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تــؤدي مراكــز الدرســات و البحــوث، و بيــوت اخلبــرة االستشــارية دوراً 
أساســياً فــي حتديــد األجنــدة والسياســات العامــة لــدى صنــاع القــرار 
فيمــا بتعلــق بالشــباب، مــن خــال البرامــج و األنشــطة التــي تقــوم بهــا 
ــارات الشــباب. خاصــة أن دراســة  ــر مه ــز و تطوي أو تنفذهــا بهــدف تعزي
قضايــا الشــباب تُعتبــر حاليــاً مــن أبــرز القضايــا املطروحــة علــى أجنــدات 
املراكــز البحثيــة؛ مــن هنــا انطلقــت رؤيــة و فلســفة شــركة اخلبــرات الذكيــة 
بدعــم مؤسســة الراجحــي اإلنســانية  فــي طــرح فكــرة إعــداد هــذا الدليــل 
اإلجرائــي كأحــد مخرجــات مشــروع إنشــاء و تأســيس الوحدات الشــبابية. 
و بهــذا اخلصــوص، يســعدنا أن نتقــدم بالشــكر و التقديــر و العرفــان 
ملؤسســة الراجحــي اإلنســانية، أحــد مؤسســاتنا الوطنيــة الرائــدة، و أهــم 
ــي  ــة الشــباب، و الت ــة لتنمي ــرة و املؤسســات املانحــة و الداعم ــوت اخلب بي
لهــا مســاهمات دائمــة فــي تأســيس وتطويــر أداء الكيانــات واملبــادرات 
ــر فــي دعــم و تبنــي مشــروع تأســيس  و البرامــج الشــبابية، لدورهــا الكبي
الوحــدات الشــبابية،  و متويــل العديــد مــن عمليــات هــذا املشــروع، و مــن 
بينهــا هــذا الدليــل اإلجرائــي الــذي يُعــّد أحــد أجــزاء و مخرجات املشــروع.   
 و تقــوم فكــرة إنشــاء و تأســيس الوحــدات الشــبابية، علــى أســاس إنشــاء 
وحــدات متخصصــة بالعمــل مــع الشــباب وبرامجهــم فــي جميــع جلــان 
التنميــة اإلجتماعيــة علــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية؛ مــن خــال 
ــى تأســيس وتشــغيل  ــم عل ــل معه ــة، والعم ــن جلــان التنمي ــار عــدد م اختي
وحــدات للبرامــج الشــبابية ملــدة ســنة، ومنذجــة العمليــات املنفــذة لتعميــم 

ونشــر التجربــة.

نبذة عن البرنامج:
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و علــى الرغــم مــن ثقتنــا بقــدرة جلــان التنميــة علــى 
حتقيــق األهــداف اخلاصــة بإنشــاء الوحــدات الشــبابية، 
إال أن هــذا الدليــل ســيأتي مكمــًا ليقــدم لهــم التوجيــه و 
اإلرشــاد الــازم حــول آليــات تأســيس و تشــغيل وحــدات 
الشــباب  مصالــح  يعكــس  بشــكل  الشــبابية  البرامــج 
يخــدم  و  جهــة،  مــن  احتياجاتهــم  يلبــي  و  الســعودي،  
اجملتمــع الســعودي مــن جهــة أخــرى، حيــث سيســاهم 
قدراتهــم  وتطويــر  الشــباب  متكــن  فــي  الدليــل  هــذا 

ــأن  ــول ب ــن الق ــه ميك ــة 2030. و علي ــة اململك ــق رؤي ــد، وف ــع املفي ــم بالناف ــم وشــغل أوقاته ومهاراته
املســوغات األساســية التــي اســتلزمت بنــاء هــذا الدليــل و نشــره، تتمثــل بتزويــد جلــان التنميــة بـــ:

الوحــدات  لتأســيس  الالزمــة  العمــل  آليــات  و  إجــراءات 
بية. لشــبا ا

الوحــدات  وخطــط  نمــاذج  بأبــرز  التنميــة  لجــان  تعريــف 
المشــروع. عليهــا  المطبــق  الشــبابية 
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مســاعدة جلــان التنميــة علــى تأســيس الوحــدات الشــبابية 
وإعدادهــا للعمــل بكفــاءة و فاعليــة.

تزويــد العاملــن بالوحــدات الشــبابية باملعــارف و األدوات و النمــاذج الازمــة 
لتقــوم الوحــدات الشــبابية بــأداء أنشــطتها و برامجهــا باحترافيــة. 

منذجــة مشــروع تأســيس الوحــدات الشــبابية، الــذي مت تنفيــذه مــع مؤسســة 
الراجحــي اإلنســانية. 

نشــر الثقافــة التخصصيــة فــي العمــل مــع الشــباب، و متكينهــم عبــر 
أحــدث و أجــود التجــارب و اخلبــرات احملليــة و الدوليــة.

تشغيل الوحدات الشبابية و مساعدتها لإلنطاق الفعلي للعمل.

أهداف الدليل اإلجرائي:
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إثــراء األدبيــات العلميــة العربيــة فــي مجــال األدّلــة اإلجرائيــة؛ حيــث يشــكل هــذا 
ــذي  ــاً ال ــر األول عربي ــل يُعتب ــة؛ خصوصــاً أن هــذا الدلي ــة نوعي ــل إضافــة علمي الدلي

يتنــاول إجــراءات تأســيس الوحــدات الشــبابية. 

املســاهمة فــي تثقــف واعــداد الكــوادر العاملــة فــي إدارة البرامــج الشــبابية داخــل 
ــة. جلــان التنمي

ــع هــذه الوحــدات الشــبابية للعمــل فــي  ــن فــي/ م ــة و العامل مســاعدة جلــان التنمي
مجــال تفعيــل مشــاركة الشــباب انطاقــاً مــن دور الشــباب فــي رؤيــة اململكــة 2030.

تشجيع الشباب للمشاركة اإليجابية في بناء مجتمعاتهم.

ضمــان اســتدامة عمــل الوحــدات الشــبابية، مــن خــال تزويــد العاملــن بالوحــدات 
الشــبابية بآليــات اإلشــراف و املتابعــة علــى هــذه الوحــدات.

التســهيل علــى أي كيــان معنــي بتأســيس وحــدة شــبابية، عمليــة التأســيس، كــون هــذا 
الدليــل يزودهــم باخلطــوات العلميــة و العمليــة املطلوبــة لذلــك.

أهمية إصدار الدليل اإلجرائي:
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اجلمعيات الشبابية املتخصصة.

مدراء جلان التنمية اإلجتماعية.

واملؤسســات  اجلمعيــات  فــي  الشــبابية  الوحــدات  مشــرفات  و  مشــرفو 
األهليــة.

الكفاءات في مؤسسات العمل الشبابي.

العاملون مع الشباب في املشاريع الريادية و ذات العاقة بالشباب.

املؤسسات واملراكز الشبابية.

اجلهات التمويلية الراغبة في دعم وتشجيع إنشاء وحدات للشباب.

الفئات المستهدفة من الدليل:
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آلية العمل في إعداد الدليل:
اعتمــدت منهجيــة إعــداد الدليــل علــى االطــاع الواســع علــى أهــم األدبيــات العلميــة و الدراســات و 
األدلــة اإلجرائيــة التــي تناولــت التجــارب و املبــادرات الشــبابية العربيــة املميــزة، إلــى جانــب القيــام 
ــكل  ــى، و يش ــه معن ــك ل ــم متماس ــار منتظ ــي إط ــات ف ــذه األدبي ــي له ــي و منهج ــل منطق ــة حتلي بعملي
ــاء إعــداد هــذا  ــي مت اعتمادهــا أثن ــة الت ــرز اخلطــوات املنهجي ــة.  و ميكــن اختصــار أب ــة علمي إضاف

الدليــل مبــا يلــي:

حتديد الهدف من الدليل، 
والفئة املستفيدة منه .

حتديد أقسام الدليل 
وعناصره الرئيسية .

مراعاة الترتيب املنطقي 
ملواضيع الدليل، و 

التسلسل الواضح في 
خطواته و إجراءاته من 

حيث الترتيب و التننفيذ .

االستفادة من النماذج 
و التقارير املّعدة إلنشاء 

الوحدات الشبابية، 
باإلضافة إلى االطاع 
و االستفادة من النماذج 
واالستمارات املعتمدة 
من جهات أو منظمات 

متخصصة في مجال أو 
موضوع الدليل .

توثيق كل معلومة منقولة 
في الدليل ) العنوان - 

الصفحة (، واحلرص على 
حداثة املراجع.

استخدام األشكال 
التوضيحية والرسومات 

التعبيرية.
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االستفادة من التجارب 
واملمارسات العربية والدولية 

واإلفادة منها في إعداد 
الدليل. و من اجلدير بالذكر 
أن أغلب التجارب العربية 
تتحدث عن مراكز شبابية، 
أو مبادرات شبابية، و ليس 
وحدات شبابية. لكن ال شك 
أنه مت اإلستفادة إيجابياً من 
بعض عناصر هذه التجارب.

االستفادة من نتائج و 
توصيات تقارير زيارة 
الوحدات الشبابية في 

جلان التنمية، و حتليات 
استبانات اخلبراء.

تكييف محاور الدليل و 
آليات تنفيذه و تطبيقة 
وجعلها أكثر ماءمة 
خلصائص و حاجات 
و تساؤالت الفئات 

املستهدفة، و ذلك من 
خال ربط احملتوى مع 
الفئة املستفيدة والبيئة 

التي سيطبق فيها الدليل .

مراعاة عدم اإلزدواجية 
والتضارب بن 

اإلجراءات.

التأكد من وضوح 
العمليات التي يتم 

وصفها.

استخدام لغة سلسلة و 
بسيطة، تناسب الفئة 
املستهدفة من هذا 

الدليل، و جتنب استخدام 
اللغة التخصصية غير 
املفهومة من قبل عامة 

العاملن .
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مصطلحات الدليل اإلجرائي:

هــو وثيقــة تعّدهــا املؤسســات و املنظمــات، لتوضــح اخلطــوات العلميــة و العمليــة، التــي تبــن إجــراءات 
العمــل و أســاليب و منهجيــات تنفيــذ العمليــات، بهــدف إعــداد منظومــة متكاملــة تتبنــي أفضــل 
املمارســات فــي اجملــال الــذي يتناولــه الدليــل اإلجرائــي، و ليشــكل الحقــاً مرجعــاً للمعنــن بإنشــاء و 
تأســيس الوحــدات الشــبابية. و فــي هــذا الدليــل فإننــا نتحــدث عــن اخلطــوات العلميــة و اإلجــراءات 

ــاء البرامــج الشــبابية. العمليــة التــي  ستمارســها الوحــدات الشــبابية لبن

هــو مشــروع أو إطــار عمــل يتضمــن مجموعــة مــن املهــام و األدوار احملــددة بنــاًء علــى دراســة احتياجــات 
الشــباب، و يهــدف ملعاجلــة قضاياهــم، وحتقيــق مخرجــات تخــدم القائمــن و الشــركاء فــي دعــم 
ــة و نهايــة. حيــث يشــكل البرنامــج الشــبابي  البرنامــج الشــبابي، خــال مــدة زمنيــة محــددة لهــا بداي
آليــة لتعليــم الشــباب مــن خــال ممارســة نشــاطات معينــة، يســتخدمون خالهــا أدوات علميــة لتحقيــق 

أهدافهــم و غاياتهــم مــن هــذه البرامــج.

أواًل: الدليـــل اإلجرائـــــــي:

ثانًيا: البرنامــــج الشبابـــي:
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ــق  ــاز فري ــد أن ميت ــان عامــل مــع الشــباب ضمــن منظمــة، و ال ب ــارة عــن كي الوحــدة الشــبابية هــي عب
ــة – ال  ــس معين ــاً ألس ــم وفق ــون اختياره ــث يك ــدرات؛ بحي ــات و الق ــن اإلمكان ــول م ــد معق ــل بح العم
يتطلــب األمــر مؤهــات علميــة أو فكريــة عاليــة، ميكــن القــول بــأن مؤهاتهــم متوســطة –، و القصــد 
ــات  ــب اســتثمار أوق ــى جان ــارات الشــباب؛ إل ــز مه ــة و تعزي مــن هــذه الوحــدات بشــكل أساســي تنمي
فراغهــم فــي ممارســة األنشــطة املتنوعــة و املفيــده لهــم و للمجتمــع احمللــي. و ميكــن إيجــاز سياســات 

اختيــار فريــق العمــل مبــا يلــي:

التنوع و اإلنفتاح على جميع فئات الشباب، وعدم االقتصار على فئة دون أخرى. «

حتلّي فريق العمل بالقيم واألخاق الفاضلة. «

التعامــل مــع الشــباب كمشــاركن ومنتجــن و متكينهــم مــن تقــدمي برامــج و أنشــطة، وليســوا  «
مســتفيدين مــن خدماتهــا فقط.

