نفــق هــذا التســرب فــي
ويشــكل
واف لمســببات تخلــف الشــباب فــي هــذا العمــر
ـم
ـ
لفه
ـول
ـ
الوص
ـدم
حــال عـ
ٍ
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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الهدف :8.6
خفض معدالت الشباب
خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب ()24-15
بنسبة معتبرة.

وال تخفــى أهميــة تفعيــل المســاهمة االجتماعيــة واالقتصاديــة للشــباب لتحقيــق
التنميــة المســتدامة محليـ ًـا وعالميـ ًـا .وكانــت المملكــة العربيــة الســعودية قــد صادقــت
مــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة عــى وثيقــة األهــداف العالميــة للتنميــة
المســتدامة  ،2030والتــي 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 كلدولــة مــن دول العالــم .وبلــغ المؤشــر فــي المملكــة حينهــا  1 16.1%مــن الشــباب فــي ســن
ً
عامــا.
()24-15
ثــم طرحــت مؤسســة الملــك خالــد فــي ملتقــى حــوارات تنمويــة عــام 2017م المؤشــر
للنقــاش ألول مــرة عــى المســتوى الوطنــي ،وتناولــت أهميتــه لقضايا الشــباب والتعليم
والحمايــة االجتماعيــة فــي ســوق العمــل ،وشــارك حينهــا صنــاع القــرار مــن منظومــة
التعليــم والعمــل والحمايــة االجتماعيــة فــي الحــوار .وسـ ّـلطت اللقــاءات وأوراق العمــل
المصاحبــة 2الضــوء عــى مــا يقدمــه المؤشــر مــن قيــاس لمعــدل الشــباب خــارج مقاعــد
العمــل والتعليــم والتدريــب ليكـ ّـون داللــة عــى حجــم اإلمكانــات غيــر المســتغلة لفئــة
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  1مــن كل  10مــن الشــباب ،مقارنــة بـــ 1مــن كل  4مــن الشــابات
3
فــي المملكــة فــي 2017م.

1

من كل  4من الشباب في السعودية
خارج مقاعد العمل والتدريب والتعليم

 .1وثيقة برنامج تنمية القدرات
البشرية ،ص ،26جدول :4
مؤشرات البرنامج2021 ،م.

 .2ورقة نقاش تحفيز فرص العمل
الالئق في القطاع الخاص،
حوارات تنموية 2017م

ورقة نقاش سياسات الحماية
العمالية ،حوارات تنموية 2017م

 .3ورقة عامة حول الحماية
االجتماعية في سوق العمل
السعودي ،حوارات تنموية
2017م
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رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

من هم الشباب
خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب
()NEET؟
بحسب منظمة العمل
الدولية ،هم األشخاص
ً
عاما
بين سن الـ15
ً
عاما الذين لم
والـ24
يكونوا في التعليم أو
التدريب (غير ملتحقين
ببرنامج تعليمي أو
تدريبي لشهر فأكثر)
ولم يكونوا عىل رأس
العمل (متعطلين
ألسبوع فأكثر) ،بما في
ذلك األشخاص غير
المشاركين اقتصادياً
(من لم يقوموا بالبحث
عن عمل ألي سبب
كان ،مثل االلتزامات
األسرية أو ظروف
اإلعاقة أو بسبب المرض
أو االكتفاء المالي أو
غيره.)..

8
الوصول للمستقبل

لكــن المؤشــر أثــار عـ ً
ـددا 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 كافيـ ًـا التوصــل إىل إجاباتهــا مــن خــال األبحــاث أو الدراســات
الكميــة أو المكتبيــة أو الحــوارات مــع المختصيــن.
ـال بفئــة
ومــع توالــي إطــاق برامــج رؤيــة المملكــة  ،2030والتــي اتســمت باهتمــام عـ ٍ
الشــباب ،وجــودة حياتهــم ،وتوفيــر الفــرص الكريمــة لهــم ليســاهموا فــي بنــاء اقتصــاد
ســعودي مزدهــر؛ أطلــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد
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 محليـ ًـا وعالميـ ًـا .وقــد تبنــى البرنامــج بشــكل رســمي
مؤشــر "نســبة الشــباب خــارج منظومــة التعليــم والتدريــب والعمــل" كأحــد مؤشــرات
األداء الرســمية ،واســتهدف خفضهــا مــن  16%إىل  10%مــن الشــباب بحلــول عــام
2025م.

 .4تقرير المنجزات ،مجموعة
العمل لدول العشرين (G20
 ،)EWGص2020 ،6م.

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
ً 4
حالــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب حتــى ســن  29عامــا.
وعــى المســتوى الوطنــي ،تشــير التقديــرات الســكانية الصــادرة عــن الهيئــة
العامــة لإلحصــاء فــي منتصــف عــام  2021م إىل أن عــدد الســكان الشــباب فــي
المملكــة ( )24-15عامـ ًـا قــد وصــل إىل  4,96مليــون نســمة ،يشــكل الســعوديون
منهــم  5 3.92مليــون نســمة .وبحســب تحليــات مؤسســة الملــك خالــد ،فــإن عــدد
الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب منهــم قــد يتجــاوز مليــون شــاب
6
وشــابة مــن ســكان المملكــة العربيــة الســعودية.
ً
(وخصوصــا خــال النصــف األول مــن عــام 2020م)
وبســبب ظــروف الجائحــة
ً
ً
فقــد شــهد المؤشــر ارتفاعــا قويــا ،ولكنــه اســتعاد انخفاضــه بشــكل ســريع خــال
األشــهر الالحقــة ،بســبب نجــاح المملكــة فــي الســيطرة عــى اآلثــار االقتصاديــة
واالجتماعيــة الناتجــة عــن أزمــة كوفيــد .19 -ولكــن المؤشــر مــا زال يتحــرك فــي
مســار جانبــي لعــدة ســنوات ،كمــا هــو الحــال فــي باقــي دول العالــم؛ ممــا يــدل
عــى صعوبــة الســيطرة عليــه دون تدخــات هيكليــة عميقــة واســتثمارات نوعيــة
ً
ُتحــدث تحــو ً
جذريــا فــي سياســات وبرامــج ومبــادرات تمكيــن الشــباب.
ال
كمــا أن تأثيــر الجائحــة كان سـ ً
ـلبيا عــى معــدالت بقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل
والتعليــم والتدريــب عالميـ ًـا ،لدرجــة أنــه ألغــى التقــدم المحــرز فــي المؤشــر آلخــر 15
عامـ ًـا .7وال ُتظهــر البيانــات حتــى اآلن مســتويات المؤشــر لمرحلــة مــا بعــد الجائحــة،
بســبب شــح البيانــات عــى المســتوى العالمــي .كمــا ال يمكــن التنبــؤ بعــد بمــدى
نجــاح جهــود التعافــي مــن األزمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة حــول العالــم
وانعكاســاتها عــى الشــباب ،لكــن البيانــات عــى مســتوى المملكــة تظهــر نجاحـ ًـا
فــي اســتعادة المؤشــر إىل مســتوياته الســابقة .ويبقــى ّ
أن طمــوح رؤيــة المملكــة
 2030ليــس العــودة لمســتويات مــا قبــل الجائحــة ،وإنمــا خفــض المعــدل إىل
مســتوى  10%بحلــول عــام 2025م -بــإذن اللــه.-

 .5التقديرات السكانية ،الهيئة
العامة لإلحصاء ،لمنتصف
عام 2021م.

 .6من خالل احتساب معدل
الشباب خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب في الربع
الثاني من عام 2021م بحسب
منظمة العمل الدولية
ً
استنادا إىل مسح القوى
العاملة)

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

بحسب التقديرات السكانية
لمنتصف عام 2021م للهيئة
العامة لإلحصاء.

 .7انظر مقدمة الفصل السادس
لنظرة أكثر شمولية حول
وضع المؤشر عىل المستوى
العالمي.
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رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب
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يمثل برنامج تنمية القدرات
البشرية ،أحد برامج تحقيق
رؤية المملكة 2030م،
استراتيجية وطنية تستهدف
تعزيز تنافسية القدرات
محليا
البشرية الوطنية
ً
وعالميا .ليكون المواطن
ً
ً
مستعدا لسوق العمل الحالي
والمستقبلي بقدرات وطموح
ينافس العالم .وذلك من
خالل :تعزيز القيم ،وتطوير
المهارات األساسية ومهارات
المستقبل ،وتنمية المعرفة.

11

سمو األمير محمد بن سلمان
ولي العهد ،رئيس مجلس الوزراء
رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

تطور المعدل عبر األعوام في المملكة (منذ 2019م) وفي العالم (منذ 2005م)

معدل الشباب ( )24-15خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب:

8

ال يوجد بيانات لفترة ما بعد الجائحة عىل المستوى العالمي

30

في المملكة (المتوسط المتحرك لربعين)
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20

2022

2020

2021

2019

15

30

في العالم

25
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2018

 .8يعكس الرسم البياني نتائج
المتوسط المتحرك للمعدل
بحسب البيانات الرُ بعية
المنشورة من قبل منظمة
العمل الدولية من واقع
مسح القوى العاملة.
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2017

2015

2015

2014

2013

2012

2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010

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
الخاصــة بــه .وبعــد ســنوات مــن متابعــة المؤشــر ومحاولــة تحليلــه ،تبيــن للمؤسســة
أن المنهجيــة الكميــة وحدهــا ال يمكــن أن تقــدم قــراءات دقيقــة للحالــة المعيشــية
ألوضــاع هــؤالء الشــباب ،ممــا يعنــي عــدم دقــة البرامــج والتدخــات التــي يمكــن
ً
ـتنادا ألرقــام المؤشــر لوحــده .ولذلــك ارتــأت المؤسســة تبنــي منهجيـ ًـة البحــث
بناؤهــا اسـ
الميدانــي الكيفــي لدراســة ظاهــرة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب
وبشــكل تشــاركي مــن خــال الجلــوس مــع الشــباب واالســتماع إىل تجاربهــم فــي الحيــاة
والســؤال عــن حالهــم باســتخدام منهجيــات البحــث الكيفــي (qualitative research
 ،)methodsلإلجابــة عــن ســؤال البحــث :مــا هــي رحلــة حيــاة الشــباب ( 15إىل )24
عامـ ًـا ممــن هــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب؟ وانطلقــت المؤسســة فــي
دراســة ميدانيــة مســتفيضة شــملت آليــات دقيقــة فــي جمــع البيانــات ،لــم تعتمــد عــى
ّ
والمعمقــة
المســوح أو االســتبانات ،وإنمــا عــى اللقــاءات الفرديــة والجماعيــة المباشــرة
مــع الشــباب أنفســهم .إذ أخــذت مؤسســة الملــك خالــد عــى عاتقهــا مســؤولية نقــل
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  193شـ ً
ـابا وشــابة مــن  19مدينــة ومحافظــة فــي المملكــة
مــن حدودهــا الشــمالية فــي رفحــاء وســكاكا إىل حدودهــا الجنوبيــة فــي وادي جــازان
وجبــال الريــث وإىل حدودهــا الشــرقية فــي األحســاء والخبــر والقطيــف وحتــى حدودهــا
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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 أخالقيــات البحــث
بشــكل شــامل وفعــال؛ بمــا فــي ذلــك تحكيــم منهجيــة جمــع البيانــات ،ومراعــاة أخالقيــات
البحــث مــن خــال تطويــر نمــاذج الموافقــة عــى المشــاركة فــي البحــث ،وسياســات التعامــل
مــع البيانــات الشــخصية والســرية ،وضمانــات الخصوصيــة للســجالت والوثائــق ،ومنهجيــات
تحليــل البيانــات ونشــر النتائــج .و بلــغ إجمالــي مــدة اللقــاءات مــع الشــباب فــي مناطــق المملكة
المختلفــة  36ســاعة و 30دقيقــة لـــ 193شــاب 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 جماعيـ ًـا ،حيــث
تــراوح حجــم المجموعــة مــن  3إىل  10أشــخاص ،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
أمــل أن يســتلهم منهــا الباحثــون وصنــاع السياســات األدوات البحثيــة المناســبة الســتمرار
10
إصــدار البحــوث المبنيــة عــى األدلــة والبراهيــن الكيفيــة لخدمــة فئــة الشــباب.
وقــد رصــدت المؤسســة مــن خــال هــذا البحــث الميدانــي تجــارب فــي غايــة الثــراء والتنــوع
والعمــق ،ألن فئــة الشــباب ليســت فئــة متطابقــة فــي التجــارب والتحديــات ،بــل متنوعــة
ومتعــددة .بحيــث تختلــف تجربــة الشــاب خريــج المرحلــة الجامعيــة فــي إحــدى المــدن الرئيســية
ومــا تحويــه مــن فــرص وتحديــات وخيــارات مختلفــة -بشــكل جــذري عــن تجربــة شــابة فــيإحــدى المــدن الصغيــرة أو المتوســطة ومــا قــد تحتويــه مــن محدوديــة فــي الفــرص والمــوارد،
خصوصـ ًـا إذا واجهــت كذلــك تحديــات أخــرى كاإلعاقــة ،وظــروف الرعايــة ،وااللتزامــات األســرية،
وحـ َّ
ـدة المنافســة ،وضعــف جــودة
وانخفــاض الدخــل ،والتحديــات النفســية ،وتعــدد المعاليــنِ ،
فــرص التعليــم والتطويــر والتدريــب والتأهيــل .وتتضاعــف الصعوبــات مــع تراكــم العوائــق
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.
وقــد تبــدو تلــك التحديــات مبالغــة أو متخيَّ لــة للقــارئ ،لكنهــا مــا زالــت تجــارب حقيقيــة
ً
ً
أصيــا لرؤيتهــم
جــزءا
وســرديات متجــذرة فــي تجــارب الشــباب الشــخصية وتشــكل
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
عاتقنــا مســؤولية نقلهــا بــدون تحريــر أو تصـ ُّـرف أو تعديــل .ونخضعهــا للتحليــل والمراجعــة،
ونســتعرض أفضــل التجــارب الدوليــة الخاصــة بهــذه الفئــة ،ونناقــش السياســات الوطنيــة
الموجهــة لهــم ،بغــرض تقديــم التوصيــات والمقترحــات لنظــر صنــاع القــرار فــي المملكــة
العربيــة الســعودية .ولذلــك وجــب التنويــه بــأن هــذا البحــث ينقــل صــوت الشــباب وال يعبّ ــر
بالضــرورة عــن رأي المؤسســة ،وينحصــر رأي المؤسســة فــي التوصيــات والحلــول المقترحــة
بنهايــة اإلصــدار.

 .9شملت الدراسة الميدانية
عىل 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.
 .10حمل دليل مؤسسة الملك
خالد إلجراء األبحاث الكيفية
عن الشباب
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استعراض نتائج
البحث الكيفي

رحلــة البحــث الكتشــاف مســببات الضعــف والهشاشــة لــدى الفئــات األشــد
حاجــة فــي المجتمــع ،هــي رحلــة غربلــة لمكونــات المجتمــع وســلوكياتهم .إال أن
رحلــة الوصــول للشــباب خــارج مقاعــد التعليــم والتدريــب والتأهيــل كانــت رحلــة
شــاقة امتــدت لثالثــة ســنوات مــن البحــث عنهــم ،وفــي كثيــر مــن األحيــان لــم يشــأ
الشــباب أن يعثــر عليهــم أحــد 11.ولكنهــا كانــت تجربــة مليئــة بالنتائــج التــي تناقــض
الكثيــر مــن الفرضيــات والمعتقــدات الخاطئــة عــن الشــباب بشــكل عــام ،والتــي
نشــاركها مــع المجتمــع وصنــاع القــرار كدعــوة إلعــادة التفكيــر حــول واقــع الشــباب
فــي المملكــة ،والبــدء باالســتماع منهــم أو ً
ال ومنحهــم المســاحة التــي يحتاجونهــا
لرســم مســار الوصــول للمســتقبل.

 .11يناقش 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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الوصول للمستقبل

حول منهجية التحليل

يمكن االطالع عىل
تفسيرات الرموز في دليل
إجراء األبحاث الكيفية عن
الشباب

اعتمــد هــذا البحــث عــى منهجيــة البحــث
الميدانــي الكيفــي ،واختيــار منهجيــة التحليل
الموضوعي/المحوري ()thematic analysis
الســتنباط أنمــاط العيــش والتجــارب التــي
يخوضهــا الشــباب محــل الدراســة بشــكل
يومــي .حيــث روجعــت جميــع نصــوص
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
اللقــاءات الجماعيــة ،وتــراوح عــدد الشــباب
المشــاركين فــي كل لقــاء جماعــي بيــن 3
إىل  10مشــاركين بمعــدل  5مشــاركين لــكل
لقــاء .و تباينــت الرمــوز لــكل نــص بيــن  1إىل
 5رمــوز فــي عمليــة التحليــل ،فــي إشــارة
إىل تنــوع دالالت التجــارب التــي يمــر بهــا
الشــباب محــل الدراســةٌ .
وجمعــت الرمــوز
ومشــاهدات فريــق البحــث لصياغــة "محــور"
وفــي بعــض المواضــع "محــور فرعــي" ومــا
ً
رمــزا
يقابلــه مــن رمــوز البالــغ إجماليهــا 110
ً
وصفيــا ،ويمكــن االطــاع عــى تفســيرات
الرمــوز فــي الدليــل اإلرشــادي إلجــراء البحــث
الكيفــي عــن الشــباب.
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خارطة المحاور

وما يقابلها من رموز

اﻟﺘﻄﻮع:
ﻋﺪم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻟﺸﻐﻒ
اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻲ

ﺳﺎﻋﺎت
ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﺷﺎﻗﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻞ
ﺳﻴﺌﺔ

ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻴﺄس ،اﻹﺣﺴﺎس
ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ،
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ،
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر
واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ

اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ،
ﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت،
اﻟﻤﺨﺪرات

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮص
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ
ﻓﺸﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي

ﻏﻴﺎب
ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح
ﺗﺨﻮف ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻫﺎب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ/
ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﻃﻔﺶ

اﻟﺨﺰي
اﻟﻜﺴﻞ
واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ

اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻌﺰﻟﺔ

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻲ

اﻟﺮﻫﺎب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/
اﻻﻧﻌﺰال
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

اﻟﻐﻀﺐ
ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

إﺻﺮار
وﻃﻤﻮح

ﻋﺪم
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻷﻫﻞ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻻﻗﺼﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ
اﻟﻨﻔﺲ

اﻧﻌﺪام
اﻟﺮوﺗﻴﻦ،
اﻟﻀﻴﺎع ،ﻻ
ﻣﻌﻨﻰ
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اﻟﺨﻤﻮل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮص
وﻇﻴﻔﻴﺔ،
اﻟﻴﺄس
ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻷﻗﺮان

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ
اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ-
اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ داﺧﻞ
ﻣﺤﻴﻂ
اﻷﺳﺮةواﻟﻤﻌﺎرف
واﻷﻗﺎرب
ﺣﻜﻢ
اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

إﺣﺒﺎط
واﻛﺘﺌﺎب

اﻷﺑﻮﻳﺔ

ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﻏﻴﺎب ﻓﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻨﻤﻂ
ﺣﻴﺎة

اﻟﻜﺴﻞ
واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ،
ﻏﻴﺎب ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮع:
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﻴﺌﺔ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺮد
اﻟﻘﺎع

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ
ﻳﺆﻫﻞ ﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ
ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺮش
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻮﻟﺪ وﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻤﻦ ﻫﻢ
ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻲ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ –
ﻋﺎدات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﺠﻨﺪري –
اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
واﻟﻮاﻗﻊ

ﻋﺪم ﺟﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،
ﺿﻐﻂ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﻴﺎب
ﻓﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻔﺮص

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻔﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ

اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ
وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﻦ
ﻫﻢ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
واﺳﻄﺔ

ﻓﺸﻞ
اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
أﺳﺮﻳﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻹرﺷﺎد
اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺻﺤﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻟﻐﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻣﻌﺪل
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﺧﺒﺮة
ﻗﻠﺔ
اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻄﻮع:
اﺳﺘﻐﻼل

ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻏﻴﺎب
ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح
اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻋﺎﻟﻲ

ﺿﻌﻒ
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺪﻋﻢ/اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻮراث
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ،
ﺣﺼﺎر اﻟﻘﻠﺔ
واﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ،
اﻷﺑﻮﻳﺔ -
اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ

اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ

ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺣﺪﻳﺜﻲ
اﻟﺘﺨﺮج

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮص
وﻇﻴﻔﻴﺔ

ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،ﻏﻴﺎب
دور اﻟﻤﻤﺎرس
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮاﺻﻼت

رﻓﺾ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﺿﺎﻓﻴﺔ،
اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﻓﺾ
اﻻﺧﺘﻼط

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻟﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻋﺪم ﺟﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

ﺗﺴﺮب
ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻹرﺷﺎد
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺘﺤﻴﺰ
ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﻤﺮ
اﻟﺤﻴﺎة

ﺿﻐﻂ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺿﻐﻂ
اﻟﺰواج

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻞ
ﺳﺎﺑﻘﺔ -
ﺳﻴﺌﺔ

ﺿﻌﻒ
دﻋﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﺧﺒﺮة

ﻋﺎدات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ

ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﻞ

رﻓﺾ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺳﺎﻋﺎت
ﻋﻤﻞ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﺷﺎﻗﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻄﻮع:
اﺳﺘﻐﻼل

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻞ:
اﺳﺘﻐﻼل

ﺿﻌﻒ
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
ﻣﻨﺼﺎت دﻋﻢ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

اﻟﻔﺠﻮة
ﺑﻴﻦ
اﻷﺟﻴﺎل

اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻲ

ﺗﻔﺎؤل،
أﻣﻞ

اﻟﻮاﺳﻄﺔ،
اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ

ﻋﺪم ﺟﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺗﺤﺪي
اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻤﺎرس
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺧﺬﻻن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ

ﻏﻴﺎب
ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح
ﻓﺸﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻟﺪ
وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﻦ
ﻫﻢ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

ﻋﺪم
اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﺠﻨﺪري

اﻏﺘﺮاب
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ

ﻋﺪم
اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻷﻣﺎن

اﻟﻤﺨﺪرات

اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎﻟﻲ،
اﻧﻌﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ،
اﻟﻜﺘﻤﺎن ﻣﻊ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،اﻟﺴﻬﺮ

اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
رﺳﻢ ﻣﺴﺎر
اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن
ﻏﻴﺎب
اﻟﺸﻐﻒ

ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺪﻋﻢ/اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺼﻴﺮ

اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

ﻧﻘﺪ
اﻟﺬات

ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

اﻟﺘﺨﻮف
ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

اﺣﺒﺎط،
اﻛﺘﺌﺎب

اﻻﻧﺤﺴﺎر
داﺧﻞ اﻟﺤﻴﺰ
اﻟﺨﺎص

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻧﻈﺮة
ﺳﻠﺒﻴﺔ

إﺣﺒﺎط
واﻛﺘﺌﺎب

ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
أﺳﺮﻳﺔ

ﻏﻴﺎب
ﻓﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
أﺳﺮﻳﺔ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻦ
اﻟﺮﻛﺐ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ :ﻟﻐﺔ،
ﺧﺒﺮة ،ﻣﻌﺪل
ﻣﻨﺨﻔﺾ،
واﺳﻄﺔ

إﻫﻤﺎل
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻟﻐﺔ ،ﺧﺒﺮة
ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺻﺤﻴﺔ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻷﺧﺮى

اﻹﻗﺼﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻟﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ
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ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮاﺻﻼت
رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

فهم جديد لرحلة حياة الشباب
خارج مقاعد التعليم والتدريب والعمل
توصــل البحــث حــول فهــم حيــاة الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن ( 15إىل )24
عامـ ًـا إىل  6محــاور رئيســية تلخــص مــا يواجــه الشــباب فــي رحلــة حياتهــم عــى
مســتويات متعــددة ،اســتنبطت منهــا اإلجابــة عــى ســؤال البحــث الــذي يــدور
حــول رحلــة حيــاة الشــباب خــارج العمــل ومقاعــد التعليــم والتدريــب ،عــى النحــو
التالــي:
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“قيدت ُ
الن ُظم االجتماعية
واالقتصادية قدرة الشباب
عىل تحقيق ذواتهم،
وزادت من صعوبة تجربة
استمرارهم وتنقلهم بين
مقاعد العمل والتعليم.
ووسعت المسافة بين
ّ
وحدت
الواقع وتوقعاتهم،
من فرص استفادة الوطن
واألجيال القادمة من
ثروتهم البشرية”.

وتشــير نتائــج المحــاور الســتة أن هــذه الفئــة مــن الشــباب لديهــا صعوبــات فــي
قدرتهــم عــى رســم مســار حياتهــم باســتقاللية ووعــي ،مــا ّ
أدى إىل خمولهــم االجتماعــي
واالقتصــادي ،وإىل محاولــة تأقلمهــم عبــر وســائل مختلفــة ،ســاهمت فــي خلــق حالــة
مــن التناقــض بيــن توقعاتهــم ومــا يواجهونــه عــى أرض الواقــع .وقــد عبّ ــر الشــباب عــن
العوائــق االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــم فــي ســعيهم نحــو الفــرص المتاحــة
ّ
وتخلــف عــدد مــن الفئــات األشــد حاجــة عــن الوصــول لهــذه الفــرص .وأفصــح
لهــم
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 لتمكينهم،
أو وصولهــا لهــم مــع عــدم النجــاح فــي تفهــم احتياجاتهــم وتلبيتهــا.
ويؤكــد فريــق البحــث عبــر تحليلــه للبيانــات ومشــاهداته لتعاطــي الشــباب مــع أســئلة
البحــث ،عــى تنــوع وثــراء تجــارب الشــباب الحياتيــة والعمليــة فــي مناطــق المملكــة
المختلفــة .ويؤكــد أيضـ ًـا عــى ّ
أن نتائــج البحــث تعبــر عــن تجربــة الشــباب خــارج مقاعــد
ً
العمــل والتعليــم والتدريــب فــي الفئــة العمريــة ( 15إىل  )24عامــا ،وال يمكــن تعميمهــا
عــى جميــع الشــباب مــن الفئــات العمريــة األخــرى وال عــى الشــباب مــن نفــس الفئــة
العمريــة ممــن هــم فــي مقاعــد التعليــم والتدريــب أو فــي ســوق العمــل.
ونشــير إىل أن الموضوعــات التــي تــم الوصــول إليهــا تحتمــل أكثــر مــن تأويــل وفهــم،
بســبب اختــاف وتنــوع تجــارب الشــباب محــل الدراســة ،ومــن المالحــظ ّ
أن المحــاور
التــي تــم اســتنباطها كمحاولــة لتحليــل أوضــاع الشــباب تحتــوي عــى تجــارب قــد تكــون
متناقضــة ومتباينــة ،إال أنهــا كلهــا تنــدرج بشــكل أو بآخــر تحــت المحــور .ونشــير إىل ّ
أن
العينــة التــي تــم الجلــوس معهــا تميــل بشــكل كبيــر إىل فئــة الشــباب األقــل وصــوالً
إىل الفــرص بحكــم طبيعــة هــذه الفئــة كونهــا خــارج مقاعــد التعليــم والتدريــب والعمــل،
ولــم يقــم فريــق البحــث بالجلــوس مــع الفئــة األكثــر وصــو ً
ال إىل الفــرص ممــن هــم خارج
مقاعــد التعليــم والتدريــب والتأهيــل .ويقــوم البحــث بنقــل تجــارب و آراء وانطباعــات
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.
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وفيما يلي استعراض مفصل لنتائج المحاور الستة:

اﻟﺨﻤﻮل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
رﺳﻢ ﻣﺴﺎر
اﻟﺤﻴﺎة

ﺧﺬﻻن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺴﺮب
ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻻﻧﺤﺴﺎر
داﺧﻞ اﻟﺤﻴﺰ
اﻟﺨﺎص

اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ

اﻟﻌﻮاﺋﻖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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اﻟﻔﺠﻮة
ﺑﻴﻦ
اﻷﺟﻴﺎل

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
واﻟﻮاﻗﻊ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻔﺮص

اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻦ
اﻟﺮﻛﺐ

أو ً
ال
القدرة عىل
رسم مسار الحياة
عنــد تــدارس نظــرة الشــباب ألنفســهم ومســار حياتهــم ،نجــد ّ
بــأن غالبيــة الشــباب إن
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
داللــة عــى عــدم تملكهــم لفرصــة تشــكيل أو رســم حياتهــم وضعــف تقريــر المصيــر
واالســتقاللية لديهــم .وبالرغــم مــن عــدم إفصاحهــم المباشــر عــن ذلــك ،استشــف فريــق
البحــث خــوف الشــباب مــن مســتقبلهم ،إمــا عــن طريــق مشــاركتهم لنظرتهــم الســلبية
ً
ـتقبال ،أو إحباطهــم واكتئابهــم مــن عــدم
والتشــاؤمية حــول الفــرص المتاحــة لهــم مسـ
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).
ويمكــن تفســير مجمــوع هــذه المشــاعر بعــدم ثقتهــم بالمســتقبل وعــدم قناعتهــم
ً
أحيانــا إىل الخــوف مــن المســتقبل لــدى
بتحســن األمــور عــى المــدى القريــب ،يصــل
الشــباب األكثــر وعيـ ًـا بمســيرتهم فــي الحيــاة.
وبــرز لــدى مجموعــة مــن الشــباب قــدرة أكبــر عــى فهــم احتياجاتهــم ورغباتهــم فــي
الحيــاة ،ونــزوع أكبــر نحــو االنعــزال عــن العالــم وتشــكيل اآلراء والقناعــات بعيـ ً
ـدا عــن رأي
األســرة القريبــة واألســرة الممتــدة ،ولكــن ليــس بالضــرورة اإلفصــاح عنهــا أو بنــاء القــرار
باســتقاللية ،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.
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الخمول االجتماعي واالقتصادي
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.

ماعندي شيء أدور
وظيفة أبي برد القاع..
بس وظيفة ..برد
القاع ..استقرار ..أبي
بس وظيفة.
شاب
ً
عاما
24-20

يقولون انتي متغيرة
انتي ماتسألين
انتي ماتنشافين
حتى فأحس اني
فوق ضغط الناس
ضغطهم هم وش
أسوي فخالص كل
وحدة تركت الثانية
ومانتواصل
شابة
 21عاماً

22
الوصول للمستقبل

أمــا فيمــا يتعلــق بســلوكيات ســوق العمــل ،فنشــهد تضاربـ ًـا فــي تفضيــات الشــباب
ونظرتهــم للوظائــف المناســبة لهــم .واتفــق الشــباب عــى تفضيلهــم للوظائــف
الحكوميــة ،حيــث يعتقــدون أنهــا وظائــف آمنــة ومســتقرة .ولــم يبـ ِـد الشــباب رغبــة فــي
ً
حكوميــا أو فــي العســكرية .مــا يشــير
ممارســة عمــل محــدد ،ســوى أن يكــون العمــل
لتفضيلهــم للمهــن المســتقرة واآلمنــة ،وضمــن المألــوف والمعتــاد .وهــو مــا يشــبه
مشــاهداتهم أثنــاء نشــأتهم فــي محيطهــم .باإلضافــة إىل عــدم رغبــة األشــخاص
بالمخاطــرة وخــوض تجربــة العمــل الحــر ،وتعبيرهــم عــن ارتياحهــم وتقبلهــم لوضعهــم
ً
عوضــا عــن مغامــرة تغييــر واقعهــم .ولــم نلمــس الرغبــة فــي خــوض تجــارب
الحالــي
عمــل مختلفــة ،وإنمــا تلمســنا رغبــة وقناعــة فــي (انتظــار) الوظيفــة المناســبة (الحكوميــة
والعســكرية).
ـال لــدى مجموعــة مــن الشــباب ،حيــث أفصــح عــدد
ورصــد الفريــق وجــود اســتحقاق عـ ٍ
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
دراســته قبــل الدخــول لســوق العمــل بالرغــم مــن عــدم وضعــه لخطــة إلكمــال
تحصيلهــم العلمــي .ممــا يشــير لغيــاب حــس اإللحــاح لديهــم أو اإلصــرار للبحــث عــن
مصــدر للعيــش ،وربمــا عــدم جديتهــم فــي تحســين حياتهــم ،وارتكانهــم لثقافــة االنتظــار
والتســليم الســلبي ،وتقبلهــم للعطالــة كنمــط حيــاة.
وهنــاك مجموعــة مــن الشــباب التــي تعرضــت لتجــارب عمــل ســلبية ســابقة ســاهمت
فــي خمولهــم االقتصــادي وارتيابهــم مــن االنضمــام لســوق العمــل مــن جديــد .ومــن
بيــن هــذه التجــارب اســتغالل 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
أورد بعــض الشــباب التأثيــر اإليجابــي ألقرانهــم فــي حثهــم عــى االلتحــاق بالتعليــم أو
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 مالحظــة محدوديــة الصداقــات لــدى هــذه
الفئــة مــن الخامليــن اجتماعيـ ًـا واقتصاديـ ًـا ،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.

ً
ثانيا
الحالة النفسية
وسلوكيات التأقلم

يشــترك الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــي عــدد مــن الســمات
والتجــارب ،مثــل اشــتراكهم فــي صعوبــة الوصــول إىل الفــرص التعليميــة والتدريبيــة
والوظيفيــة ،وتعاظــم حمــل المســؤوليات األســرية ،ومشــكلة المواصــات ،ويعانــون
مــن تأثيــر نفســي مشــترك ملــيء بالخــوف مــن المســتقبل وعــدم الشــعور باألمــان ونقــد
الــذات .ويواجــه الشــباب هــذه التحديــات عبــر ســلوكيات للتأقلــم مــع هــذه األوضــاع؛
كالكتمــان ،واالنعــزال ،والغضــب مــن المجتمــع ،واالنشــغال بالهوايــات والفنــون وفــي
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 شـ ً
ـكال 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
وتعقيــد وضعهــم ومــدة بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب .ويواجــه
الشــباب الذكــور قســوة مــن المجتمــع تولــد لديهــم خليــط مــن المشــاعر الســلبية .إذ
أن ضغــط األهــل (وعــى وجــه الخصــوص اإلخــوة الكبــار) يجعــل الشــباب يشــعرون
وتأنيــب للضميــر.
باإلقصــاء والنبــذ والتــرك
ٍ
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الوصول للمستقبل

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
والتفــاؤل واألمــل ،ثــم التحــدث عــن مرورهــم بحــاالت مــن القلــق والتوتــر ،و يصحــب
ذلــك تغيــر فــي ســلوكياتهم يتســبب بانعــدام الروتيــن والســهر واألرق .ويشــعر بعــض
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.
وكانــت مجموعــة مــن الشــباب شــاركت نظرتهــا اإليجابيــة للحيــاة وأملهــا فــي تحســن
حالهــم لألفضــل .وتتســم هــذه المجموعــة المتفائلــة بالتحلــي بالعزيمــة واإلصــرار
والطمــوح لتحســين أوضاعهــم المعيشــية .واتســم ســكان المــدن المتوســطة 12أكثــر
مــن غيرهــم بهــذه المشــاعر ،باإلضافــة إىل قدرتهــم عــى التفكيــر باســتقاللية 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  2مــن كل  5مــن الشــباب الســعودي ( 15إىل  24عامـ ً ًـا)
باضطرابــات الصحــة النفســية خــال فتــرة مــن فتــرات حياتهــم .وهــو معــدل مرتفــع
عــن الفئــات العمريــة األكبــر سـ ً
ـنا ،وأعــى مــن معدالتهــا بيــن الشــباب مــن نفــس الفئــة
العمريــة بيــن دول االتحــاد األوروبــي وأســتراليا ،لكنهــا أقــل مــن معدلهــا بيــن الشــباب
ً
ـيوعا بيــن الســعوديين
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وتعــد أعــى أربــع اضطرابــات شـ
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 الـــ 11والـــ 16بيــن اضطرابــات الصحــة النفســية
ً 13
األكثــر شــيوعا.

اضطرابات الصحة النفسية والفئة العمرية
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معدل انتشار اضطرابات الصحة النفسية بين الشباب السعودي يماثل:
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االنحسار داخل الحيز الخاص
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ويعــد مــن أبــرز مظاهــر التأقلــم لمواجهــة التحديــات النفســية التــي تواجــه الشــباب
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 االختالفــات فيمــا يتعلــق بعالقــة األســرة مــع الشــباب هــو امتــداد
تأثيــر األســرة الممتــدة عــى األســرة القريبــة ،الســيما عنــد اختيــارات األبنــاء للوظائــف
"الالئقــة" والمناســبة لتطلعــات األســرة الممتــدة .ويتضاعــف الضغــط الــذي يمارســه
األهــل واألســرة الممتــدة عــى الشــباب بســلوكيات مــن قبــل هــذه الســلطات كاالنتقــاد
الحــاد ،والمقارنــة باألقــران واألقــارب ،والتنمــر الممــارس ضدهــم حــول اختياراتهــم
والتدخــل فــي قراراتهــم ومســاراتهم فــي الحيــاة .ومــن المالحــظ كذلــك ،بــروز األدوار
التقليديــة للجنســين ،حيــث يمــارس ضغــط كبيــر عــى الرجــال لتوفيــر لقمــة العيــش،
مقابــل هامشــية دور المــرأة للحصــول عــى فــرص العمــل والتعليــم .فعــى ســبيل
المثــال ،عبــر الشــباب الذكــور عــن اســتيائهم مــن رفــض مجتمعهــم المتهانهــم لمهــن
يدويــة كالميكانيــكا ،ورفــض األهالــي البتعــاث األبنــاء مــن الذكــور ،واســتياء الفتيــات
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،

 .14الحيز الخاص في علم
السياسة هو حيز األسرة
المعيشية ،ويقابله الحيز
العام أو الفضاء العام خارج
نطاق األسرة ممتد للمجتمع
ومؤسسات الدولة.
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والشــعور بالكبــت .ممــا يــؤدي بمجموعــة مــن الشــباب إىل رفــض المجتمــع وتحديــه فــي كثيــر
مــن المواقــف .وشــاركت مجموعــة مــن الفتيــات عالقتهــم الســلبية مــع إخوانهــم الذكــور ،والذيــن
يمارســون وصايــة عليهــم تفــوق وصايــة األم واألب ،وذكــرت الشــابات أنــه فــي كثيــر مــن األحيــان
يكــون الوالــدان مؤيــدان وداعمــان الختيــارات الشــابة بينمــا تقــف ممانعــة اإلخــوة الذكــور حجــر
عثــرة أمامهــن .ولــم يتوقــف الضغــط الــذي يمارســه اإلخــوان الذكــور عــى الفتيــات ،حيــث شــارك
مجموعــة مــن الشــباب الذكــور ضغــط اإلخــوان الذكــور األكبــر سـ ً
ـنا عليهــم فــي اختيــار الوظيفــة
الالئقــة مــن منظورهــم واختيــار التخصــص المناســب للدراســة.
ويمكــن تلخيــص ردة الفعــل تجــاه تعاظــم الضغــط األســري والمجتمعــي إىل ســلوكين بارزيــن:
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
الشــباب مــن الجنســين معانــاة الكثيــر مــن أصدقائهــم الشــباب مــن تدهــور الحالــة النفســية
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 ّ
أن هــذا األمــر شــكل
ً
ً
جديــدا فــي مقابــل تحكــم األهــل والعــادات والتقاليــد ،بحيــث جعــل هامــش اإلقصــاء
تحديــا
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.

