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مقدمة
ّ

السيام يف ظل استعدادها للتح ّول إىل
تع ّد تنمية الشباب من أهم األولويات التي ت ُركّز عليها اململكة العربية السعودية ّ
اقتصاد قائم عىل املعرفة يف حقبة ما بعد النفط ضمن رؤية اململكة  .2030يُشكّل مؤرش الشباب العاملي أداة يُوظّفها
واضعو السياسة ضمن جهودهم لتقييم مدى جاهزية جيل الشباب ملواكبة متطلبات املستقبل واكتساب الدروس من
أفضل املامرسات العاملية ومقارنة فاعل ّية تنمية الشباب مقابل مجموعة من الدول املعياريّة.
وت ُركّز سياسات الحكومة املتعلّقة بالتنمية املستقبلية يف أي دولة تركي ًزا كب ًريا عىل جيل الشباب ،لكن مستوى تعبريهم
عن آرائهم ما يزال ضعيفًا؛ إذ يُشري مؤرش الشباب العاملي إىل أن تفاؤل الشباب والتعبري عن مشاعرهم يف بعض
دعم ٍ
كاف يف الدول الخمس والعرشين املختلفة املشمولة يف املؤرش .بينام من ناحية بيانات
املجاالت ال يحظى عىل ٍ
االقتصاد الكيل ،ت ُشكّل حقيقة أن الشباب حول العامل أكرث عرضة للبطالة من عامة السكّان مصدر قلقٍ حقيقي لدى
الدول.
تكتسب قضايا الشباب أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول أخرى ألن هذه الفئة تُشكّل النسبة
األكرب من سكّانها .كام أن اململكة تشهد زيادة غري اعتيادية يف أعداد الشباب حيث أن أكرث من نصف سكّانها دون س ّن
الثالثني ،وتعاين كذلك من ارتفاع نسبة بطالة الشباب التي تنطوي عىل خسارة فرص اقتصادية كبرية وت ُثري عد ًدا من
املخاوف االجتامعية؛ إذ تزيد نسبة البطالة املرتفعة من مخاطر حدوث اضطرابات وتوترات اجتامعية .وقد أق ّر واضعو
السياسة يف اململكة العربية السعودية برضورة تحسني الفرص التعليمية املق ّدمة للشباب وضامن حصولهم عىل فرص
عمل أفضل ،وقد ش ّددت الحكومة عىل أهمية هذا الجانب يف رؤية .2030
مهم ومحوريًا يف النمو االقتصادي للمملكة يف املستقبل ،ويأيت ذلك متاش ًيا مع التغيريات
سيؤدي جيل الشباب دو ًرا ً
املستدامة التي تقوم بها اململكة العربية السعودية لتقليل اعتامد اقتصادها عىل النفط .وباتت اململكة اآلن مستعدة
تغيات اقتصادية واجتامعية ملموسة مقارنة بجيل آبائهم
للميض قد ًما بهذا التح ّول؛ فقد شهد جيل الشباب الحايل ّ
وأجدادهم .فنظ ًرا لنشأتهم يف العرص الرقمي ،يعترب جيل الشباب مؤ ّهل للمشاركة يف جهود التنمية االقتصادية
واالجتامعية املستقبلية التي تبذلها اململكة ،والتي تجري يف سياق عاملي يتسم بالتغيري التكنولوجي الرسيع .ومع أن
هذا التغيري قاد ٌم ال محالة ،سيسعى املجتمع السعودي إىل توفري مق ّومات االستمرارية لشبابه من حيث الهوية الوطنية
والدينية مبا يتامىش مع رؤية  2030التي ت ُركّز عىل إيجاد مجتمع حيوي قيمه راسخة.
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مؤشر الشباب العالمي
هو عبارة عن دراسة تُعنى بتقييم التحديات املاثلة والفرص املتاحة أمام تنمية الشباب يف  25دولة ،وتهدف إىل وضع
اسرتاتيجيات إلطالق إمكانات الشباب واستغاللها.
ُيكن أن يستخدم الشباب والحكومات والقادة االجتامعيون والقطاع الخاص «مؤرش الشباب العاملي» كوسيلة
تساعدهم يف تنفيذ الخطوات التالية:
• إجراء مقارنة معيارية بني نتائج الدول ضمن مجاالت رئيسية مرتبطة بتنمية الشباب
• إيجاد حلول مناسبة وسياسات ناجحة للتعامل مع التحديات التي تواجه الشباب
• رفع مستوى الوعي حول املنافع التي تجنيها رشائح املجتمع كافة ج ّراء دعم جيل الشباب
• إلهام الشباب للمبادرة يف تخطيط مستقبلهم الخاص
كيف ُص ّمم مؤشر الشباب العالمي؟

اعتمدنا عىل أحدث الدراسات والبيانات املرتبطة مبوضوع تنمية الشباب
تضم خرباء يف مجال تنمية الشباب الذين
تشاورنا مع مجموعة استشارية ّ
ساعدونا يف تحديد أهم العنارص التي تُسهم يف الكشف عن إمكانات الشباب
يشمل املؤرش عىل  105مقاييس أساسية ُموضّ حة عىل النحو التايل:
مقياسا)
خصيصا لهذه الدراسة (37
• سبعة مؤرشات للسياسة ُوضعت
ً
ً
رشا مستم ًدا من استبيان أجري حول مواقف الشباب ونشاطاتهم
•  21مؤ ً
مقياسا)
(39
ً
رشا من قواعد بيانات دولية رائدة
•  29مؤ ً
ويثّل  80%من إجاميل الناتج املحيل العاملي و70%
يشمل البحث  25دولة ُ
من سكّانها الشباب
أجرينا استبيانًا تض ّمن  25,000شابًا وشابة ترتاوح أعامرهم من  18إىل 30
عا ًما؛  49%من اإلناث و 51%من الذكور

51%
male

49%
female

حصلنا عىل نتيجة بلغت  2,625نقطة بيانية مرجعية تساعدنا يف فهم العوامل التي تُسهم يف تنمية الشباب وأفضل
للتوسع يف الجهود التنموية خالل السنوات القادمة
املامرسات الواجب اتباعها ّ
5
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ُي واجه الشباب حول
عددا من
العالم
ً
التحديات الصعبة

حدد موضوع
ً
قي م مؤشر الشباب العالمي الدول
وفق ا لخمسة محاور تُ ّ
ُي ّ
تنمية الشباب

ما قمنا بتقييمه

النتائج املستخلصة

ما الخطوات املمكن اتخاذها
للتعامل مع هذه التحديات؟

تؤدي التط ّورات
التكنولوجية الرسيعة
إىل إحداث تغيري مستمر
عىل طبيعة العمل
والتوظيف

التعليم واملهارات
التعامل مع مسألة «توفري»
املهارات واملعارف الرضورية
إلتاحة مشاركة الشباب يف
التح ّول العاملي نحو اقتصاد
املعرفة.

ال ت ُركّز معظم أنظمة التعليم
عىل املهارات املطلوبة يف
القرن الحادي والعرشين
بصورة كافية.

دعم اإلصالح التعليمي مع الرتكيز عىل
العمل الجامعي والقيادة وحل املشاكل
واإلبداع .وتق ّدم السياسات امل ُط ّبقة
تحدي ًدا يف اليابان والدمنارك والسويد
مجموعة من أفضل األمثلة عىل
املامرسات املثىل يف هذا املجال.

تعترب البطالة بني الشباب
مشكلة واسعة االنتشار
وترتك أث ًرا بعيد املدى
عىل األجور والفرص
املحتملة

التوظيف
قياس مستوى توظيف
الشباب وإيجاد بيئة تدعم
انتقالهم من مرحلة التعليم
إىل العمل.

شاب واحد من كل خمسة
شباب ليس ضمن مجاالت
التعليم أو التوظيف أو
التدريب ،وما تزال إجراءات
السياسة التي اتخذت غري
كافية لحل هذه املشكلة.

يواجه الشباب بعض
العقبات التي تعيق
انخراطهم يف ريادة
األعامل التي ت ُشكّل
مسهل الستغالل
ً
رصا
عن ً
الفرص االقتصادية

ريادة األعامل
قياس مواقف الشباب تجاه
ريادة األعامل ومستوى الدعم
الذي تق ّدمه كل دولة إىل
مجال ريادة األعامل الشبابية.

يهتم الشباب يف إنشاء
مشاريعهم الخاصة لكن
الدعم الحكومي ال يواكب
تطلعاتهم.

يشهد العامل حاليًا الكثري
من التحديات االقتصادية
والسكّانية واالجتامعية
والبيئية مثل مشكلة
تغي املناخ
ّ

املواطنة العاملية
قياس مدى مساهمة الشباب
كمواطنني فاعلني يف املجتمع
من وجهة نظرهم ومدى
تبنيهم ملفهوم املواطنة
العاملية.

الشباب عىل دراية بالقضايا
العاملية عمو ًما لكن قليل
منهم يتخذ أي إجراء يسهم
يف حلها.

تعاين الكثري من الدول
من ركود اإلنتاج وضعف
االبتكار أو نقص يف البنية
التحتية

منظومة اقتصاد املعرفة
قياس العوامل التي تتيح
الفرص يف اقتصاد املعرفة مثل
االبتكار والنمو االقتصادي
وانتشار البنية التحتية
وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

يؤدي ضعف االبتكار والنمو
االقتصادي إىل تقليل فرص
الشباب يف اقتصاد املعرفة.

6

إعداد منصات تضم جهات معنيّة
متع ّددة مبا يشمل عىل الحكومة
والقطاع الخاص والنظام األكادميي،
ويعترب نظام التعليم املهني املزدوج
يف أملانيا من أبرز األمثلة عىل هذه
الخطوة.
متكني آليات داعمة تستهدف ر ّواد
األعامل من الشباب مثل برامج
ويكن
التدريب والتمويل والشبكاتُ .
االستفادة من االسرتاتيجية الشاملة التي
طبقتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد.

رفع مستوى الوعي حول التحديات
العاملية يف الصفوف الدراسية وتعزيز
برامج التبادل الثقايف .وترضب أسرتاليا
واململكة املتحدة مثالني عىل أفضل
املامرسات املتّبعة يف تطوير مشهد
عاملي متع ّدد الثقافات بني الشباب.
تقييم الفرص التي يتيحها اقتصاد
املعرفة وتحدياته ،واالستثامر يف االبتكار
ضمن املجاالت التي تتضمن قدرات
كبرية من خالل التعاون بني القطاعني
العام والخاص .تعترب كوريا الجنوبية
والسويد من الدول التي نجحت يف
هذه الجوانب.
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مؤشر الشباب العالمي لعام  2018م :النتائج اإلجمالية
التصنيفات والدرجات اإلجاملية للدول ( = 100أفضل درجة)
الدرجة اإلجمالية

التص نيف
1

السويد
أس رتاليا
اململكة املتحدة

4

الصني
كندا
كوريا الجنوبية
الواليات املتحدة األمريكية
أملانيا
الدمنارك
فرنسا
اليابان
إيطاليا
روسيا
جنوب أفريقيا
تركيا
الهند
املكسيك
األرجنتني
ال ربازيل
اململكة العربية السعودية
اندونيسيا
نيجرييا
مرص
األردن
باكستان

2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
=13
=13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

7

ال دولة

الدرجة
64.2
62.9
62.2
60.6
60.1
59.9
59.8
59.2
58.4
55.7
54.3
52.1
49.0
49.0
48.8
48.5
47.2
46.5
46.2
45.8
45.7
38.4
38.3
37.6
34.8
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أداء في مؤشر الشباب العالمي لعام  2018م
الدول األعلى واألدنى ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻬﺎرات

1
2
3
4
5
15
21
22
23
24
25

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

1
2
3
4
5
17
21
22
23
24
25

رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

8

1
2
3
4
5
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
17
21
22
23
24
25