»هــي جلــان تشــرف عليهــا مراكــز التنميــة اإلجتماعيــة وتعمــل علــى حــث األهالــي وتشــجيعهم علــى 
تكوينهــا لبحــث اإلحتياجــات العامــة ملناطقهــم ومجتمعاتهــم احملليــة والعمــل علــى تلبيتهــا مــن خــال 
برامــج التنميــة املتنوعــة التــي تقترحهــا اللجــان ويســهم فيهــا أفــراد اجملتمــع ماديــاً ومعنويــاً«. أي 
أن هــذه اللجــان تعمــل  علــى أســاس مشــاركة األهالــي فــي تلمــس احتياجاتهــم و مــن ثــم مشــاركتهم 
ماديــاً ومعنويــاً وبشــرياً فــي تنفيــذ مختلــف هــذه البرامــج التنمويــة اإلجتماعيــة والثقافيــة والتدريبيــة 
والترفيهيــة والرياضيــة التــي تســاهم فــي ســد احتياجــات اجملتمــع احمللــي وتنميــة وحتقيــق أمنــه 

وســامته.

ثالثًا: الوحــدات الشبابيــــة:

رابعًا: لجان التنمية اإلجتماعية:
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خامسًا: الخطة التشغيلية:

سادسًا: الهيكل التنظيمي:

سابعًا: الشباب:

هــي جــزء أساســي مــن اخلطــة االســتراتيجية ألي منظمــة، و هــي »خطــة تفصيليــة تتضمــن كافــة 
األنشــطة واالجــراءات املتعلقــة بتنفيــذ مبــادرات اخلطــة اإلســتراتيجية, واجلــداول الزمنيــة اخلاصــة 
ــذ.  و هــي  ــة املســؤولة عــن التنفي ــى اجلهــات واملراكــز الوظيفي ــذ بشــكل محــدد, باإلضافــة إل بالتنفي

ــا. ــى أهدافه ــا املؤسســة للوصــول إل ــي تتبعه ــات الت تتضمــن الوســائل و األدوات و اآللي

الهيــكل التنظيمــي: و يُقصــد بــه الشــكل و اإلطــار الــذي يوضــح تسلســل اإلدارة و العمليــات اإلداريــة في 
أي مؤسســة، كمــا يوضــح اإلدارات، و األقســام، و الوظائــف، و طبيعــة العاقــات بــن هــذه اإلدارات، و 

منــط العاقــات بــن األفــراد.

و يوجــد تعريــف تفصيلــي مبفهــوم الشــباب لغــًة و اصطاحــاً، الحقــاً فــي بدايــة القســم النظــري مــن 
هــذا الدليــل. 
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كيفية تعظيم االستفادة من الدليل:

ميكن تعظيم االستفادة من هذا الدليل اإلجرائي، من خال:

العــام و مصطلحاتــه  إطــاره  للتعــرف علــى  الدليــل،  و محــاور  أجــزاء  االطــاع علــى 
األساســية.

ــة و تركيــز، و أن نراعــي خــال تصفــح الدليــل التسلســل  ــه بعناي تصفــح الدليــل و قراءت
فــي أفــكار و أجــزاء الدليــل.

خــال قــراءة الدليــل ال بــد أن مييــز القــارىء بــن مــا يعرفــه مســبقاً، و مــا يجــب أن 
يكتســبه كشــيء جديــد، ســواء كان ذلــك )معلومــة، مهــارة، فكــرة برنامــج، آليــة تنفيــذ 

برنامــج ... الــخ(. 

التدقيــق فــي كافــة خطــوات و إجــراءات أو آليــات العمــل املشــار لهــا فــي هــذا الدليــل،        
ــة.  ــا اليومي ــا مــن ممارســات حياتن ــا بأشــكال تطبيقه ــة ربطه و محاول

ــارب  ــاول التج ــي تتن ــة الت ــة اإلجرائي ــة و األدل ــادر العلمي ــع و املص ــن املراج ــتزادة م االس
واملمارســات العربيــة والدوليــة ذات العاقــة باملشــاريع الشــبابية، و/ أو املراكــز شــبابية، 

ــادرات شــبابية.   و/أو مب

ــع  ــه م ــل و قراءت ــى الدلي ــاع عل ــدف االط ــة، به ــل تعريفي ــة عم ــي ورش ــل ف ــرض الدلي ع
اآلخريــن »قراءتــه بشــكل جماعــي«؛ حيــث يتيــح ذلــك األمــر للمناقشــات و االســتماع 
ملقترحــات الشــباب واخلبــراء حــول أيــة تعديــات مقترحة مــن وحي خبراتهــم و جتاربهم. 

التوقف عند امللحقات بهذا الدليل و االستفادة منها. 
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أقسام و محاور الدليل:

سيتناول الدليل مقدمة و ثاثة محاور رئيسية، و هي:

محاور الدليل اإلجرائي 

المالحـــــــــقاإلطار النظري اإلطار التنظيمي
 و المؤسسي

التعريف بالشباب

خصائص مرحلة الشباب  

أهداف العمل مع الشباب و أهمية 
العناية بهم 

حتديات العمل مع الشباب

رؤية اململكة في العمل مع الشباب 
)انطاقاً من رؤية 2030(

دور جلان التنمية في العمل مع 
الشباب

منوذج دراسة احتياج 

منوذج اإلعان الدعائي للبرامج

منوذج تقييم أداء موظف

منوذج تقرير توثيقي

منوذج خطة تشغيلية

منوذج متابعة عمل وتقييم

محضر اجتماع

منوذج استدامة عمل

100 فكرة لبرامج شبابية

مرحلة التأسيس

مرحلة التشغيل

مرحلة اإلستدامة 
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اإلطار النظري

التعريف بالشباب

يُعــرف مفهــوم الشــباب لغــًة بأنــه »الفتــاء واحلداثــة، شــّب يشــّب شــباباً و شــبيبة«. كمــا يعرف املعجم الوســيط 
الشــباب بأنــه »مــن أدرك ســن البلــوغ إلــى ســن الرجولة و الشــباب«. 

 أمــا اصطاحــاً فيوجــد عنصريــن أساســين تنطلــق منهــا تعاريــف مصطلــح الشــباب، بعض التعاريــف تتناول 
املفهــوم علــى أســاس الفئــة العمريــة، و بعضهــا اآلخــر يعتبــر أن العمــر لوحــده ليــس كافيــاً لتعريــف املقصــود 
بالشــباب، لذلــك يتــم تنــاول املفهــوم بنــاًء علــى أســس أخــرى غيــر أســاس العمــر؛ مثــل األســس السســيولوجية 

و اإلجتماعية. 
أبــرز التعريفــات ملفهــوم الشــباب علــى أســاس العمــر، أي تنــاول مفهــوم الشــباب بشــكل كّمــي، فيمكــن 

اســتعراضها كمــا يلــي:

البنك الدولي يُعّرف الشباب بأنهم،  األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بن 15- 24 عام

ــن  ــراوح أعمارهــا ب ــي تت ــة الت ــة الشــباب بالفئ ــام 2014 فيحــدد فئ ــي لع ــة العرب ــر املعرف تقري
19-29 عــام

أمــا األمم املتحــدة، تدمــج فــي تعريفهــا بــن الفئــة العمريــة و األســس األخــرى، حيــث  تعــرف األمم املتحــدة 
الشــباب بأنهــم األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم  بــن 15 -30 عــام، ومتثــل مرحلــة الشــباب مرحلــة 
ــن  ــال م ــة انتق ــة الشــباب هــي مرحل ــإن مرحل ــى آخــر ف ــوغ«، و مبعن ــة و النضــوج »البل ــن الطفول ــة ب انتقالي
ــة  ــة و الثقافي ــة و اإلجتماعي ــاة اإلقتصادي ــى شــخص يســاهم فــي احلي ــِق خلدمــات اجملتمــع إل شــخص متل

ــع. للمجتم
أما بالنســبة للباحثن فهم يؤيدون أن تعريف الشــباب يجب أن يركز على األســس النفســية و الســيكولوجية، 
أكثــر مــن التركيــز علــى الفئــة العمريــة، حيــث يشــير علمــاء النفــس، بــأن الشــباب هــو »فتــرة بينيــة نفســية فــي 

حيــاة الفــرد تتــم فيهــا نقلــة اجتماعيــة مــن حيــاة الطفولــة إلــى حيــاة الكبــار أو النضج«. 
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ــم، إذ يوجــد 1.1  ــث عــن 16% مــن ســكان العال ــي احلدي ــك يعن ــإن ذل ــث عــن الشــباب، ف ــا احلدي و إذا أردن
بليــون شــاب بــن العمــر 15-24 ســنة حــول العالــم، وفقــاً لتقديــرات عــام 2017 . حيــث يشــير تقريــر التنميــة 
ــة  ــي ســكان املنطق ــى أن ثلث ــي إل ــج األمم املتحــدة اإلمنائ ــات برنام ــام 2016، و بيان ــة للع اإلنسانســة العربي
العربيــة تقــل أعمارهــم عــن الثاثــن، نصفهــم فــي الشــريحة العمريــة 15- 29، و يُقــدر عددهــم بأكثــر مــن 
100 مليــون شــاب و شــابة، و النصــف اآلخــر تقــل أعمارهــم عــن 15 عــام. و يشــير تقريــر »الشــباب فــي العالم 
العربــي« الصــادر عــن األمم املتحــدة بالتعــاون مــع اليونيســكو بــأن أكثــر مــن نصــف ســكان املنطقــة العربيــة 
فــي العــام 2015 تقــع أعمارهــم حتــت 25 عــام، كمــا أن 20% مــن ســكان املنطقــة العربيــة تتــراوح أعمارهــم 
 Youth بــن 15-24 عــام. كمــا تشــير البيانــات اإلحصائيــة احلديثــة الصــادرة عــن منظمة سياســات الشــباب
Policy Organization بــأن أكثــر مــن 28% مــن الســكان فــي منطقــة الشــرق األوســط تتــراوح أعمارهــم بــن 
15- 29 عــام. و يبــن تقريــر املعرفــة العربــي لعــام 2014 بأنــه بنــاًء علــى بيانــات مكتــب اإلحصــاء األمريكــي 
US Census Bureau 2014أن نســبة الســكان فــي املنطقــة العربيــة مــن الفئــة العمريــة فــي ســن النشــاط 

اإلقتصــادي )15-64 عــام( بلغــت عــام 2013 نحــو 63% مــن إجمالــي عــدد الســكان. 
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اإلطار النظري

خصائص مرحلة 
الشباب:

ال شــك أن مرحــة الشــباب هــي مرحلــة عمريــة لهــا مجموعــة مــن الســمات و اخلصائــص الفريــدة و املميــزة، 
و يرّكــز هــذا الدليــل علــى كيفيــة التعامــل مــع خصائــص هــذه املرحلــة مــن خــال توظيــف و اســتخدام 
التطبيقــات و النمــاذج العمليــة و املرنــة و تكييفهــا مبــا يتــاءم مــع خصائــص و حاجــات الشــباب. و مبعنــى 
آخــر ال بــد مــن انعــكاس هــذه اخلصائــص فــي اإلطــار التنظيمــي و املؤسســي للوحــدات الشــبابية، و منــاذج 

العمــل التــي ســتتبعها الوحــدات الشــبابية، و حتديــداً انعــكاس هــذه اخلصائــص فــي: 

البرامج و األنشطة اخلاصة بتأهيل العاملن في الوحدة الشبابية.

مناذج تخطيط و بناء الوحدة الشبابية.

البرامج و املبادرات التي تنفذها الوحدات الشبابية.

اختيــار الشــراكات الفاعلــة مــع املؤسســات و اجلهــات التــي تخــدم خصائــص الشــباب   و تلبــي 
احتياجاتهــم.