 .15استخدام مصطلحات
المدن الصغرى والوسطى
والكبرى هو فقط من
باب التصنيف للتمييز بين
التجارب المعيشية المختلفة
باختالف طبيعة المدن.
والمقصود بالمدن الصغيرة
هي القرى والمحافظات
محدودة المساحة والسكان،
والمدن الكبرى :الرياض ،جدة،
الدمام ،والمدن الوسطى:
بقية المدن.
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وشــارك الشــباب تجربتهــم فــي العيــش بشــكل جماعــي ضمــن حيــز واحــد مــع الجــد والجــدة
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،
وبيــن منتقــد لتنامــي المهــام المنزليــة عــى إثــر ذلــك ،وعــدم الشــعور باالســتقاللية بيــن الــزوج
والزوجــة وعنــد تربيــة األبنــاء.
و يــزداد االنحســار داخــل الحيــز الخــاص لــدى قاطنــي المــدن والمحافظــات الصغيــرة بالمقارنــة
بالمــدن الكبــرى ،حيــث كان مــن المالحــظ 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
ً
خصوصــا فــي القــرى البعيــدة.
مواجهــة المجتمــع والخــروج إىل المرافــق العامــة لــدى الشــابات
حيــث شــاركت بعــض الشــابات تجربتهــن مــع القلــق الشــديد فــي الليلــة التــي تســبق الخــروج
مــن المنــزل لزيــارة منتــزه عــام أو زيــارة مدينــة مجــاورة ومغــادرة الريف/القريــة .ومــن الممكــن
ربــط وجــود هــذا الشــعور إىل قلــة تواصــل الشــباب فــي هــذه المناطــق مــع المحيــط الخارجــي،
وتقوقعــه داخــل دائرتــه الضيقــة.
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
العاطفيــة ،كذلــك مــن المالحــظ العالقــة اإليجابيــة 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 ،وحــرص الوالديــن
عــى تنشــئة البنــات واألبنــاء عــى االســتقاللية واالعتمــاد عــى النفــس فــي إنجــاز المهــام وتحمــل
المســؤولية والشــدائد.

ً
ثالثا
المسافة بين
التوقعات والواقع

باســتعراض نتائــج هــذا المحــور تظهــر مخرجــات التنشــئة األســرية واالجتماعيــة
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،
مــا يســاهم فــي تعزيــز حــس االســتحقاق لديهــم للحصــول عــى هــذه الوظائــف ،و
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 بـ ّ
ـأن 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
مــع مشــاهداتهم أثنــاء نشــأتهم.
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ويعــد عــبء الرعايــة وتزايــد المســؤوليات وااللتزامــات األســرية مــن المعوقــات التــي
تواجــه الشــباب والشــابات عــى وجــه الخصــوص .ونشــير إىل أن فريــق البحــث لــم يقابــل
شــبان ذكــور متزوجيــن ،ربمــا بســبب ّ
أن 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 والالتــي 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 جليـ ًـا تعاظــم عــبء الرعاية
عــى الشــابات مقابــل الشــباب الذكــور .وشــارك الشــباب همومهــم حــول االنشــغال
بااللتزامــات األســرية والرعايــة كعائــق النضمامهــم لســوق العمــل ،حيــث أبــدى بعــض
المشــاركون عــدم قدرتهــم عــى الذهــاب إىل المقابــات الوظيفيــة أو االســتمرار عــى
رأس العمــل ،بســبب انشــغالهم بأعبــاء منزليــة مثــل جلــب مشــتريات المنــزل ،أو توصيــل
األطفــال للمــدارس ،أو مرافقــة الوالديــن والمرضــى لمواعيــد المستشــفيات ،وغيرهــا
مــن المهــام األســرية.
وباالنتقــال إىل منظومــة التعليــم ،أفصــح الشــباب عــن اســتيائهم مــن عــدم نجــاح
المنظومــة التعليميــة فــي إعدادهــم لالنخــراط فــي واقــع ســوق العمــل .ويظهــر هــذا
االســتياء جليـ ًـا لــدى فئــة خريجــي الثانويــة عــى وجــه الخصــوص .ويســرد الشــباب مــن
حملــة الشــهادة الثانويــة قصــة حماســهم للتخــرج مــن مقاعــد الدراســة ،ويســتذكرون
الحيــاة الورديــة واألحــام التــي رســموها ألنفســهم ،والوظائــف التــي كانــوا يرغبــون أن
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 ّ
يعدهــم الجتيــاز هــذه االختبــارات التعجيزيــة –بحســب وصفهــم،-
وخصوصـ ًـا هــذه الفئــة مــن الشــباب فــي المــدن البعيــدة والصغيــرة .حيــث تشــير نتائــج
االختبــارات حــول المملكــة أدنــاه (لالختبــارات العلميــة والنظريــة مــن المركــز الوطنــي
للقيــاس والتقويــم) ،إىل ّ
أداء فــي منطقــة الريــاض والمنطقــة
تركــز الناجحيــن واألفضــل ً
الشــرقية.
ومــن المالحــظ تفضيــل عــدد كبيــر مــن الشــباب الذكــور فــي المملكــة للوظائــف
العســكرية ،لمــا تقدمــه مــن اســتقرار وظيفــي وتعليــم منتهــي بالتوظيــف .لكــن الشــباب
خريجــي المرحلــة الثانويــة الذيــن لــم يســتطيعوا الحصــول عــى فرصــة فــي القطــاع
العســكري ،عــادة مــا يذكــرون صعوبــات مختلفــة عــن اختبــارات القيــاس والتحصيلــي،
مثــل فشــلهم فــي اختبــارات الــوزن والطــول والحالــة الصحيــة (مثــل عمــى األلــوان)
وبعــض القــدرات الجســدية (مثــل الســباحة).

متوسط درجات الطالب في اختبار القدرات العامة
(حسب المناطق)

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻲ 62.5 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 61.6 :درﺟﺔ

اﻟﺠﻮف

ﻋﻠﻤﻲ 59.9 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 58.8 :درﺟﺔ

ﺗﺒﻮك

ﻋﻠﻤﻲ 62.9 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 61.9 :درﺟﺔ

ﺣﺎﺋﻞ

ﻋﻠﻤﻲ 60.6 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 60.0 :درﺟﺔ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻋﻠﻤﻲ 64.4 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 66.1 :درﺟﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

ﻋﻠﻤﻲ 65.1 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 66.0 :درﺟﺔ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻋﻠﻤﻲ 68.2 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 66.3 :درﺟﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

ﻋﻠﻤﻲ 66.3 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 66.9 :درﺟﺔ

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻋﻠﻤﻲ 66.1 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 65.7 :درﺟﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻋﻠﻤﻲ 65.3 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 64.0 :درﺟﺔ

ﻋﺴﻴﺮ

ﻋﻠﻤﻲ 64.7 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 64.8 :درﺟﺔ

ﻧﺠﺮان

ﻋﻠﻤﻲ 61.9 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 63.8 :درﺟﺔ

ﺟﺎزان

ﻋﻠﻤﻲ 61.5 :درﺟﺔ
ﻧﻈﺮي 61.2 :درﺟﺔ

المصدر:
تقرير معلومات وإحصاءات اختبار القدرات العامة 2015م
المركز الوطني للقياس

29
استعراض نتائج البحث الكيفي

رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

ويختــص الشــباب حملــة شــهادة الدبلــوم بحالــة مختلفــة عــن أقرانهــم ،حيــث عــادة مــا
يتحدثــون عــن محاولتهــم الحصــول عــى قبــول جامعــي أو فــي الكليــات العســكرية،
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
اســتمرار رغبتهــم فــي اســتكمال مســيرتهم التعليميــة أو الحصــول عــى وظيفــة.
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الوصول للمستقبل

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
ً
وخصوصــا عندمــا يتداولــون قصــص الشــباب مــن أقرانهــم ،واســتيائهم مــن
بالقهــر،
الحاجــة للتنــازل عــن الشــهادة الجامعيــة للحصــول عــى وظيفــة عســكرية أو أمنيــة.

وباالنتقــال لواقــع ســوق العمــل بحســب منظــور الشــباب محــل الدراســة ،فقــد عبــر
الشــباب عــن خيبــة أملهــم مــن دورة البحــث عــن العمــل وطــول أمدهــا ،باإلضافــة
إىل انتقــاد المنصــات الحكوميــة المســاندة فــي البحــث عــن عمــل ،وانتقــد الكثيــر مــن
الشــباب تفشــي ظاهــرة الواســطة والمحســوبية فــي التوظيــف والتــي تحــد مــن فــرص
توظيفهــم بحســب رأيهــم .وينصــدم بعــض الشــباب مــن الجنســين مــن تجربــة عمــل
ســيئة فــي ســوق العمــل ،كمظاهــر اســتغالل الشــباب للعمــل لســاعات طويلة مــن دون
مقابــل ،أو التأخــر فــي دفــع األجــور .ومــن المالحــظ تأثــر الشــباب بتجربــة تطــوع ســيئة
وخلــق صــورة ســلبية عــن واقــع ســوق العمــل عــى إثرهــا ،بالرغــم مــن مالحظــة ضعــف
المشــاركة فــي تجــارب التطــوع مــن قبــل الشــباب بشــكل عــام .وتجــدر اإلشــارة فــي
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
الزال تمكيــن المــرأة فــي ســوق العمــل محــل جــدل لــدى الشــباب .وكان مــن الملفــت
لــدى الشــباب الذكــور تعبيرهــم عــن اســتيائهم لمــا يشــهده ســوق العمــل مــن زيــادة
فــرص مشــاركة المــرأة ،حيــث ينظــر الشــباب لهــذه الظاهــرة عــى أنهــا "ســرقة" لوظائــف
الشــباب الذكــور ،وتقليــل مــن الفــرص المتاحــة لهــم .وكان مــن المالحــظ تبنــي هــؤالء
الذكــور لســلوكيات تمييزيــة ضــد المــرأة وعــدم إيمانهــم بكفاءتهــا ،واعتقادهــم بــأن
أصحــاب العمــل يقومــون بتوظيــف النســاء مــن بــاب التســويق واســتغالل المــرأة أكثــر
مــن رغبتهــم فــي تمكينهــا ،واســتخدام أصحــاب العمــل المــرأة كواجهــة نســائية بــدون
تكليفهــا بمهــام حقيقيــة ،وهــو الــرأي الــذي اتفقــت معــه مجموعــة مــن الشــابات أيضـ ًـا.
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ويعانــي الشــباب خــارج المــدن الكبــرى 16مــن مضاعفــة المســافة بيــن توقعاتهــم
وواقعهــم .وبالنظــر للتعليــم ،عبّ ــر الشــباب عــن رغبتهــم فــي إكمــال تحصيلهــم العلمــي،
حيــث شــارك الشــباب هموهــم حــول انعــدام التخصصــات المتاحــة لهــم فــي الجامعــات
التــي تناســب اهتماماتهــم ورغباتهــم .وأكــد هــؤالء الشــباب عــى وجــود تحــدي
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 يُ عــرف 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 المالحــظ شــعور هــؤالء الشــباب بالحرمــان مــن التعليــم ،والــذي يمكــن
أن يفســر حضــور اإلصــرار والطمــوح القــوي لديهــم لمتابعــة تعليمهــم.
 .16بريدة-حائل-سكاكا-عنيزة-
أبها-الطائف-القطيف-
المدينة المنورة
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أمــا فيمــا يتعلــق بمنظورهــم لســوق العمــل فــي هــذه المناطــق ،اتفــق الشــباب عــى
أن فــرص العمــل المطروحــة أقــل مــن بقيــة المناطــقّ ،
ّ
وأن بعــض الوظائــف التــي يتــم
طرحهــا فــي ســوق العمــل تذهــب ألبنــاء المناطــق األخــرى أو لغيــر الســعوديين.

ً
رابعا
تجربة الوصول
إىل الفرص

قــام الشــباب أغلــب الوقــت بالتشــكي مــن نــدرة الفــرص ،وهــو مــا يذكرونــه كســبب
رئيــس لبقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب .ويشــمل ذلــك صعوبــة
وصولهــم إىل المقابــات الوظيفيــة أو وســائل التقديــم الحضوريــة ،وكذلــك نــدرة
الفــرص التدريبيــة والتعليميــة والوظيفيــة ،وصعوبــة الحصــول عــى تمويــل ،وغيــاب
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 جميعـ ًـا) ،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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العوائق االجتماعية واالقتصادية

ما أقدر أتوظف..
وال أحد يقبلني .ألن
المدرسة الثانوية
أهلية ومنعتني
من استالم وثيقة
التخرج .عشان أمي ما
تقدر تسدد الرسوم
الدراسية المتأخرة.
شاب
ً
عاما
21
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ً
مجازيــا بحالــة المتســابقين فــي ســباقات قفــز
ويمكــن تشــبيه حالتهــم المشــتركة
ً
الحواجــز ،لعــدة أوجــه .أو ً
ال ،ألن الســباق يولــد إحساســا بالتنافــس والمنافســة مــع
الوقــت ومــع اآلخريــن للحصــول عــى فــرص وظيفيــة أو تعليميــة أو تدريبيــة ،وأنهــم فــور
خروجهــم مــن مقاعــد الدراســة منخرطــون فــي تجربــة معقــدة مــن التنقــل والمحاولــة
والســعي .وثانيـ ًـاّ ،
ألن القفــز يــدل عــى التحديــات الحقيقيــة والمتخيلــة لديهــم وتجربتهــم
ً
فــي مواجهــة المصاعــب والضغوطــات .وثالثــا ،ألن الحواجــز تعكــس رمزيــة عميقــة
فــي ســردياتهم بالتعامــل والمعانــاة مــع حواجــز مهنيــة وتعليميــة ،وقيــود أســرية أو
مجتمعيــة ،وموانــع صحيــة أو اقتصاديــة ،وصعوبــات فــي الوصــول إىل الفــرص.
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 باالســتغالل 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
حبــس الجهــة التعليميــة األهليــة للشــهادة الثانويــة إزاء عــدم القــدرة عــى اســتيفاء
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
الحــر بســبب رغبتهــم فــي تفــادي المخاطــر ،أو اشــتراطهم لرواتــب معينــة ،أو وظائــف
معينــة (غالبـ ًـا مــا تكــون حكوميــة مدنيــة أو عســكرية) ،أو فــي قطاعــات محــددة مثــل
تفضيــل شــباب المنطقــة الشــرقية االلتحــاق بالوظائــف فــي قطــاع الطاقــة والبتــرول.

التخلف عن الركب
ويتنــاول هــذا الموضــوع الفرعــي فئــات الشــباب األقــل وصــو ً
ـداء بالشــباب
ال للفــرص ،ابتـ ً
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.
كاف مــن منصــات االقتصــاد التشــاركي فــي
وعندمــا يكــون الربــح المكتســب غيــر
ٍ
ً
كافــة المــدن؛ بــأن يعــاد اســتهالكه فــي عمليــة كســب الــرزق ذاتهــا (كالوقــود مثــا فــي
حالــة خدمــات التوصيــل ،أو إصــاح الســيارة نتيجــة األعطــال المتكــررة بســبب القيــادة
لمســافات طويلــة) ،فــإن التحــدي فــي المــدن الصغيــرة أكبــر؛ نظــرً ا النخفــاض الطلــب
ٍ
عــى هــذه الخدمــات.
وكان شــباب هــذه المناطــق أكثــر قــدرة عــى رصــد الصعوبــات التــي تواجههــم فــي
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
النقــد لمنصــات التوظيــف الحكوميــة ،17وبعــض برامــج ســوق العمــل كحافــز وبرامــج
صنــدوق المــوارد البشــرية .وعبــر جــزء آخــر مــن الشــباب عــن عــدم معرفتهــم بســبل
التقديــم عــى برامــج دعــم التوظيــف والوصــول إليهــا .ومــن المالحظــات 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.
وذكــر الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة حواجــز إضافيــة تواجههــم ،وعــى وجــه الخصــوص
الشــباب مــن ذوي اإلعاقــات الذهنيــة ،حيــث عبــر هــؤالء الشــباب عــن عــدم قبــول
الجامعــات لهــم ،ممــا يحــد مــن قدرتهــم مــن اســتكمال التحصيــل العلمــي لهــذه الفئــة.
باإلضافــة إىل الحواجــز التمييزيــة التــي تواجههــم فــي ســوق العمــل مــع قلــة فــرص
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
عزبــاء .ويشــكل ضغــط األهــل (منهــم اإلخــوة الذكــور الكبــار) كبتـ ًـا يدخــل الفتــاة فــي
حالــة ضيـ ٍـق واختنــاق؛ وكأن القطــار الــذي تريــد ركوبــه ،ســواء فــي العمــل أو الدراســة،
ً
ٌ
اجتماعيــا .و
حلــم بعيــد وغيــر قابــل للتحقيــق بســبب عــدم مناســبة المقعــد لهــا
هــو
ِّ
ً
عائقــا للشــابات؛ كمــا أن الظــروف الصحيــة
تشــكل االلتزامــات األســرية وعــبء الرعايــة
ً
عامــا إلنهــاء التعليم/العمــل بالنســبة لبعضهــن .وقــد لوحــظ أن المواصــات
تعتبــر
ً
ســواء كانــت تقــود الســيارة أم ال،
عائقــا جوهريً ــا فــي حيــاة الشــابات
الزالــت تشــكل
ً
وغيــاب الفــرص خاصــة فــي المناطــق غيــر الرئيســية كان واضحـ ًـا.

الجامعة بعيدة،،
السواويق ما
يوصلونا (عن طريق
التطبيقات) ،،أبوي
أو أخوي يوصلونا
للشارع [يعيشون في
أعىل جبل] ثم نركب
مع السايق
شابة
ً
عاما
18
 .17أجري هذا البحث قبل إطالق
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.

اذا كان الراتب قليل
مايكفي بحطه
بحضانة وباخذ سواق
يوديني ويجيبني
يوديني ويجيبني الزم
شوي الراتب يكفيني
أنا وولدي
شابة
ً
عاما
21

ونذكــر فــي ســياق التخلــف عــن الركــب ،تجربــة خريجــي الثانــوي خــال كورونــا أو كمــا
يصفــون أنفســهم (خريجــي كورونــا) ،حيــث عبــر هــؤالء الشــباب عــن تدنــي تحصيلهــم
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 ( )24 – 15عامـ ًـا مــن أعبــاء متزايدة من المســؤوليات األســرية
ً
ســببا فــي انقطاعهــم
والرعايــة االجتماعيــة ،تصــل لمرحلــة أن تكــون هــذه الظــروف
عــن التعليــم قبــل إتمــام المرحلــة الثانويــة ،باإلضافــة إىل تحديــات المواصــات وبعــد
المســافة التــي يشــتركون فيهــا مــع غيرهــم مــن الشــباب.
كمــا تقــوم المســؤوليات األســرية بــدور مضاعــف فــي إبقاء الشــباب خــارج مقاعــد العمل
والتعليــم والتدريــب ،مــع أنهــا تبــدأ كحالــة مؤقتــة بســبب أنهــم متاحــون لالضطــاع
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 االنتقــال إىل ســوق العمــل أو العــودة إىل مقاعــد الدراســة.
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وتشــتمل عــادة تجــارب الشــباب المنقطعيــن عــن الدراســة (أو المتوقفيــن عنــد شــهادة
المرحلــة المتوســطة) عــى مرورهــم بظــروف صحيــة أو أمــراض أو إعاقــات أدت إىل
اضطرارهــم للتوقــف عــن التعليــم.