أﺳﱰاﻟﻴﺎ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻛﻨﺪا
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﳌﻌﺪّل
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻷردن
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻣﴫ
ﻧﻴﺠريﻳﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

25.5
22.6

أﺳﱰاﻟﻴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﺪمنﺎرك
ﻛﻨﺪا
اﳌﻌﺪّل
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﴫ
اﻟﻬﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻷردن

32.7

38.9
37.2

30.9

37.8
37.2

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
أﺳﱰاﻟﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻌﺪّل
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻷرﺟﻨﺘني
اﻷردن
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﴫ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﺼني
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﻌﺪّل
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻷردن
اﻷرﺟﻨﺘني
اﻟﱪازﻳﻞ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻧﻴﺠريﻳﺎ

51.5
51.3

39.9
38.4
37.9
35.6
34.4

ﻛﻨﺪا
أﺳﱰاﻟﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
اﻟﺼني
اﳌﻌﺪّل
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
روﺳﻴﺎ
ﻣﴫ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻷردن

47.4
44.2

45.8
44.7
42.9

43.1

10.2

23.8

30.9
30.3
28.9

36.7

64.8
62.7
61.8
61.5

46.3

51.1

69.9

60.8
59.9
59.2
56.3
55.3

60.6
59.9
59.7
57.9

54.6
54.2
52.8
51.0

60.8

66.1

75.2
72.7
71.9
68.5
67.0

63.6
62.9

69.1
67.6

75.1
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تطلعات الشباب السعودي
نسبة الذين يتفقون مع البيان

69

74

69

ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل
ّ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ وﺿﻌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
ّ
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ

واﻟﺪي
ﺳﺄﻛﻮن ﰲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ّ

81

83

77

أو ّد اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ،إذ أﻋﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ ﴐوري ﻟﻠﻨﺠﺎح

أُﺗﻴﺤﺖ ﱄ اﻟﻔﺮﺻﺔ أن أﺳﺘﺨﺪم ﻣﻌﺎرﰲ وﻣﻬﺎرايت
ﰲ آﺧﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻬﺎ

71

72

74

ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻣﻨﻲ
ﻟيك أﺣﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ أرﻳﺪﻫﺎ

ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﻌ ّﺮف إﱃ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ودﻳﺎﻧﺎت وأﻋﺮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ودﻳﺎﻧﺎت وأﻋﺮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

67

57

72

ُميﻜﻦ أن ﻳﻌﺎون اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻌﺎدﻳﻮن اﳌﺴﺆوﻟني ﰲ
إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات

أﻧﺎ ﻣﻄّﻠﻊ متﺎ ًﻣﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ دوﻟﺘﻲ

ُميﻜﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﲆ اﳌﺨﺎﻃﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸﺳﺒﺎب
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

66

62

65

أو ّد أن أُﻧﺸﺊ ﻋﻤﲇ اﻟﺨﺎص ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﺎ

أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳾء ﺟﺪﻳﺪ )ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء
ﻣﴩوع( ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن أﻓﺸﻞ ﻓﻴﻪ

ﺣﻴﻨام أﻓﻜﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،أﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﺈﻣﻜﺎين
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎمل

71
ﺣﻴﻨام أﻓﻜﺮ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،أﻋﺘﱪ اﻟﺘﻄ ّﻮرات اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺠﺘﻌﻤﻲ
وﻣﺤﻴﻄﻲ وﻻ متﺜﻞ اي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺬﻛﺮ

9

ﺗ ُﻈﻬﺮ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﳌﺘﺠﺎوﺑني اﳌﻮاﻓﻘني أو اﳌﻌﺎرﺿني ﺑﺸﺪة ﻣﻊ ﻋﺒﺎرة ﻣﻌﻴّﻨﺔ
ﻳُﺸري اﻟﻠﻮن اﻷﺧﴬ إﱃ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﲆ ﻣﻦ ﻣﻌﺪّل ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻳُﺸري اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ إﱃ أن
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أدىن ﻣﻦ ﻣﻌﺪّل ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻓﻴام ﻳُﺸري اﻟﻠﻮن اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣامﺛﻞ
.ﳌﻌﺪّل ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎم  2018م ﺗﻀﻤﻦ  1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ
.ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ
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التعليم والمهارات
كان أداء اململكة العربية السعودية أقل من املعدّ ل يف مجال التعليم باحتاللها املرتبة  ،15غري أنها تفوقت عىل الدول
األخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي متت دراستها .كام حقّقت أدا ًء ً
مامثل ضمن مجاالت الرتكيز الثالثة
يف هذه الفئة أال وهي :التعليم اإللزامي (املرتبة  )15والتعليم العايل (املرتبة  )14واملهارات الرقمية (املرتبة .)17
النقاط الرئيسية المستخلصة:

11

•

أحرزت اململكة العربية السعودية تقد ًما ملحوظًا من حيث إتاحة التعليم لجميع األعامر واملستويات
التعليمية ،وقد شهدت اململكة توس ًعا رسي ًعا يف مع ّدل االلتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي بالنسبة لإلناث
تحدي ًدا .وسع ًيا منها ملواجهة التحديات الناجمة عن االنتقال إىل اقتصاد أكرث استنا ًدا إىل املعرفة ،اتخذت اململكة
خطوات صحيحة متثّلت يف وضع سياسات طموحة لتضمني املهارات الرقمية يف التعلم اإللزامي وزيادة مع ّدل
تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
التحاق ّ
طلب التعليم العايل يف ّ

•

من بني املجاالت التي متت دراستها يف مجال التعليم ،برز تفاوت بني مقاييس الوصول إىل التعليم ونوعيته
مامثل
وأخرى بني تصميم السياسات وتأثريها .ونظ ًرا لهذه التفاوتات ،حقّقت اململكة العربية السعودية أدا ًء ً
للدول النامية يف مجاالت مع ّينة (مثل الوصول إىل التعليم وجودة التعليم).

•

يكشف االستبيان الذي أجريناه حول انطباعات الشباب عن اهتامم من ترتاوح أعامرهم ما بني  18إىل  30عا ًما
بالتعليم ،بينام تنخفض معرفتهم باملهارات املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين .ويف ظل التحديات التي مي ّر بها
الطلب هذه املهارات املستقبلية بل أن يفهموها متا ًما أيضً ا.
اقتصاد املعرفة ،ليس من املهم فقط أن يتعلّم ّ

المملكةaibarA
م i d ua S
812018
لعام02 xe
العالمي dnI
الشبابhtuoY l
مؤشرabolG
eh T
العربية السعودية

اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ّ

اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﺼﺪر

ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

درﺟﺔ ﻣﻦ  0إﱃ 100

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﴍﻛﺔ
»ﻛﻮاﻛﻮارﻳﲇ
»ﺳﻴﻤﻮﻧﺪس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻌﺪّ ل دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل ﻣﻌﺪّ ل اﻟﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

16.1
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺟﻮدة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ﺑﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ّ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

66.7

45.0

23.2

14.2

57.0

18.9

20.3

16.9

85.1

71.2

23.2

التعليم اإللزامي
حقّقت اململكة العربية السعودية أدا ًء جي ًدا يف املؤرشات املرتبطة بالوصول إىل التعليم مثل التسجيل يف املرحلة
مامثل للدول الرائدة مرتفعة الدخل
الثانوية العليا وسنوات الدراسة املتوق ّعة ،وكان أداء اململكة يف هذه املؤرشات ً
مثل فرنسا وكندا.
غري أن أداءها كان أضعف يف املؤرشات ذات الصلة بجودة التعليم واكتساب املهارات الالزمة يف القرن الحادي
والعرشين .وحقّقت اململكة العربية السعودية املرتبة  15يف املؤرش مبجاالت القراءة والرياضيات والعلوم (وفق مع ّدل
نتائج الربنامج الدويل لتقييم الطلبة «بيسا») ومامثل ألسواق ناشئة مثل األرجنتني واملكسيك .وتُعزى نقاط الضعف
الطلب يف اململكة عند انتقالهم إىل التعليم العايل وحاجتهم إىل
هذه إىل عملية التح ّول الصعبة التي غال ًبا ما مي ّر بها ّ
الربامج التحضريية.
من الجدير ذكره أيضً ا أن معرفة الشباب عن مدى تضمني مهارات القرن الحادي والعرشين* يف املناهج الدراسية
تعترب متدنية ج ًدا ،إذ سألنا الشباب يف االستبيان عن مشاركتهم يف نشاطات مثل العمل الجامعي واملناظرات وإدارة
املشاريع خالل تعليمهم ،فأجاب  38%فقط من الشباب السعوديني الذين شملهم االستبيان بأنهم عملوا يف مرشوع
جامعي يف تعليمهم الثانوي ،مقارن ًة بنسبة  72%يف جنوب أفريقيا و 71%يف أسرتاليا و 69%يف كندا.
12
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*تشمل مهارات القرن الحادي والعرشين عىل التفكري النقدي وحل املشاكل واإلبداع واملعلومات ومهارات التكنولوجيا واالتصال والتعاون إىل جانب
ومحو األمية املدنية والوعي العاملي.

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺷﻤﻞ
 1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ
 30ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
69

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
71

أﺳﱰاﻟﻴﺎ
72

ﻛﻨﺪا
38

التعليم العالي
ومامثل ألدائها يف التعليم اإللزامي.
ً
حقّقت اململكة العربية السعودية أدا ًء جي ًدا يف مؤرشات الوصول إىل التعليم العايل
مامثل لالقتصادات املتق ّدمة مثل أملانيا وفرنسا .وقد بلّغ
وتعترب نسبة االلتحاق بالتعليم العايل فيها (يف املرتبة التاسعة) ً
الطالب السعوديون الذين شاركوا يف االستبيان عن عد ٍد قليل من املعوقات التي تحول دون وصولهم إىل التعليم العايل.
تخصصات
بينام كان أداء اململكة منخفضً ا لكن أعىل من املع ّدل يف نسبة االلتحاق اإلناث بالتعليم العايل والتسجيل يف ّ
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
حققت اململكة أداء متدن ًيا يف مؤرشات جودة التعليم؛ إذ ص ّنفها املؤرش القائم عىل ترتيب أفضل ثالث جامعات
باململكة وفقًا لتصنيف الجامعات العاملي من رشكة «كواكوارييل سيموندس» يف املركز  18املامثل لدول ناشئة مثل
األرجنتني وجنوب أفريقيا وأقل بكثري من دول رائدة عىل مستوى العامل مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة والصني .فبحسب تصنيف الجامعات العاملي من رشكة «كواكوارييل سيموندس» ،تعترب جامعة امللك فهد
وص ّنفت جامعة امللك
للبرتول واملعادن وجامعة امللك سعود وجامعة امللك عبدالعزيز أفضل الجامعات يف اململكةُ ،
فهد فقط ضمن قامئة أفضل  200جامعة يف العامل .وتهدف اململكة أن تنجح يف إدراج خمس جامعات سعودية عىل
األقل ضمن قامئة أفضل  200جامعة يف التصنيفات الدولية بحلول عام .2030