و لكن من باب العلم و املعرفة ميكن إيجاز خصائص مرحلة الشباب مبا يلي:

متتــاز مرحلــة الشــباب بأنهــا مرحلــة القــوة و النشــاط، و مرحلــة اإلنتــاج و العمــل، كمــا أنهــا مرحلــة 
ــى إحلــاق  ــز عل ــن خــال التركي ــة م ــف هــذه اخلاصي ــن توظي ــه ميك ــة. و ال شــك أن الصحــة و العافي

ــدى الشــباب. ــة ل ــة و العقلي ــة تنمــي الصحــة البدني الشــباب ببرامــج رياضي

ميتــاز الشــباب بالديناميكيــة و احليويــة و املرونــة، إلــى جانــب اإلندفــاع و احلمــاس لتقبــل كل مــا هــو 
جديــد و تبنيــه و الدفــاع عنــه.
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يتمتــع الشــباب خــال هــذه املرحلــة بقــدرات عقليــة مميــزة، و منــواً بالــذكاء و تفوقــاً فــي القــدرات العقليــة 
ــى إحلــاق  ــز عل ــة مــن خــال التركي ــف هــذه اخلاصي ــه ميكــن توظي ــة و اإلســتداللية، و ال شــك أن املنطقي
الشــباب بــدورات تعليميــة، و إدماجهــم ببرامــج و أنشــطة تكســبهم مهــارات و معــارف جديــدة و مفيــدة. 
خاصــة و أن الشــاب خــال هــذه املرحلــة مــن عمــره يبــدأ بالتفكيــر بأمــور جديــدة، و حتليــل األمــور و 
العاقــات،  و فــي ضــوء ذلــك تبــدأ اجتاهاتــه Attitudes  بالتشــكل جتــاه مختلــف القضايــا و املواضيــع. 
و عليــه فــإن دورنــا مبثــل هــذه األدلــة يتمثــل مبحاولــة تشــكيل اجتاهــات إيجابيــة لــدى الشــباب، و تبعــد كل 

البعــد عــن الســلبية. 

إن فئــة الشــباب هــم أكثــر النــاس تأثــراً وأســرعهم اســتجابة للتطــورات مــن حولهــم.و ال شــك بــأن هــذه 
اخلاصيــة تظهــر واضحــة مــن خــال تأثــر الشــباب الكبيــر فــي عصرنــا احلالــي بالثــورة الرقميــة و التطــور 
التكنولوجــي و وســائل التواصــل اإلجتماعــي، و اســتخدامهم لهــا بشــكل كبيــر. و عليــه فــإن ال بــد مــن 
التفكيــر بطــرق  و آليــات اإلســتفادة مــن تأثــر الشــباب بهــذا التطــور التكنولوجــي، و بنفــس الوقــت حتفيــز 
رواد األعمــال مــن الشــباب الســعودي علــى دخــول قطــاع التكنولوجيــا، نظــراً لآلفــاق الواســعة التــي يفتحهــا 
أمــام الشــباب  الســعودي، خاصــة و أن الشــباب الســعودي هــم مــن بــن أكثــر احملموعــات اتصــاال باإلنترنــت 

فــي العالــم.
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أهمية العمل مع الشباب، 
و العناية بهم و ببرامجهم

جميــع األرقــام و اإلحصائيــات الســابقة تعطينــا مؤشــر حــول أهميــة فئــة الشــباب، و هــو أمــر يتطلــب مــن 
صنــاع القــرار تفهــم احتياجــات وتطلعــات هــذا اجليــل الشــبابي بهــدف اإلســتفادة الفعليــة منهــم فــي عمليــة 

التنميــة؛ و ميكــن تلخيــص أهميــة العمــل مــع الشــباب مبــا يلــي:

ال ميكــن احلديــث عــن تنميــة شــاملة دون اســتثمار لطاقــات الشــباب؛ حيــث تشــكل فئــة الشــباب 
ــذه  ــة أشــكالها. فه ــة بكاف ــة التنمي ــع عجل ــة مســتقبلية لدف ــة، و بيئ ــة العربي ــة للمنطق فرصــة محتمل
النســب الكميــة الكبيــرة مــن الشــباب التــي متيــز الهــرم الســكاني فــي العالــم العربــي عمومــاً، و 
ــة«1. أو  ــة الدميغرافي ــم اإلقتصــاد بـــ »الهب اجملتمــع الســعودي خصوصــاً، يشــكل مــا يســمى فــي عل
حســب دراســات أخــرى اســتخدم مصطلــح »الفــورة الشــبابية« »Youth Pulge«. فهــذه النســب 
ــة مــن الشــباب  ــة  Potential Opportunity. حيــث ميكــن اإلســتفادة الفعلي تشــكل فرصــة محتمل
فــي عمليــة التنميــة، مــن خــال إتاحــة الظــروف املناســبة لهــم لاســتفادة مــن مواهبهــم وإبداعاتهــم 
وطاقاتهــم. ألن عــدم القيــام بذلــك سيشــعر الشــباب بأنهــم فئــة مهمشــة مــن جهــة، كمــا أنــه ســوف 
ــار  ــب آث ــل الشــباب مــن جهــة أخــرى، و هــو أمــر قــد يرت ــاع القــرار و جي ــد مــن الفجــوة بــن صن يزي
إجتماعيــة و إقتصاديــة خطيــرة علــى اإلقتصــاد العاملــي، علــى اعتبــار أن جيــل الشــباب يختلــف عــن 

ــه . ــه ومفاهيمــه اخلاصــة عــن األمــور احمليطــة ب ــر آرائ ــى تطوي ــادر عل ــال الســابقة وق األجي

ميثل الشباب عامًا حاسماً في إحداث التغيير جملتمعاتهم. 

إن وســائل اإلتصال احلديثة و شــبكات التواصل اإلجتماعي، ســاهمت و بشــكل كبير في تغيير ثقافة 
ــا التمكــن اإلجتماعــي و اإلقتصــادي،  ــدة جتــاه قضاي ــة جدي الشــباب و خلقــت لديهــم أمنــاط ثقافي

حيــث جعلــت هــذه الوســائل الشــباب أكثــر وعيــاً  و إدراكاً حلقوقــه و مطالبــه.

مشــاركة الشــباب يُعتبــر واجبــا وطنيــا و حياتيــا، كمــا أن مشــاركتهم تُعتبــر حقــا و حاجــة لهــم، فهــو حــق 
يختلــف باختــاف قــدرات الشــباب املتناميــة كمــا أنــه حاجــة تُكتســب مــن خــال اخلبرة5.
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اإلطار النظري

أهداف العمل مع 
الشباب

متكــن الشــباب، مــن خــال الثقــة بقدراتهــم، و تأهيلهــم و  تعزيــز إمكانياتهــم  وإشــراكهم فــي تخطيــط 
مســتقبلهم، واإلطمئنــان إلــى فهمهــم للواقــع، وطموحهــم لتحقيق اإلجنــازات لوطنهم. 

تعزيز روح املواطنة الصادقة لدى الشباب.

إتاحة الفرصه لهم للتعرف على حقوقهم و واجباتهم.

زياده وعيهم بأهمية املشاركه اجملتمعية في األنشطه اإلجتماعية والثقافية

التوعية مبفهوم التنميه الشاملة 

العمل على اكتشاف امليول والقدرات الفرديه للشباب

تبادل اخلبرات والبرامج اإلجتماعية والثقافية

تعميــق و متتــن التواصــل اإلجتماعــي بــن األعضــاء، و تكوين عاقات ممتدة مع الشــباب املســتفيدين 
مــن برامــج الوحــدة لبنــاء والء وتعاون دائــم ومثمر.
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رؤية المملكة في 
العمل مع الشباب 

أظهــرت رؤيــة 2030 اإلهتمــام بالشــباب مــن خــال مجموعــة مــن اإلشــارات، حيــث اســتهل ولــي العهــد 
ــة  ــن ســلمان هــذه الرؤي ــر محمــد ب ــة ســمو األمي ــة و التنمي ــس الشــؤون اإلقتصادي ــس مجل الســعودي و رئي
بتعبيــره عــن فخــره بالشــعب الســعودي الطمــوح الــذي معظمــه مــن الشــباب؛ و أضــاف أن هــذا الشــعب الفتــي 
هــو مبثابــة »الثــروة األولــى للمملكــة العربيــة الســعودية التــي ال تعادلهــا ثــروة مهمــا بلغــت، ســواء كانــت نفطــأ 
أو ذهبــأ أو غيــره«1.  كمــا ذكــرت الرؤيــة أن الشــباب الســعودي املفعــم بالنشــاط واحليويــة هــو أهــم عوامــل 
القــوة فــي اململكــة العربيــة الســعودية؛ خاصــة أن أكثــر مــن نصــف الشــعب الســعودي تقــل أعمارهــم عــن 25 
عــام، فــي ضــوء ذلــك ال بــد مــن اســتثمار هــذه امليــزة مــن خــال توجيــه طاقــات الشــباب الســعودي نحــو ريــادة 
األعمــال و املنشــآت الصغيــرة، و مســاعدة الشــباب الســعودي علــى تســويق أفكارهــم            و منتجاتهــم مــن 
خــال هــذه املنشــآت الصغيــرة2. و ميكــن إيجــاز أهــم العناصــر فــي رؤيــة اململكــة 2030 للعمــل مــع الشــباب 

مبــا يلــي:

ــق فــرص عمــل جديــدة أمــام الشــباب  ــة فــي اململكــة، و خل ــى خفــض نســبة البطال ــة عل تركيــز الرؤي
الســعودي، حيــث تشــير بعــض الصحــف بــأن الرؤيــة تســعى إليجــاد ســتة مايــن وظيفــة أمــام الشــباب 
الســعودي؛ و عليــه فــإن الرؤيــة تســعى إلــى خلــق بيئــة تشــجيعية تزيــد مــن فــرص مشــاركة الشــباب 

الســعودي فــي احليــاة العمليــة و املهنيــة فــي مختلــف نواحــي احليــاة للمجتمــع الســعودي.

توجــه الرؤيــة إلعطــاء القطــاع اخلــاص األولويــة لقيــادة اإلقتصــاد الوطنــي، إلــى جانــب إفــراز و 
تشــجيع السياســات و البرامــج الوطنيــة التــي تدعــم املنشــآت و املشــاريع املتوســطة و الصغيــرة. ممــا 
ــى مــن  ــون الشــباب هــم املســتهدفن بالدرجــة األول ــى أن يك ــة عل ــز الرؤي ــي وجــود فرصــة لتركي يعن
هــذه املشــاريع مــن جهــة و بشــكل يســاهم فــي تقليــص البطالــة بــن الشــباب مــن خــال هــذه املشــاريع 
الصغيــرة و املتوســطة؛ و بــأن يكــون الشــباب، هــم النشــطاء و الفاعلــن بهــذه املشــاريع مــن جهة أخرى؛ 
مــن خــال إعطــاء األولويــة للمشــاريع الصغيــرة و املتوســطة التــي يديرهــا رواد األعمــال الشــباب.  

تنــوع اجملــاالت التــي تناولتهــا الرؤيــة، و بعــض هــذه اجملــاالت يبــدع فيهــا الشــباب، منهــا علــى ســبيل 
املثــال: )الســياحة، التعليــم و التدريــب، ريــادة األعمــال، مشــاريع اإلدارة  التنميــة، البحــث و التطويــر، 

التقنيــات احلديثــة .... إلــخ(.
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 التركيــز علــى غــرس ثقافــة التطــوع لــدى الشــباب، و اســتحداث مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة 
التطوعيــة، باإلضافــة إلــى تطويــر األنظمــة و اللوائــح اخلاصــة بالعمــل التطوعــي، و توجيــه الدعــم 
احلكومــي إلــى البرامــج ذات األثــر اإلجتماعــي فــي القطــاع غيــر الربحــي بهــدف تشــجيع املتطوعــن، 
و متكينهــم.  وانســجاماً مــع ذلــك قامــت وزارة العمــل و التنميــة االجتماعيــة علــى تأســيس وتفعيــل 
أقســام إدارة التطــوع فــي القطــاع غيــر الربحــي، ضمــن مســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي 2020، 
و ذلــك مــن خــال بعــض املبــادرات، و أهمهــا: مبــادرة ثقافــة و محفــزات العمــل التطوعــي، و مبــادرة 
الســياحة التطوعيــة الداخليــة بالشــراكة مــع رواد األعمــال، و مبــادرة مؤسســة العمــل التطوعــي، و 
بالفعــل فقــد جنحــت الــوزارة بزيــادة عــدد املتطوعــن ليصــل إلــى 50  الــف متطــوع مــع نهايــة عــام 
2017 كمــا تهــدف ألن يصــل إلــى 300 ألــف بحلــول عــام 2020، علمــاً أن عــدد املتطوعــن قبــل ذلــك 

بلــغ 34 ألــف متطــوع. 