ً
خامسا
الفجوة
بين األجيال

تفاوتا كبيـ ً
ً
ـرا في
تمــر المملكــة بتحــوالت اقتصاديــة واجتماعيــة ضخمــة وســباقة ،تخلــق
تجــارب األجيــال ورحلــة حياتهــم ،تعكــس بظاللهــا عــى الشــباب خــارج مقاعــد التعليــم
والتدريــب والعمــل مــن فئــة العمريــة ( 15إىل  ،)24وهــو العمــر الــذي يكــون فيــه الشــباب
أكثــر فعاليــة وإقبــا ً
ال.
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الجيل حقنا هو اللي
يفرق  ...نستوعب
وش هي لغه الحب
حقت األهل
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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
مختلفــة حــول نظــرة المجتمــع لهــم ،فبعضهــم أبــدى
بعــض مظاهــر الغضــب واالمتعــاض مــن عــدم تفهــم
المجتمــع الحتياجاتهــم ورغباتهــم في الحيــاة المتعلقة
بالــزواج وطريقــة الــزواج ،والبعــض اآلخــر أبــدى شــعوره
بعــدم ثقــة األكبــر سـ ً
ـنا فــي المجتمــع بهــم ووصفهــم
بعبــارات مثــل (نــاس فاضيــة ،ال تقدمــون شــيئاً
للمجتمــع) ،باإلضافــة إىل عــدم احتــرام المؤسســات
الرســمية (ســواء الحكوميــة أو فــي القطــاع الخــاص)
لهــم بســبب صغــر ســنهم و افتقادهــم للخبــرة .ممــا
يشــير إىل وجــود وصمــة عــار وتمييــز ضــد فئــة الشــباب
عــى أســاس الســن/العمر ،وشــعور بالرفــض واإلقصــاء
لــدى المجتمــع .والحــظ فريــق البحــث عــدم تنــاول
الشــباب لســؤال نظــرة المجتمــع لهــم بشــكل جــدي،
ومــن ثــم البــدء بتناولــه بشــكل جــدي بعــد الخــوض
فــي أســئلة نمــط الــزواج المفضــل ،ورأيهــم حــول
النقاشــات مــع الجيــل األكبــر ،وعنــد توجيــه الســؤال
عــن طريــق االستفســار عــن رأي أصدقائهــم بنظــرة
المجتمــع لهــم .ممــا قــد يعنــي تحــرج بعــض الشــباب
مــن اإلجابــة بشــكل مباشــر عــن األســئلة ،وقــد يعــزى
ذلــك لعــدم ثقــة الشــباب بأنفســهم وعــدم تفكيرهــم
ً
مســبقا .وشــارك الشــباب رأيهــم
بهــذه المواضيــع
حــول قيــام الجيــل األكبــر بإجــراء المقارنــات بيــن األقــران
وإشــعارهم بالنقــص ،وهــو مــا اعتبــره الشــباب شـ ً
ـكال
مــن أشــكال القســوة وإطــاق األحــكام التــي يمارســها
الجيــل األكبــر عليهــم.
وأظهــرت شــريحة مــن الشــباب قــدرة عــى احتــواء
وتفهــم الجيــل األكبــر فــي إطالقهــم لألحــكام،
ً
شــكال مــن أشــكال االهتمــام مــن قبــل
واعتبروهــا
األهالــي .حيــث عبــرت إحــدى الشــابات عــن اســتخدام
ً
اســتيعابا
الجيــل األكبــر للغــة حــب مختلفــة ،تتطلــب
أكبــر مــن جيــل الشــباب وتصالحـ ًـا مــع هــذه الحقيقــة،
وثقــة فــي دعــم أهاليهــم ورغبتهــم فــي إســعاد أبنائهم
ونجاحهــم فــي الحيــاة.

ً
سادسا
خذالن
المؤسسات

عبــر الشــباب بطــرق مختلفــة عــن خذالنهــم مــن مؤسســات األســرة والمجتمــع ومنظمات
التعليــم وســوق العمــل ،باإلضافــة إىل خذالنهــم مــن عــدم اســتفادتهم مــن برامــج
الحمايــة االجتماعيــة المخصصــة للشــباب.
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وابتــداء باألســرة ،يشــعر مجموعــة مــن الشــباب بإهمــال أهاليهــم لهــم
ً
ً
ً
وماديــا ،والســيما لــدى الفئــات األبعــد وصــو ً
ال
معنويــا
وتقصيرهــم تجاههــم
عــن الفــرص والخدمــات .فعــادة يكــون هــؤالء الشــباب أفـ ً
ـرادا فــي عائلــة ممتــدة
ً
وكبيــرة ،وقــد يكــون توزيــع االهتمــام بيــن جميــع األبنــاء صعبــا .ويشــعر الشــباب
بالخــذالن جــراء عــبء العــادات والتقاليــد والتــي تحــد مــن فرصهــم فــي الحيــاة كمــا
تــم نقاشــه سـ ً
ـابقا .وفــي المقابــل ،يشــعر مجموعــة مــن الشــباب مــن خذالنهــم هــم
لمنظومتهــم األســرية ،وعــدم ردهــم لجميلهــم ،بســبب قلــة حيلتهــم ،الســيما لــدى
الفئــات األقــل دخـ ً
ـا والتــي يشــعر بعــض الشــباب مــن الجنســين بضيــق حــال أهلــه
ورغبتهــم الصادقــة فــي المســاهمة فــي تحســين الوضــع المعيشــي ألســرهم
وارتفــاع حــس الكرامــة الماليــة لديهــم.
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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
تكاليــف البحــث عــن وظائــف وفــرص تعليــم وتدريــب خــارج المنطقــة ،بمــا فــي
ذلــك تكلفــة المواصــات والســكن.

وعبــر الشــباب عــن خــذالن مؤسســات التعليــم لهــم بأشــكال مختلفــة،
إمــا عــن طريــق عــدم قبولهــم الجامعــي بســبب تدنــي معدالتهــم أو عــدم
إتاحــة التخصصــات فــي مناطقهــم ،أو عــدم إمدادهــم بالمهــارات الالزمــة
وتجهيزهــم لســوق العمــل .فعــى ســبيل المثــال ،عبّ ــر 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
ســوق العمــل .والحــظ فريــق البحــث ضعــف مهــارات الشــباب فــي التعبيــر
عــن ذواتهــم ،وشــارك كثيــر مــن الشــباب بـ ّ
ـأن عــدم معرفتهــم إلعداد ســيرتهم
الذاتيــة كأحــد العوائــق التــي تواجههــم.
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
معينــة وفــي مناطــق معينــة داخــل المــدن ،ممــا يشــكل تحــدي مواصــات
لديهــم ،حيــث أجمــع الشــباب بــأن تكلفــة الوصــول لمــكان العمــل تفــوق
قدرتهــم الماليــة ممــا يصعــب عليهــم تغطيــة تكلفــة الوقــود.
وظهــر لــدى غالبيــة الشــباب عــدم وعــي ومعرفــة ببرامــج التمكيــن والرعايــة
المقدمــة لهــم ،وكان ال بــد مــن تفســير أشــكال الدعــم التــي تصلهــم.
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
مطلقـ ًـا مــع األخصائييــن االجتماعييــن ســواء الحكومييــن أو العامليــن فــي
الجمعيــات والقطــاع غيــر الربحــي ،وهــو مؤشــر لعــدم اســتهداف منظومــة
الرعايــة والتمكيــن االجتماعــي لفئــة الشــباب ،بالرغــم مــن مــا هــو متعــارف
ـا كامـ ً
أن تجــاوز حالــة العــوز والفقــر غالبـ ًـا مــا تســتغرق جيـ ً
عليــه مــن ّ
ـا ،ممــا
يتطلــب تصميــم تدخــات خاصــة بالجيــل الثانــي داخــل األســرة المعــوزة.
وبالرغــم مــن أن منهجيــة البحــث للوصــول للشــباب كانــت عــن طريــق
االســتعانة بالجمعيــات ،إال أن غالبيــة الشــباب أعــرب عــن عــدم معرفتهــم
بالجمعيــة المســتضيفة وعــدم التواصــل معهــا مــن قبــل.
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04

من هم
ً
حظا؟
الفئات األقل

يقــف هــذا الفصــل عــى خصائــص الفئــات
األكثــر حاجــة ضمــن فئــة الشــباب خــارج مقاعــد
ً
عامــا،
العمــل والتعليــم والتدريــب ( 15إىل )24
مــع التأكيــد عــى أن هــذه الفئــة مــن الشــباب
ً
حظــا.
هــي فــي األصــل مــن الفئــات األقــل
ويســتعرض الفصــل خصائــص الهشاشــة التــي
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
ً
ً
دقيقــا للتدخــات والبرامــج مــن قبــل
تصميمــا
صنــاع السياســات ،ومتابعــة مســتمرة لتحســين
أوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة.
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أو ً
ال
الشباب من األسر ذوي الدخل المنخفض

يشــكل الشــباب مــن هــذه الفئــة الجــزء األكبــر مــن عينــة الشــباب التــي تــم الجلــوس
معهــا أثنــاء البحــث الميدانــي ،بحكــم منهجيــة البحــث التــي اعتمــدت فــي اســتقطابها
للشــباب عــى الجمعيــات ،ومــن المتعــارف عليــه أن الجمعيــات هــي األكثــر قــدرة عــى
الوصــول لفئــة أصحــاب الدخــول المنخفضــة .ويشــكل الشــباب مــن األســر ذوي الدخــل
المنخفــض والمحــدود غالبيــة الشــباب فئــة خــارج مقاعــد التعليــم التدريــب ( 15إىل 24
عامـ ًـا) عالميـ ًـا 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.

التفاؤل واإلصرار
أفصــح الشــباب مــن هــذه الفئــة فــي المقابــات عــن أملــه
الكبيــر بتحســن الحــال بشــكل متكــرر ،ورغبتــه فــي تحســين
وضعــه المعيشــي .و إصرارهــم عــى االســتمرار فــي رحلــة
البحــث عــن الفــرص مــع إفصــاح مجموعــة مــن الشــباب
ّ
بــأن الفــرص المتاحــة
تحــت هــذه الفئــة مــن اعتقادهــم
غيــر متكافئــة ،وشــكواهم مــن تفشــي مظاهــر الواســطة
والمحســوبية فــي الحصــول عــى فــرص وظيفيــة فــي
مختلــف القطاعــات.

أنا مو متفائل بس..
أنا متأكد إن األمور
بتصير أحسن

شاب
ً
عاما
19
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الشعور بمر الحياة
وبالرغــم مــن تأكيدهــم عــى تفاؤلهــم ،إال ّ
أن 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 االســتقاللية المادية
والذاتيــة .وتتضاعــف قســوة هــذا الشــعور مــع مــا يواجهــه الشــباب مــن ضغــط
مــن المجتمــع المحيــط بهــم واالنتقــادات الموجهــة لهــم حــول عــدم انضمامهــم
للتعليــم أو العمــل.

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
ً
عاما
19

وعبــر الشــباب مــن هــذه الفئــة عــن اســتيائهم مــن الضغــط الــذي يمارســه الجيــل
األكبــر عليهــم وإجــراء المقارنــات مــع األقــران األفضــل حــا ً
ال وتعييــر الشــباب بســبب
عــدم حصولهــم عــى مصــدر رزق .وأفصــح الشــباب عــن اعتقادهــم بــأن المجتمــع
متطلــب وينتظــر الكثيــر منهــم بالرغــم مــن ضعــف الفــرص المقدمــة لهــم عــى
حــد تعبيرهــم .وكل ذلــك يــؤدي إىل الشــعور بأعــراض اإلحبــاط واالكتئــاب .وفيمــا
يتعلــق بمظاهــر االكتئــاب ،كان الشــباب أكثــر إفصاحـ ًـا عــن حالــة أقرانهــم النفســية،
بينمــا لــم يبــدو ارتياحـ ًـا فــي مناقشــة حالتهــم النفســية الشــخصية .حيــث شــارك
الشــباب تعــرض أصدقائهــم لحــاالت نفســية مثــل التوتــر وأعــراض االكتئــاب.

ارتفاع الكرامة المالية
يشــعر كثيــر مــن الشــباب فــي هــذه الفئــة بالحــرج مــن أســرته لعــدم قدرتهــم عــى
المســاهمة الماديــة داخــل األســرة ،وتحمــل األســر أعبــاء إضافيــة بســبب بطالــة
ـاو عــن
أبنائهــم الشــباب .وأفصــح الشــباب والشــابات مــن هــذه الفئــة بشــكل متسـ ٍ
رغبتهــم فــي إيجــاد مصــدر دخــل لتحســين الوضــع المعيشــي لألســرة ،مــن بــاب رد
الجميــل المعنــوي والمــادي ألهلهــم.

تفضيل الوظائف العسكرية
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وفيمــا يتعلــق بالمســار المهنــي الــذي يفضلــه الشــباب الذكــور مــن هــذه الفئــة،
فقــد كان ملفتـ ًـا 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
لديهــم ّ
بــأن العمــل غيــر الرســمي ال يمكــن أن يكــون مصــدر رزق ثابــت ومســتقر،
بمعنــى أهميــة عاملــي االســتقرار والوجاهــة االجتماعيــة فــي الفــرص الوظيفيــة
المطروحــة لهــذه الفئــة.

الفقر المسلي لدى الشباب
وقــف فريــق البحــث عــى فئــة مــن الشــباب الذكــور مــن ذوي الدخــل
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 الحــال واالعتنــاء بالحيوانــات .وقــد عبــر
ً
بعيــدا عــن
هــؤالء الشــباب عــن ارتياحهــم الكبيــر لهــذا النمــط مــن الحيــاة
أعيــن النــاس وانتقاداتهــم بحســب وصفهــم .ويمكــن التعبيــر عــن فكــرة
"الفقــر المســلي" بأنهــا تســلية الشــاب لنفســه بالهوايــات وإن كانــت مكلفــة،
وخصوصـ ًـا الحيوانــات األليفــة و"الحــال" واالنشــغال برعايتــه واالهتمــام بــه
واإلنفــاق عليــه رغــم قلــة الدخــل.

{جربــت رعــي الغنــم} واللــه من الســاعة  6إىل الســاعة  5المغرب أروح معهــم ..أحيانا
أشــجارنا مــا فــي خضــر ..يعنــي نجيــب لهــم أعــاف ونســرحهم عــى الرمــث األعشــاب
حقــت الــي تنبــت بالصيــف ..لمــا نقــرب طــرف المــزارع والشــي مــا حنــا داخليــن
المــزارع يعنــي عــى 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.

ً
عاما
شاب20 ,

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..

ً
عاما
شاب23 ,
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ً
ثانيا
الشباب من ذوي اإلعاقة

يواجــه الشــباب مــن ذوي اإلعاقــة تحديــات مضاعفــة فيمــا يتعلــق باالندمــاج االجتماعــي
واالقتصــادي ،أهمهــا قناعــة ذوي اإلعاقــة بعــدم توفــر فــرص التعليــم والعمــل لهــم،
الســيما لــدى فئــة ذوي اإلعاقــات الذهنيــة ،والذيــن عبــروا عــن عــدم قبــول الجامعــات
لهــم ممــا يحــد مــن فــرص تحصيلهــم العلمــي وإيجــاد فــرص العمــل الالئقــة .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
وقعــه أكبــر لــدى فئــة ذوي اإلعاقــة.
وأفصــح الشــباب عــن رغبتهــم فــي اكتســاب المهــارات التــي تؤهلهــم فــي االنخــراط
فــي ســوق العمــل ،مثــل إعــداد الســيرة الذاتيــة وكيفيــة التأقلــم مــع بيئــة العمــل
التــي ســينضمون لهــا ،أي مــا يعنــي حاجتهــم لإلرشــاد المهنــي قبــل االنضمــام وأثنــاء
االنضمــام لســوق العمــل .وبنفــس الوتيــرة ،أفصــح الشــباب عــن رغبتهــم فــي التعــرف
عــى التخصصــات والمســارات التعليميــة التــي تؤهلهــم بشــكل أكبــر لســوق العمــل،
ممــا يعنــي بأنهــم بحاجــة إىل اإلرشــاد األكاديمــي.
ومــن المالحــظ االســتخدام الكبيــر مــن ذوي اإلعاقــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي
لقضــاء وقــت الفــراغ .وقــد لمســنا رغبــة فــي التواصــل المجتمعــي مــع األصدقــاء مــن
نفــس فئتهــم وقضــاء وقــت معهــم بشــكل مســتمر .حيــث يعانــي ذوو اإلعاقــة فــي
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.
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ً
ثالثا
الشباب األيتام

يتفــق الشــباب األيتــام واأليتــام مــن ذوي الظــروف الخاصــة 18عــى شــعورهم البالــغ
باإلقصــاء االجتماعــي واالقتصــادي ،واإليمــان ّ
بــأن هنــاك فجــوة كبيــرة بينهــم وبيــن
المجتمــع الخارجــي ،تشــتد لــدى فئــة األيتــام ذوي الظــروف الخاصــة القاطنيــن فــي مراكــز
إيــواء خاصــة بهــم بعيـ ً
ـدا عــن كنــف األســرة الحاضنــة.
ويطغــى عــى الشــباب مــن هــذه الفئــة شــعور شــديد بالحــزن واإلحبــاط؛ هــي نتــاج
الشــعور بالتــرك والتخلــي ألحــد الوالديــن أو كالهمــا .وتعــد هــذه الفئــة مــن الشــباب
ُ
اعتقــادا وقناعــة بعــدم تفهــم الدائــرة المحيطــة بهــم ومنظومــة
مــن أكثــر الفئــات
الرعايــة االجتماعيــة (المربييــن ،التربوييــن ،المرشــدين) الحتياجاتهــم والصعوبــات التــي
يواجهونهــا فــي التعليــم وســوق العمــل.
ويغلــب عــى هــذه الفئــة الشــعور بالشــك وعــدم الثقــة باألشــخاص مــن حولهــم
وبالمؤسســات ،وأنهــم عرضــة لالســتغالل مــن قبــل اآلخريــن .ويشــتكي الشــباب فــي
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 إفصاحـ ًـا عــن
وضعهــم النفســي وتأثيــره الجســدي عليهــم ،ومنهــم مــن أفصــح عــن تفكيــره باالنتحــار
أو قــام بمحاولــة االنتحــار.
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
مشــاعر تســبب تعثــرات كبيــرة لــدى الشــباب فــي هــذا العمــر.

بهذا الفتره بصراحة
تعرف عىل 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
ً
عاما
19
 .18اليتيم هو الشخص الذي
فقد أحد والديه ،واليتيم
من ذوي الظروف الخاصة
هو الشخص الذي فقد
والديه منذ والدته مع جهله
بهويتهم
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ً
رابعا
شباب الحواضر الصغيرة والمتوسطة

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:
الرغبــة فــي إيجــاد وظائــف متطابقــة  100%مــع تخصصاتهــم فــي
الجامعــة ،الرغبــة فــي إيجــاد وظائــف قياديــة أو إداريــة ،الرغبــة فــي قيــام
الجهــات الحكوميــة بتوفيــر الفــرص المناســبة والالئقــة لهــم كمتلقيــن
وليــس كســاعين ،واالنتقائيــة فــي اختيــار فــرص العمــل والتعليــم
يزيــد اإلقبــال عــى ســوق العمــل مــع انخفــاض درجــة التمــدن بالرغــم مــن
قلــة الوظائــف المطروحــة مــع ازديــاد فــي الرغبــة للوصــول لفــرص التعليــم
انخفــاض دعــم األهــل واحتوائهــم للشــباب مــع زيــادة التمــدن ،وارتفــاع
الذكوريــة وتأثيــر األســرة الممتــدة فــي المناطــق متوســطة التمــدن مقارنــة
بالمناطــق الرئيســية والنائيــة

شعور أكبر باالستقاللية ومقدرة عىل تقرير المصير
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مــن المالحــظ اختــاف تنشــئة الشــباب فــي هــذه المناطــق ودعــم أهاليهــم لهــم
عــى القيــام باألعمــال المنزليــة باســتقاللية واالهتمــام باألســرة وأعمــال الزراعــة
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
ً
ً
ومعنويــا .لذلــك هــم أكثــر
ماديــا
المســاهمة فــي اســتقرار أســرتهم المعيشــية
وعيـ ًـا مــن شــباب المناطــق األخــرى لذواتهــم.

التواصل مع األهل
ومــن المالحــظ فــي هــذه القــرى والمحافظــات قــرب األهــل مــن األبنــاء ووجــود
تواصــل حميــم بيــن أفــراد األســرة ،وفــي الغالــب يكــون للوالــدان تأثيــر إيجابــي عــى
أبنائهــم وســد احتياجاتهــم العاطفيــة ،كذلــك مــن المالحــظ العالقــة اإليجابيــة
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.