المهارات الرقمية
وضعت اململكة العربية السعودية اسرتاتيجية وطنية طموحة للمعرفة باملجال الرقمي .وقد بدأت يف هذه املساعي يف
عام  2007م بتنفيذ عمليات إصالح واسعة يف نظامها التعليمي ،مبا فيها إطالق برنامجي «تطوير» و«الرائدة» بهدف
إنشاء «فصول دراسية ذكية» تدعم استخدام التكنولوجيا .حيث أكمل برنامج التح ّول الوطني هذه الخطوة بإحداث
والطلب عىل ح ٍّد سواء .وقد ُدعمت هذه املبادرات الحكومية بعد ٍد
ودعم للمعلّمني ّ
نقلة نوعية يف التعليم الرقمي ً
ملموسا يف
من االستثامرات يف تعليم املعلّمني وتطوير املناهج وتوفريالبنية التحتية الالزمة .تحرز اململكة أيضً ا تقد ًما
ً
تسهيل إرشاك الطالبات يف مجال تكنولوجيا املعلومات.
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غري أن التحدي الرئييس يتمثل عاد ًة يف التنفيذ؛ فقد أشار الشباب إىل استخدامهم عدد قليل من املهارات الرقمية (يف
املرتبة  ،)22وتفاوتت هذه املهام من عمليات الحاسوب األساسية إىل كتابة برنامج حاسويب أو تصميم موقع إلكرتوين.
وعىل الرغم من أن الشباب السعوديني معروفون بأنهم من أوائل املتبنني لتكنولوجيا االتصاالت ومن أكرث املستخدمني
ملواقع التواصل االجتامعي عىل مستوى العامل ،فهم رمبا بحاجة إىل بعض التشجيع الكتساب مجموعة أوسع من
املهارات الرقمية.
كام أن الشباب السعوديني كانوا غال ًبا األقل تطبيقًا ألفضل مامرسات السالمة عىل اإلنرتنت من معظم الدول األخرى،
مبا يف ذلك تحديث إعدادات الخصوصية ومقارنة صحة مصادر املعلومات (املرتبة  ،)21حيث ينبغي رفع مستوى
الوعي بني الشباب بخصوص أنواع التهديدات عىل سالمتهم وأمنهم عند استخدام اإلنرتنت بد ًءا من جرائم املجال
اإللكرتوين إىل األخبار املزيّفة.
ﺣﺪﺛﻮا إﻋﺪادات
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ّ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ/ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺷﻤﻞ  1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ
ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
53

اﻟﺪمنﺎرك
52

روﺳﻴﺎ
50

اﻟﺼني
49

أﺳﱰاﻟﻴﺎ
49

35

التوصيات
تضمني مهارات القرن الحادي والعرشين يف مرحلة التعليم اإللزامي .يجب عىل الشباب أن
يكتسبوا مجموعة واسعة من الكفاءات ليك يواجهوا التحديات التي يشهدها هذا العامل رسيع
والتغيات الدميغرافية .فينبغي إدراج الكفاءات
التغي ،مثل التط ّورات التكنولوجية والعوملة
ّ
ّ
املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين ،مثل مهارات التعاون والتفكري النقدي واإلبداعي ومحو
األمية املدنية والوعي العاملي ،ضمن النظام التعليمي من مرحلة دراسية مبكّرة وأن يتم ذلك بصورة شاملة.
فقد طُرحت يف فرنسا ،عىل سبيل املثال ،مادتني إلزاميتني ضمن املنهاج التعليمي الوطني" )1 :التعليم اإلعالمي
خصوصا من خالل
واملعلومات" ( )EMIالتي تهدف إىل تطوير املشاركة النقدية مع املعلومات واملحتوى واإلعالم
ً
تنمية املهارات الرقمية ،و " )2الرتبية األخالقية واملدنية" ( )EMCالتي تستخدم أساليب ومامرسات تربوية تط ّور
التفكري النقدي وحل املشاكل واملهارات الشخصية التفاعلية ،مثل املناظرة الدورية واملناقشة الفلسفية ومجلس
1
الطلبة.
تطوير معرفة الشباب باملجال الرقمي .نظ ًرا للتط ّور الرسيع واملستمر الذي يشهده مجال
التح ّول الرقمي ،يُشكّل تعزيز مستوى الوعي لدى الشباب السعودي بشأن الخصوصية والسالمة
مهم من تطوير كفاءات رقمية شاملة تواكب متطلبات املستقبل .وت ُح ّدد
عىل اإلنرتنت جز ًءا ً
االسرتاتيجية الرقمية الدمناركية  2016-2020إطار السياسة العامة لرقمنة الدمنارك بنا ًء عىل خطة
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مخصصة لهذا الغرض ،مبا فيها مبادرة مستقلّة لتعزيز املعرفة باملجال الرقمي من خالل تقديم
عمل تتضمن  33مبادر ًة ّ
2
برامج تعليمية يف املدارس االبتدائية والثانوية .وتقوم وزارة التعليم حال ًيا بتنفيذ مبادرات االسرتاتيجية املتعلّقة بقطاع
التعليم يف املدارس ،حيث أطلقت مرشوعات تُركّز تحدي ًدا عىل إجراءات السالمة عىل اإلنرتنت لألطفال والشباب
فهرسا إلكرتون ًيا يض ّم مواد تعليمية
وتعليم ّ
الطلب كيفية التفاعل مع السلطات العامة رقم ًيا .كام تُدير الوزارة ً
للمعلّمني واملدارس التي ترغب بتقوية مناهجها الدراسية فيام يتعلّق باملعرفة الرقمية .ويجب أن تشمل الجهود
املبذولة لرفع مستوى الوعي باملجال الرقمي يف اململكة عىل حمالت مبارشة لتعزيز فهم عامة الشعب مبخاطر الجرائم
اإللكرتونية وأن تضاعف تركيزها يف نظام التعليم عىل تقييم مدى مصداقية مصادر املعلومات (للح ّد من أثر املعلومات
املضلّلة واألخبار املزيّفة عىل اإلنرتنت).
تحفيز األبحاث عالية الجودة يف التعليم العايل .يعترب الوصول إىل تعليم عا ٍل رفيع املستوى جانب
مهم ليس فقط لتمكني الشباب من اكتساب مهارات فنية واملنافسة يف سوق العمل ،بل أيضً ا
علم أن دول العامل
حسن من إنتاجية اململكة وقدرتها عىل املنافسة عىل املدى الطويلً .
ألنه يُ ّ
تضع اسرتاتيجيات مختلفة لتحسني جودة مؤسسات التعليم العايل لديها وتصنيفها الدويل يف هذا
والتخصصات رفيعة املستوى» ( )Double First-Classيف الصني (ومرشوع 211
املجال .وتع ّد مبادرة «الجامعات
ّ
منظم لتحسني جودة  100مؤسسة تعليمية
الذي سبقها) من أنجح األمثلة عىل هذه االسرتاتيجيات؛ إذ نظّمت جه ًدا ً
3
لتتمكّن من املنافسة عىل مستوى العامل وتواكب متطلبات القرن الحادي والعرشين .فاختريت حوايل  42جامعة من
أصل نحو  2,000كلية وجامعة يف الصني ضمن مرشوع املؤسسات التعليمية «عاملية املستوى» ،وتم إدراج  95مؤسسة
تعليمية أخرى إلعداد دورات «عاملية املستوى» أيضً ا .ومن األدوات التي تستخدمها الجامعات واألقسام املختارة هي
زيادة الحوافز املالية للباحثني الذين ينرشون أعاملهم يف نرشات أكادميية معروفة عامل ًيا ،وتصل هذه الحوافز حال ًيا
إىل أضعاف متوسط الراتب السنوي الذي يتقاضاه األكادميي .اعتمدت الكثري من الجامعات كذلك أنظمة التثبيت
الوظيفي بنا ًء عىل أداء األبحاث.
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التوظيف
كان أداء اململكة العربية السعودية أقل من املعدّ ل واحتلت املرتبة  17يف مجال التوظيف لكنها تف ّوقت عىل الدول
األخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مؤرش الشباب العاملي .ومع أنها ُص ّنفت أعىل من املعدّ ل يف مجال
االنتقال من مرحلة التعليم إىل العمل (املرتبة التاسعة) ،فقد كان أداؤها أضعف يف مقاييس جودة الوظائف (املرتبة
 )13ويف فرص العمل (املرتبة .)21
النقاط الرئيسية المستخلصة:

•

أبدى الشباب السعودي تفاؤلهم باملستقبل االقتصادي لدولتهم عىل غرار نظرائهم يف الدول األخرى .غري
أن التحدي املتمثل يف التعامل مع مشكلة بطالة الشباب يناقض هذه النظر املتفائلة ،حيث أق ّرت الحكومة
بأهمية حل مسألة اختالل التوازن يف فرص العمل املتاحة للمرأة.

•

وضعت الحكومة إطا ًرا سياسيًا لزيادة إمكانية الوصول إىل برامج التدريب والخربة العملية ،عىل الرغم من ذلك
ال يزال هنالك حاجة لتحقيق مشاركة أوسع يف برامج التدريب.

•

عىل الرغم من أن الكثري من الشباب يعتقدون أنهم مستعدون بصورة كافية ألداء وظيفتهم الحالية ،مثة ح ّيز
للتحسني من حيث تزويدهم بالتدريب الالزم لضامن تط ّورهم املستمر يف مكان العمل وتأهيلهم لالنتقال إىل
وظيفة من نو ٍع جديد.

اﻟﻤﺆﺷﺮات

اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﺼﺪر

اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا
ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ اﻟﺬﻛﻮر
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻨﺴﺒﺔ )أﻗﻞ =
أﻛرث ﻣﺴﺎوا ًة (

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠّ ﺐ ﻣﻬﺎرات
ﻋﺎﻟﻴﺔ
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ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

16.1

3.9

25.4

24.2

2.8

28.1

11.6

1.4
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الفرص
تأثر الشباب السعودي إىل ٍ
حد كبري بسبب ارتفاع نسبة البطالة ،ما يضع اململكة يف املرتبة  22البعيدة عن مع ّدل ذات
تظل قريبة من تصنيف بعض دول جنوب أوروبا) .بينام تكشف نسبة اإلناث إىل
االقتصادات مرتفعة الدخل (غري أنها ّ
الذكور الذين ليسوا ضمن مجاالت التوظيف أو التعليم أو التدريب إىل عدم تسواي الفرص املتاحة لهم يف اململكة،
وال يرتفع هذا املستوى من عدم املساواة إال يف الهند وباكستان.
تحقّق اململكة العربية السعودية أدا ًء أفضل يف عدد املوظفني يف املهن التي تتطلّب مهارات عالية وذلك بنسبة ،25%
مامثل لدول مثل اليابان ( )25%وكوريا الجنوبية ( .)22%غري أن هذا الرقم يجب أن يُقارن
إذ تق ّدم اململكة مستوى ً
مع مستويات البطالة املتدنية للغاية يف تلك الدول.
وبالرغم من ذلكُ ،يعلّق الشباب السعودي ً
آمال كبرية عىل فرصهم االقتصادية يف اململكة؛ فقد وافق  69%من الشباب
إىل ٍ
حد ما عندما ُسئلوا ما إذا كانوا يتوقّعون أن يكون وضعهم االقتصادي أفضل من ذويهم .ومع أن الشباب عاد ًة ما
يتعي عىل اململكة
يُظهرون تفاؤلهم يف االستبيانات ،إال أنه قد يصعب تحقيق هذه التوقعات الطموحة يف سياق قد ّ
فيه أن تقلّل من اعتامدها عىل ثروتها النفطية ويتطلّب من الشباب أن يكونوا أكرث تنافسية عىل الصعيدين املحيل
والدويل.