أيضــاً قامــت وزارة العمــل و التنميــة االجتماعيــة علــى تأســيس وتفعيــل مجموعــة مبــادرات أخــرى 
تســتهدف الشــباب ضمــن مســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي 2020، و مبــا ينســجم مــع رؤيــة 

2030،  و أهــم هــذه املبــادرات5:

مبادرة الثقافة العمالية  «

تأهيل القوى العاملة و فرص العمل «

تطوير آليات و قوى التوظيف «

مبادرات خاصة بالتثقيف و اإلرشاد املهني «

مبادرات حلماية حقوق ذوي اإلعاقة ، و أخرى لرعاية األيتام. «

مبادرات في قطاعات الصحة و التعليم و السياحة.  «

متكن النساء. «

ــة  ــا وضعــت ضمــن مســتهدفاتها مجموعــة مــن املؤشــرات ذات العاق ــادرات، كم ــن املب و غيرهــا م
ــا:  بالشــباب، أهمه

 خفض نسبة البطالة من 12.30% إلى 9% بحلول العام 2020. «

زيــادة عــدد الســعودين الذيــن خضعــوا للتدريــب فــي برامــج متكيـــــــــــــن القيــــــــادات  «
العليــــــا والواعــدة مــن 500 إلــى 6000 بحلــول العــام 2020.

فــي ضــوء مــا ســبق ميكــن القــول أن هــذه الرؤيــة تســعى إلــى إعــداد جيــل شــبابي ريــادي، أكثــر إبداعــاً، و 
ُمبــادرة، جتــاه املشــاركة بكافــة األنشــطة واألعمــال اجملتمعيــة و التطوعيــة التــي مــن شــأنها خدمــة اجملتمــع 

احمللــي. 
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اإلطار النظري

المشاكل و التحديات الممكن 
مواجهتها خالل العمل مع الشباب

وجــود فروقــات فرديــة ذهنيــة بــن الشــباب، أثنــاء العمــل مــع الشــباب قــد نلمــس بعــض الفروقــات 
علــى صعيــد القــدرات العقليــة و الذهنيــة و االســتيعاب، حيــث نصــادف الشــباب الذكــي، الطمــوح، 
املتفاعــل، و القــادر علــى التقــاط املعلومــات ســريعاً، مبعنــى آخــر »ســريع البديهــة«، و قــد جنــد ضمــن 

نفــس اجملموعــة شــباب لديــه صفــات متناقضــة متامــاً مــع الصفــات التــي مت ذكرهــا

وجــود فروقــات فرديــة اجتماعيــة بــن الشــباب،  فقــد جنــد الشــباب اجلــريء الواثــق مــن نفســه، و 
القــادر علــى التعبيــر عــن نفســه مبنتهــي الوضــوح؛ و باملقابــل جنــد عــدد ال يُســتهان بــه مــن الشــباب 
يعانــي مــن نقــص الثقــة بالنفــس، نتيجــة شــعوره باإلقصــاء و التهميــش، و عــدم مشــاركته فــي احليــاة 

العامــّة. 

مشــكات انفعاليــة، أهمهــا: ســرعة الغضــب، القلــق، اإلرتبــاك احلساســية الزائــدة، ارتفــاع مســتويات 
الكبــت واإلحبــاط، و ضعــف الــروح املعنويــة للشــباب نتيجــة انتشــار بعض املشــاكل اإلجتماعيــة كالفقر 
و البطالــة و العنــف و التطــرف... إلــخ. و عليــه ال بــد مــن العمــل بشــكل جــدي علــى إكســابهم املهــارات 
الازمــة لتجــاوز هــذه اإلنفعــاالت، و أهمهــا حــل النزاعــات، التفــاوض، تقبــل اآلخــر و التعايــش معــه 

مبرونــة... الــخ.

ــة و شــبكات  ــدى الشــباب، حيــث ســاهمت وســائل اإلتصــال احلديث ــدة ل ــة جدي ظهــور أمنــاط ثقافي
التواصــل اإلجتماعــي، بشــكل كبيــر فــي تغييــر ثقافــة الشــباب و خلقــت لديهــم أمناطــا ثقافيــة جديــدة 
جتــاه قضايــا التمكــن السياســي و اإلجتماعــي و اإلقتصــادي، كمــا صاحــب ذلــك تغييــر فــي مرجعيــة 
الشــباب، فلــم تعــد مرجعيتهــم شــيخ القبيلــة، و الكبــار مــن عائاتهــم و إمنــا أصبــح لهــم مرجعيــات 

معرفيــة ثقافيــة جديــدة بفضــل مــا أشــرنا لــه مــن عوامــل ســابقة. 
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وجــود فجــوة بــن النظــام  التعليمــي، و ســوق العمــل، و وجــود نــوع مــن عــدم الرضــا بــن أوســاط الشــباب 
الســعودي العتقادهــم أن نظامهــم التعليمــي لــم يعّدهــم للحصــول علــى وظيفــة. و مــن اجلدير باإلشــارة هنا 
أن احلكومــة بــدأت بالعمــل جديــاً ملعاجلــة هــذه اإلشــكاليات فــي التعليــم مــن خــال توجيــه بعــض الشــركات 
الكبــرى لبنــاء حتالفــات مــع نظــام التعليــم واحلكومــة، فعلــى ســبيل املثــال )شــركة أرامكــو الســعودية( تنفــق 
حوالــي مليــار دوالر ســنوياً علــى برامــج التوظيــف لتدريــب العاملــن و اإلحتفــاظ بهــم، كمــا عقــدت شــركة 
أرامكــو الســعودية شــراكات مــع اجلامعــات احملليــة مثــل جامعــة امللــك فهــد للبتــرول و املعــادن بهــدف 
ــة الســعودية شــركات  ــارات الشــباب و تســويق ابحاثهــم4. و أيضــا يوجــد فــي اململكــة العربي حتســن مه
 - ) SABIC( )لتعزيــز تنميــة املهــارات و تدريــب العاملــن مــع اجلهــات الرســمية  و التعــاون مــع )ســابك
و هــي واحــدة مــن أكبــر الشــركات الكيميائيــة  و منتجــي البتــرو كيماويــات- و هــذه الشــراكة توفــر 5000 

فــرص عمــل للمواطنــن الســعودين.
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األطار التنظيمي 
المؤسسي

مرحلة التأسيس

مرحلة 
التأسيس

الموارد البشرية
 "الفنية واإلدارية"

 و سيتم تفصيلها عند 

الحديث

 عن الهيكل التنظيمي

 للوحدة الشبابية

البنية التحتية

  )المقر، األثاث، 

األجهزة، المعدات المكتبية 

الالزمة، .. الخ(

احتياجات و متطلبات  
التأسيس

إجراءات التأسيس

احتياجات و متطلبات تأسيس الوحدات الشبابية1
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وميكن إيجاز اخلطوات التجهيزية ضمن احتياجات و متطلبات تأسيس الوحدات الشبابية، فيما يلي:

 تقريــر/ وثيقــة بيــان احلاجــة مــن تأســيس 
املاحــق( )انظــر  الشــبابية  الوحــدات 

جنــاح  فــي  تســاهم  حتتيــة  بنيــة  توفــر  مــدى 
الشــبابية الوحــدة  هــذه  أعمــال 

 حتديــد النطــاق اجلغرافــي و الزمنــي ألعمــال 
الوحــدة الشــبابية

أهــداف  لتحقيــق  املتوفــرة  الفــرص  دراســة 
ــا الوحــدة الشــبابية، و نســبة املســتفيدين منه

حتديــد املنظمــة أو املؤسســة التــي ســتكون الوحــدة 
اجلهــة  علــى  التعــرف  أي  منهــا،  جــزء  الشــبابية 
الرســمية أو األهليــة التــي ســتكون الوحــدة الشــبابية 

تابعــة لهــا إداريــاً و قانونيــاً.
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 مراحل وإجراءات تأسيس الوحدات الشبابية، و تغطي هذه 2
اإلجراءات جوانب أساسية:

أوالً: مراحل و إجراءات التأسيس في الجانب اإلداري والفني، 
و تشمل مجموعة اإلجراءات التالية:

الجانب 
اإلداري 

الهيكل 

التنظيمي
الجانب 
المالي

فــي ضــوء نتائــج دراســة بيــان احلاجــة لتأســيس الوحــدة الشــبابية، يتــم تقــدمي طلبــا رســميا بإنشــاء وحــدة 
شــبابية إلدارة املنظمــة أو املؤسســة األهليــة، التــي تتبــع لهــا

 دراسة طلب إنشاء الوحدة الشبابية من إدارة اجلهة املعنية.

حتصيل املوافقات الرسمية املطلوبة للبدء بنشاط الوحدة الشبابية.

 حتديد االسم املقترح للوحدة الشبابية. 
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جتهيز البنية التحتية للوحدة )األجهزة واملعدات، األثاث، .... إلخ(.

حتديد شروط ومواصفات اختيار الكوادر البشرية للوحدة.

تعين املوظفن.

ــم الوحــدات الشــبابية، أي السياســات العامــة/ الناظمــة لعمــل و نشــاط الوحــدات  ــد الئحــة تنظي حتدي
الشــبابية. و ميكــن بهــذا اجملــال اإلســتفادة و اإلطــاع علــى بعــض التجــارب املؤسســية العربيــة الناجحــة،  
باإلضافــة إلــى جتــارب املنظمــات اإلقليميــة و الدوليــة املتخصصــة فــي هــذا اجملــال. علمــاً أن أغلــب 
التجــارب العربيــة تتحــدث عــن مراكــز شــبابية، أو مبــادرات شــبابية، و ليــس وحــدات شــبابية. لكــن ال شــك 
أنــه ميكــن اإلســتفادة إيجابيــاً مــن بعــض عناصــر هــذه التجــارب.  و مــن أبــرز هــذه التجــارب الناجحــة:             
)منتــدى اســتثمار الشــباب، مجلــس الشــباب العربــي للتنميــة املتكاملــة، املنظمــة الدوليــة للشــباب، مبــادرة 
شــباب مجتمعــي، مســك اخليريــة، وزارة الشــباب األردنيــة، اســتراتيجية اليونســكو التنفيذيــة بشــأن 

ــي للشــباب( ــس اإلمــارات للشــباب، املرصــد العرب الشــباب 2014-20217، مجل

و قــد يكــون مــن املفيــد و الناجــح فــي هــذه املرحلــة عمــل مختبــر لألفــكار ملناقشــة األفــكار  و تقــدمي 
االقتراحــات بخصــوص السياســات العامــة و وضــع األنظمــة اخلاصــة بتأســيس و إنشــاء الوحــدات 

الشــبابية، و البحــث فــي كيفيــة تنفيذهــا.
و لكن ميكن القول بأن الئحة تنظيم الوحدات الشبابية ال بد أن تتضمن ما يلي: 

أن تعكس النظام الداخلي و اإلداري للمؤسسة/ املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية. «

أن تراعي اإلحتياجات الوطنية للشباب السعودي، و مصاحلهم، و تعمل على تلبيتها.  «

 حتديد تعريف واضح و محدد ملوظفي الوحدات الشبابية )مسماهم الوظيفي و أدوارهم(. «

أهداف الوحدات الشبابية. «

إجراءات التأسيس. «

الشروط الواجب توافرها باملنتسبن/ األعضاء بهذه الوحدات الشبابية. «

حقوق و واجبات املنتسبن/ األعضاء بالوحدات الشبابية. «

املوارد املالية للوحدة الشبابية . «

آلية اتخاذ القرارات بالوحدة الشبابية. «

اخملالفات. «
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حتديــد اجملــاالت األساســية التــي ســتتناولها برامــج الوحــدات الشــبابية علــى املســتوى اجملتمعــي  ســواء 
كانــت )برامــج، مبــادرات، مشــاريع، فعاليــات، تدريــب، ... الــخ(، و كمــا يتضــح مــن امللحــق رقــم )9(، يتضمن 

هــذا الدليــل مــا يقــارب 100 فكــرة مقترحــة لبرامــج شــبابية فــي مجــاالت متنوعــة.  
9
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ثانيًا: الجانب المالي، و يأخذ هذا الجانب شكلين:

ثالثًا: الهيكل التنظيمي للوحدة الشبابية

تخصيــص جــزء مــن ميزانيــة املنظمــة أو املؤسســة التــي تتبــع لهــا الوحــدة الشــبابية لتمويــل الوحــدة 
الشــبابية، بالكامــل أو جــزء منهــا.

فــي حــال تعــّذر تخصيــص جــزء مــن ميزانيــة املنظمــة لتمويــل الوحــدة الشــبابية، يتــم تشــكيل جلنــة مــن 
كــوادر الوحــدة الشــبابية، لاتصــال مــع رجــال األعمــال وفــق آليــات التواصــل احملــددة مســبقاً معهــم، 
وعمــل شــراكات مــع املؤسســات الداعمــة والراعيــة بهــدف توفيــر املــوارد املاليــة الازمــة لتأســيس الوحــدة 

ــا التشــغيلية ومصاريفه

ــى أســاس أن املنظمــة  ــاه للوحــدة الشــبابية عل ــرح أدن ــكل التنظيمــي املقت فــي ضــوء العوامــل الســابقة، فــإن الهي
ــة موظفــن فقــط بالوحــدة  ــا متوســطة احلجــم )12- 15( موظــف، حيــث يشــمل ثاث ــع له ــي تتب أو املؤسســة الت
)مشــرف/ مديــر الوحــدات الشــبابية، و منســق البحــوث و الدراســات، و منســق العاقــات العامــة و اإلعــام( 
ــدوام  ــة ب ــة و اإلداري ــؤون املالي ــص بالش ــف مخت ــن موظ ــر بتعي ــن النظ ــل(. و ميك ــن )دوام كام ــن متفرغ كموظف

ــي.  جزئ

حجم املنظمة، حيث يجب أن يتناسب الهيكل التنظيمي للوحدة الشبابية، مع حجم املنظمة. 