عبء العادات والتقاليد
بــرز لــدى الشــباب فــي هــذه المناطــق قــدرة أكبــر عــى فهــم احتياجاتهــم ورغباتهــم
ً
بعيدا
فــي الحيــاة ،ونــزوع أكبــر نحــو االنعــزال عــن العالــم وتشــكيل اآلراء والقناعــات
عــن رأي األســرة القريبــة واألســرة الممتــدة ،ولكــن ليــس بالضــرورة اإلفصــاح عنهــا
أو بنــاء القــرار باســتقاللية ،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.
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تحدي العوائق االقتصادية
ومــن الملفــت فــي هــذه المناطــق تكــرار اإلحســاس باإلقصــاء والتخلــف عــن
الركــب فيمــا يتعلــق بتوفيــر الوظائــف بشــكل أكبــر عــن الفــرص التعليميــة .حيــث
لــم يظهــر الــرأي الخــاص بعــدم توفــر فــرص التعليــم الكافيــة ،إال فيمــا يتعلــق
بالدراســات العليــا وارتفــاع التكلفــة الماديــة لهــذا النــوع مــن التعليــم.
وكان شــباب هــذه المناطــق أكثــر قــدرة عــى رصــد الصعوبــات التــي تواجههــم
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 المالحظــات 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 إيجابيــة
للتطــوع.

ارتفاع حس الكرامة المالية
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وتبــرز النظــرة الفاحصــة لفئــة الشــباب مــن هــذه المناطــق ممــن يتلقــى الدعــم
والرعايــة إىل األثــر البالــغ للدعــم العينــي المقــدم لهــم عــى شــكل (هارديســك،
جــوال ،الب تــوب) فــي دعــم تحصيلهــم العلمــي واستكشــاف ذواتهــم .ويمكــن
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.
حيــث شــاركت بعــض الفتيــات شــعورهم بالحــزن الشــديد عنــد تعــرض أســرتهم
للمشــاكل ،ممــا يجعلهــم إمــا غيــر قادريــن عــى الراحــة أو النــوم لفتــرات طويلــة،
أو تعرضهــم لمشــاكل جســدية إثــر تأثرهــم النفســي كتهيــج القولــون .وأفصــح
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.

ً
خامسا
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 ( 15إىل )24
ليســت فــي العمــر التــي نتوقــع معهــا تكالــب المهــام والمســؤوليات األســرية ،إال أننــا
رصدنــا تزايــد عــبء الرعايــة عنــد هــذه الفئــة العمريــة.

العيش في كنف األسرة الممتدة
تعيــش مجموعــة مــن الشــباب ضمــن أســرة معيشــية ممتــدة تتكــون مــن األم
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
عــدد مــن الشــابات المتزوجــات ضمــن األســر المعيشــية الممتــدة رغبتهــم فــي
االســتقالل فــي منــزل منفصــل ،ليــس فقــط لتقليــل األعبــاء المنزليــة ولكــن كذلــك
للشــعور بمزيــد مــن االســتقاللية فــي تربيــة األبنــاء .ولكــن شــاركت مجموعــة كبيــرة
مــن الشــابات رضاهــم عــن العيــش ضمــن األســرة الممتــدة لمــا فــي ذلــك مــن
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 تحديـ ًـا أمامهــم.
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االهتمام بالمريض من داخل األسرة

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
شاب
 24عاماً
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يواجــه الشــباب مــن الجنســين الذيــن لديهــم فــرد يعانــي مــن صعوبــات صحيــة
باختــاف نوعهــا مــن مواجهــة تحــدي رعايــة كبيــر .ابتــداء بمتابعــة وضعهــم
الصحــي ،ومرافقتهــم داخــل المرافــق الصحيــة ،واالهتمــام بهــم بالمنــزل .وقــد عبــر
كل الشــباب مــن الجنســين الذيــن يقدمــون رعايــة ألحــد أفــراد األســرة الذيــن يعانون
مــن صعوبــات صحيــة؛ عــن صعوبــة اســتكمال تعليمهــم أو االنضمــام لســوق
العمــل بســبب عــبء الرعايــة .فمثـ ً
ـا ،ذكــر الشــباب مــن هــذه المجموعــة تحــدي
الذهــاب إىل المقابــات الوظيفيــة بســبب عــدم مناســبة الموعــد لهــم وانشــغالهم
باالهتمــام بمريضهــم.

عبء الرعاية داخل األسرة ذات الدخل المنخفض
ولوحــظ تعاظــم عــبء الرعايــة لــدى شــباب هــذه األســر ،ربمــا لعــدم قدرتهــم عــى
توفيــر العمالــة المنزليــة .ولكــن نجــد انشــغال الشــابات فــي هــذه األســر باألعمــال
المنزليــة ،وتربيــة اإلخــوة الصغــار ،أو االهتمــام بأحــد الوالديــن خاصــة فــي حالــة
المــرض .أمــا الشــباب الذكــور فــي هــذه األســر ،فينشــغلون بإيصــال اإلخــوة األصغــر
منهــم سـ ً
ـنا إىل المــدارس ،ومرافقــة الوالديــن الكبــار لمواعيــد المستشــفى .وقــد
عبــر الشــباب فــي هــذه الفئــة عــن صعوبــة قبولهــم لوظائــف تتطلــب ســاعات عمل
طويلــة أو الوظائــف البعيــدة عــن المنــزل أو خــارج مدنهــم.

ً
سادسا
المنقطعون عن المدرسة

بحكــم تركيــز البحــث عــى الفئــة العمريــة ( 15إىل  )24عامـ ًـا ،ظهــر تحــدي االنقطــاع عــن التعليــم فــي
المرحلــة المتوســطة لعــدد مــن الشــباب .ويعانــي الشــباب الحاصلــون عــى الشــهادة المتوســطة
ممــن هــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب مــن أعبــاء متزايــدة تجــاه األســرة ،تصــل
لمرحلــة أن تكــون هــذه الظــروف سـ ً
ـببا 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 لالضطــاع 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
بــأن الحيــاة ليــس لهــا معنــى ،ونقــد الــذات واإلحســاس باإلقصــاء ،وتصــل إىل مرحلــة التفكيــر
باالنتحــار .لكنهــم رغــم ذلــك يتحلــون بدرجــات متفاوتــة مــن اإلحســاس بالكرامــة الماليــة والرغبــة
باالســتقالل المالــي ودعــم األســرة ،والتفــاؤل مــع اإلصــرار واألمــل بــأن حالتهــم ســتعود إىل
األفضــل بــإذن اللــه.

عبء الرعاية كمانع الستكمال التعليم

يعتبرونــي أنــا مثل...أمهــم أنــا أهتــم بالبيــت أنظــف أطبخلهــم يعنــي أهتــم بأخوانــي
الصغــار يعنــي لدرجــة أنــي أذكــر أنــا لمــن كنــت بالمتوســط ..صغيــرة ...أمــي يعنــي
جابــت أربــع بنــات و مريضيــن البنــات األربعــة وقالــوا كلهــم مريضيــن ..يعنــي جلســت
أنــا و أختــي و كان عمــري يمكــن كــذا  15أو ..14جلســت أنــا و أختــي نغيــب يــوم
ً
مثــا تــدوام أختــي اليــوم و أنــا أدوام بكــرة عشــان وشــو
ويــوم (عــن المدرســة)..
نهتــم بخواتــي

ً
عاما
شابة23 ,
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من هم الشباب
خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب
()NEET؟
بحسب منظمة العمل
الدولية ،هم األشخاص
ً
عاما
بين سن الـ15
ً
عاما الذين لم
والـ24
يكونوا في التعليم أو
التدريب (غير ملتحقين
ببرنامج تعليمي أو
تدريبي لشهر فأكثر)
ولم يكونوا عىل رأس
العمل (متعطلين
ألسبوع فأكثر) ،بما في
ذلك األشخاص غير
المشاركين اقتصادياً
(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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تقديرات الشباب خارج
مقاعد العمل والتعليم
والتدريب في المملكة
وبالنظــر إىل تركيبــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب ،يظهــر لنــا
مــن تقديــرات المؤسســة بــأن تجربــة الشــباب الذكــور تختلــف بشــكل كبيــر عــن
اإلنــاث؛ رغــم أن اإلنــاث يشــكلن أغلبيــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم
ً
شــيوعا بيــن
والتدريــب فــي المملكــة والمنطقــة والعالــم .ويعــد الســبب األكثــر
اإلنــاث هــو انعــدام المشــاركة االقتصاديــة ( )inactivityألســباب مختلفــة ،أهمهــا
االلتزامــات العائليــة وعــبء مســؤوليات الرعايــة وتربيــة األطفــال والمحتاجيــن
للرعايــة مــن أفــراد العائلــة .ويعــد الســبب الثانــي لتواجــد الشــابات خــارج مقاعــد
العمــل والتعليــم والتدريــب هــو عــدم النجــاح فــي الحصــول عــى عمــل (البطالــة)،
ً
ـيوعا للشــباب الذكــور.
بينمــا تعــد البطالــة الســبب األكثــر شـ

ومــن المهــم كذلــك النظــر إىل رحلــة الشــباب الذكــور واإلنــاث خــارج مقاعــد العمــل
والتعليــم والتدريــب فــي مختلــف المراحــل العمريــة؛ حيــث رصــدت تحليــات
المؤسســة ّ
بــأن المشــكلة متركــزة فــي مرحلــة العشــرينيات ،ألن مــن هــم دون
الـــ 20عامـ ًـا أغلبهــم فــي مقاعــد التعليــم والتدريــب ،بينمــا مــن هــم فــوق الـــ30
عامـ ًـا غالبـ ًـا مــا يكونــون عــى رأس العمــل .فــي حيــن تســتمر اإلنــاث فــي مواجهــة
مصاعــب االنتقــال بيــن مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب لمــا بعــد ســن الثالثيــن
(لتزايــد االلتزامــات األســرية ومســؤوليات رعايــة األطفــال بشــكل تراكمــي مــن بداية
العشــرينات حتــى منتصــف الثالثيــن مــن أعمــار اإلنــاث) .وقــد يكــون ســبب ذلــك
ُّ
التعلــم مــدى الحيــاة فــي المملكــة ،بســبب نــدرة فــرص التعليــم لمــا
ضعــف فــرص
بعــد ســنوات الدراســة.
وبالنظــر إىل التحصيــل العلمــي ،يمكــن أن ُن ّ
قــدر بــأن النســبة األكبــر مــن الشــباب
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب هــم مــن خريجــي المرحلــة الثانويــة ،و
بالدرجــة الثانيــة خريجــي المرحلــة الجامعيــة .مــع عــدم وجــود حصــة كبيــرة لهــذه
الفئــة بيــن خريجــي الشــهادات دون الثانويــة أو بيــن حملــة الشــهادات العليــا.
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 دخـ ً
ـا 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 العالقــات االجتماعيــة لصالــح توفيــر
فــرص عمــل وتعليــم وتدريــب لهــم ،وكذلــك القــدرة عــى توفيــر خدمــات التأهيــل
واإلرشــاد والدعــم والتدريــب والتطويــر المهنــي ألفرادهــا .بينمــا قــد تعانــي األســر
منخفضــة الدخــل مــن انخفــاض جــودة مخرجــات تعليــم أبنائهــا ،وكذلــك تزايــد
ً
نظــرا لمحدوديــة اســتفادتهم مــن خدمــات
أعبــاء الرعايــة وااللتزامــات األســرية،
الرعايــة المنزليــة مدفوعــة األجــر أو بســبب تزايــد عــدد األطفــال والمرضــى وأعــداد
ً
أدوارا للشــباب غيــر البقــاء فــي مقاعــد
المعاليــن فــي األســرة الواحــدة ،ممــا يتطلــب
العمــل والتعليــم والتدريــب.
ويمكــن تقديــر الفرصــة االقتصاديــة غيــر المســتغلة مــن عــدم مشــاركة الشــباب
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب بشــكل كامــل فــي التنميــة بمبلــغ
ً
ســنويا يمكــن أن يكســبها االقتصــاد الوطنــي ،مــا بيــن أجــور،
 45مليــار ريــال
19
ومســاهمات تأمينــات اجتماعيــة ،وإيــرادات ضريبيــة.

 .19تم تقدير تكلفة الفرصة
االقتصادية غير المستغلة
باستخدام المنهجية
المطورة من جامعة يورك
البريطانية لهذا الغرض
باستخدام (،)resource cost
وتم االكتفاء باحتساب
(بناء
األجور غير المكتسبة
ً
عىل 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
يشــكل الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب 1
مــن كل  4شــباب حــول العالــم فــي عــام 2020م .ويعــد هــذا
المعــدل األعــى عالميـ ًـا منــذ  15عامـ ًـا ،مدفوعـ ًـا بســبب أزمــة
كوفيــد  19-ومــا شــكلته مــن قوة قاهرة تســببت فــي انقطاع
الشــباب عــن التعليــم والتدريــب ،وفقــدان وظائفهــم بشــكل
أكثــر حــدة مــن أولئــك األكبــر سـ ً
ـنا ،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 خصيصـ ًـا 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
20
يشــكلن الحصــة األكبــر مــن الفئــة.

 .20تقرير االتجاهات العالمية
ّ
لتوظف الشباب :2022
االستثمار في تحول
المستقبل من أجل الشباب"
منظمة العمل الدولية،
2022م.
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غيــر أن العالــم اليــوم غنــي بالتجــارب والحلــول والــدروس المســتفادة لمواجهــة هــذه
المشــكلة بنجــاح ،إذ تزايــد اهتمــام الــدول والمنظمــات الدولية خالل العقديــن الماضيين
فــي مواجهــة معــدالت البطالــة بيــن الشــباب واآلثــار الســلبية التــي ّ
خلفتهــا األزمــة
االقتصاديــة العالميــة فــي عــام 2008م عــى مشــاركتهم االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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
ُّ
والتعلــم المســتمر ومــد تغطيــة شــبكات الحمايــة االجتماعيــة لهــم.
التعليــم والتدريــب
ويســتعرض هــذا الفصــل مجموعــة مــن أبــرز التجــارب الدوليــة التــي تســتحق النظــر
واالطــاع.

نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب ،حسب الجنس
عىل مستوى العالم من عام 2005م 2020 -م
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رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

 .1االستراتيجيات الوطنية
اتجهــت الــدول إلطــاق اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة توضــح خططهــا
ومســتهدفاتها الوطنيــة وتدخالتهــا القادمــة ،بهــدف إعطــاء قضيــة الشــباب خــارج
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب أولويتهــا ضمــن األجنــدة الوطنيــة ،ولرســم
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
حاجــة ضمــن فئــة الشــباب؛ ومــن ثــم اختيــار أي مــن هــذه الفئــات األكثــر حاجــة
ذات أولويــة لمعالجــة مشــكالتها 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
األشــد حاجــة خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب كآليــة لتحديــد الفئــات
التــي تســتحق أن يتــم تصنيفهــا كأولويــة للمعالجــة والتخريــج مــن حالــة البقــاء
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب .كمــا يجــب أن تتضمــن االســتراتيجيات
الوطنيــة أدوات وبرامــج للتواصــل مــع ،والوصــول إىل ،هــذه الفئــة؛ حيــث تشــكل
21
عمليــة الوصــول أحــد أصعــب العقبــات لمعالجــة المشــكلة.
وعــى ســبيل المثــال ،تعمــل كنــدا منــذ 1997م عــى تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة
مســتمرة التحديــث لتوظيــف الشــباب ()Youth Employment Strategy-YES
بهــدف رفــع معــدالت العمــل بيــن الشــباب عــى المســتوى الوطنــي ،ومن ثــم ُج ّد َدت
االســتراتيجية لتركــز عــى جانــب تطويــر مهــارات الشــباب .ويقــوم عــى تنفيــذ هــذه
ُ
جميعهــا خلــق فــرص
االســتراتيجية  11إدارة ووكالــة حكوميــة فــي كنــدا؛ تســتهدف
أكثــر مرونــة يســتطيع الشــباب مــن خاللهــا توســيع شــبكة معارفهــم ،التركيــز
المهنــي ،وربــط المهــارات .وقــد تضمنــت االســتراتيجية ثالثــة برامــج رئيســية:

 .21الشباب خارج العمل ومقاعد
التعليم والتدريب" ،ص،8
ملخص فني لمنظمة العمل
الدولية2019 ،م
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رابطة المهارات:
مــع التركيــز عــى تقديــم الدعــم للشــباب األكثــر مواجهــة
لتحديــات التوظيــف واألكثــر هشاشــة
التركيز عىل المسيرة المهنية:
توفيــر البيانــات وفــرص التدريــب المدعومــة لخريجــي المرحلــة
الثانويــة
برنامج التوظيف الصيفي:
يوفــر دعــم األجــور ألصحــاب العمــل بهــدف تحفيزهــم عــى
توظيــف الطــاب خــال فتــرة الصيــف

كمــا ركــزت االســتراتيجية عــى مبــدأ الشــمولية ،حيــث منحــت األولويــة للفئــات األكثــر
هشاشــة عــى مســتوى المناطــق باإلضافــة إىل االعتبــارات الخاصــة بهشاشــة الشــباب.
وقــد اقتــرح الفريــق المتخصــص بالشــباب فــي كنــدا فــي عــام 2017م ،أهميــة التركيــز
المضاعــف عــى الفئــات األكثــر حاجــة داخــل فئــة الشــباب ،مــن خــال تطويــر برنامــج
إدارة للحــاالت يقــوم بمتابعــة حالــة األشــد حاجــة مــن خــال أخصائييــن اجتماعييــن
يقومــون بربــط المســتفيد بالبرنامــج الوطنــي للمهــارات (Case Management System
ّ
وتطــور جانــب األخــذ باالعتبــارات الخاصــة
 )for Skills Linkومــا يحتاجــه مــن خدمــات.
بالهشاشــة ،فــي النســخة األحــدث مــن اســتراتيجية توظيــف الشــباب عــام 2019م ،حيــث
طــورت هــذه االســتراتيجية برامجهــا بحســب احتياجــات الفئــات األكثــر حاجــة ومنهــم
الســكان األصلييــن.
كمــا قامــت دول االتحــاد األوروبــي بالعمــل سـ ً
ـويا لوضــع سياســة ّ
قاريــة يتــم تطبيقهــا
فــي كل دولــة بحســب ظروفهــا الوطنيــة بهــدف مكافحــة حالــة بقــاء الشــباب خــارج
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــي الــدول األعضــاء .وقامــت الــدول بتقديــم
التــزام سياســي جــريء أمــام الســكان الشــباب تحــت مســمى"الضمان للشــبابYouth -
 ،"Guaranteeتعهــدت مــن خاللــه الــدول فــي عــام 2013م (ومجـ ً
ـددا فــي عــام 2020م)
باآلتــي :نضمــن أن كل شــاب تحــت ســن  30ســنة يحــق لــه الحصــول عــى عــروض
الئقــة للتوظــف ،أو فرصــة لمواصلــة تعليمــه أو انخراطــه فــي برنامــج تدريــب مهنــي
خــال األربــع شــهور األوىل بعــد تخرجــه مــن المدرســة .ويعــد التعهــد التــزام بــأن ال يبقــى
شــاب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب لمــدة أكثــر مــن  4أشــهر .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 ّ
واســعا مــن اإلصالحــات فــي ســوق العمــل وأنظمــة
عــددا
حفــز هــذا التعهــد
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
معــدل البطالــة بيــن البالغيــن والســكان بشــكل عــام؛ ممــا يــدل عــى وجــود تحديــات
هيكليــة عميقــة يواجههــا الشــباب رغــم انتهــاء ســنوات األزمــة .لكــن معــدل الشــباب
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب بــدأ باالنحســار حتــى قبــل أزمــة كوفيــد ،19 -
إال أن الفئــة األكثــر اســتفادة كانــت الشــباب العاطليــن وليــس الشــباب غيــر النشــطين
اقتصاديـ ًـا ،وهــو مــا يــدل عــى وجــود تحديــات فريــدة وعميقــة خاصــة بفئــة الشــباب
غيــر النشــطين اقتصاديـ ًـا (بســبب التزاماتهــم األســرية ،أو ظــروف المــرض ،أو اإلعاقــة،
أو االستســام والتثبيــط والخمــول) تعيــق قدرتهــم عــى مغــادرة حالــة بقائهــم خــارج
22
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.