االنتقال من التعليم إلى العمل
أع ّدت اململكة العربية السعودية اسرتاتيجيات وطنية طموحة لربامج التعلّم القائم عىل العمل ،مبا فيها برنامج
«صيفي» التدريبي اإللزامي وبرنامج التطوير املهني الذي أطلقته رشكة «تطوير».
غري أن خطوات إطالق هذه الربامج كانت بطيئة؛ فبنا ًء عىل نتائج االستبيان الذي أجريناه ،مل يشارك سوى  50%من
الشباب الذين شملهم االستبيان يف برنامج تدريبي أو برنامج الكتساب الخربة العملية ،مقارن ًة مع  77%يف فرنسا
و 70%يف أملانيا و 68%يف الصني.
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺷﻤﻞ  1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ
ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ
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جودة الوظائف
تعترب تص ّورات الشباب حول تطابق املهارات يف مكان العمل  -أي مدى اعتقاد الشباب أن مهاراتهم تواءم تلك التي
يبحث عنها أصحاب العمل  -أعىل من املع ّدل ،ما يجعلها عىل نفس مستوى أداء األردن وأملانيا .يُق ّيم هذا املؤرش من
خالل طرح مجموعة من األسئلة املتعلّقة بالوقت املستغرق يف العثور عىل وظيفة وتص ّورات الشباب حول "مالءمة"
مهاراتهم للوظيفة.
بيد أن النتائج املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتدريب الرقمي يف مكان العمل مل تكن عىل نفس
املستوى من اإليجابية؛ إذ مل يوافق سوى  16%من املجاوبني السعوديني عندما ُسئلوا عن تلقيهم لتدريب برمجي
خاص حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وظائفهم ،ذلك مقارن ًة مع  35%يف الهند و 28%يف الواليات املتحدة
األمريكية واململكة املتحدة .كام أظهرت اململكة رأيًا أضعف لدى الشباب حول مستوى التدريب العام الذي قُ ّدم
لهم ،إذ مل يُرش سوى  14%من مع ّدل املجاوبني يف اململكة العربية السعودية إىل حصولهم عىل تدريب يف جوانب مثل
األجهزة والربامج والحواسيب واالتصال وإدارة الوقت ،مقارن ًة مع  28%يف الهند و 23%يف الصني.
ﺗﺪرﻳﺒﺎ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﺣﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎ ً
ً
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺷﻤﻞ  1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ
ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
16

اﻟﻬﻨﺪ
35

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
28

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
28

التوصيات
تحسني التعليم املهني لتسهيل االنتقال من التعليم إىل العمل .يتطلّب التعامل مع مشكلة
بطالة الشباب املعقّدة نه ًجا متشع ًبا ومتع ّدد األوجه ،لكن أحد الجوانب امله ّمة لهذا النهج يتمثّل
يف تطوير تعليم مهني عايل الجودة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وغريها من الجهات
املعن ّية .عىل سبيل املثال ،تض ّمن نظام التدريب املزدوج واملهني الناجح يف أملانيا مشاركة القطاع
ممثل بغرف التجارة والجمعيات املهنية ،ما ضمن تلبية الربنامج الحتياجات
الخاص واملدارس املهنية واملجتمع املدين ً
جميع هذه الجهات املعن ّية واالستفادة من أفكارها ومرئياتها .إذ يع ّد التعاون املتواصل بني الحكومة والصناعة وغريها
عامل أساس ًيا أيضً ا لفهم االتجاهات واملطالب والفجوات املستقبلية املتوقّعة يف سوق العمل .ولهذا
من الجهات املعن ّية ً
الغرضّ ،أسست الحكومة األملانية ’تحالف التعليم والتعلّم املستمر’ الذي يجمع بني مؤسسات األعامل والنقابات
وخصوصا املسار املهني 4.بينام تتعاون الوزارات وأصحاب
العملية والهيئات الفردية بهدف تقوية نظام التعليم املزدوج
ً
ّ
العمل يف دول أخرى مع بعضها لفهم االتجاهات وبناء توقعات سوق العمل ألهم القطاعات الصناعية.
19

المملكةaibarA
م i d ua S
812018
لعام02 xe
العالمي dnI
الشبابhtuoY l
مؤشرabolG
eh T
العربية السعودية

توفري برامج الكتساب الخربة العملية خالل التعليم .يؤث ّر اكتساب الخربة العملية خالل الدراسة
تأث ًريا كب ًريا عىل إمكانية الحصول عىل وظيفة يف املستقبل ،لذلك تق ّدم بعض املنظامت والرشكات
يف معظم الدول مجموع ًة من الربامج التدريبية سوا ًء مدفوعة أو غري املدفوعة أو مقابل ساعات
دراسية معتمدة .غري أن الربامج التدريبية غري املدفوعة تثري حال ًة من الجدل يف الكثري من الدول
حول مدى تقبلها ،فمع أن إمكانية ضم متدربني دون مقابل مادي تُش ّجع أصحاب العمل عىل تقديم املزيد من الربامج
أساسا بوضع اجتامعي واقتصادي رفيع املستوى .تحاول فرنسا
التدريبية إال أنها تحرصهم عمو ًما بأشخاص يتمتعون ً
أن توازن هذه املسألة بإعفاء الربامج التدريبية التي تقّل مدتها عن شهرين من رشط الحد األدىن لألجور ،بينام تشرتط
للطلب
أملانيا دفع الحد األدىن لألجور للربامج التدريبية إال أن كانت من متطلبات الشهادة .يف حني أن الدمنارك توفّر ّ
دخل أساس ًيا مضمونًا طوال دراستهم مبا يف ذلك الفرتات التي يلتحقون خاللها يف برامج تدريبية غري مدفوعة والتي
ً
فصل دراس ًيا واح ًدا تقري ًبا خالل دورة تحصيل الشهادة .كام يدفع صندوق تعويضات أصحاب العمل
عاد ًة ما متثّل ً
الطلب يف برامج جامعية مع ّينة ،وذلك لتشجيع املزيد من الرشكات
الدمناركيني للرشكات أجور املدربني يف حال س ّجل ّ
عىل تقديم الوظائف وبرامج التدريب الصيفية 5.باإلضافة إىل ذلك ،يشرتط برنامج التعليم املهني يف الدمنارك عىل
الطلب يف العثور عىل
الطلب أن يشاركوا يف برامج تدريبية ليك يتخ ّرجوا ،بينام يجب عىل الكليات املهنية أن تساعد ّ
ّ
يتعي
برامج تدريبية وبناء الرشاكات مع أصحاب العمل املحليني ،وإن مل يت ّمكن ّ
الطلب من العثور عىل برامج تدريبيةّ ،
عىل الكليات أن توفّر لهم "تجربة تدريبية" يف الكلية نفسها ودورة تدريبية يف الرشكات الرشيكة.
تحفيز املشاركة يف برامج التعلّم الدامئة باعتبارها جز ًءا رضوريًا من تنمية املهارات .تستغرق
عمليات اإلصالح لتحسني املناهج الدرايس والتعليم يف املدارس والكليات والجامعات املهنية
سنوات طويلة ليك تحقّق نتائج إيجابية ملموسة عىل نسب البطالة .عالو ًة عن ذلك ،من الرضوري
سيظل هناك
ّ
التغي التكنولوجي الرسيع .وعىل املدى القصري،
أن تُط ّور املهارات بانتظام يف ظل ّ
عدد كبري نسب ًيا من الشباب السعودي الذين أكملوا تعليمهم أو قاربوا من إكامله لكنهم يفتقرون للمهارات التي
يطلبها أصحاب العمل ،لذا فهم بحاجة إىل وسيلة خارج التعليم الرسمي متكّنهم من اكتساب هذه املهارات .أما عىل
مستوى العامل ،تق ّدم املزيد من الحكومات إمكانية الوصول إىل دورات إلكرتونية مدتها أقرص من برامج الشهادات
التقليدية وت ُركّز عىل تعليم مهارات مع ّينة وتحدي ًدا الكفاءات التكنولوجية منها( .ت ُعلّم الدورات املصغّرة مثل التي
تق ّدمها "أوداسيتي" و"كورسريا" مهارات مع ّينة خالل فرتة زمنية قصرية تبلغ مدتها عاد ًة  12أسبو ًعا أو أقل) 7,6.وتسهم
الحكومات يف متويل رسوم التسجيل ليك تضمن مشاركة األفراد من ذوي الدخل املنخفض يف الدورات .يف الواليات
املتحدة ،عىل سبيل املثال ،يساعد برنامج الجودة التعليمية من خالل الرشاكات املبتكرة ( )EQUIPالجامعات يف
تحديد الدورات وتقييمها ،بينام مت ّول الحكومات األفراد من أجل املشاركة يف هذه الدورات 8.وتق ّدم مؤسسة "مهارات
9
متويل تصل نسبته إىل  90%لألشخاص امل ُس ّجلني يف الدورات التي وافقت عليها.
املستقبل" يف سنغافورة ً
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ريادة األعمال
تواجه اململكة العربية السعودية تحديات يف ريادة األعامل الشبابية ،إذ تتجاوز أدىن خمس دول يف مؤرش الشباب
العاملي بنسبة قليلة يف هذا املجال (املرتبة العرشين) ،لكنها تبقى أفضل من مرص واألردن يف املنطقة .تؤدي اململكة
بصورة أفضل نسب ًيا يف بيئة ريادة األعامل (يف املرتبة  )13لكنها تأيت يف مرتبة متأخّرة يف مجايل الرتكيز اآلخرين يف هذا
امليدان أال وهام :مهارات ريادة األعامل (املرتبة  )19واالسرتاتيجيات واملؤسسات الداعمة لريادة األعامل الشبابية
(املرتبة .)21
النقاط الرئيسية المستخلصة:
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•

تتمتع اململكة العربية السعودية بتواجد عايل ملامريس ريادة األعامل من ذوي األعامر املبكّرة وخصوصاً بني
املخصص والتعليم العميل عىل ريادة األعامل الذي
اإلناث ،لكن الشباب ينقصهم االطالع الكايف عىل التدريب
ّ
يُساعدهم يف تطوير املهارات الفنية والشخصية الرضورية ملامرسة أنشطة األعامل.

•

ومع أن التطلعات املتعلّقة مبامرسة ريادة األعامل شائعة بني الشباب يف اململكة ،يبقى تطبيقها متدن ًيا عىل
عكس دول أخرى ذات مستويات عالية من ريادة األعامل مثل جنوب أفريقيا ونيجرييا والربازيل واملكسيك.

•

مهم لنجاح
ويع ّد متويل القطاع الخاص لريادة األعامل ،من ضخ رأس املال الجريء إىل التمويل الجامعيً ،
عامل ً
علم أن البنوك السعودية ال تعترب حال ًيا مصدر دعم ٍ
كاف لر ّواد األعامل وما يزال الوصول إىل
هذا املجالً .
التمويل محدو ًدا حتى يومنا هذا.