أهداف و سياسات و استراتيجيات املنظمة. 

نوع اخلدمات و البرامج التي تقدمها املنظمة. 

طبيعة املنطقة اجلغرافية أو املواقع التي تغطيها أو تخدمها املنظمة.

حجم املوارد املالية للمنظمة.

عــادة عنــد بنــاء أي هيــكل تنظيمــي، يجــب مراعــاة أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى بنــاء الهيــكل 
التنظيمــي، أهمهــا
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لكــن فــي حالــة الوحــدات الصغيــرة، ميكــن االســتغناء بشــكل كامــل عــن منســق الشــؤون اإلداريــة و املاليــة، بحيــث 
تدمــج أدواره ضمــن مهــام مشــرف/ مديــر الوحــدة الشــبابية، أو ميكــن االســتعانة مبحاســب املنظمــة فــي الوظائف 

املاليــة. كمــا ميكــن التعاقــد مــع باحــث خارجــي/ منســق لشــؤون البحــوث و الدراســات )غيــر متفــرغ(.  

مشرف/ مدير الوحدة الشبابية 

باحث/ منسق 
لشؤون البحوث 

و
منسق الشؤون  الدراسات 

اإلعالمية 
والعالقات 

العاّمة

منسق الشؤون 
اإلدارية والمالية

الموارد البشرية و الوصف الوظيفي للعاملين في الوحدة 
الشبابية:

ــي تأســيس و تشــغيل الوحــدة  ــاء مبرحلت ــان اإلرتق ــوارد البشــرية املناســبة هــو أمــر ضــروري لضم إن وجــود امل
الشــبابية ألقصــى قــدر ممكــن لضمــان تفعيــل القــدرات و اخلبــرات اجلماعيــة، للموظفــن و قــد تشــمل املــوارد 
البشــرية فــي الوحــدات الشــبابية، بعــض الشــباب املتطوعــن. مــع التأكيد علــى أن هذه الوحدات، ليــس بالضرورة 

أن تســتقطب املتطوعــن، لكــن فــي حــال وجودهــم فليــس هنــاك مــا مينــع أن يكــون عملهــم مكمــل للموظفــن.

و ضمــن النظــام و الائحــة الداخليــة للوحــدة الشــبابية، ال بــد مــن وجــود بنــود أو نظــام خــاص باملــوارد البشــرية 
يتنــاول العناصــر الرئيســية التالــي:

التعريف بالوحدة الشبابية، و الكيان األم الذي تتبع له الوحدة الشبابية.

إجراءات التوظيف و التعين.

السياسات اخلاصة باملوظفن.

1
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آلية تقييم آداء املوظفن.

الهيكل التنظيمي.

 فــي حــال وجــود املتطوعــن، ال بــد مــن اإلشــارة آلليــات التعامــل معهــم، خاصــة بأنــه ال يكــون هنــاك أجــر 
مــادي لهــم، فتتــم اإلشــارة إلــى وســائل معنويــة أو ماديــة بســيطة لتقديــر عملهــم.

وكمــا أشــرنا أعــاه، ميكــن للوحــدة الشــبابية البــدء بــكادر بســيط مــن املوظفــن مدفوعــي األجــر، يتكــون 
مــن: 

4

1

2

5

6

الوظيفة:
مدير / مرشف 

الوحدة الشبابية

العددالعددالعددالعدد

الوظيفة:
منسق الشؤون 

اإلدارية واملالية.

الوظيفة:
باحث منسق 

للبحوث و 

الدراسات.

الوظيفة:
منسق شؤون 

اإلعالم والعالقات 

و يجــب حتديــد مواصفــات و مؤهــات وشــروط اختيــار لــكل وظيفــة، مــع حتديــد املهــام املطلوبــة، )ويفضــل 
أال يقــل املؤهــل العلمــي عــن بكالوريــوس(. كمــا إن عمليــة اختيــار الشــباب  الذيــن يقومــون مبهــام التنســيق 

املشــار إليهــا أعــاه تكــون بنــاًء علــى أســس محــددة، أهمهــا:

 أن يكونوا قادرين على السيطرة و العمل مع الشباب و دعمهم.

 أن يكونــوا قادريــن علــى عقــد شــراكات مــع شــركاء اســتراتيجين فــي مجــال تطويــر الشــباب، وخاصــة 
منســق شــؤون العاقــات العامــة و اإلعــام.
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الوصــف الوظيفــي: و هــو يحــدد عــادة 5 عناصــر أساســية، وهــي: )فقــرة تعريفيــة موجــزة بالوظيفيــة و 
بيئــة العمــل، املوقــع اجلغرافــي، املواصفــات و املؤهــات و اخلبــرات املطلوبــة، متطلبــات العمــل »املهــام«، 

األجــر املتوقــع(،  و بشــكل موجــز ميكــن احلديــث عــن كل منصــب كمــا يلــي:

الجدول رقم )2(:  الوصف الوظيفي لموظفي الوحدة الشبابية

المنصبالمنصب

المواصفات 

و المؤهالت 

و الخبرات 

المطلوبه

مهام و 

مسؤوليات 

العمل

ــة 	  ــوس، فــي أحــد اجملــاالت العلمي أن ال يقــل املؤهــل العلمــي عــن بكالوري
)إدارة  اإلنســانية  اجملــاالت  املؤسســي،  التنظيــم  )اإلدارة،  التاليــة: 
االجتماعيــة  العلــوم  النفــس،  علــم  السياســية،  العلــوم  الصراعــات، 
.... الــخ(. ) و قــد تكــون ميــزة إيجابيــة( فــي حــال كان حامــًا لدرجــة 

املاجســتير.
 أن يكــون ناشــط/ فاعــل علــى الصعيــد الشــبابي، لــه خبــرات فــي ممارســة 	 

و إدارة البرامــج و املبــادرات الشــبابية ال تقــل عــن 5-7 ســنوات.
أن يكون ريادي، ولديه أفكار و مبادرات شبابية.	 
لديــة شــبكة مــن العاقــات مــع القــادة الشــبابين، و املؤسســات املعنيــة و 	 

ذات العاقــة بعمــل الوحــدات الشــبابية.

 اختيــار فريــق العمــل بالوحــدة الشــبابية بعنايــة، وتوفيــر اخلبــرات و 	 
املــوارد البشــرية الازمــة – فــي حالــة لــم يكــن هنــاك مســؤول مــوارد 

بشــرية فــي املنظمــة- 
ضمان املوارد املالية الكافية لبرامج و أنشطة الوحدة الشبابية.	 
 جتهيز البنية التحتية الازمة لبدء الوحدة الشبابية بعملها.	 
املشــروع بطريقــة 	  تنفيــذ  علــى  واإلشــراف  التشــغيلية،  إعــداد اخلطــة 

الشــراكة. و أصحــاب  املعنيــن  بــن  تشــاركية 
و 	  )البرامــج  الشــبابية  الوحــدة  إعــداد خطــة ســنوية واضحــة ألعمــال 

إلــى األهــداف و األولويــات. األنشــطة( و تشــير بشــكل واضــح 
حتديــد األدوار و املهــام لــكل عضــو ضمــن فريــق العمــل فــي الوحــدات 	 

الشــبابية
اإلشراف على تقييم دوري و منتظم ألنشطة و برامج الوحدة الشبابية.	 
املشــاركة فــي وضــع  و مناقشــة اخلطــة االســتراتيحة للمنظمــة التــي تتبــع 	 

لهــا الوحــدة الشــبابية.

مدير/ مشرف الوحدة الشبابية
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باحث/ منسق لشؤون البحوث  و الدراساتالمنصبالمنصب

المواصفات 

و المؤهالت 

و الخبرات 

المطلوبه

مهام و 

مسؤوليات 

العمل

املؤهــل العلمــي، بكالوريــوس، و يُفضــل فــي مجــال العلــوم اإلنســانية و 	 
االجتماعيــة.

أن يكــون ناشــط/ فاعــل علــى الصعيــد الشــبابي، لــه خبــرات ســابقة و 	 
مشــاركة فــي البرامــج و املبــادرات الشــبابية )3-5( ســنوات.

أن يتقن املهارات البحثية.	 
أن يتقن اللغة اإلجنليزية.	 

توفيــر املعلومــات و/ أو البيانــات اإلحصائيــة التــي تخــدم تصميــم برامــج 	 
الوحــدات الشــبابية مــن املؤسســات الوطنيــة

إعداد دراسة حتليل احلاجة للبرامج الشبابية. 	 
حتديد األدوات والنماذج العملية التي ستستخدمها الوحدات الشبابية.	 
إعداد الدراسات الداخلية.	 
إعداد تقرير توثيقي ألعمال الوحدة الشبابية.	 
إعداد تقارير متابعة عمل الوحدة الشبابية.	 
إعداد تقارير تقييم برامج الوحدة الشبابية.	 
مثــل 	  الشــبابية،  الوحــدة  يتطلبهــا عمــل  بحــوث  و  دراســات  أي  إعــداد 

الــخ.  ... التركيــز،  مجموعــات  احلالــة،  دراســات  االســتقصائية،  الدراســات 
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المنصب

المنصب

المنصب

المنصب

منسق اإلعالم  و العالقات العامة

منسق الشؤون اإلدارية و المالية

المواصفات 

و المؤهالت 

و الخبرات 

المطلوبه

المواصفات 

و المؤهالت 

و الخبرات 

المطلوبه

املؤهــل العلمــي، بكالوريــوس فــي أحــد اجملــاالت التاليــة )إعــام، عاقــات 	 
عامــة، تســويق(.

أن يكون ناشط/ فاعل على الصعيد الشبابي و اإلعامي.	 
ميتــاز مبهاراتــه االجتماعيــة و قدرتــه العاليــة علــى التواصــل مــع اآلخريــن، 	 

و ميتــاز أيضــاً مبهاراتــه اإلعاميــة. 
خبرة عملية ال تقل عن سنتن	 

املؤهل العلمي، بكالوريوس في أحد مجاالت املالية و اإلدارة	 
 خبرة عملية ال تقل عن 4 سنوات	 
 مهارات اتخاذ القرار	 
مهارات التخطيط و التنظيم اإلداري و املالي.	 

مهام و 

مسؤوليات 

العمل

مهام و 

مسؤوليات 

العمل

النشــاط اإلعامــي و الترويــج الدعائــي و اإلعــان عــن أنشــطة الوحــدة 	 
ــى املســتوى الوطنــي.  الشــبابية و برامجهــا عل

إعداد التقرير السنوي.	 
التنظيم اإلداري لألنشطة و البرامج التدريبية و ورش العمل	 
التغذية املستمرة ملواقع التواصل االجتماعي و املواقع اإللكترونية 	 
 توزيع املطبوعات وإصدارات الوحدة الشبابية	 
فــي حــال وجــود متطوعــن، بكــون جــزء مــن مهامــه وضــع خطــة للعمــل 	 

التطوعــي، و اإلشــراف علــى املتطوعــن و إدارتهــم

 شؤون العاملن واخلدمات اإلدارية.	 
احملاسبة والشؤون املالية.	 
حتديد امليزانية اخلاصة بكل برنامج شبابي	 
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تهــدف هــذه املرحلــة إلــى تنميــة قــدرات و مهــارات العاملــن بهــذه الوحــدات و تأهيلهــم للخطــوة القادمــة، و 
هــي املشــاركة اجملتمعيــة و اإلبتــكار اإلجتماعــي، ويكــون ذلــك مــن خــال حتســن بيئــة التعليــم بهــدف إكســابهم 

ــة. ــة للمراحــل القادم ــاءات الازم ــارات و الكف امله
خــال هــذه املرحلــة هنــاك مهــارات حياتيــة أساســية يجــب أن يكتســبها العاملــن بالوحــدات الشــبابية، أهمهــا: 
االتصــال، معرفــة الــذات، فــن التفكيــر، حــل املشــكات، اتخــاذ القــرار. و قــد يكــون مــن املفيــد التدريــب علــى هــذه 

املهــارات باســتخدام:
أوالً: استخدام وسائل التعليم البصرية

 مثل األمثلة، مقاطع الفيديو، الصور، الشرائح، األدلة التدريبية و اإلرشادية اخلاصة بتأسيس الوحدات 
الشبابية باإلضافة إلى احلمات التوعوية وبرامج التثقيف والتشبيك، و من ضمنها امللتقيات والندوات 

الشبابية العامة.
ثانيًا: ورش العمل وحلقات النقاش والحوار.