 .22مقترح إعادة اإللتزام
بتعهد الضمان للشباب،
المفوضية األوروبية ،ص،10
2020م
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تطور معدالت الشباب غير الملتحقين
بالعمل أو التعليم أو التدريب للفترة 2006م 2019 -م

حسب المشاركة االقتصادية (االتحاد األوروبي)

تطور معدالت البطالة بين الشباب والكبار
وإجمالي معدالت البطالة للفترة 2006م 2019 -م
(االتحاد األوروبي)
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معدل الشباب غير الملتحقين
بالعمل أو التعليم أو التدريب ()NEET

 .23تقرير االتجاهات العالمية
ّ
لتوظف الشباب :2022
االستثمار في تحول
المستقبل من أجل الشباب
ص ،102منظمة العمل
الدولية2022 ،م.

6%

0%

بطالة الكبار
( )74-25سنة

كمــا تؤكــد المنظمــات الدوليــة عــى ضــرورة ربــط مســتهدفات توظيــف الشــباب
وتطويــر مهاراتهــم وإكســابهم المعــارف الضروريــة لســوق عمــل المســتقبل بخطــط
التنميــة االقتصاديــة ،وأثنــاء رســم السياســات االقتصاديــة الكليــة .إذ البــد مــن أن
ً
وخصوصــا القطاعــات الواعــدة،
يتــم إعــداد الطــاب واألطفــال القتصــاد المســتقبل،
وهــي عــى وجــه التحديــد النمــو القــادم مــن التنميــة الصديقــة للبيئــة (االقتصــاد
األخضــر القائــم عــى حمايــة البيئــة والتنــوع اإلحيائــي ،واالقتصــاد األزرق القائــم عــى
التنميــة الســاحلية والبحريــة غيــر المضــرة بالحيــاة فــي المحيطــات) ،واالقتصــاد الرقمــي،
واقتصاديــات الرعايــة (قطاعــات الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة والتعليــم) ،والصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة .ومــن التجــارب المثيــرة لالهتمــام فــي هــذا الصــدد تجربــة كوريــا
س ّ
ــمي بـــاالتفاق الكــوري الجديــد (.)The Korean New Deal
الجنوبيــة فــي إطــاق مــا ُ
وهــي اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إىل جعــل جمهوريــة كوريــا مــن أوائــل الــدول المنتقلــة
إىل اقتصــاد شــمولي ومنخفــض الكربــون مــن خــال إصالحــات تنظيميــة وتشــريعية
وإعــادة بنــاء ســوق العمــل الوطنــي .وتحتــوي االتفاقيــة عــى ثــاث ركائــز هــي :الصفقــة
التقنيــة (والمعنيــة بالتحــول الرقمــي فــي المهــارات والوظائــف واالســتثمارات واســتغالل
النمــو القــادم مــن البيانــات والــذكاء االصطناعــي) ،والصفقــة الخضــراء (والمعنيــة
باالســتثمار فــي الوظائــف والفــرص الخاصــة بمشــاريع الصناعــات وتوليــد الطاقــة
الصديقــة للبيئــة) ،والصفقــة البشــرية (والمعنيــة بمعالجــة اآلثــار االجتماعيــة الناتجــة
عــن االنتقــال إىل اقتصــاد أخضــر ورقمــي ،مــن خــال توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل
للقــوى العاملــة الحاليــة ،وتوســيع نطــاق التأمينــات االجتماعيــة لتشــمل الوظائــف غيــر
23
التقليديــة والعمــل الحــر والرقمــي).

 .2آليات التتبع واإلنذار المبكر والوصول إىل فئة
الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب
كإجــراء اســتباقي ووقائــي ،نجحــت بعــض الــدول فــي اســتهداف الفئــات األقــل سـ ً
ـنا
واألطفــال فــي مقاعــد الدراســة ،بهــدف الحيلولــة دون وقوعهــم فــي فئــة الشــباب
خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب فــور تخرجهــم مــن المدرســة ،وخصوصـ ًـا
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
معهــا فــي االســم (.)Early Warning Systems
فعــى ســبيل المثــال ،قامــت النمســا بإلــزام كل طالــب مــن عمــر مبكــر (-13
 14ســنة) 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
لتقديــم نفــس الخدمــة للبقيــة.
كمــا أطلقــت فنلنــدا برنامــج البــدء المهنــي ( )Career Startبهــدف 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  20إىل  40أســبوع تحتــوي عــى تجــارب مهنيــة وتطويــر
للمهــارات ودعــم اجتماعــي .وقــد أظهــرت نتائــج اإلطــاق التجريبــي للبرنامــج أن
 70%مــن الطــاب الذيــن كانــوا فــي خطــر ،اســتطاعوا الحصــول عــى وظيفــة
أو فرصــة تعليميــة خــال الســنة األوىل .واســتنتج البرنامــج ضــرورة تفعيــل دور
المعلميــن فــي المــدارس وإرشــاد الطــاب وزيــادة طــرق معرفتهــم بالخيــارات
البديلــة لمســتقبلهم.

 .24الطرق الفعالة للوصول إىل
الشباب خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب :تجارب
من الميدان ،المفوضية
األوروبية2018 .م.
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ّ
لتعقــب خطــر الخــروج المبكــر
أمــا فــي هولنــدا ،وكجــزء مــن برنامجهــم الوطنــي
مــن المدرســة ،فــإن بيانــات الحضــور والغيــاب للمــدارس ترفــع عــى منصــة
إلكترونيــة و يقــوم البرنامــج باالطــاع عــى بيانــات المتغيبيــن عــن الدراســة خــال
ّ
لتعقــب
األربــع أســابيع الســابقة ،ويقــوم البرنامــج بالتواصــل معهــم ومــع أســرهم
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.
وال يمكــن االكتفــاء بتقديــم برامــج وتدخــات للشــباب خــارج مقاعــد العمــل
والتعليــم والتدريــب دون الوصــول إليهــم والتواصــل معهــم والتعــرف عليهــم
وإبقائهــم عــى اطــاع بالفــرص المتاحــة لهــم .إذ أظهــرت تجــارب فــي كل مــن
إيطاليــا وكرواتيــا نجاحـ ًـا 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
المشــرفة عــى التعليــم وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة ومشــاركة قواعــد البيانــات
بينهــم للوصــول إىل الشــباب الباقيــن خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.
كمــا أن مــن أهــم طــرق الوصــول والتواصــل مــع الشــباب فــي العصــر الحالــي هــو
اســتخدام حمــات وســائل التواصــل االجتماعــي ،بطريقــة جذابــة و ّ
فعالــة ،و بنــاء
عالقــات قويــة مــع الشــباب األقــل حظـ ًـا مــن قبــل المنظمــات غيــر الربحيــة ،وتقديــم
محتــوى يرشــدهم للخدمــات الحكوميــة المتاحــة لهــم ويربطهــم باحتياجاتهــم
ويســاعدهم فــي تجــاوز حالــة بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.
 .25الطرق الفعالة للوصول إىل
الشباب خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب :تجارب
من الميدان ،المفوضية
األوروبية2018 .م.
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ومــن الضــروري تفعيــل خدمــات التتبُّ ــع للوصــول إىل فئــة الشــباب الذيــن
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
25
المهنــي للطــاب.

 .3تدابير الحماية االجتماعية

برامج وسياسات سوق العمل
تعــد تدخــات ســوق العمــل النشــطة ( )ALMPأحــد ركائــز الحمايــة االجتماعيــة ،وهــي
محــل نقــاش واســع بيــن المختصيــن وصنــاع القــرار ،وخصوصـ ًـا فــي بحــث أي أنواعهــا
فائــدة إلدمــاج الفئــات األقــل حظـ ًـا (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
حزمــة مــن الحوافــز للشــركات تســتهدف توظيــف الشــباب ،بغــرض تخفيــض تكلفــة
اســتقطاب واســتبقاء الشــباب عــى رأس العمــل ،ومنهــا حوافــز التوظيــف ،والحوافــز
الضريبيــة ،وكذلــك حوافــز تأســيس األعمــال لــرواد األعمــال.
وتنشــط وكاالت التوظيــف وصناديــق المــوارد البشــرية والمنظمــات غيــر الربحيــة فــي
تقديــم هــذا النــوع مــن البرامــج ،بمــا فــي ذلــك تكثيــف إتاحــة المعلومــات والنصائــح
واإلرشــاد حــول ســوق العمــل ،وصقــل المهــارات الحياتيــة (مهــارات إدارة المســار
الوظيفــي ،خطــط ومهــارات البحــث عــن عمــل ،المهــارات الرقميــة ،المهــارات الناعمــة،
مهــارات الوعــي المالــي) ،وتوفيــر دعــم ألصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل لخلق فرص
وظيفيــة مــن خــال الحوافــز الضريبيــة أو اإلعانــات ،وكذلــك تيســير الوصــول لفــرص
العمــل والتطويــر مــن خــال منصــات التوظيــف ومنصــات التدريــب اإللكترونيــة .وتنجــح
عــى وجــه التحديــد -تلــك التدخــات التــي يتــم تقديمهــا عــى المســتوى المحلــي فــيالمــدن والمحافظــات للوصــول إىل الشــباب وكذلــك تقديــم برامــج الدعــم التــي تتناســب
26
مــع تركيبــة االقتصــاد المحلــي الــذي يعيشــون فيــه.
وقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا مؤسســة الشــباب األســترالي ،بعــد تتبــع حالــة 14,000
ً
عامــا حتــى بلغــوا
شــاب وشــابة لمــدة عقــد مــن الزمــن (منــذ أن كانــوا فــي عمــر 15
ً
تعليمــا مــن الجيــل الســابق ،إال
الـــ 25مــن عمرهــم) ،أن الشــباب اليــوم ،وإن كان أكثــر
أنهــم يعانــون مــن مــدة أطــول فــي البقــاء خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب؛
ً
عامــا شــهادة جامعيــة،
حيــث يحمــل حوالــي  60%مــن الشــباب البالــغ أعمارهــم 25
لكــن متوســط وقــت االنتقــال مــن التعليــم إىل العمــل هــو  2.6ســنوات مقارنــة بســنة
واحــدة فــي الماضــي .واســتعرض التقريــر الحلــول الناجحــة فــي تقليــص فتــرة االنتقــال،
مثــل بنــاء مهــارات اإلدارة المهنيــة وريــادة األعمــال (كالعمــل الجماعــي والتواصــل وحــل
المشــكالت) وينتــج عنهــا تســريع االنتقــال بواقــع  17شـ ً
ـهرا .وكذلــك وجــود خبــرة عمليــة
ســابقة ،مثــل دمــج العمــل المؤقــت مــع الدراســة وتجربــة العمــل الصيفــي ،وهــي
تســرع االنتقــال إىل الوظيفــة بواقــع  12شـ ً
ـهرا .باإلضافــة إىل توجيــه الشــباب لوظائــف
المســتقبل والقطاعــات الواعــدة والمهــن التــي يطلبهــا ســوق العمــل بمــا يــؤدي إىل
تســريع االنتقــال بواقــع  5أشــهر .والمثيــر لالهتمــام ،أن التقريــر وجــد أن ّ
تحلــي الشــباب
27
ّ
ســرع التوظــف كذلــك بواقــع شــهرين.
بنظــرة تفاؤليــة عــن مســتقبلهم قــد

 .26لالستزادة ،يمكن االطالع
عىل 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 خالل الحكومات المحلية"
الصادر عن مفوضية
المراجعة الداخلية للسلطات
المحلية بإنجلترا

 .27تقرير "الواقع الجديد
للعمل" ،ص  ،5مؤسسة
الشباب األسترالي2018 ،م
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رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

 .28دراسة أثر برامج التخطيط
للبحث عن عمل بين الشباب
في جنوب أفريقيا ،الصادرة
عن معمل عبداللطيف
جميل لمكافحة الفقر
()J-PAL

 .29الشباب خارج العمل
ومقاعد التعليم والتدريب،
ص ،6ملخص فني لمنظمة
العمل الدولية2019 ،م

ولالستزادة ،يمكن االطالع
عىل جهود المنظمات غير
الربحية التي تعمل في
مجال الحقوق العمالية
لمقدمي الرعاية من أفراد
األسر مثل Carers UK
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ومــن الممارســات الرائــدة فــي هــذا المجــال الخطــط الفرديــة أو اتفاقيــات التنشــط
( )Activity Agreementsبيــن الشــباب ومستشــاريهم الذيــن يعملــون عــى
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 حضوريـ ًـا
وإلكترونيـ ًـا 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
زادت الخطــط الفرديــة مــن احتماليــة توظيــف الشــباب بنســبة  22%مقارنــة
28
بأقرانهــم الذيــن اكتفــوا بــورش العمــل المعتــادة.
كمــا تنشــط الــدول فــي إصــاح أنظمــة ســوق العمــل للتأكــد مــن جــودة الوظائــف
وضمــان ظــروف العمــل الالئــق والكريــم للتأكــد مــن عــدم زج الشــباب فــي ظــروف
عمــل قاســية أو غيــر الئقــة أو تعرضهــم لالســتغالل ،ممــا قــد يــؤدي إىل نفورهــم
وارتدادهــم إىل خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب .ومــن تلــك اآلليــات
حمايتهــم بعقــود عمــل ثابتــة ومســتقرة ومنصفــة ،وإلزاميــة تغطيــة عقودهــم
بالتأمينــات االجتماعيــة ،وتوفيــر بيئــة العمــل الالئقــة .كمــا أن هنــاك عــدد مــن
الممارســات الرائــدة لزيــادة المرونــة فــي ســاعات العمــل ،وهــي سياســات مصممــة
الحتــواء فئــة مقدمــي الرعايــة االجتماعيــة وأســر ذوي اإلعاقــة أو المرضــى الذيــن
يرعونهــم ،ليتمكنــوا مــن موازنــة حياتهــم بيــن التزاماتهــم األســرية وبيــن كســب
العيــش بمرونــة فــي ســوق العمــل .إذ أن ســاعات العمــل غيــر المرنــة ،وظــروف
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
29
العـــالم ،أغلبهــم مــن اإلنــاث.

 .4تدابير الحماية االجتماعية

حوافز ومد تغطية التأمين االجتماعي
ومــع تزايــد أنمــاط العمــل المــرن ،وعالقــات 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
حاجــز و ّ
منفــر لدخــول ســوق العمــل ألولئــك الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم
والتدريــب .ولذلــك ســعت العديــد مــن الــدول لتحديــث أنظمــة التقاعــد لديهــا لتشــمل
شــريحة أوســع مــن الموظفيــن ،وخصوصـ ًـا الشــباب العامليــن فــي منشــآت متناهيــة
الصغــر (مثــل األســر المنتجــة) أو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،وعــى وجــه أخــص،
30
الشــباب العاملــون لحســابهم الخــاص أو الممارســين للعمــل الحــر.
كمــا أثمــرت العديــد مــن التجــارب فــي دول العالــم عــن نجــاح فكــرة تقديــم حوافــز عــى
شــكل خصومــات اســتقطاع اشــتراكات التأمينــات االجتماعيــة ألصحــاب العمــل فــي
مقابــل توظيــف الشــباب ،31وتبســيط إجــراءات االنضمــام للتغطيــة التأمينيــة للشــباب
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،وكذلــك رفــع الوعــي المجتمعــي والتواصــل مــع
الشــباب إلبالغهــم بأهميــة التغطيــة التأمينيــة وفــرص شــمولهم بأنظمــة التقاعــد
والتأميــن ضــد إصابــات العمــل والتعطــل عــن العمــل ،وضــرورة اســتعدادهم لمرحلــة
الشــيخوخة مــن خــال االســتعداد المبكــر للتقاعــد وتأمينــه.

 .30مد التأمين االجتماعي
للعمال في االقتصاد غير
الرسمي :دروس من التجارب
الدولية" ،منظمة العمل
الدولية2021 ،م.

 .31مقترح إعادة االلتزام
بتعهد الضمان للشباب،
المفوضية األوروبية ،ص،62
2020م
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رحلة الشباب بين مقاعد
العمل والتعليم والتدريب

 .5تدابير الحماية االجتماعية

اإلعانات النقدية
 .32لالستزادة حول
الممارسات ،انظر "Carer’s
 "Allowanceفي كل من:

بريطانيا

وفــي كثيــر مــن األحيــان ،تلجــأ الــدول إىل تقديــم إعانــات نقديــة مخصصــة للســكان
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات معينــة لالنضمــام لســوق العمــل ،مــع الحــرص عــى أن
يتــم تصميــم تلــك اإلعانــات بشــكل ال يثبّ ــط مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل أو يعــزز
االعتماديــة عــى اإلعانــات الحكوميــة؛ ولكــن يشــجع عــى االنتقــال بيــن مقاعــد العمــل
والتعليــم والتدريــب .ومــن أهــم اإلعانــات النقديــة الضروريــة هــي اإلعانــات المخصصــة
لمقدمــي الرعايــة ألســرهم ،بمــا فــي ذلــك الشــباب ،عندمــا يقومــون برعايــة المرضــى
أو ذوي اإلعاقــة مــن أفــراد عائلتهــم 32.وتكمــن أهميــة اإلعانــة فــي تعويــض خســارة
ســاعات العمــل عندمــا يضطــر الشــاب إىل العمــل فــي دوام جزئــي للتوفيــق بيــن مهــام
الرعايــة المنزليــة غيــر مدفوعــة األجــر وبيــن الوظيفــة.

 .6البيانات واإلحصاءات واألبحاث التخصصية

إيرلندا

أستراليا

66
الوصول للمستقبل

وكأيّ مجــال مــن مجــاالت صناعــة القــرار ،تحتــاج حالــة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل
والتعليــم والتدريــب إىل رصــد إحصائــي وبحــوث وأرقــام دقيقــة لتتبــع انتقالهــم،
والصعوبــات التــي يواجهونهــا ،ومــدى كفايــة السياســات القائمــة وأثرهــا .حيــث تقــوم
بعــض الــدول ،مــن خــال أجهزتهــا الحكوميــة واإلحصائيــة وكذلــك منظماتهــا غيــر
ّ
المعمقــة والطوليــة لفئــة الشــباب واقتــراح
الربحيــة واألكاديميــة ،بإعــداد الدراســات
التوصيــات بشــأنها وتقييــم السياســات الوطنيــة الخاصــة بهــم.
وقــد قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتصميــم اســتبيان تحــت مســمى School-to-
 )Work Transition Survey (SWTSو الــذي أســفر عــن نتائــج لـــ 5دول فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا؛ وهــي مصــر ،األردن ،لبنــان ،فلســطين المحتلــة،
وتونــس .ويهــدف المســح لمســاعدة الحكومــات والمنظمــات غيــر الربحيــة عــى
تصميــم السياســات التــي تخــدم قطــاع العمــل و التوظيــف للشــباب مــن خــال التركيــز
عــى مفهــوم االنتقاليــة لســوق العمــل .حيــث تتبــع المنظمــة منهجيــة فــي قيــاس حالــة
الشــباب ،ال تقتصــر عــى مــدى نشــاطهم الحالــي فقــط ،بــل تضــع فــي عيــن اإلعتبــار
أيضـ ًـا 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
ً
أيضــا " الرضــا الوظيفــي" و التــي بدورهــا أعــادت تعريــف معنــى
عوامــل نوعيــة منهــا
االنتقاليــة لســوق العمــل.

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

 .34مسح العمل والتعليم ،مكتب اإلحصاء األسترالي2021 ،م.