•

تحتاج اململكة إىل سياسة شاملة وشبكات داعمة ت ُعنى بريادة األعامل الشبابية تساعدهم يف تطوير مهارات
وتطلعات أوسع يف مجال ريادة األعامل ،باإلضافة إىل تقديم املزيد من الدعم املبارش للمشاريع الفردية.
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اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﺼﺪر

اﳌﺆﴍات
ﻧﺸﺎط رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜّ ﺮة

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﺮﻳﺎدة اﻷﻋامل

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻋﺪد اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻜﻞ (
 1,000ﺷﺨﺺ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

11.5

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻹﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺠﺎري

درﺟﺔ ﻣﻦ  0إﱃ  100اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﳌﺎﻟﻴﺔ
)(CIIF
ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

12.3

8.8

4.7
0.4

ﻋﻤﻖ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل

ﻣﻌﺪّل دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﻣﻌﺪّل اﻟﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

69.7

0.6

63.0

80.4

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
17.8

12.8

7.9

بيئة ريادة األعمال
تق ّدم اململكة العربية السعودية أدا ًء أعىل من املع ّدل يف نشاط ريادة األعامل من مرحلة مبكرة (تحتل املرتبة الحادية
عرش) ،واألهم أنها متلك مستوى مشاركة مرتفع نسب ًيا من اإلناث بني دول هذه املجموعة (املرتبة الرابعة) ،ما يجعلها
تتف ّوق إىل ح ٍّد كبري عىل اقتصادات متق ّدمة ذات مستويات متدنية يف نشاط ريادة األعامل مثل اليابان أو إيطاليا أو
فرنسا ،لكن خلف دول نيجرييا والربازيل وكندا الرائدة يف هذا املؤرش .يُشري االستبيان أيضً ا أن األشخاص املهتمني بإنشاء
مشاريعهم التجارية الخاصة يواجهون عقبات مالية قليلة نسبيًا (املرتبة الخامسة).
خصوصا يف أهم مجالني أساسيّني لتطوير أي مرشوع تجاري جديد
غري أن هذه املنظومة بحاجة للكثري من التحسينات،
ً
أال وهام :توفر سوق رأس املال (املرتبة  )17والعبء اإلداري والتنظيمي الذي ينعكس عىل الوقت املستغرق إلنشاء
املرشوع التجاري (املرتبة  )18وتتف ّوق فيه دول أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة.
ويُفيد البنك الدويل أن مع ّدل الوقت املستغرق إلنشاء مرشوع تجاري يف اململكة يبلغ  17.8يو ًما ،مقارن ًة مع يوم
ونصف يف كندا ويومني ونصف يف أسرتاليا وثالثة أيام ونصف يف الدمنارك وفرنسا.
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اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻹﻧﺸﺎء
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻮﺣﺪة :ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
17.8

ﻛﻨﺪا

1.5

أﺳﱰاﻟﻴﺎ

اﻟﺪمنﺎرك

2.5

ﻓﺮﻧﺴﺎ
3.5

3.5

مهارات ريادة األعمال
تواجه اململكة العربية السعودية تحديات صعبة يف تنمية مهارات ريادة األعامل والتطلعات بني السكّان الشباب ،وهو
أم ٌر ال يبعث عىل الدهشة ألن نسبة كبرية من السكّان عاد ًة ما تعتمد عىل إمكانية الحصول عىل الوظيفة يف القطاع
العام .تعترب ريادة األعامل أم ًرا رضوريًا بالنسبة للكثري من الدول التي س ّجلت درجات عالية يف مهارات ريادة األعامل
ألنها ال متلك القدرة الكافية لتأمني احتياجات الشباب.
ويُ ّبي االستبيان أن الثلث فقط من الشباب السعوديني ( )34%حصلوا عىل تدريب خاص بريادة األعامل ،مقارن ًة
مع أكرث من نصف شباب األرجنتني ( )53%واملكسيك ( )53%وإندونيسيا ( )52%ونيجرييا ( )52%والهند ()51%
والربازيل (.)50%
كام أشار املجاوبون إىل تلقيهم دورات عملية أقل من املع ّدل خالل تعليمهم الرسمي ،مثل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ( )45%والرياضيات التطبيقية ( )35%واللغات األجنبية ( )28%واملالية واملحاسبة ( )25%والفنون
اإلبداعية ( )21%واالتصاالت ( )19%التي تعترب أساسية لتطوير املهارات الفنية والشخصية الرضورية إلنشاء مشاريع
تجارية جديدة.
ﺗﺪرﻳﺒﺎ
ﺗﻠﻘﻮا
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ّ
ً
ﻋﻠﻰ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺷﻤﻞ  1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ
ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ 30
ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
34

اﻷرﺟﻨﺘني
53

اﳌﻜﺴﻴﻚ
53

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
52

ﻧﻴﺠريﻳﺎ
52

اﻟﻬﻨﺪ
51

اﻟﱪازﻳﻞ
50

عالو ًة عىل ذلك ،كشف الشباب الذين شملهم االستبيان عن مستويات متدنية من حيث طموحات ريادة األعامل،
فأشار ثلثي الشباب تقري ًبا ( )66%إىل أنهم يرغبون إنشاء مشاريعهم التجارية الخاصة مقارن ًة مع أكرث من  80%يف
نيجرييا وجنوب أفريقيا واملكسيك .يعكس هذا األمر كذلك املواقف الضمنية تجاه اإلقدام عىل املخاطرة ،إذ أبدى 72%
من املجاوبني السعوديني استعدادهم للمجازفة من أجل األسباب الصحيحة ،مقارن ًة مع أكرث من  85%يف جنوب أفريقيا
ونيجرييا والربازيل والصني واملكسيك.
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االستراتيجيات والمؤسسات الداعمة لريادة األعمال الشبابية
تحتاج اململكة إىل سياسة شاملة تُعنى بريادة األعامل الشبابية وشبكات داعمة للشباب يف هذا املجال .وضعت رؤية
 2030خططًا طموحة لتنمية مجال ريادة األعامل مع تركيز خاص عىل دعم ريادة األعامل الشبابية ،وقد تضمنت إعداد
لوائح تنظيمية ملامرسة األعامل و تسهيل الوصول إىل التمويل وإبرام رشاكات دولية ومنح املنشآت الصغرية واملتوسطة
حص ًة أكرب من عطاءات الحكومة.
غري أن هذه الجهود ينقصها هيكل مؤسيس وسيايس شامل يعمل عىل تنسيقها ومتابعتها ومراجعتها.
شكّلت هذه املسألة تحديًا أمام الكثري من الدول املشمولة يف مؤرش الشباب العاملي ،لكن املبادرات التي أطلقتها
الحكومات مؤخ ًرا يف الهند وجنوب أفريقيا والدمنارك نجحت يف وضع أطر عمل شاملة ترتكز عىل أهداف ومستهدفات
وآليات متابعة واضحة .وعىل الرغم من الجهود امللموسة التي بذلتها كيانات فردية مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة "منشآت" ومؤسسة " ِمسك" ،يحتاج هذا املجال إىل املزيد من الدعم املركزي من أجل تحسني شبكات ريادة
األعامل الشبابية وترابطها عىل املستويني املحيل والدويل.

التوصيات
إعداد سياسة شاملة لريادة األعامل الشبابية وتنفيذها .من شأن االسرتاتيجية الوطنية الشاملة أن
ومنسقة ضمن
تح ّدد أهم التحديات وتضع الخطط واألدوات الالزمة للتعامل معها بطريقة شمولية ّ
مختلف الجهات املعن ّية يف هذا املجال .ومن املرجح أن تتض ّمن مجاالت الرتكيز ذات األولوية بالنسبة
للمملكة إجراء مراجعات عىل البيئة التنظيمية وتنمية املهارات والتدريب ونقل التكنولوجيا والوصول
إىل التمويل وتطوير الشبكات ذات الصلة .تهدف "اسرتاتيجية تطوير مؤسسات الشباب  "2013-2023التي وضعتها
جنوب أفريقيا ( )YEDSإىل تطوير مهارات ريادة األعامل وطموحات الشباب بتكليف وزارة التعليم العايل مبهمة زيادة
عدد برامج التعلّم التجريبية املنظّمة يف مكان العمل أو "برامج التعلّم القائم عىل العمل" بينام تكون وزارة التعليم
األسايس مسؤولة عن إدراج تعليم ريادة األعامل يف مناهج التعليم اإللزامي 10.تضع هذه االسرتاتيجية كذلك خط ًة تعمل
وفقها حاضنات األعامل التي ستُدار بالرشاكة مع الجهات والجامعات الحكومية .واألهم أن االسرتاتيجية تشمل عىل
مستهدفات محدّ دة وآليات متابعة دورية من أجل متابعة تنفيذها وتحديد املعوقات املاثلة أمامها.
تطوير تعليم ريادة األعامل .يعترب تعليم ريادة األعامل أساس ًيا لضامن اكتساب جيل الشباب
للكفاءات واملهارات التي يحتاجون إليها ملامرسة ريادة األعامل وإرساء األساس الالزم لتعزيز ثقافة
هذا املجال يف الدولة .وتتخذ الكثري من الدول حال ًيا خطوات جامعية إلدراج تعليم ريادة األعامل
يف املنهج الدرايس ودعم تدريبه وتنمية مهاراته خارج التعليم الرسمي؛ فعىل سبيل املثال ،تعمل
الحكومة الهندية ،يف إطار السياسة الوطنية لتنمية املهارات وريادة األعامل ،عىل إعداد آلية شاملة لتطوير تعليم ريادة
األعامل مبا يف ذلك إدراج دورات تدريبية حول هذا املجال ضمن املنهج الدرايس الرئييس يف  3,000كلية يف مختلف أنحاء
الهند 11.كام من املق ّرر تقديم دورات خاصة لتعليم ريادة األعامل يف حوايل  325تجم ًعا صناع ًيا يف أرجاء الدولة ،وإنشاء 50
مرك ًزا رياديًا فرع ًيا يف جميع واليات الهند ومناطقها.
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دعم ملجتمعات ريادة
تطوير مجتمعات لريادة األعامل الشبابيةُ .يكن أن يق ّدم واضعو السياسة ً
األعامل الشبابية من خالل التمويل والروابط بني املجتمعات والحكومات املحلية وأنظمة التعليم
وتشكيل روابط مع املؤسسات واملنظامت الدولية .فعىل سبيل املثال ،تحصل "مشاريع الشباب"
( )Ung Företagsamhetوهي مؤسسة سويدية لريادة األعامل الشبابية ،عىل التمويل من
القطاعني العام والخاص وتعمل مع حكومات الواليات والبلديات لدعم ريادة األعامل الشبابية يف املدارس السويدية مبا
للطلب من سن  16إىل  20أن ي ُديروا رشكاتهم الخاصة خالل العام الدرايس كجزء من تعليمهم الثانوي (يف املرحلة
يتيح ّ
الثانوية) 12.كام أن املؤسسة عضو يف منظمة "إنجاز" ( )JA Worldwideالعاملية غري الحكومية وتط ّور برامج تعلّم
تجريبية لجيل الشباب.
تطوير مجتمع املستثمرين .تفتقر الرشكات الناشئة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
عمو ًما إىل املشورة والتمويل الالزمني حتى تتبلور وتصبح أكرث استقرا ًرا ،وتعترب هذه املعوقات
ويكن التعامل
رضة
ً
خصوصا بالنسبة للشباب الذين ال ميلكون مجتمعات مهنية قامئة ت ُعنى بهمُ .
م ّ
مع هذا النقص يف املعلومات والتمويل من خالل الحصول عىل الدعم من املستثمرين املم ّولني؛
فهم مستثمرون أفراد متم ّرسون يُوفّرون التمويل إىل الرشكات الناشئة ويسهمون يف توجيهها ومتابعة مراحل منوها،
وتض ّم هذه الشبكات مجموعة من املستثمرين الذين يُشاركون رأس مالهم وخرباتهم ومشورتهم للرشكات الناشئة.
أُطلقت مجموعة "عقال" ،وهي أول شبكة كربى للمستثمرين املم ّولني يف اململكة العربية السعودية ،يف عام  2011م
وباتت تض ّم حال ًيا أكرث من  350عض ًوا واستثمرت ما يصل إىل  28مليون ريالً سعوديًا ( 7.5مليون دوالر أمرييك) يف
 350رشكةُ 13.يكن أن توفّر الحكومات الدعم لتوسعة شبكات املستثمرين األفراد من خالل صناديق االستثامر املشرتك
التي توظّف أموال الحكومة لتجاري استثامرات مجموعات املستثمرين األفراد مبا يتيح لهم متويل عدد أكرب من
الرشكات واملشاريع الناشئة .وقد ق ّرر "بنك األعامل الربيطاين" ،عقب النجاح الذي حقّقه "صندوق االستثامر املشرتك"
اإلسكتلندي ،إنشاء "الصندوق املشرتك للمستثمرين األفراد" ( .)ACFبينام من املمكن15,14أن تشكّل صناديق االستثامر
املشرتكة للمستثمرين األفراد يف اململكة وسيلة أكرث فاعلية لدعم الرشكات الناشئة من برامج املنح التقليدية (التي
تتق ّدم فيها الرشكات الناشئة بطلب للحصول عىل متويل من الحكومة) ،ألن املستثمرين الناجحني سيح ّددون الرشكات
املؤهلة للحصول عىل التمويل.
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المواطنة العالمية
تواجه اململكة العربية السعودية تحديات كبرية يف توطيد اإلحساس باملواطنة العاملية بني الشباب فباتت ضمن أدىن
خمس دول يف مؤرش الشباب العاملي يف هذا املجال (املرتبة الرابعة العرشين) .بينام كان أداء اململكة قويًا نسب ًيا من
حيث اكتساب الخربات الدولية (املرتبة العارشة) لكنها تأيت يف مرتبة متأخّرة يف مجايل الرتكيز اآلخرين يف هذا امليدان
أال وهام :املواقف تجاه املستقبل (املرتبة  )15واسرتاتيجيات مشاركة الشباب (املرتبة .)25
النقاط الرئيسية المستخلصة:

•
•
•

الطلبية لكنها تحتل مرتبة مرتاجعة يف إتقان اللغات األجنبية
نجحت اململكة نسب ًيا يف تعزيز برامج التبادل ّ
وتقبّل جيل الشباب للتع ّدديّة الثقافية.
يشعر الشباب يف اململكة العربية السعودية بالتفاؤل نو ًعا ما إزاء قدرتهم عىل التعامل مع التحديات املستجدة
مامثل للقضايا العاملية .كام أنهم أقل مشارك ًة يف النشاطات االجتامعية عن أقرانهم
لكنهم ال يعريون اهتام ًما ً
بدل من قلّة
يف الدول األخرى ،وقد يعكس ذلك قلّة الفرصة املتاحة أمامهم وضعف التشجيع امل ُو ّجه لهم ً
اهتاممهم باملشاركة.
ومنسق للنهوض يف قدرات
تحتاج اململكة إىل سياسة شاملة لتنمية الشباب من أجل وضع نهج شمويل ّ
هذا الجيل.
اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﺼﺪر

اﳌﺆﴍات
ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻧﺴﺒﺔ ّ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ّ
ﺟﺪا أو
ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ً
ّ
ﺧﻄﻴﺮة

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺷﻤﻞ
 1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ
ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ ﻣﺎ
ﺑني  18إﱃ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ
ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ

ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ
أﻓﻀﻞ ً

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

ﺧﺼﺼﻮا ﻣﻦ وﻗﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ّ
أﺟﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

4.9

65.7

68.9

20.9

28

ﻣﻌﺪّل دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

5.7

71.4

71.5

20.3

ﻣﻌﺪّل اﻟﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

7.2

74.8

62.2

26.9
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اكتساب الخبرات الدولية
نجحت اململكة نسب ًيا يف تعزيز برامج التبادل ّ
الطلبية من خالل توفريها عد ًدا كب ًريا من برامج االبتعاث الخارجية مثل
لطلبها الدعم من أجل الدراسة
"برنامج خادم الحرمني الرشيفني لالبتعاث الخارجي" أو "وظيفتك وبعثتك" ،التي تق ّدم ّ
طلبها (يف
الطلب األجانب للدراسة يف جامعاتها حيث يُشكّل الوافدين  5%من ّ
يف الخارج وتستقطب نسبة عالية من ّ
املرتبة التاسعة).
للتحسن من حيث إتقان اللغات األجنبية ،إذا أشار  42%فقط من الشباب الذين شملهم
ومع ذلك ،يبقى هناك مجال
ّ
االستبيان إىل قدرتهم عىل التواصل باإلنجليزية بطالقة نسبية ،مقارن ًة مع  67%يف السويد و 55%يف أملانيا والدمنارك.
يبي االستبيان أن الثلث فقط من الشباب السعوديني ( )33%يتح ّدثون لغات أجنبية إىل جانب اإلنجليزية ،مقارن ًة
كام ّ
تبي أن الشباب
مع أكرث من النصف بنسبة ( )52%يف أملانيا و( )51%يف إيطاليا و( )50%يف فرنسا .باإلضافة إىل ذلكّ ،
السعوديني أقل ً
تقبل للتعدّ ديّة الثقافية ،إذا أشار  72%من الشباب الذين شملهم االستبيان إىل أنهم ال ميانعون العمل
مع أشخاص من ثقافات وديانات وأعراق مختلفة ،مقارن ًة مع  85%أو أكرث يف األرجنتني وأسرتاليا والربازيل وكندا والهند
واملكسيك ونيجرييا وجنوب أفريقيا.
ﻧﺴﺒﺔ ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
4.9

اﳌﻜﺴﻴﻚ
18.5

اﻷرﺟﻨﺘني
17.5

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
14.9

ﻧﻴﺠريﻳﺎ
10.8

المواقف تجاه المستقبل
يشعر الشباب يف اململكة العربية السعودية بالتفاؤل نو ًعا ما إزاء قدرتهم عىل التعامل مع التحديات املستجدة
(املرتبة العارشة) .بينام تعترب نسبة أعىل عن املع ّدل بلغت ( )71%من الشباب السعوديني أن التط ّورات يف مجال
التكنولوجيا مبثابة فرص متاحة وليست تهدي ًدا عىل املجتمع ،و( )65%منهم يعتقدون أن بإمكانهم املساهمة يف حل
املشاكل التي تواجه العامل.
غري أن الشباب السعوديني يبدون اهتام ًما أقل بالقضايا العاملية (يف املرتبة العرشين)؛ فعىل سبيل املثال ،يعترب 66%
التغي املناخي مشكلة مه ّمة ج ًدا أو خطرية ،مقارن ًة مع  87%يف املكسيك و 85%يف تركيا و 84%يف الهند
فقط منهم ّ
وجنوب أفريقيا ،و 75%فقط منهم يعتربون مسألة الوصول إىل التعليم مه ّمة ،مقارن ًة مع مع ّدل  82%بني الدول
األخرى املشمولة يف مؤرش الشباب العاملي.
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اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن
ﻣﻬﻤﺔ
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ّ
ّ
ﺟﺪا أو ﺧﻄﻴﺮة
ً
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﳌﺼﺪر :اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺷﻤﻞ  1,000ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻢ
ﻣﺎ ﺑني  18إﱃ  30ﻋﺎ ًﻣﺎ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
66

اﳌﻜﺴﻴﻚ
87

ﺗﺮﻛﻴﺎ
85

اﻟﻬﻨﺪ
84

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
84

استراتيجيات مشاركة الشباب
تبي أنهم أقل مشارك ًة يف النشاطات االجتامعية عن أقرانهم يف الدول
عىل الرغم من النظرة املتفائلة لدى الشباب ،فقد ّ
األخرى املشمولة يف مؤرش الشباب العاملي (فاحتلت اململكة املرتبة الحادية والعرشين) .عىل سبيل املثال ،تحدّ ث 46%
فقط من الشباب الذي شملهم االستبيان مع أشخاص من ثقافات وديانات وأعراق مختلفة ،ومل ُيشارك سوى 31%
منهم يف نشاط تنظّمه مؤسسة مدنية أو سياسية محلية ،وتط ّوع  21%فقط بوقتهم ملنظمة محلية ،مقارن ًة مع مع ّدل
مؤرش الشباب العاملي عند  56%و 39%و 29%عىل التوايل ،ما قد يعكس نقص الفرصة املتاحة أمامهم إىل جانب قلّة
اهتاممهم باملشاركة.
مخصصة لتنمية قدراتهم .ومع أن
يلزم اململكة أيضً ا وضع اسرتاتيجية شاملة لتنمية الشباب باإلضافة إىل مؤسسات ّ
اململكة أطلقت الكثري من املبادرات والربامج بهذا الصدد ،فربنامج التح ّول الوطني والكيانات الفردية املعن ّية بخدمة
جوانب مختلفة من تنمية الشباب تحتاج إلطار عمل مركزي شامل يعمل عىل تنظيم الربامج ومتابعتها ومراجعتها
ويكن االستفادة من الجهود التي تبذلها السويد ،وهي الدولة األفضل أدا ًء
وتحدي ًدا تلك التي ت ُركّز عىل تنمية الشبابُ .
يف املؤرش ،ملا تق ّدمه من مامرسات ُمثىل من حيث وضع نهج شمويل حقيقي لسياسة الشباب.