ثالثًا: استخدام برامج الزيارات الميدانية و الرحالت اإلثرائية
و يتم في هذا األسلوب تنظيم زيارات ميدانية ملؤسسات شبابية وجتارب محلية ودولية، و قد يكون ذلك من 

خال تنفيذ برامج ميدانية تستهدف التعرف على بعض التجارب الشبابية الناجحة في موضوع تدريب و 
متكن الشباب، من اململكة العربية السعودية، أو من دول عربية أخرى مجاورة، أو دول أجنبية. و الغرض 

األساسي من هذه الزيارات اعطاء املتدربن الفرصة للمشاهدة، و رؤية األنشطة  و الفعاليات  على الطبيعة 
وفي بيئتها احلقيقية.

رابعًا: البرامج التدريبية التخصصية
 كبرامج القيادة و املهارات احلياتية، التي تهدف لبناء جسور الثقة بن أعضاء الوحدات الشبابية، و تعريفهم 

باملهارات التي من املفروض إتقانها من جهة، و متكينم منها من جهة أخرى. حيث يتم التدريب على هذه 
املهارات من خال التعلم اإلجتماعي، و باستخدام استراتيجيات النمذجة، لعب الدور، التعزيز... الخ.

 و من أبرز املهارات املقترح تناولها:

ــى مهــارات االتصــال األساســية )اإلصغــاء و حســن االســتماع(، مــن خــال تنفيــذ مجموعــة  التدريــب عل
مــن األنشــطة و التماريــن، إلــى جانــب  التعــرف علــى معيقــات االتصــال، و التدريــب علــى مهــارات التعامــل 

بحــزم مــع املواقــف التــي تتطلــب ذلــك. 

التدريب على مهارة الذات، التي تعلمهم كيفية التعبير عن أنفسهم.

التدريــب علــى مهــارة فــن التفكيــر باســتخدام أســلوب العصــف الذهنــي، كمــا يتبعهــا التمريــن علــى 
اإلبداعــي.  التفكيــر  و  الناقــد،  التفكيــر  أســلوبي  اســتخدام 

التدريب على مهارات حل املشكات. 

التدريب على مهارات اتخاذ القرار. 
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مهاراتتطوير وتنمية
الشباب

) 15 ساعة(

اكتشاف الطاقات الشبابية
تنمية املهارات القيادية

لدى الشباب تنمية 
املهارات احلياتية الشبابية
تعزيز القيم لدى الشباب
تطوير مشاركة الشباب 

وإدماجة في اجملتمع
التدريب على العمل التطوعي
) إستراتيجية تدريب النظراء

- نظير إلى نظير(

إدارة البرامج الشبابية
) 15 ساعة(

مدخل العمل مع الشباب 
) شريحة الشباب - أبرز 

خصائصهم - متكن الشباب(
حتديد احتياجات الشباب 
تخطيط وتصميم البرامج 
الشبابية  تنفيذ البرامج 

الشبابية ) خطة التنفيذ- 
املوازنة - هيكلة العاملن(
متابعة وتقييم البرامج 

الشبابية  تسويق البرامج 
الشبابية

مهارات العمل مع الشباب
) 15 ساعة(

التوجية الشخصي للشباب
محاورة وإقناع الشباب
حتفيز وإلهام الشباب

عاج مشكات الشباب
مهارات امليسر في البرنامج 
الشبابية العرض والتقدمي 

للبرامج الشبابية تشكيل فرق 
العمل الشبابية التواصل مع 
الشباب عبر وسائل التواصل

خامسًا: برنامج الرخصة الدولية لقيادة البرامج الشبابية نموذجًا: 
 وهو من إعداد وتنفيذ شركة اخلبرات الذكية، ويهدف هذا البرنامج إلى متكن العاملن مع الشباب و تعزيز 

خبراتهم في العمل مع الشباب لتحسن األداء وزيادة األثر وتعظيم نفع الشباب التنموي. و تتناول الرخصة 
ثاث مستويات؛ وهي كما يلي:

كل مستوى من هذه املستويات الثاثة - بأيامه التدريبية- يُعتبر مكمًا للمستوين اآلخرين، فا  يغني مستوى 
عن آخر،  وبالتالي من املهم أن يعطى كل أجزاء املشروع نفس اإلهتمام. 

بُني برنامج رخصة العاملن مع الشباب وفقا ألفضل املمارسات العاملية في التدريب، ولذلك فهو:

يعتنــي باجلانــب التطبيقــي العملــي‘ ويركــز علــى التعلــم باحملــاكاة والتعلــم النشــط والتعلــم التأملــي,  وعلــى 
زيــادة عــدد احلــواس فــي التعلــم, ويــوازن بــن التعلــم الذاتــي واجلماعــي، وبــن التعلــم داخــل وخــارج 

القاعــة, وبــن التعلــم بالتأمــل والتعلــم املباشــر وغيــر املباشــر.
1
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 يســعى إلنتــاج مســودات أوليــة ملنتجــات -ميكــن البنــاء عليهــا الحقــا -مــن خــال عمــل اجملموعات، ويســعى 
لتوثيــق عاقــة وعمــل اجملموعــة مــع بعضهــا واســتمرارها مــع بعــض لفتــرات طويلــة،  وتشــجيع العاقــات 

وتبــادل اخلبــرات مــع اجملموعــات األخــرى. 

يؤكــد اســتخدام جهــاز احلاســب وأجهــزة العــرض وبعــض البرامــج التقنيــة أثنــاء عمــل اجملموعــات وأدائهــا 
لبعــض األنشــطة، لغايــات تطويــر بعــض مهــارات العــرض والتقــدمي واملهــارات التقنيــة والتوثيقيــة والعلميــة 

بشــكل غيــر مباشــر .

يعــزز مشــاركة اخلبــرات وقصــص  النجــاح  بــن املشــاركن، ويســعى لزيــادة مســاحة املشــاركة اجلماعيــة، 
ويعــزز توثيــق تبــادل اخلبــرات الفرديــة بــن املشــاركن.

رخصة العمل مع الشباب مقسمة إلى ثاث مستويات: 

 المستوى األولى:
 مبسمى ممارس في العمل مع الشباب، ويحصل عليه املشارك بعد حضوره البرنامج التدريبي بالكامل، وأدائه 

وتسليمه للمهام التابعة للدورة وتنفيذه للمشروع املطلوب وفق املعايير احملددة خال شهرين على األكثر من 
حضوره الدورة، واملشروع هو: دراسة احتياج لشريحة من الشباب من خال أداتن على األقل، ورفع تقرير  

بنتائج ذلك وفق عناصر التقرير احملددة.

 المستوى الثاني:
 مبسمى ممارس متقدم في العمل مع الشباب. ويحصل عليه املشارك بعد حضور املستوى األول والنجاح فيه، 
ثم حضوره البرنامج التدريبي بالكامل للمستوى الثاني وأدائه وتسليمه للمهام التابعة للدورة وتنفيذه للمشروع 

املطلوب وفق املعايير احملددة خال شهرين على األكثر من حضوره الدورة، واملشروع هو: تيسير وتنشيط 
جلسة شبابية بحيث يطبق فيها مهارات واستراتيجيات التيسير والتنشيط بشكل واضح ومحدد وفق العناصر 

املبينة في اجلدول احملدد وتصوير اجللسة عن طريق الفيديو بحيث تتراوح مدة اجللسة من  30 -45 د.

المستوى الثالث: 
مبسمى ممارس متمكن في العمل مع الشباب. ويحصل عليه املشارك بعد حضور املستوى األول والثاني 

والنجاح فيه، ثم حضوره البرنامج التدريبي بالكامل للمستوى الثالث وأدائه وتسليمه للمهام التابعة للدورة 
وتنفيذه للمشروع املطلوب وفق املعايير احملددة خال شهرين على األكثر من حضوره الدورة، واملشروع هو: 

تطبيق خطوات  العمل في مشاريع من شاب إلى شاب بشكل واضح ومحدد، ثم كتابة تقرير وفق العناصر 
املبينة في اجلدول املرفق في احلقيبة.
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بعد حضور البرامج التدريبية الثاثة واجتيازها بنجاح  يحصل املشارك على رخصة قيادة البرامج الشبابية
يراعى في تنفيذ البرامج التدريبية الثاثة تباعد الفترات )على األقل شهر( إلجناز املهمات األدائية املطلوبة. 

مينح املشارك شهادتن لكل برنامج تدريبي : 

شهادة حضور في نهاية البرنامج مبسمى حضور برنامج تأهيلي في العمل مع الشباب. 

شــهادة )ممــارس – ممــارس متقــدم – ممــارس متمكــن ( تعطــى للمتــدرب بعــد إجنــاز جميــع املهــام األدائيــة 
املرتبطــة بــكل مســتوى مــن البرنامــج. و يحصــل املشــارك علــى هــذه الشــهادة بعــد قيامــه باآلتي:

حضور ماال يقل عن 85 % من ساعات البرنامج التدريبي. «

تعبئة استمارات التأمل الذاتي بطريقة واعية تدل على الفهم واإلدراك اجليد «
      للمحتوى، وإرسالها في الوقت احملدد.

تنفيذ املشروع التطبيقي وتسليم التقرير املطلوب بعناصره احملددة، بدقة «
     ومهنية تعكس ما مت تعلمه في البرنامج التدريبي وإرساله في الوقت احملدد.

1
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تكامل عمل الوحدة الشبابية مع عمل لجان التنمية اإلجتماعية

ليس بالضرورة أن تكون الوحدات الشبابية دائماً داخل حي شبابي أو داخل جلان التنمية اإلجتماعية؛ لكن في 
حال كانت داخل حي شبابي، ميكن توضيح تكامل عمل الوحدة الشبابية مع عمل جلان التنمية اإلجتماعية كما 
يلي: في ضوء تعريف جلان التنمية اإلجتماعية الذي ورد في القسم النظري من هذا الدليل، ميكن القول بأن 

هناك أدواٌر أساسية تقوم بها جلان التنمية، و تتمثل في:

 حتديــد اإلحتياجــات العامــة للمواطنــن، و ملناطقهــم ومجتمعاتهــم احملليــة )محيــط عمــل الوحــدات 
الشــبابية(. 

اقتراح برامج التنمية التي تلبي احتياجات املواطنن ضمن محيط عمل الوحدات الشبابية.

 املســاهمة أحيانــاً بشــكل فعلــي فــي تنفيــذ هــذه البرامــج، مــن خــال مشــاركة الوحــدات الشــبابية بالتنفيــذ 
ماديــاً، و معنويــاً، و بشــرياً. 
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أمــا الوحــدات الشــبابية فيكــون دورهــا رصــد و تلمــس اإلحتياجــات الشــبابية ضمــن محيــط عملهــا،             
و ثــم العمــل علــى تلبيتهــا مــن خــال البرامــج الشــبابية، التــي يجــب أن متتــاز بالتنــوع و تغطــي 

مجــاالت متعــددة، مثــل: 

الفعاليات الفنية واحلرفية «

 األنشطة التقنية واإلعامية «

 املشاريع التطوعية واجملتمعية الشبابية   «

البرامج التخصصية كبرامج القيادة واملهارات احلياتية. «

احلمات التوعوية وبرامج التثقيف والتشبيك. «

امللتقيات والندوات الشبابية العامة. «

البرامج الرياضية التنافسية. «

البرامج التدريبية وورش العمل وحلقات النقاش واحلوار. «

الزيارات والرحات اإلثرائية. «

و رمبا يوضح الشكل التالي كيف يتكامل عمل جلان التنمية، مع الوحدات الشبابية: 

توزيع البرامج والفعاليات التي تلبي احتياجات اجملتمع وضمن
جناح عمل الوحداث الشبابية.

هوية اجملتمع. «
 ابرز املنظما.ت والهيئات واألفراد املعنين بالشباب. «

رصد احتياجات اجملتمع. «
العناية بقيم ،أخاق اجملتمع واحملافظة على متاسكة. «
تكوين شراكات مع الهيئات واملنظمات املعنية بالشباب. «
االنفتاح على جميع فئات الشباب وتكوين عاقات ممتدا مع  «

الشباب.
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مشكالت وحلول:

إن تأسيس الوحدات الشبابية قد يواجه بعض اإلشكاالت، قد يكون من أبرزها:

إشــكاليات ثقافيــة و مجتمعيــة، كعــزوف الشــباب عــن املشــاركة بأنشــطة الوحــدات الشــبابية، و مــن هنــا 
فــإن دورنــا يتمثــل بضــرورة تشــجعيهم علــى املشــاركة و اختيــار األنشــطة و الفعاليــات املناســبة لهــم.