ّ
طــورت العديــد مــن الــدول مســح القــوى العاملــة
كمــا
المعتــاد ليشــمل نشــر مؤشــرات خاصــة بحالــة الشــباب خــارج
مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب ،وتركيبتهــم الســكانية
ً
وخصوصــا بعــد
وخصائصهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة،
اعتمــاده كمؤشــر دولــي ومتطلــب رســمي ضمــن إطــار األهداف
العالميــة للتنميــة المســتدامة  2030تحــت رقــم  33 .8.6.1وقــد
ً
ً
خاصــا بالعمــل والتعليــم ،يركــز
مســحا
طــورت بعــض الــدول
بالتحديــد عــى حالــة مشــاركة الشــباب فــي مقاعــد العمــل
34
والتعليــم والتدريــب وانتقالهــم بينهــا ،مثــل أســتراليا.
ومــن المســوح المهمــة كذلــك ،تلــك التــي ال تركــز فقــط عــى
بحــث حالــة الشــباب ،ولكــن كذلــك حالــة أصحــاب العمــل،
والمهــارات التــي يتطلبونهــا ،ورصــد للشــواغر الوظيفيــة
المتوقعــة فــي ســوق العمــل ،واألجــور المرصــودة ،وغيرهــا مــن
المؤشــرات الضروريــة للتأكــد مــن فهــم جانــب الطلــب بشــكل
واضــح لضمــان جهوزيــة الشــباب للمســتقبل واستشــراف
الوظائــف والتخصصــات المطلوبــة ،ومنهــا عــى ســبيل المثــال
35
مســح مهــارات أصحــاب العمــل فــي بريطانيــا.
باإلضافــة إىل المســوح الدوريــة واإلحصــاءات الرســمية
جانبــي العــرض والطلــب ،تقــوم بعــض مراكــز
التــي تغطــي
َ
36
األبحــاث والفكــر مثــل معهــد أبحــاث العمــل فــي النرويــج
ومؤسســة الشــباب األســترالي 37بإصــدار دراســات ُطوليــة
وتتبُّ عيــة لحالــة الشــباب تمتــد ألكثــر مــن  10ســنوات (قبــل
تركهــم لمقاعــد الدراســة ،وأثنــاء تجربــة انتقالهــم ،وحتــى بعــد
فتــرات اســتقرارهم) لفهــم أعمــق حيــال تجربتهــم فــي الحيــاة
ومســيرتهم بيــن مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب .ويوفــر
ً
عمقــا فــي فهــم تجربــة الشــباب
هــذا النــوع مــن الدراســات
ً
وآفاقــا لتقديــم الحلــول لهــم تأخــذ باالعتبــار مســاراتهم
الحياتيــة.

 .35مسح مهارات أصحاب العمل ،وزارة التعليم البريطانية2020 ،م.

ولالستزادة ،يمكن اإلطالع عىل إصدار "استشراف المهارات:
مسوح أصحاب العمل" الصادر عن مؤسسة األوروبية للتدريب،
2017م.

 .36دراسة "هل يمكن لخبرة العمل للمراهقين أن تحمي الشباب
ّ
سكانية طولية للشباب خارج
المعرض للهشاشة" دراسة
مقاعد العمل والتعليم والتدريب" ،مجلة التعليم والعمل،
2022م .الباحثونJannike Gottschalk Ballo, Mari Amdahl :
. Heglum, Wendy Nilsen & Vilde Hoff Bernstrøm

 .37تقرير "الواقع الجديد للعمل" ،ص  ،5مؤسسة الشباب األسترالي،
التجارب الدولية إلدماج فئة الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب
2018م.
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الجهود الوطنية لدعم فئة
الشباب خارج مقاعد العمل
والتعليم والتدريب
ً
نظــرا لمــا يشــكله الشــباب مــن شــريحة واســعة فــي
المجتمــع واالقتصــاد الوطنــي ،اهتمــت المملكــة
بشــكل كبيــر بفئــة الشــباب وتوفيــر فــرص العيــش
الكريــم لهــم ومســاعدتهم عــى دخــول ســوق العمــل
عبــر مبــادرات التوطيــن والتوظيــف والتدريــب واالبتعاث
وغيرهــا .ونســتعرض مــن خــال هــذا الفصــل أبــرز
السياســات والتدخــات والمشــاريع القائمــة والمعلــن
عنهــا فــي مجــال إدمــاج فئــة الشــباب خــارج مقاعــد
العمــل والتعليــم والتدريــب.
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 .1االستراتيجيات الوطنية
يعــد برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية (البرنامــج التنفيــذي لرؤيــة المملكــة  )2030أكثــر
ً
وطموحــا لتمكيــن فئــة الشــباب ،مــع التركيــز عــى
االســتراتيجيات الوطنيــة شــمولية
ضمــان جاهزيــة القــدرات البشــرية الوطنيــة للمســتقبل ،وإعــداد مواطــن منافــس
ً
ً
بــدءا مــن مقاعــد
عالميــــا .إذ يعمــل البرنامــج عــى كامـــــل تجربــة الطفــل والشــاب،
التعليــم المبكــر ،ثــم خــال رحلتــه بيــن مقاعــد التعليــم األساســي والمهنــي والجامعــي
ُّ
التعلــم مــدى الحياة .ويســتثمر
والعالــي ،ثــم أثنــاء فتــرة انتقالــه إىل ســوق العمــل ورحلــة
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
والتدريــب مــن  16%إىل  10%بحلــول عــام 2025م.
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.
كمــا ُأســند للبرنامــج أهــداف رؤيــة المملكــة  2030االســتراتيجية ذات العالقــة ببنــاء
رحلــة تعليميــة متكاملــة ،وتعزيــز مخرجــات التعليــم ،وتحســين تكافــؤ فــرص الحصــول
عــى التعليــم ،وتعزيــز مشــاركة األســرة فــي التحضيــر لمســتقبل أبنائهــا ،والتوســع فــي
ً
تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل ،وضمــان المواءمــة بيــن مخرجــات
التدريــب المهنــي
التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل ،وتحســين جاهزيــة الشــباب لدخــول ســوق العمــل.
ـددا واسـ ً
وتشــمل هــذه األهــداف بــكل شــمولية عـ ً
ـعا مــن الــدروس المســتفادة دوليـ ًـا
حــول ســبل إدمــاج واحتــواء والحــد مــن بقــاء الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم
والتدريــب.
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 .38وثيقة برنامج تنمية القدرات
البشرية2021 ،م.

 .39وثيقة برنامج جودة الحياة،
2021م.

" .40استراتيجية سوق العمل:
وثيقة موجزة" ،وزارة
الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية2021 ،م.

 .41قرار مجلس الوزراء
رقم ( )339وتاريخ
1442/6/20هـ ،صحيفة أم
القرى2021 ،م.
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ويشــمل البرنامــج مبــادرات نوعيــة مثــل إنشــاء وحــدة الستشــراف العــرض والطلــب فــي
ســوق العمــل مــن خــال قيــاس الفجــوة بيــن متطلبــات ســوق العمــل وعــدد المــوارد
البشــرية المؤهلــة ،والتنبــؤ باحتياجــات ســوق العمــل مــن ناحيــة العــدد والمهــارات
المطلوبــة .كمــا يحتــوي البرنامــج عــى مبــادرات متنوعــة لإلرشــاد المهنــي الشــامل،
والتوجيــه واإلرشــاد المهنــي للطــاب ،وقســائم التدريــب المدفوعــة لألفــراد ،وبرنامــج
38
وطنــي لتحفيــز أصحــاب العمــل لاللتــزام بتوفيــر فــرص التدريــب.
كمــا ُأســندت مجموعــة مــن المبــادرات المهمــة كذلــك فــي هــذا الصــدد لبرنامــج آخــر مــن
برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وهــو برنامــج جــودة الحيــاة ،حيــث يقــوم البرنامــج
مــن خــال مركــز برنامــج جــودة الحيــاة عــى تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب،
والبرنامــج الوطنــي للشــباب ،واللذيــن يســتهدفان اســتثمار شــغف الشــباب واحتضــان
مهاراتهــم وترســيخ قيــم االنتمــاء الوطنــي واالعتــزاز الثقافــي بينهــم وتنميــة روح العمــل
َ
والمواطنــة العالميــة لديهــم ليكونــوا قــادة فــي صناعــة
التطوعــي وحــس المســؤولية
39
المســتقبل.

 .2منظومة الحماية االجتماعية
سوق العمل ،التأمينات االجتماعية ،مبادرات تنمية الموارد البشرية
فيمــا أطلــق مجلــس الــوزراء بنهايــة عــام 2020م اســتراتيجية ســوق العمــل 40بهــدف
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 ،وخصوصـ ًـا لمــن يصعــب توظيفهــم ،وتعزيــز منصــات التوظيــف اإللكترونيــة.
كمــا وافــق مجلــس الــوزراء فــي بدايــة عــام 2021م عــى إنشــاء منصــة وطنيــة موحــدة
للتوظيــف ،تســتهدف توحيــد وتحســين ورفــع كفايــة اإلجــراءات الخاصــة باســتقبال
ومعالجــة جميــع متطلبــات التوظيــف لكافــة األطــراف ذوي العالقــة مــن أفــراد
41
وقطاعــات عامــة وخاصــة.

و شــهدت األعــوام األخيــرة قفــزات نوعيــة فــي تطويــر نظــام الضمــان االجتماعــي مــن
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
االقتصــادي .وهــذا التوجــه الجديــد حتــم تغييــر طريقــة العمــل ،وحتــى تطويــر نظــام
الضمــان االجتماعــي 42ليتحــول 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
المســتفيدين مــن االعتمــاد عــى الدعــم المــادي مــن الــوزارة إىل مســتفيدين قادريــن
عــى اإلنتــاج وتزويدهــم بالممكنــات التــي تســاعدهم فــي االعتمــاد عــى الــذات .وبلــغ
عــدد المتدربيــن خــال عــام 2021م ( )30,939ضمانيـ ًـا .ويظهــر التقريــر الســنوي للــوزارة
عزمهــا العمــل عــى مشــروع بنــاء منصــة إلكترونيــة لتمكيــن مســتفيدي الضمــان مــن
ســوق العمــل يهــدف إىل بنــاء وتنفيــذ نظــام متكامــل لتمكيــن وإدمــاج المســتفيدين
فــي ســوق العمــل ،ويتضمــن تطويــر نظــام الحاســب اآللــي ألتمتــة نظــام تمكيــن وإدمــاج
المســتفيدين بمــا فــي ذلــك ا إيجــاد منصــة إلكترونيــة موحــدة تقــدم كافــة خدمــات
43
التمكيــن للمســتفيدين وفــرز المســتفيدين مــن حيــث القــدرة عــى العمــل.
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
والتأهيــل لمســتفيديها ،ومنهــا مشــاريع تمكيــن ذوي اإلعاقــة وتمكيــن األيتــام ذوي
الظــروف الخاصــة مــن االســتقالل الــذي يهــدف إىل تأهيــل وتمكيــن  500يتيــم مــن
ذوي الظــروف الخاصــة وتقديــم الدعــم والمســاندة لهــم مــن (الذكــور واإلنــاث) الراغبيــن
فــي االســتقاللية التامــة عــن الخدمــات الرعويــة ،وذلــك عــن طريــق التأهيــل والتدريــب
لســوق العمــل ورفــع جــودة الممكنــات بدعــم المشــاريع واإللحــاق بالوظائــف الداعمــة
الســتقالليتهم والعمــل عــى تملكهــم مســاكن لدمجهــم فــي المجتمــع تمهيـ ً
ـدا إلغــاق
البيــوت االجتماعيــة.

 .42نظام الضمان االجتماعي،
الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م )32/بتاريخ
1442/4/4هـ.

 .43تقرير منجزات قطاعات
وزارة الموارد البشرية (الربع
األول م،)2022

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
قــرارات لتوطيــن مئــات اآلالف مــن الوظائــف والمهــن ،مــن خــال  3مســارات وهــي:
التوطيــن القطاعــي ،بالتشــارك مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،بحيــث يتــم تحديــد
ـاء عــى عــدد الباحثيــن و المؤهليــن لتشــغيل هــذه المهــن؛ ومســار التوطيــن
المهــن بنـ ً
المناطقــي :بالتعــاون مــع إمــارات المناطــق بحســب ظــروف ســوق العمــل المحليــة؛
ومســار أنمــاط العمــل :لتوفيــر أشــكال مختلفــة مــن التعاقــدات الوظيفيــة وهــي (العمل
الحــر  ،44العمــل عــن بعــد  ،45العمــل المــرن .)46
ومــن برامــج صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية فــي هــذا الصــدد ،برنامــج دعــم العمــل
الحــر ،والــذي يدعــم توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لممارســي العمــل الحــر ،وذلــك بدفــع
الصنــدوق لنســبة مــن اشــتراك التأمينــات االجتماعيــة نيابــة عــن ممــارس العمــل الحــر
المشــترك فــي البرنامــج مــع اشــتراكه فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.
ويصــل الدعــم إىل  540ريــال شـ ً
ـهريا فــي الســنة األوىل مــن ممارســة العمل الحــر ،و 360
ـهريا فــي الســنة الثانيــة .ويتكفــل العامــل الحــر نســبة  18%مــن دخلــه شــهرياً
ريــال شـ ً
ليتمكــن مــن االشــتراك االختيــاري لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 47.كمــا
أن هنــاك مبادرتيــن متخصصتيــن فــي دعــم العمــل الحــر فــي مجــاالت النقــل الموجــه
وتوصيــل الطلبــات.
ومــن مبــادرات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية المتعلقــة بقيــود وصــول الشــباب إىل
48
مقاعــد العمــل ،مثــل قيــود الوصــول أو احتياجــات رعايــة األطفــال ،مبادرتــي ُوصــول
ً
ّ
ودعمــا لخدمــات ضيافــة األطفــال
وقــرة .49والتــي توفــر المواصــات للمــرأة العاملــة،
لألمهــات العامــات (وال يشــمل ذلــك دعــم المواصــات للرجــل ،أو دعــم ضيافــة األطفال
لآلبــاء ،وال دعــم غيــر األطفــال مــن محتاجــي الرعايــة النهاريــة مــن أفــراد أســرة العامــل
والعاملــة).

كمــا يقــدم صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية برنامــج دعــم التوظيــف ،50ويهــدف البرنامــج
لدعــم الباحثيــن والباحثــات عــن عمــل فــي القطــاع الخــاص بتحمــل الصنــدوق نســبة مــن
أجــر الموظــف ،ويشــمل البرنامــج دعــم جميــع الوظائــف فــي القطــاع الخــاص للــدوام
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
ً
مؤخــرا ليتضمــن
حافــز لدعــم الباحثيــن عــن عمــل ،وهــو البرنامــج الــذي تــم تحديثــه
اشــتراطات إضافيــة لضمــان احتيــاج المســتفيد وعــدم اعتماديتــه عــى الدعــم الحكومي
أو التكاســل والتثبيــط مــن الســعي للحصــول عــى فــرص عمــل .باإلضافــة إىل برنامــج
ســبُ ل ،وهــو أحــد أحــدث المبــادرات الخاصــة بتقديــم خدمــات اإلرشــاد المهنــي للشــباب
ُ
مــن طــاب ثانــوي ،أو طــاب جامعــات ومعاهــد ،أو باحثيــن عــن عمــل ،أو موظفيــن .بمــا
فــي ذلــك مقاييــس الميــول ،واإلرشــاد حــول المســار الوظيفــي والتخصصــات ومهــن
المســتقبل ،ومهــارات إعــداد الســيرة الذاتيــة واالســتعداد للمقابــات الوظيفيــة ،وإتاحــة
51
التواصــل مــع مرشــدين مهنييــن.
ويقــدم بنــك التنميــة االجتماعيــة مجموعــة مــن منتجــات تمويــل العمــل الحــر لألفــراد
(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.
53
لكــن المنتجــات تتطلــب وجــود كفيــل غــارم لألفــراد 52وكذلــك لألســر المنتجــة.
ً
عــددا مــن أوجــه الرعايــة
ومــن المالحــظ فــي نظــام العمــل الســعودي أنــه يراعــي
وااللتزامــات األســرية ،ومنهــا حــق العامــل الــذي يثبــت مرضــه فــي إجــازة مرضيــة
مدفوعــة األجــل بشــكل متناقــص (دون العامــل الــذي يرعــى مريضـ ًـا مــن أســرته) ،كمــا
يســمح للعاملــة أن تأخــذ بقصــد إرضــاع مولودهــا فتــرة أو فتــرات لالســتراحة ال تزيــد
فــي مجموعهــا عــن الســاعة فــي اليــوم الواحــد ،ويســمح لهــا فــي حــال إنجــاب طفــل
ً
ً
مســتمرا
مرافقــا
مريــض أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتتطلــب حالتــه الصحيــة
الحــق فــي إجــازة مدتهــا شــهر بأجــر كامــل ،وشـ ً
ـهرا آخــر بــدون أجــر (لكــن هــذه اإلجــراءات
ال تنطبــق عــى غيــر الطفــل مــن محتاجــي الرعايــة مــن أفــراد األســرة؛ وال ســاعة رعايــة
لغيــر الرضيــع).

 .50برنامج دعم التوظيف2022 ،م

 .51منصة سبل2022 ،م

 .52دليل المستخدم ،شرط
الكفيل في منتجات تمويل
األفراد2022 ،م.

 .53المنصة الوطنية لألسر
المنتجة ،شرط الكفيل،
2022م
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 .3منظومة الحماية االجتماعية
مساهمات المنظمات غير الربحية
تقــوم منظمــات القطــاع غيــر الربحــي بــأدوار مهمــة فــي تمكيــن الفئــات األشــد حاجــة،
بحكــم تواجدهــا فــي الميــدان وتواصلهــا المباشــر والمســتمر مــع المســتفيدين ومتابعة
احتياجاتهــم .وقــد بــرزت عــدد مــن المبــادرات التمكينيــة المتميــزة لمنظمــات القطــاع
غيــر الربحــي فــي تمكيــن الفئــات األشــد الحاجــة مــن الشــباب .ونســوق مــن ضمــن هــذه
المبــادرات عــى اســتعراض األمثلــة:
ملتقــى عصامــي للجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام (إنســان) والتــي تهــدف إىل
توظيــف مســتفيدي جمعيــات رعايــة األيتــام فــي الســعودية بالتعــاون مــع شــركات
القطــاع الخــاص ،والتــي تقــوم بدورهــا بعــرض الوظائــف الشــاغرة لديهــم عــى
54
(منصــة عصامــي) اإللكترونيــة.

مبــادرة مؤسســة ســعي الوقفيــة لتأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وبالشــراكة مــع مؤسســة الملــك خالدتقــوم بإقامــة برامــج تدريبيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة قبــل وبعــد االلتحــاق بســوق العمــل ،وخلــق الفــرص الوظيفيــة
المناســبة لــذوي اإلعاقــة فــي مختلــف القطاعــات ،باإلضافــة إىل العمــل عــى
55
ضمــان اســتمراريتهم وتطويــر قدراتهــم.

 .54ملتقى ومنصة عصامي

أنشــأت وزارة المــوارد والتنميــة االجتماعيــة وبالتعــاون مــع وزارة التعليــم
والقطاعيــن غيــر الربحــي والخــاص جمعيــة دعــم التعليــم (تعلــم) بدايــة هــذا العــام،
والتــي مــن المرتقــب أن توفــر برامــج الدعــم والتأهيــل لفئــة الشــباب الضمانييــن
ً
عامــا.
فــي الفئــة العمريــة ( 15إىل )24

وبالرغــم مــن قــدرة القطــاع غيــر الربحــي عــى ابتــكار الحلــول وحشــد التمويــل لخدمــة
الشــباب ونجاحهــم فــي إيصــال الخدمــات والبرامــج التنمويــة لهــم ،إال ّ
أن القطــاع غيــر
الربحــي مــازال متراجعـ ًـا فــي المســاهمة فــي توليــد فــرص التوظيــف بشــكل عــام.
 .55الموقع اإللكتروني
لمؤسسة سعي
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وتقــوم المؤسســات المانحــة فــي المملكــة بجهــود بالغــة فــي تنفيــذ البرامــج ودعمهــا
عــى مســتوى المناطــق .ولكــن مــن المالحــظ 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
عــام والمؤسســات المانحــة بشــكل خــاص.