التوصيات
إعداد سياسات واسعة وشمولية متعلّقة بالشباب .توضّ ح التجارب يف العديد من الدول املشمولة
ومنسق لتنمية الشباب يع ّد جان ًبا أساس ًيا لنجاح
يف مؤرش الشباب العاملي أن إعداد نهج شمويل ّ
السياسات املعن ّية بالشباب .فعىل سبيل املثال ،التزمت الحكومة الوطنية يف السويد ،وهي الدولة
األعىل ترتي ًبا يف مؤرش الشباب العاملي ،بإعداد سياسة قامئة عىل األدلة والرباهني للشباب ،وقد
ملموسا منذ عام  2004م ملشاركة البيانات املتعلّقة بظروف معيشة الشباب
بذلت الجهات الحكومية والوزارات جه ًدا
ً
علم أن فكرة وضع سياسة خاصة للشباب ترجع إىل أربعينيات القرن املايض
دعم منها لوضع سياسة شاملة للشبابً ،
ً
16
عىل األقل .وكان تقرير حكومي صدر عام  1997م قد أوىص بتحديد األهداف الرئيسية الثالثة التالية لسياسة الشباب:
( )1أن يتم تأهيل جيل الشباب ليتمكّنوا من عيش حياتهم باستقاللية ،و( )2أن تتُاح للشباب فرصة املشاركة ومامرسة
سلطة فعلية يف املجتمع ،و( )3اعتبار الشباب من املوارد الق ّيمة للدولة والنظر إىل قدرتهم عىل التفكري النقدي كجانب
إيجايب يُفيد املجتمع .وسع ًيا منها لوضع نهج شمويل تجاه قضايا الشباب ،ش ّجعت الحكومة التعاون املشرتك بني
القطاعات مثل التنسيق بني الرشطة واملدارس واملنظامت غري الحكومية التي تعمل مع الشباب.
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تعزيز تعليم املواطنة العاملية .يف ظل التحديات الكثرية التي تواجه شباب اليوم حول العامل
(مثل املشاكل البيئية وغريها) ،مثة حاجة متزايدة لتشجيع تعليم املواطنة العاملية لتمكني الشباب
ليكونوا داعمني إيجابيني للتغيري يف حياتهم ومجتمعاتهم ويف املجتمعات اإلقليمية والعاملية
األوسع .فباإلضافة إىل إدراج موضوع املواطنة العاملية ضمن املناهج الدرايس من خالل التعليم
التقليدي يف الفصول الدراسية ،يجب عىل واضعي السياسة أن يشملوا املرشوعات واملسابقات ضمن تعليم املواطنة؛
فمن شأن هذه النشاطات أن تجذب املزيد من الشباب للمشاركة يف تعلّم املواطنة ،وغال ًبا ما تكون مناسبة أكرث
لتنمية كفاءات عديدة مثل التعاون وتف ّهم مشاعر اآلخرين .عىل سبيل املثال ،استبدل (دليل التعاونية الوطنية لتعليم
الرتبية املدنية العملية) يف الواليات املتحدة األمريكية تعليم املواطنة التقليدي مببادرة "الرتبية املدنية العملية" ،وهو
الطلب االستقاللية الشخصية واملعارف املدنية من خالل
طليب قائم عىل املشاريع يكتسب من خالله ّ
نهج تعليمي ّ
17
تقديم املساعدة يف حل مشاكل واقعية يف حياتهم ومجتمعاتهم .يجب عىل واضعي السياسة املزج بني بعض عنارص
بدل من االعتامد كل ًيا عىل منهج تعليم املواطنة .فقد
تعليم املواطنة العاملية مع مواد أخرى مثل العلوم أو الرياضيات ً
مثل مسابقة "املراسلني الشباب من أجل البيئة" يف أكرث من  20دولة مبا فيها الصني وتركيا واململكة املتحدة
طُرحت ً
الطلب عىل املشاركة يف املسابقة كجزء من تعليمهم العلمي أو البيئي 18.ويتطلّب
حيث يقوم املعلّمون بتشجيع ّ
الطلب أن يجروا تحقيقًا صحف ًيا بيئ ًيا يف مجتمعهم املحيل وتسجيل استنتاجاتهم من خالل
االلتحاق يف املسابقة من ّ
الكتابة أو الصور أو مقاطع الفيديو.
دراسة قابلية تطبيق مجالس الطلبة .تقوم الجهات الحكومية عاد ًة بإنشاء مجالس الطلبة
الستطالع آراء الشباب أو معرفة وجهات نظرهم حول مسائل متعلّقة بالسياسات التي قد تتفاوت
مواضيعها من السياسات القطاعية مثل مشاكل صحة الشباب أو الشباب يف مجال الرياضة إىل
قضايا السياسات العامليةُ .يكن أن تتعاون مجالس الطلبة يف اململكة العربية السعودية مع
مجالس البلديات للمساعدة يف تعزيز اهتامم الشباب يف القضايا املحلية والعاملية عىل ح ٍّد سواء ،فمن شأن إرشاك
الشباب بهذه الطريقة أن يساعد يف بناء حلقة وصل بينهم وبني مجتمعهم املحيل .فعىل سبيل املثال ،تجتمع "لجنة
سان فرانسيسكو للشباب" يف الواليات املتحدة األمريكية ،املك ّونة من  17شابًا محل ًيا ترتاوح أعامرهم ما بني  12و23
مخصصة للمسائل التي ته ّم الشباب مبا يشمل مشاكل العنف بني
سنة ،مر ًة واحدة شهريًا (عىل األقل) ولديها لجان ّ
الشباب واإلسكان والتوظيف 19،وتنرش اللجنة قامئة سنوية تتضمن سياسات الشباب ذات األولوية 20.بينام يقدّ م مجلس
الطلبة يف أسرتاليا املشورة للخدمات الصحية املحلية حول املشاكل الصحية ذات الصلة بالشباب وينرش املعلومات
الصحية الحكومية إىل شبكة بريد إلكرتوين تض ّم شبابًا آخرين 21.فب ّينت إحدى التقييامت أن مزودي الخدمات الصحية
22
بدؤوا بعد طرح املجلس بتوثيق التعاون مع الشباب وكثّفوا تركيزهم عىل املشاكل الصحية املتعلّقة بالشباب.
تعزيز التطوع بني الشبابُ .يكن أن تحاول املدارس والجامعات إدراج تعلّم تقديم الخدمات
التطوعية ضمن مناهجها الدراسية وأساليب التعليم املت ّبعة فيها من أجل زيادة مع ّدالت التط ّوع،
إذ يُشكّل تعلّم تقديم الخدمات التطوعية طريق ًة للجمع بني التط ّوع والخدمة املجتمعية مع
الطلب أن
عملية التدريس التقليدية .ويتك ّون هذا النهج من العنرصين التاليني :أولً  ،يجب عىل ّ
يق ّدموا خدم ًة تفيد الناس يف املجتمع األوسع وتهدف إىل تلبية "احتياجات حقيقية يف املجتمع" ،ثان ًيا ،يجب أن تكون
مثل نشاطات تعلّم
الخدمة مرتبطة بأهداف مح ّددة ضمن مناهج املدرسة .تنظّم "مؤسسة فرويدنربغ" يف أملانيا ً
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تقديم الخدمات يف املدارس منذ أكرث من عرش سنوات كجزء من جهو ٍد واسعة النطاق لتعزيز الشعور باملسؤولية
رسخ اهتام ًما دامئًا لدى
املدنية لدى ّ
الطلب 23،وتزعم األبحاث التي أجرتها املؤسسة أن تعلّم تقديم الخدمات ُيكن أن يُ ّ
الشباب بالتط ّوع واملشاركة يف نشاطات الخدمة املجتمعية 24.بينام ما يزال مفهوم تعلّم تقديم الخدمات التطوعية
يف اململكة العربية السعودية والعامل العريب يف مراحله األوىل ،ذلك مع أن بعض املدارس والجامعات تُنظّم مبادرات
التط ّوع املجتمعية دون تسمية هذه الجهود بتعلّم تقديم الخدمات بالرضورة (أو إدراج املبادرة ضمن منهجها الدرايس
رسم ًيا) .فعىل سبيل املثال ،أبرمت املدارس يف مدينة ال كوينتا ،كاليفورنيا ،رشاكة مع مكاتب إدارة األرايض املحلية
25
لتنفيذ حمالت تنظيف صحراوية وتحليل التأثريات املرتتّبة عىل بيئة الصحراء من رمي النفايات املحظور فيها.
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منظومة اقتصاد المعرفة
كان أداء اململكة العربية السعودية أقل من املعدّ ل يف مجال منظومة اقتصاد املعرفة (يف املرتبة  ،)17لكنها تف ّوقت
عىل دول املنطقة األخرى يف االبتكار والبنية التحتية واالتصال .غري أنها احتلت مرتبة متوسطة عىل مستوى العامل
يف مجال االبتكار (املرتبة  )13والبنية التحتية واالتصال (املرتبة  ،)14فيام ُص ّنف أداؤها يف مجال النمو االقتصادي
(املرتبة  )23من بني أضعف الدول املشمولة يف املؤرش.
النقاط الرئيسية المستخلصة:

•

يعتمد اقتصاد اململكة العربية السعودية عىل املعرفة إىل ح ٍّد ما لكن االستثامر القليل نسب ًيا يف مجايل االبتكار
واألبحاث والتطوير يُضعف من قدرتها التنافسية يف املستقبل.

•

واملخصصة للنقل
تتف ّوق اململكة أيضً ا عىل الدول األخرى يف املنطقة من حيث جودة بنيتها التحتية الرقمية
ّ
لكنها تتأ ّخر عن دول العامل الرائدة يف هذه املجاالت.

•

ملموسا يف إنتاجية األيدي العاملة ما يضعف من قدرتها التنافسية ويقلّل من مستويات
شهدت اململكة تراج ًعا
ً
األجور املحتملة للشباب املنضمني إىل القوى العاملة.
اﻟﻮﺣﺪة

اﳌﺼﺪر

اﳌﺆﴍات
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل
اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻳﺪي
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )إﺟﻤﺎﻟﻲ 5
)ﺳﻨﻮات

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

0.8

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺠﻮدة ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ

34

-11.7

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ
درﺟﺔ ﻣﻦ  0إﱃ
 = 10) 10أﻓﻀﻞ ) (ITUﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
)وﺻﻮل
درﺟﺔ ﻣﻦ  0إﱃ
= 100) 100
)أﻋﲆ اﳌﺨﺎﻃﺮ

وﺣﺪة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

6.7

35.0

ﻣﻌﺪّل دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

0.7

2.4

5.9

40.3

ﻣﻌﺪّل اﻟﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ
ﻣﺆﴍ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ

2.3

1.7

8.0

17.8
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االبتكار
يعتمد االقتصاد السعودي عىل املعرفة إىل ح ٍّد ما عند قياسه استنا ًدا إىل "مؤرش التعقيد االقتصادي" والدخل الذي تد ّره
امللكية الفكرية (فاحتلت اململكة املرتبة الثانية عرش يف املجالني) .غري أن تدين استثامراتها يف مجال األبحاث والتطوير
يُضعف من قدرتها التنافسية يف املستقبل نسب ًيا ،حيث تستثمر فقط  0.8%من الناتج املحيل اإلجاميل (يف املرتبة ،)16
وهي نسبة مامثلة للدول األخرى يف املنطقة لكنها متأ ّخرة عن الدول الرائدة يف هذا املجال مبا فيها كوريا الجنوبية
( )4.2%واليابان والسويد ( 3.3%يف كال الدولتني).
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل اﻷﺑﺤﺎث
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻮﺣﺪة :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ
اﳌﺼﺪر :اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
0.8

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
4.2

اﻟﻴﺎﺑﺎن
3.3

اﻟﺴﻮﻳﺪ
3.3

البنية التحتية واالتصال
تتف ّوق اململكة عىل دول املنطقة من حيث إمكانية الوصول إىل بنية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التحتية (يف
املرتبة  )14وجودة الطرق والبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي (يف املرتبة  ،)13لكنها ما تزال
متأ ّخرة عن دول رائدة أخرى يف هذا املجال مثل السويد وأملانيا وفرنسا والدمنارك .كام أن اململكة تتف ّوق عىل الدول
األخرى يف املنطقة من حيث املساواة بني الجنسني يف املجال الرقمي ،إذ أنها الدولة الوحيدة التي حقّقت نسبة
متكافئة يف استخدام اإلنرتنت بني الرجال والنساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بني الدول املشمولة يف
املؤرش.
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻮﺣﺪة :درﺟﺔ ﻣﻦ  0إﱃ = 10) 10
)أﻓﻀﻞ وﺻﻮل
اﳌﺼﺪر :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت )(ITU

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
6.7

35

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
8.9

اﻟﺪمنﺎرك
8.7

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
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النمو االقتصادي
شهدت اململكة العربية السعودية أقل مع ّدل منو اقتصادي خالل السنوات الخمس املاضية بني دول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا املشمولة يف مؤرش الشباب العاملي وأدىن منو يف إنتاجية األيدي العاملة .بل أن إنتاجية األيدي
العاملة انخفضت يف الواقع خالل السنوات الخمس املاضية ،ما قد يؤدي إىل إضعاف قدرتها التنافسية يف املرحلة
املقبلة ويقلّل من مستويات األجور املحتملة للشباب املنضمني إىل القوى العاملة.