إشكاليات تتعلق باملوارد البشرية.

إشــكاليات ماليــة: عمومــاً، إن اســتمرار نشــاط الوحــدات الشــبابية يتطلــب توفيــر مــوارد ماليــة منتظمــة 
وبحــد يحافــظ علــى اســتمرارية أنشــطتها األساســية. وفــي ضــوء ذلــك، فــي حــال عــدم قــدرة الكيــان الــذي 
تتبــع الوحــدة الشــبابية لــه علــى متويــل هــذه الوحــدة بشــكل دائــم و مســتمر، فإنــه ينصــح بتوفيــر متويــل 
مــن اجلهــات اخملتصــة بدعــم األنشــطة الشــبابية، ســواء كانــت رســمية أو مؤسســات أهليــة، بشــكل يغطــي 
التكاليــف التأسيســية و التشــغيلية و املصاريــف اجلاريــة للســنة األولــى للمركــز. ويقتــرح تشــكيل جلنــة مــن 
الشــباب بإشــراف منســق الشــؤون اإلداريــة و املاليــة  لتأمــن املــوارد املاليــة الازمــة للوحــدات الشــبابية 
)مــن خــال بعــض رجــال األعمــال(، كمــا ســيتناول هــذا الدليــل الحقــاً مجموعــة مــن اخلطــوات العمليــة 

لبنــاء شــراكات اســتراتيجية و فاعلــة. 

و من احللول املناسبة للتعامل مع املشكات السابقة، أو أي مشكات قد تظهر خال عمل الوحدات الشبابية،  
تشكيل جلنة إلدارة األزمات و املشكات، لدراسة أي مشكلة أو عائق يظهر و النظر في طريقة عملية للتعامل 

مع هذه اإلشكاليات.
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إن مرحلة التشغيل، هي جزء من عملية التخطيط اإلستراتيجي و التنفيذي ألي مؤسسة، و في حالة الوحدات 
الشبابية ال بد أن متتاز اخلطة التشغيلية مبا يلي:

أن تكون انعكاساً ألهداف الوحدات الشبابية. 

أن تتناول البرامج و األنشطة الشبابية.

ال بــد أن متــر مبجموعــة مــن اخلطــوات املنهجيــة، أهمهــا: التخطيــط، التصميــم و البنــاء، التنفيــذ،  
اإلشــراف و املتابعــة، التقييــم، قيــاس األثــر. كمــا يوضحهــا الشــكل أوالً: مرحلــة التخطيــط، و تشــمل:

1

2

3
التخطيط

التصميم
التقييمالتنفيذوالبناء

األشراف
والمتابعة

قياس
األثر

األطار التنظيمي 
المؤسسي

مرحلة التشغيل
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توفير اخلبرات و املوارد البشرية الازمة للمساهمة بإدارة الوحدات الشبابية.

ــي  ــل ف ــق العم ــة، فري ــة اإلجتماعي ــن جلــان التنمي ــا ب ــة تشــاركية م ــذ املشــروع بطريق ــى تنفي ــد عل التأكي
الوحــدات الشــبابية، املؤسســات األهليــة. 

نشــر الثقافــة و الوعــي حــول أهميــة هــذه الوحــدات الشــبابية، مــن خــال الترويــج الدعائــي و اإلعــان عــن 
هــذه الوحــدات الشــبابية و برامجهــا علــى  املســتوى الوطنــي. و علــى هــذا الصعيــد، مــن الضــروري تبنــي 

خطــاب إعامــي ميتــاز بأنــه:
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 تيســير الوصــول واحلصــول علــى مــا يلــزم مــن معلومــات أو بيانــات إحصائيــة تخــدم تصميــم برامــج 
الوحــدات الشــبابية مــن املؤسســات الوطنيــة.

حتديد األدوار و املهام لكل عضو ضمن فريق العمل في الوحدات الشبابية.

 حتديد األدوات والنماذج العملية التي ستستخدمها الوحدات الشبابية. 

أوالً: مرحلة التخطيط

حديث تفاعلي )يواكب العصر ويحاكي لغة الشباب

اســتخدام تقنيــات حديثــة لعــرض مهــام وأهــداف ونشــاطات الوحــدات 
الشــبابي مــن خــال )إنفوجرافيــك ، فيديــو (.

تعزيــز قنــوات التواصــل مــع الصحافــة واإلعــام اجملتمعــي علــى قاعــدة 
مــن الثقــة والتعــاون املتبــادل مبــا يخــدم رســالة الوحــدات الشــبابية.

اســتخدام التواصــل املباشــر والتفاعلــي مــن خــال مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مثــًا: ) فيســبوك ، تويتــر، انســتقرام ، يوتيــوب (.

ينطلق في رؤية وأهداف الوحدات الشبابية.

يبتعد عن النمطية الرسمية.
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إعــداد وكتابــة اخلطــة التشــغيلية للوحــدة الشــبابية، و إعدادهــا يجــب أن يكــون مبســاهمة فريــق العمــل فــي 
الوحــدة الشــبابية، فمــن اجليــد عقــد عــّدة اجتماعــات أو ورش عمــل بــن مديــر/ مشــرف الوحــدة الشــبابية 
مــع فريــق عملــه، و إجــراء بعــض املقابــات مــع بعــض املؤسســات األهليــة املعنيــة بالشــباب، و اســتطاع 
رأي فريــق العمــل بالوحــدة الشــبابية، لاســتئناس برأيهــم حــول محــاور اخلطــة التشــغيلية. و عنــد وضــع 

اخلطــة التشــغيلية ال بــد مــن مراعــاة مــا يلــي:

7

 مشاركة جميع 
األطراف المعنية 

بوضع الخطة

تحديد البرامج 
الشبابية 
المقترحة

 ترتيب البرامج 
الشبابية حسب 

تحديد البرامج التي أهميتها
تحتاج للتمويل

التأكد من 
توثيق جميع 
خطوات العمل

وضع جدول زمني 
مقبول

 مراعاة وجود
 بيانات كمية 

حول أداء
 الوحدات 
الشبابية
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 ثانيًا: مرحلة تصميم و بناء برامج الوحدة الشبابية
من الضروري أن تكون الوحدات الشبابية قادرة على تصميم و بناء برامج شبابية تتسم بأنها تائم أهداف 

الوحدات الشبابية من جهة، و تلبي احتياجات اجملتمع احمللي من جهة أخرى. وهناك مجموعة من اخلطوات 
العملية التي تساعد في تصميم وبناء برامج الوحدات الشبابية، و أهمها:

إعــداد دراســة حتديــد االحتيــاج للبرنامــج الشــبابي، مــن خــال اســتعمال عــّدة أســاليب و آليــات جلمــع 
ــاه . ــاء البرامــج الشــبابية أدن ــات بن املعلومــات، بالشــراكة مــع الشــباب و هــي موضحــة بآلي

تخطيط و تصميم البرنامج الشبابي، و يشمل:

اختيار فكرة البرنامج الشبابي. «

حتديد أهداف البرنامج العامة و التفصيلية. «

حتديد فريق العمل، باإلضافة إلى إعدادهم و متكينهم إلدارة البرنامج. «

 حتديــد نطــاق عمــل البرنامــج، و الــذي يغطــي : )فئــة الشــباب املســتهدفن، النطــاق اجلغرافــي،  «
النطــاق الزمني(.

إعداد مواد البرنامج. «

إعداد موازنة البرنامج. «

تصميم خطة البرنامج. «
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و ميكن اإلستعانة باآلليات التالية لبناء البرامج الشبابية:

إجراء دراسات استقصائية لتوفير املزيد من التفاصيل حول احتياجات الشباب، و اجملتمع احمللي.  

عمــل نقاشــات تشــاركية غيــر رســمية مــع فريــق العمــل و بعــض فئات اجملتمــع احمللي من مؤسســات و أفراد 
معنيــن بالشــباب تهــدف لتقــدمي مقترحــات حــول املنهجيــات املقترحــة لتصميــم البرامــج الشــبابية. و هنــا 
يكــون دور منســق البحــوث و الدراســات فــي الوحــدة الشــبابية، إلعطــاء توجيهــات واضحــة للمجموعــات 
ــة  ــر تغذي ــارات االتصــال للمشــاركن، و توف ــا تطــور مه ــة بأنه ــاز هــذه اآللي ــاش. و متت ــي النق املشــاركة ف

راجعــة فوريــة وتولــد نــوع مــن التعــاون.

 .Focus Group عمل مجموعات تركيز

دراسة احلالة، دراسة بعض احلاالت و النماذج السعودية بهدف محاكاة عملها في وحداتنا الشبابية. 

ورش العمل.

املقابات )أفراد و جماعات(.

املاحظة املباشرة و غير املباشرة. 
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ثالثًا: مرحلة تنفيذ البرامج الشبابية: 

يجــب أن تكــون اخلطــة التنفيذيــة منســجمة مــع رؤى وتطلعــات الوحــدات الشــبابية، و تســتخدم آليــات التنفيــذ 
املناســبة، و التــي تعكــس اخلطــة التشــغيلية. و يجــب أن تتضمــن اخلطــة التنفيذيــة:

آليات تنفيذ برامج الوحدة الشبابية

التدريب املباشر في القاعة التدريبية. 

مهمــات أدائيــة و تطبيقــات حــول مداخــل العمــل مــع الشــباب، كيفيــة صناعــة القيــادات الشــبابية، إدارة 
فــرق عمــل الشــباب، إدارة البرامــج الشــبابية .... الــخ.

ــة، بأنهــا تتضمــن  ــارات امليداني ــادل ثقافــي،  و هــي تختلــف عــن الزي ــم جــوالت دراســية و برامــج تب تنظي
خبــرة تعليميــة نشــطة؛ كونهــا تتضمــن القيــام ببعــض املهــام وليســت املاحظة فقــط. و متتاز هــذه اجلوالت 
بانهــا أكثــر إقناعــاً، ملــا تتضمنــه مــن عنصــري املشــاهدة واملمارســة، ومعــدل التذكــر يكــون عاليــاً، كمــا أنهــا 
متنــح املشــاركيم الفرصــة للتوســع فــي عمليــة التعلــم إلــى خــارج قاعــة التدريــب. و مــن اجلديــر بالذكــر بــأن 

هــذه اجلــوالت و البرامــج ممكــن أن تســاعدنا فــي اتقــان احملــاور التاليــة: 

التعرف على أبرز مداخل العمل مع الشباب، و مداخل البرامج العاملة مع الشباب. «

التعرف على أبرز اخملاطر احملتملة في برامج الشباب، و ما هي اآلليات األنسب «
     للتعامل مع هذه اخملاطر، و إدارتها.

األهداف العاّمة و اخلاصة
 من البرنامج الشبابي.

التــي  األنشــطة  و  املراحــل 
ســتمكننا مــن حتقيــق أهــداف 

البرنامــج.

عــن  املســؤولن  حتديــد 
. لتنفيــذ ا

حتديد اإلطار الزمني.

حتديد الكلفة املالية. 
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أبرز عوامل جناح إدارة البرامج الشبابية.  «

ما هي مهارات البحث اإلجرائي التي يجب إتقانها «
       إلدارة البرامج الشبابية.

حلبــات الــرأي و احلــوار: هــذا األســلوب ميتــاز أنــه يقــوم علــى العصــف الذهنــي، و علــى جــو يتســم بأنــه 
جــو تعاونــي، ابتــكاري، و هــو يســتخدم بكثــرة فــي توليــد األفــكار اجلديــدة  و اخلاّقــة، و تشــجيع جميــع 
املشــاركن علــى االبتــكار و مشــاركة اجملموعــة بطــرح أفكارهــم بــكل حريــة للوصــول بشــكل جمعــي  إلــى 

أفــكار مناســبة.

األلعاب.

املنافسات.

الرحات.

النشاطات الرياضية. 