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

تمكين حياة عامرة وصحية

34%

30%

تمكين المسؤولية اإلجتماعية

24%

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

10%

تنمية وتنويع االقتصاد

2%

زيادة معدالت التوظيف

0%

تعزيز فاعلية الحكومية
* تحليل مؤسسة الملك خالد
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 .4مبادرات منظومة التعليم والتدريب
ويجــري العمــل حاليـ ًـا 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
ً
وتاريخيــا ،عــادة مــا اقتصــر هــذا النــوع مــن التعليــم عــى فئــة الذكــور ،ممــا
التعليــم.
ً
يشــكل ســببا مــن أســباب تزايــد حالــة الشــابات خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.
إذ لــم تتجــاوز نســبة التحــاق الشــابات فــي التدريــب التقنــي والمهنــي أكثــر مــن  4%مــن
56
مجمــوع المتدربيــن حتــى عــام 2017م.

 .56مسح التعليم والتدريب،
ص ،38الهيئة العامة
لإلحصاء2017 ،م.
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كمــا تجــدر اإلشــارة إىل بعــض القــرارات الحديثــة لمجلــس شــؤون الجامعــات ،والتــي
تصــب فــي إطــار تحســين تجربــة انتقــال الشــباب بيــن مقاعــد العمــل والتعليــم
الضعــف فــي التخصصــات التــي يطلبهــا ســوق
والتدريــب ،ومنهــا رفــع القبــول إىل ِ
العمــل ،وتخفيــض القبــول إىل النصــف فــي التخصصــات غيــر المتوائمــة مــع ســوق
العمــل .كمــا أصــدر مجلــس شــؤون الجامعــات قــراره بتوســع الجامعــات فــي تطبيــق
الشــهادات االحترافيــة والمهنيــة لجميــع التخصصــات؛ لرفــع المســتوى المهــاري للطالب
والطالبــات الجامعييــن ،بمــا ينعكــس عــى إعدادهــم لســوق العمــل بشــكل احترافــي
َّ
تضمنــت القــرارات الصــادرة مــن مجلــس شــؤون
وأكثــر كفــاءة .إضافــة اىل ذلــك،
الجامعــات قيــام الجامعــات بقيــاس نســبة توظيــف خريجيهــا لــكل تخصــص ،وكذلــك

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 يُ نشــر
عــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة؛ ممــا يعطــي مؤشــرات عــى أهميــة التنافــس
للمواءمــة بيــن برامجهــا األكاديميــة ومتطلبــات واحتياجــات ســوق
بيــن الجامعــات
َ
العمــل المحلــي والدولــي .ومــن شــأن هــذا القــرار أن يســاعد فــي ردم الفجــوة بيــن
توقعــات الطــاب وواقــع ســوق العمــل ،ويســاعد الشــباب عــى رســم حياتهــم
وإدارة مســاراتهم المهنيــة بشــكل يسـ ّـهل مــن عمليــة االنتقــال بيــن مقاعــد العمــل
57
والتعليــم والتدريــب.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد أصــدر مجلــس شــؤون الجامعــات قـ ً
ـرارا بتحويــل  40كليــة
نظريــة فــي بعــض المحافظــات إىل كليــات تطبيقيــة( :صحيــة ،تقنيــة ،وهندســية)
ضمــن الحزمــة األوىل ،ليصــل عــدد الكليــات التطبيقيــة فــي المملكــة إىل 75
كليــة تطبيقيــة ،وترشــيد القبــول فــي البرامــج األكاديميــة النظريــة األخــرى فــي
تلــك الكليــات غيــر المتوافقــة مــع الخريطــة الحراريــة الحتياجــات ســوق العمــل،
مــع زيــادة أعــداد القبــول فــي الكليــات التطبيقيــة مــن خــال اســتيعاب الطــاب
ً
ً
ً
توائمــا مــع احتياجــات
تطبيقيــا تعــد أكثــر
برنامجــا
والطالبــات فــي أكثــر مــن 80
التنميــة وســوق العمــل واالحتيــاج الوطنــي الســتثمار تأهيــل الكــوادر الوطنيــة
مــن الطــاب والطالبــات فــي التخصصــات التــي تتــواءم مــع التنميــة المســتدامة
والمشــاريع الوطنيــة الكبــرى.
كمــا أطلــق صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء،
رئيــس لجنــة برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية ،خــال هــذا العــام االســتراتيجية
الجديــدة لبرنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث 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
االشــتراطات والقيــود التــي كانــت تحــول دون تمكيــن الشــباب مــن رســم مســار
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.

 .57قرارات مجلس شؤون
الجامعات ،وكالة االنباء
السعودية2022 ،م.
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التوصيات

أظهــر التحليــل الكيفــي للشــباب الحاجــة لتفصيــل الحلــول والتدخــات
ً
ً
تحقيقا لإلدماج االجتماعــي واالقتصادي
ـتجابة للتحديــات التــي تواجههــم،
اسـ
المرجــو لمــن هــم خــارج ســوق العمــل ومقاعــد التعليــم والتدريــب ،ولمنــع
تســرب المزيــد مــن الشــباب لهــذه الفئــة .كمــا ّ
أن معالجــة تحديــات هــذه
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
والتدريــب ،وتوفيــر فــرص العمــل الالئقــة والمالئمــة مــن خــال توفيــر
ضمانــات حمايــة اجتماعيــة خاصــة بهــم ،ومشــاركة الحلــول لتفــادي ضعــف
تصميــم البرامــج والتدخــات لخدمــة هــذه الفئــة بشــكل علمــي مبنــي عــى
األدلــة والبيانــات الكميــة والكيفيــة.

أو ً
ال:
توفير فرص العمل الالئق والتمويل للشباب
 .1تعديــل الفقــرة ( )3مــن المــادة الحاديــة والخمســون بعــد المائــة مــن نظــام العمــل
الخاصــة بإعطــاء إجــازة مدتهــا شــهر بأجــر كامــل ،وشــهر آخــر بــدون أجــر ،ليشــمل
الموظفيــن مــن الجنســين الذيــن يقومــون عــى رعايــة قريــب مــن الدرجــة األوىل
(وليــس فقــط الطفــل الرضيــع) فــي حــال كان الشــخص الــذي تتــم رعايتــه مريضـ ًـا
أو مــن ذوي اإلعاقــة.
 .2تعديــل المــادة الرابعــة والخمســون بعــد المائــة فــي نظــام العمــل لتكــون ســاعة رعاية
(ســواء بقصــد الرضاعــة أو تلبيــة االحتياجــات الصحيــة واالجتماعيــة والشــخصية)
متاحــة لجميــع الموظفيــن القائميــن عــى رعايــة أحــد أفــراد أســرتهم مــن الدرجــة
األوىل (وليــس فقــط الطفــل الرضيــع) ،وبموجــب تقاريــر طبيــة موثوقــة.
ِّ
الموظــف للشــباب فــي اشــتراكات
 .3خفــض مســاهمة حصــة صاحــب العمــل
ً
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة لتصبــح بقيمــة  5%عوضــا عــن ،9%
كمحفــز لتوظيــف القطــاع الخــاص للشــباب حتــى بلوغهــم الـــ 25عامـ ًـا .والنظــر فــي أن
يغطــي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية قيمــة االشــتراك المتبقــي.
 .4مــد الحمايــة التأمينيــة لوظائــف االقتصــاد التشــاركي والرقمــي ،مــن خــال توســيع
نطــاق دعــم العمــل الحــر واالشــتراك االختيــاري لــدى المؤسســة العامــة للتأمينــات
ً
اختياريــا بمنافــع نظــام التأميــن ضــد
االجتماعيــة ،ليشــمل تغطيــة المشــتركين
التعطــل عــن العمــل (ســاند) ،وكذلــك منافــع األخطــار المهنيــة؛ عــى أن يتــم خفــض
قيمــة االشــتراك مــن  18%حاليـ ًـا إىل مــا ال يتجــاوز حصــة الموظــف بعقــد عنــد .9%
والنظــر فــي أن يغطــي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية قيمــة االشــتراك المتبقــي.
 .5توســيع نطــاق مبــادرة (وصــول) لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ،مــن خــال عــدم
قصرهــا عــى النســاء العامــات فقــط ،وتضميــن فئــة الشــباب فــي الفئــة العمريــة
( 15إىل  )29عامـ ًـا فــي حــال انخفــاض الدخــل ،لدعــم المواصــات للوصــول لمقــرات
عملهــم والمقابــات الوظيفيــة.
 .6توســيع نطــاق مبــادرة (قـ ّـرة) لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية ،مــن خــال شــمول
المبــادرة لكافــة الموظفيــن المحتاجيــن لدعــم الرعايــة النهاريــة ألفــراد أســرهم ،مثــل
دعــم ضيافــة األطفــال لآلبــاء واألمهــات بشــكل متكافــئ ،ودعــم غيــر األطفــال مــن
محتاجــي الرعايــة النهاريــة مــن أفــراد أســرة العامــل والعاملــة مــن المرضــى وذوي
اإلعاقــة.
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 .7تنويــع مبــادرات دعــم العمــل الحــر لــدى صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية لتتجــاوز (توصيــل
الطلبــات والنقــل الموجــه) فقــط ،وإنمــا إطــاق مبــادرات رديفــة للراغبيــن فــي العمــل الحــر
مــن الشــباب الذيــن يقيمــون فــي مــدن صغيــرة ال تتحقــق فيهــا جــدوى منصــات االقتصــاد
التشــاركي؛ عبــر تصميــم مبــادرات دعــم العمــل الحــر لتتناســب مــع االقتصاديــات المحليــة
للمــدن الصغيــرة والمتوســطة والتنميــة الريفيــة.
 .8التوعيــة حــول منصــات دعــم التوظيــف الحكوميــة ،مــن خــال التعــاون مــع المــدارس
والجامعــات والمنظمــات غيــر الربحيــة العاملــة مــع الشــباب؛ وعــى وجــه الخصــوص فــي
المــدن الصغيــرة والمتوســطة.
 .9إيقــاف العمــل بشــرط الكفيــل الغــارم لــدى بنــك التنميــة االجتماعيــة والجهــات الممولــة
لمشــاريع العمــل الحــر والمشــاريع متناهيــة الصغــر ،لمــا تســببه مــن أثــر ســلبي عــى اســتقرار
أفــراد األســر المكفولــة والكافلــة .عــى أن يقــوم البنــك بوضــع اســتراتيجية وإدارة خاصــة
بالقــروض غيــر العاملــة ومحتملــة التعثــر ،تشــمل الخيــارات المتاحــة للتعامــل مــع حــاالت
التعثــر مثــل اســتراتيجية االحتفــاظ أو إعــادة الهيكلــة ،بيــع أو شــطب القــروض ،الضمانــات،
الخيــارات القانونيــة ،والخيــارات خــارج المحكمــة ،واالســتفادة مــن أي برامــج دعــم حكومــي
ذات عالقــة مثــل برنامــج كفالــة وغيرهــا التــي تغنــي عــن اســتمرار العمــل بالكفالــة الغرميــة.

ً
ثانيا:
تحسين تجربة وصول الشباب إىل الفرص في النظام التعليمي
 .1اســتحداث وظيفــة (مرشــد مهنــي) فــي مــدارس المرحلــة الثانويــة والكليــات التقنيــة
والجامعــات.
 .2إلزاميــة التدريــب التعاونــي ،أو تجربــة العمــل الصيفــي ،أو التطــوع لمــدة ثالثــة أشــهر ،كشــرط
للتخــرج بهــدف دعــم إكســاب الطــاب للخبــرة العمليــة مبكـ ً
ـرا وإعدادهــم لالنضمــام لســوق
العمــل بعــد اســتكمال التعليــم األساســي أو التقنــي أو الجامعــي.
 .3منــع 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
الطــاب وأوليــاء أمورهــم لشــهادة ّ
موثقــة طبــق األصــل مــن خــال القنــوات اإللكترونيــة،
دون الحاجــة لتدخــل المدرســة.
 .4إلــزام طــاب المرحلــة المتوســطة باالنضمــام لبرنامــج مهــارات حيــاة عالــي الجــودة بهــدف
دعمهــم فــي تطويــر ســيرهم الذاتيــة واختيــار المســارات التعليميــة والمهنيــة المناســبة لهــم.
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 .5دراســة أســباب تراجــع أداء الطــاب فــي اختبــارات القبــول (القــدرات والتحصيلــي) لدى الشــباب
فــي المــدن الصغيــرة والمتوســطة مقارنــة بنظرائهــم مــن ســكان المــدن الكبرى.

ً
ثالثا:
تطوير آليات الوصول إىل (والتواصل مع) الشباب األشد حاجة
ممن هم خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب
 .1دعــم دور وكاالت ومكاتــب الشــؤون التنمويــة فــي أجهــزة إمــارات المناطــق
والمحافظــات ،وهيئــات تطويــر المناطــق والمــدن المحافظــات ،وشــركات المشــاريع
الكبــرى لرؤيــة المملكــة  2030داخــل نطاقهــا الجغرافــي ،بتقديــم البرامــج والتدخــات
ً
عامــا ،بمــا فــي ذلــك:
التــي تســتهدف الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن ( 15إىل )24
إنشــاء مكاتــب ســهلة الوصــول وشــاملة لخدمــات التوظيــف واإلرشــاد المهنــي،
ّ
تمكــن الشــباب مــن التعــرف عــى واقــع ومســتقبل االقتصــاد المحلــي والمهــن
المطلوبــة والمهــارات المتوقعــة والفــرص القادمــة ،بهــدف إعــداد الشــباب فــي
كل منطقــة للمســاهمة فــي مســتقبل مناطقهــم ومدنهــم ومحافظاتهــم بحســب
خطــط التنميــة المحليــة وآفــاق اقتصــاد المنطقــة.
تطويــر برامــج اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي والمهنــي ،مــن خــال العامليــن
االجتماعييــن فــي المــدارس والجامعــات.
تشــجيع إنشــاء األكاديميــات والمراكــز التدريبيــة التقنيــة والمهنيــة المنتهيــة
بالتوظيــف فــي مشــاريع تطويــر المناطــق والشــركات الكبــرى العاملــة فــي
االقتصــاد المحلــي.
دعــم مشــاريع العمــل الحــر وريــادة األعمــال بالتعــاون مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة وبنــك التنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة الموارد البشــرية.
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 .2إنشــاء برنامــج ثقافــي إثرائــي يركــز عــى نقــل الخبــرات والتجــارب وتعليــم االهتمــام
بالثقافــة والمــوروث والتــراث والقيــم الســعودية األصيلــة وتواصــل األطفــال
والشــباب مــع كبــار الســن ،بهــدف تحفيــز فــرص التواصــل بيــن األجيــال فــي مراكــز
رعايــة كبــار الســن ،و واحــات كبــار الســن ،و مراكــز الرعايــة النهاريــة ،و مراكــز ضيافــة
األطفــال ،ومــدارس التعليــم المبكــر ،والصفــوف األوليــة فــي المــدارس ،بالتعــاون
بيــن وزارة التعليــم ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
 .3قيــام المؤسســات المانحــة بتوجيــه حصــة أكبــر مــن مشــاريعها فــي المــدن الصغيــرة
والمتوســطة ،ودعــم المؤسســات المانحــة للجمعيــات المختصــة بالتعليــم والتدريــب
والتأهيــل لســوق العمــل فيهــا ،دعمـ ًـا لتلبيــة احتياجــات الشــباب.
 .4تخصيــص برنامــج وطنــي لمكافحــة اإلكتئــاب وإنشــاء خــط ســاخن لالســتجابة
للطــوارئ النفســية واألفــكار االنتحاريــة ،لتقديــم الدعــم والتوجيــه النفســي الــذي
يحتاجــه الشــباب فــي هــذه الفئــة العمريــة.

82
الوصول للمستقبل

 .5تصميــم برامــج وتدخــات تســتهدف رفــع مهــارات أبنــاء األســر الضمانيــة وخلق عالقة
بيــن األخصائــي االجتماعــي مــن الجانــب الحكومــي أو فــي المنظمــات غيــر الربحيــة
الراعيــة لألســر الضمانيــة مــع شــباب هــذه األســر ومتابعــة حالتهــم االجتماعيــة
واالقتصاديــة وتضمينهــم فــي خطــة تنميــة األســرة وبنــاء خطــط شــخصية لهــم
إلدارة أهدافهــم المســتقبلية ومســاراتهم المهنيــة والتعليميــة.

ً
رابعا:
تعزيز قدرة الشباب عىل رسم مسار مستقبلهم
 .1تطويــر برامــج اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي والمهنــي المخصصــة للفئــة األشــد حاجــة
مــن الشــباب مــن قبــل العامليــن مــع الشــباب ،لتعزيــز قــدرة الشــباب عــى التعبيــر
عــن أنفســهم واختيــار مســاراتهم فــي الحيــاة بشــكل أفضــل واســتعدادهم لمهــارات
ومهــن وفــرص وقطاعــات المســتقبل.
 .2قيــام 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 ( 15إىل  )24عامـ ًـا ،لقــدرة الجمعيــات عــى الوصــول
لألشــد حاجــة مــن الشــباب فــي المجتمــع.
 .3تشــكيل لجنــة وطنيــة لنظــام اإلنذار/التنبيــه المبكــر ّ
والتتبّ ــع للكشــف عــن الشــباب
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.
 .4اســتكمال 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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ً
خامسا:
تطوير البرامج والتدخالت المبنية
عىل األدلة والبراهين لخدمة فئة الشباب
 .1اســتكمال نقــص المســوحات الوطنيــة الخاصــة بفئــة الشــباب مــن قبــل الهيئــة
العامــة لإلحصــاء وبالتعــاون مــع برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية:
إصــدار مؤشــر الشــباب خــارج العمــل والتعليــم والتدريــب بدوريــة ربــع ســنوية بحســب
الجنــس ،والجنســية ،والمنطقــة اإلداريــة.
تصميم وتنفيذ مسح التنقل بين التعليم والعمل (.)SWTS
إصــدار مســح التعليــم والتدريــب بشــكل ســنوي وتوســيعه ليشــمل تجربــة العمــل
ُّ
التعلــم.
الصيفــي ،وتجربــة الممارســة المهنيــة أو العمــل الجزئــي أثنــاء مراحــل
تطوير نشرة سوق العمل لتضمن التفصيالت التالية:
معــدالت البطالــة والمشــاركة االقتصاديــة بحســب الفئــات العمريــة
والمناطــق اإلداريــة
معــدالت البطالــة والمشــاركة االقتصاديــة بحســب فئــات الدخل/األجــر
الخمســة ()quintiles
أعــداد المشــتغلين عــى رأس العمــل بحســب الجنــس ،والجنســية ،والمنطقة
اإلداريــة ،وفئــات ســاعات العمــل ،مــن واقــع المســح األســري الميداني
أعــداد المشــتغلين حســب المجموعــة الرئيســية للنشــاط االقتصــادي،
والمهنــة ،وفئــات ســاعات العمــل ،مــن واقــع المســح األســري الميدانــي
إجــراء مســح طولــي ( )longitudinal surveyللشــباب الحالييــن خــارج مقاعــد التعليــم
والتدريــب والتأهيــل ومتابعــة حالــة تنقلهــم ورحلتهــم المعيشــية للخمســة ســنوات
القادمــة ،دعمـ ًـا لتوفيــر المؤشــرات الكميــة المرحليــة للشــباب فــي الفئــة العمريــة ( 15إىل
ً
عامــا.
)24

* دليل مؤسسة الملك خالد
لتطوير األبحاث الكيفية للشباب
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 .2تبنــي منهجيــة المتابعــة والتقييــم للبرامــج والتدخــات الخاصــة بفئــة الشــباب بشــكل
عــام وفئــة الشــباب خــارج العمــل والتعليــم والتدريــب بشــكل خــاص ،لمــا تتطلبــه
هــذه الفئــة مــن جمــع بيانــات مســتمر لفهــم التحديــات بأبعادهــا وتشــابكاتها
المختلفــة ،وبمــا يحقــق كفــاءة اإلنفــاق عــى هــذه البرامــج ويعظــم مــن أثرهــا.
 .3دعــوة الباحثيــن ومصممــي البرامــج والسياســات لتبنــي منهجيــة البحــث الكيفــي
للوصــول لفهــم أعمــق لتجــارب الشــباب باختــاف أعمارهــم ،بحســب دليــل مؤسســة
الملــك خالــد لتطويــر األبحــاث الكيفيــة للشــباب*.
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