التوصيات
وخصوصا يف التقنيات التي تُع ّزز اإلنتاجيةُ .يكن
االستثامر يف مجال األبحاث والتطوير املتقدّ م،
ً
أن تُحدث التقنيات البارزة حال ًيا مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات تغي ًريا جذريًا يف هيكل أسواق
العمل املعارصة وحتى اقتصادات دول بأكملها .واالطالع بدور ريادي يف تطوير هذه التقنيات
وتطبيقها قد يُع ّزز من مستوى اإلنتاجية يف اململكة ومينح االقتصاد املحيل قدرة املنافسة يف
األسواق العاملية .إال أنه من الرضوري أن تجري الدول كمية كبرية من األبحاث األساسية والتطبيقية لدعم االبتكارات يف
أساسا
هذه املجاالت ،ويجب عىل الحكومات أن تشارك جزئ ًيا يف متويل هذه الجهود لضامن تكملتها لألبحاث الجارية ً
مخصصة لتمويل هذه التقنيات ،مبا
يف القطاع الخاص .من هذا املنطلق ،أنشأت الكثري من الدول حول العامل صناديق ّ
مثل وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كوريا الجنوبية التي أعلنت تخصيص ميزانية قدرها
يف ذلك ً
خصصت فرنسا  1.71مليار
ملياري دوالر أمرييك لتمويل أعامل األبحاث والتطوير املتعلّقة بالذكاء االصطناعي ،بينام ّ
وأسست اململكة املتحدة "صندوق تحدي اإلسرتاتيجية الصناعية"
دوالر أمرييك لهذه التقنية حتى عام ّ 27,26.2022
باستثامر أو ّيل بلغ مليار جنيه اسرتليني (ما ي ُعادل  1.28مليار دوالر أمرييك) يتم إنفاقها عىل ستة مجاالت ذات أولوية
28
مبا يشمل عىل الذكاء االصطناعي والروبوتات.
مخصصة لهذه التقنيات .تسعى الحكومات إىل ترجمة التمويل
تأسيس مراكز أبحاث وتطوير ّ
املخصص ملجال األبحاث والتطوير إىل تطبيقات عملية مفيدة ،لذا فهي تنشئ مؤسسات بحثية
ّ
مك ّرسة لدراسة الفرص املتاحة من الذكاء االصطناعي وتحدياته .من ممكن أن تعمل هذه
املؤسسات بالرشاكة مع القطاعني العام والخاص وتدعم إبرام رشاكات عىل املستوى املحيل
وتساعد يف تطوير املواهب ذات الصلة بالذكاء االصطناعي .فعىل سبيل املثال يعمل مركز أبحاث الذكاء االصطناعي يف
أملانيا ،منذ عام  1988كمنظمة غري ربحية 29،ويقوم املركز ،املم ّول من منح مالية حكومية ورشاكات مربمة مع القطاع
الخاص ،بتطوير منتجات ومناذج أولية وحلول قابل للتسجيل كرباءة اخرتاع .بينام أُ ّسس "معهد آالن تورنغ" يف اململكة
املتحدة بالتعاون مع ست جامعات رائدة كمؤسسة خريية مس ّجلة يف عام  ،2015حيث تجري أبحاث ًا حول تطوير
الذكاء االصطناعي وتطبيقه 30،وتشمل مجاالت تركيزه عىل السياسة العامة وقطاع الصحة والدفاع واألمن .غري أن إنشاء
مثل هذه املؤسسات ينطوي عىل عملية طويلة ومعقّدة وتتطلّب مجموعة من الباحثني املحليني املتم ّرسنيُ .يكن أن
تتخذ اململكة خطوة أوىل يف هذا املجال بإبرام رشاكات مع هذه املؤسسات ث ّم مت ّول الربامج وتُرسل الباحثني املحليني
للمشاركة فيها.
36
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تطوير البنية التحتية الرقمية يف اململكة العربية السعودية .تُشكّل البنية التحتية الرقمية عالية
الجودة ،مثل اإلنرتنت فائق الرسعة والواي فاي وشبكات الهواتف املحمولة واألقامر الصناعية
رصا أساس ًيا لتكنولوجيا االتصال الرقمي وتطوير اقتصا ٍد منتج وقاد ٍر عىل
ومراكز البيانات ،عن ً
املنافسة .تعترب كوريا الجنوبية أفضل دولة من حيث الوصول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مؤرش الشباب العاملي ،وقد حقّقت هذه املكانة بفضل السياسة املك ّرسة واملستدامة التي وضعتها الحكومة
لهذا املجال .فمنذ أواخر التسعينات ،ض ّخت الحكومة استثامرات ضخمة يف البنية التحتية لإلنرتنت فائق الرسعة،
فأصبحت الدولة توفّر أرسع إنرتنت يف العامل عىل الرغم من تقشّ فها يف اإلنفاق عىل مجاالت أخرى .وتنفّذ وزارة العلوم
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حال ًيا مرشوع شبكة اإلنرتنت فائق الرسعة املتقاربة ( )BcNيف املناطق الريفية،
ليوفّر رسعة إنرتنت تبلغ  100ميجابايت يف الثانية إىل  1,317منطقة ريفية صغرية عىل مستوى الدولة 31،كام وزّعت
 12,000شبكة اتصال السلكية يف جميع أنحاء الدولة إلتاحة استخدام اإلنرتنت دون دفع رسوم اشرتاك يف األماكن
العامة 32.تهدف هذه املشاريع إىل الح ِّد من الفجوة الرقمية وتُ ّول بالتعاون مع الحكومة املركزية والحكومات املحلية
ومشغيل خدمة اإلنرتنت من القطاع الخاص.
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الخالصة
إن الشباب السعودي طموح ومتفائل ،حيث يعربون مثل نظرائهم يف العامل عن آرائهم اإليجابية بخصوص اقتصاد
اململكة املستقبيل وعن الدور الذي يلعبه التعليم والتكنولوجيا يف خلق فرص جديدة يف حياتهم .يتوقع جيل الشباب
أن يحظوا عىل مستقبل اقتصادي أفضل من جيل آبائهم خاصة يف الدول النامية .يزيد هذا التفاؤل من إمكانات
الشباب السعودي وميكن االستفادة من هذا التفاؤل يف خلق بيئة إيجابية .ويف ذات الوقت ،هناك تخوف عاملي من
التطلعات الطموحة للشباب حيث ميكن أن يؤدي عدم االرتقاء ملستوى تطلعات الشباب إىل عزوفهم عن الفرص
املحلية ألن دولهم مل تقدم لهم الفرص املطلوبة لالزدهار .هناك فرصة أكرب لجيل الشباب أن يكونوا عاطلني عن العمل
مقارنة باملواطنني األكرب سناً ،وهذا التحدي عاملي لكن اململكة العربية السعودية تواجه تحديات خاصة بها والتي
ينبغي أن توجد لها حلول كجزء من التحول من اقتصاد يعتمد عىل النفط كمصدر أسايس للدخل.
بدأت حكومة اململكة العربية السعودية يف العمل عىل االحتياجات التي متت مناقشتها كثريا ً ،والتي تتطلب جعل
التعليم مطابق الحتياجات سوق العمل لرفع مستوى االنتاجية وتقليل نسبة البطالة .ولكن هناك تحديات يف معرفة
متطلبات سوق العمل املستقبيل كام يشري مؤرش الشباب العاملي ،حيث يتوقع أن تحدث التكنولوجيا تغيريا ً عىل
طبيعة الوظائف واملهام الوظيفية ومكان العمل بطرق غري معروفة حتى اآلن .إن خلق مهارات مناسبة للقرن الحادي
والعرشين سيساعد املواطنني بشكل كبري يف التأقلم مع التغيريات ويشمل ذلك مهارات التعاون واإلبداع واملرونة
والقدرة عىل تحمل ضغوط العمل ومعرفة طريقة التعلم واكتساب مهارات جديدة كجزء من عملية تستمر مدى حياة
اإلنسان .هناك إعتقاد وتوقع سائد أن وظائف ورشكات كثرية ستتجه للعاملية من حيث منو وسائل االتصال والطرق
الجديدة املساعدة للعمل عن بعد ،حيث يسلط ذلك الضوء عىل أهمية قيم االنتفاح عىل ثقافات مختلفة والتنوع يف
عامل العمل.
ويف ذات الوقت ،يحتاج الشباب السعودي لبناء إمكاناتهم يف املهارات الرقمية ومواضيع التعليم الرئيسية والرياضيات
والعلوم .حيث سيحتاج ذلك إىل وقت واستثامر قبل جني مثار هذا التغيري وذلك بسبب حاجة تغيري املنهج الدرايس
إىل تدريب مكثف للمعلمني .يسلط مؤرش الشباب العاملي أيضا عىل أهمية االستثامر يف النشاطات البحثية لجزء من
تحسني نظام التعليم .لقد تفوقت اململكة بامتياز يف مجاالت محددة مثل الطب والطاقة لكن ينبغي أن يشمل نطاق
األبحاث مجاالت أخرى.
إن النمو يف ريادة األعامل يشكل عامل أسايس يف التحول االقتصادي للمملكة ،حيث ميكن للشباب أن يبدأو أعاملهم
الخاصة والتي متكنهم من جلب األفكار املبتكرة القتصاد اململكة الذي مير يف مرحلة تغيري .يبني استبيان مؤرش الشباب
العاملي أن الشباب السعودي لديهم طموح كبري يف ريادة األعامل ،لكن هناك صعوبات يواجهها رياديي األعامل من
العمر املبكر يف اململكة يف التنافس مع القطاع الخاص .لذلك ينبغي عىل اململكة بناء آليات التمويل الخاص مثل
الخي ( )angel investment networksوالتمويل الجامعي ( )crowdfundingلتشجيع رياديي
شبكات االسثامر ّ
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األعامل الشباب حيث متثل طرق التمويل هذه أحد أهم عنارص بناء سوق ريادة األعامل ،حيث تساعد عىل تخطي
عقبات التمويل والتي غالباً ما تكون مؤثرة بشكل كبري خاصة عىل الشباب الذين ليست لديهم شبكة تواصل قوية.
يسلط مؤرش الشباب العاملي أيضاً عىل حاجة اململكة العربية السعودية لتطوير اسرتاتيجية شاملة لرياديي األعامل
من فئة الشباب وخلق برنامج تعليمي متكامل لريادة األعامل.
إن العمل عىل املواطنة العاملية مهم جدا ً لتجهيز جيل الشباب للمستقبل حيث سيواجهون تحديات عاملية منها
التغريات التكنولوجية والتغيريات املناخية .يبني استبيان مؤرش الشباب العاملي أن املواطنة العاملية متثل أكرب تحدي
للمملكة ،حيث يشارك الشباب السعودي بشكل أقل يف الفعاليات املدنية وبناء املجتمع مقارنة بنظرائهم يف الدول
يفس ذلك عىل ضعف الفرص والتشجيع وليس عدم اهتامم من الشباب .إن جيل الشباب يف
األخرى .لكن ميكن أن ّ
اململكة يعتقد أن رأيهم وصوتهم هام جدا ً حيث ميكن أن يصنع ذلك تغيريا ً حول العامل ،ويعترب ذلك عامل مهم لرفع
يبي املؤرش أن تجارب عدة دول لديها نهج شامل لتطوير جيل الشباب يأخذ يف عني االعتبار
مستوى املشاركة .حيث ّ
التحديات التي تواجه أغلبية الشباب ميثّل عامل أسايس لنجاح سياسات الشباب .يشمل ذلك معاهد لتطوير الشباب
وشبكات تواصل وإدراج املواطنة العاملية والتط ّوع يف املنهج الدرايس.
تحتاج اململكة للنظر يف املنظومة ككل لالرتقاء لطموحاتها يف تطوير اقتصادها املعريف ،حيث تتنافس دول كثرية
ملجاالت االقتصاد املعريف ذاتها .إن اململكة العربية السعودية لديها حاليا اقتصاد معريف متوسط لكن تنافسية اململكة
تأثرت بشكل كبري بقلّة االستثامر يف االبتكار واألبحاث والتطوير ( .)R&Dهناك تحديات أخرى تكمن يف قلة االنتاجية
للموظفني يف اململكة حيث يؤثر ذلك عىل التنافسية ومعدل الرواتب للشباب الذين هم عىل وشك الدخول لسوق
العمل .إن االستثامر يف قطاعات مستهدفة لتطوير التكنولوجيا الرائدة وتحسني نظام التعليم والتحول الوظيفي
والبحث عن وظيفة التي تم ذكرها باألعىل ميكن أن تعطي دافع قوي لرفع مستوى االنتاج وجعل االقتصاد السعودي
تنافيس عىل صعيد عاملي.
يشكل العدد الكبري للشباب يف اململكة مصدر تنافيس كبري للدولة ،إذا تم متكينهم للوصول إىل قدراتهم وإمكاناتهم.
ميثل التعليم األساس لتحقيق ذلك ،حيث تحتاج اململكة للبناء عىل استثامراتها يف املدارس والجامعات وأخذ خطوات
إضافية لتحسني الربامج املقدمة والتأكد من مالمئتها وارتباطها باملهارات الالزمة للجيل الحادي والعرشين .وعالوة عىل
ذلك ،ينبغي أن تركّز اململكة عىل بناء املهارات الرقمية بشكل كبري وتشجيع ريادة األعامل واالستفادة من مشاركة جيل
الشباب يف املجتمع املحيل والعاملي .إن املؤرش العاملي للشباب والدراسات املقدمة يف هذا التقرير ستساعد عىل تحديد
السياسيات املثىل والخيارات املوجودة لتجهيز الشباب السعودي للمستقبل.
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