رابعًا: المتابعة واإلشراف على برامج الوحدة الشبابية

إن عمليــة متابعــة تنفيــذ البرامــج أمــر ضــروري جــداً و يضمــن بقــاء العمــل فــي مســاره الصحيــح، و هــو يبحــث 
فيمــا إذا مت تنفيــذ كل مــا مت التخطيــط لــه بالشــكل الصحيــح و باجلــودة املطلوبة. وحتــى إن حدث بعض األخطاء 
ــة. و  ــا يســمى باإلجــراءات التصحيحي ــات أو م ــا و إجــراء التعدي ــة ميكــن تصحيحه ــه و مــن خــال املتابع فإن

ميكــن تلخيــص آليــات املتابعــة و اإلشــراف علــى برامــج الوحــدة الشــبابية:

ــع برامــج الوحــدات الشــبابية بشــكل مكتــوب مــن خــال )محاضــر  توثيــق كافــة مراحــل العمــل فــي جمي
ــن الوســائل(.  ــو، ... و غيرهــا م ــر الفيدي ــق، تصوي ــر التوثي اإلجتماعــات، و تقاري

ــم فيــه مناقشــة اإلجنــازات التــي مت حتقيقهــا  عقــد لقــاء دوري شــهري ألعضــاء الوحــدات الشــبابية،  يت
علــى أرض الواقــع ومــا لــم يتــم إجنــازه وتطلعــات مســتقبلية للســنة القادمــة.
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خامسًا: مرحلة التقييم: الهدف من مرحلة التقييم

ــي  ــة اتخــاذ القــرارات.  و فيمــا يل ــة و األداء مســتقبًا، و أيضــاً عملي  هــو معاجلــة األخطــاء وحتســن الفاعلي
ــم املقترحــة للبرامــج الشــبابية: بعــض آليــات التقيي

أن يكون البرنامج معتمداً محلياً أو دولياً من أحد اجلهات املتخصصة في اعتماد البرامج الشبابية.

اســتخدام املقارنــات و إجــراء القيــاس، مــن خــال مجموعــة مــن املؤشــرات الكميــة والنوعيــة ملتابعــة 
و تقييــم التنفيــذ الفعــال للبرنامــج، و ميكــن احلصــول علــى هــذه املؤشــرات مــن خــال اإلســتبانات، و 

اإلحصــاءات، و أحيانــاً املقابــات. و أهــم هــذه املؤشــرات:

 متابعة وتقييم البرنامج قبل التنفيذ: و يكون من خال قياس ما يلي:  «

قيــاس كمــي الهتمــام الشــباب بالبرنامــج، مــن خــال قيــاس عــدد الطلبــات املقدمــة 	 
للمشــاركة بالبرنامــج. للمشــاركة بالبرنامــج، و عــدد الشــباب املســجلن فعليــاً 

متابعة وتقييم البرنامج أثناء التنفيذ: و يكون من خال: «

ــزام املشــاركن بالبرنامــج، و ميكــن قيــاس ذلــك مــن خــال ســجات 	  قيــاس معــدالت الت
حضــور البرنامــج.

قياس مدى حتقيق البرنامج ألهدافه بالنسبة للمشاركن )من وجهة نظر املشاركن(.	 

التأكد باستمرار من أن املشاركن ما زالوا متحمسن للبرنامج.	 

التأكــد مــن كفــاءة املســؤولن عــن إدارة البرامــج الشــبابية مــن حيــث تخصصهــم وخبرتهــم 	 
وقدراتهــم علــى إدارة هــذه البرامــج، واهتمامهــم بتنميــة معلوماتهــم وقدراتهــم الذاتيــة.

قياس مستوى إتقان املشاركن للمهارات التي مت تناولها في البرامج الشبابية. 	 

متابعة وتقييم البرنامج بعد التنفيذ: و يكون من خال قياس مخرجات البرنامج، مثل:  «

عدد الشباب املتخرجن من البرنامج )ونتائج أو تأثير البرنامج عليهم(.	 

 عدد الشباب الذين حصلوا على فرص عمل بعد ستة أشهر من مشاركتهم بالبرنامج.	 

 قيــاس التغيــرات احلاصلــة علــى معــارف املشــاركن، وســلوكياتهم، وتوجهاتهــم فيمــا يتعلق 	 
باملهــارات و العناصــر التــي مت تدريســها.

صص

1

2
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 قياس مستوى رضى الشباب عن محتوى البرنامج وطريقة تنفيذه.	 

 تقييم كفاءة البرنامج من حيث التصميم، والتنفيذ، والتكلفة.	 

حتديــد مــدى تلبيــة البرنامــج الحتياجــات اجلهــات املعنيــة، مبــا فــي ذلــك الشــباب، و 	 
األهــل، العاملــن واملشــغلن، والشــركاء، واجلهــات املانحــة أو املمولــة للبرنامــج.

 سادسًا: قياس أثر برامج الوحدات الشبابية 

يُقصــد بقيــاس األثــر، قيــاس تأثيــر برامــج الوحــدات الشــبابية علــى منتســبيها قبــل انتســابهم لهــذه البرامــج، 
ــن شــاركوا  ــي ســلوكيات و اجتاهــات الذي ــرات ف ــن خــال دراســة التغيي ــك م ــون ذل ــا، و يك ــد انتســابهم له و بع

ــة: ــر باســتخدام الوســائل التالي ــاس األث بالبرامــج، بعــد مشــاركتهم فــي هــذه البرامــج. و ميكــن قي

المالحظةاالستبانات

المقابالت
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أما بالنسبة لنشاطات و إجراءات قياس األثر، فأهمها:

فــي حــال كان األثــر الــذي تتركــه هــذه البرامــج إيجابيــاً، فــإن هــذا يشــكل فرصــة الســتدامة هــذه البرامــج، و هــو 
مــا ســيتم توضيحــه فــي البنــد الاحــق.

قياس كمي ملعدالت 
اإلنتاجية

قياس نوعي 
لإلنتاجية

قياس رضى 
املشاركن بالبرامج

قياس رضى 
املستفيدين من 

البرامج
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األطار التنظيمي 
المؤسسي

مرحلة االستدامة

و يُقصــد مبصطلــح االســتدامة فــي هــذا الدليــل: قــدرة الوحــدات الشــبابية علــى االســتمرار فــي حتقيــق أهدافهــا 
مــن خــال البرامــج الشــبابية، وفــق األهــداف و اجلــداول الزمنيــة احملــددة مســبقاُ؛  فقــد أصبحــت االســتدامة 
أولويــة اســتراتيجية ألغلــب املنظمــات خلفــض التكاليــف، و تشــجيع االبتــكار و بنــاء ميــزة تنافســية، و ال شــك أنــه 
يتــم ذلــك مــن خــال العمــل فــي هــذه املرحلــة علــى حتديــد اخملاطــر و الفــرص التــي تؤثــر علــى جنــاح الوحــدات 
الشــبابية فــي عملهــا. باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى تؤثــر علــى اســتدامة عمــل الوحــدات الشــبابية، أو بصــورة أدق 

اســتدامة البرامــج الشــبابية التــي تنفذهــا هــذه الوحــدات، مثــل

جناح البرامج في استمرار احلصول على التمويل. 

جنــاح البرامــج باحلفــاظ علــى  مســتوى رضــا املشــاركن فيهــا، و تعزيــز شــعورهم بجــدوى و فعاليــة 
مشــاركتهم فــي هــذه البرامــج.

حتسن مستوى رضا العاملن بالوحدات الشبابية.

جنــاح الوحــدات الشــبابية فــي تطبيــق نظــام فّعــال ملتابعــة البرامــج الشــبابية و تقييمهــا، األمــر الــذي يســمح 
بتطويــر البرامــج الشــبابية الاحقــة، و زيــادة فــرص التحســن فيها. 

1

3

2

4

جنــاح الوحــدات الشــبابية فــي حتســن كفــاءة األداء التشــغيلي لبرامجهــا مــن خــال خفــض التكلفــة 
وترشــيد اســتغال املــوارد املتاحــة. 

تعزيز سمعة البرامج الشبابية في اجملتمع احمللي. 

جناح الوحدات الشبابية في تقليل و جتنب اخملاطر املرتبطة باستدامة عملها.

6

7

5
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 جنــاح الوحــدات الشــبابية فــي تعزيــز و زيــادة فــرص النمــو لبرامجهــا، و العمــل علــى اســتثمار هــذه 
الفــرص.

ــر  ــات املهتمــة  بتطوي جنــاح الوحــدات الشــبابية فــي كســب اهتمــام و دعــم املؤسســات واملنظمــات  الهيئ
البرامــج واملشــروعات الشــبابية؛ و مبعنــى آخــر جنــاح الوحــدات الشــبابية فــي إنشــاء عاقــات إيجابيــة 
و اســتراتيجية )طويلــة املــدى( مــع أصحــاب املصلحــة، مــن خــال اتخــاذ قنــوات محــددة لبنــاء شــراكات 

فاعلــة، كمــا هــو

8

9

هنالــك عوامــل أخــرى تؤثــر علــى اســتدامة عمــل الوحــدات الشــبابية، أو بصــورة أدق اســتدامة البرامــج الشــبابية 
التــي تنفذهــا هــذه الوحــدات، مثــل

خطوات لبناء شراكات فاعلة

عمــل قائمــة باجلهــات املســتهدفة بالشــراكات، مــع بيانــات 
االتصــال بهــم.

تصنيــف هــذه اجلهــات إلــى حســب نــوع التعــاون أو الشــراكة 
املطلوبــة: )مانحــة/ ممولــة، شــركاء باجلهــود، .. الــخ(.
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عقــد لقــاءات مــع اجلهــات املانحــة والشــركاء، واإلتفــاق على 
تنســيق جهــود املؤسســات واجلهــات التــي تعنــى بالشــأن 
الشــبابي حتــت مظلــة الوحــدات الشــبابية ملــا يخــدم رؤيتهــا 

ومــا يحقــق أهدافهــا.

دعــم  لتقــدمي  عــدة جهــات  مــع  مبدئيــة  تفاهمــات  عقــد 
لوجســتي للوحــدات الشــبابية، ودورات تدريبيــة ملنتســبي و 

فريــق عمــل هــذه الوحــدات.

تزويــد اجلهــات الشــريكة بتقاريــر توثيقيــة للفعاليــات التــي 
شــاركت فيهــا.

طلــب مشــاركة ممثــل اجلهــات الشــريكة فــي بعــض فعاليــات 
الوحــدة علــى  أنشــطة  بأثــر  الوحــدة لإلندمــاج واإلقنــاع 

الشــباب.

تكــرمي اجلهــات الشــريكة فــي حفــل ختامــي فــي نهايــة العــام 
كجــزء مــن التقديــر والشــكر.
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المالحــــق

نموذج دراسة احتياج

املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية/ املنطقة:

ُمعّد الدراسة: )االسم(                                                            التوقيع:                   

اسم البرنامج الشبابي: 

فترة تنفيذ البرنامج: من                                                           إلى                   

أوال: بيــان الهــدف مــن دراســة االحتيــاج، و هــو توفيــر معلومــات و بيانــات هامــة حــول: )نــوع البرامــج و األنشــطة 
املطلوبــة، أهــداف البرامــج، و اختيــار و بنــاء آليــات و أســاليب التنفيــذ األفضــل، اجلــدول الزمنــي ، حتديــد الفئــة 

املســتهدفة مــن البرامــج مــن حيــث: »العــدد، اإلهتمامــات، اخللفيــات األكادمييــة والعمليــة، الوظائــف ..... الــخ.

ثانياً: حتديد وسيلة جمع البيانات )ميكن جمع البيانات باستخدام أكثر من وسيلة(: 
   املقابات )شخصية، عبر الهاتف(                      االستبيان                            مجموعات التركيز 

ثالثاً: تقدمي تعريف موجز مبفهوم الوحدة الشبابية.
رابعاً: منوذج االستمارة املقترحة لدراسة احتياج تأسيس وحدة شبابية/ برامج شبابية

مقدمة:
السام عليكم، أنا                                      من مؤسسة.                      نحن نقوم حالياً بعمل استطاع 

لقياس حاجة مؤسسة                          لتأسيس وحدة شبابية، تقوم  بإدارة مجموعة من البرامج الشبابية في 

منطقة...................، نرجو مساعدتنا على خدمتكم من خال معرفة رأيكم في ذلك؛ فرأيك يهمنا في 

حتقيق الهدف األساسي للدراسة. علماً أن البيانات التي نقوم بجمعها ال حتتاج إلى معرفة االسم، كما تقوم 

الدراسة على احترام خصوصية رأي كل فرد مبا يخدم األهداف العلمية للدراسة. أرجو أن تسمح لنا بإلقاء 

بعض األسئلة عليك، مع العلم أن طول احملادثة لن يتجاوز خمس عشرة دقيقة؟ 
السؤال األول: هل تعتقد بأن هناك ضرورة لوجود وحدة شبابية ضمن مؤسسة                                             ؟

                                   نعم                               ال
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السؤال الثاني: برأيك ما هي احلاجة لتأسيس الوحدات الشبابية داخل املنظمات و املؤسسات املعنية؟
السؤال الثالث: من وجهة نظرك ما هي احلاجات التي ترغب/ ترغبن أن تتناولها البرامج الشبابية؟

السؤال الرابع: ما هي العناصر التي جتذبك للمشاركة أو االنتساب للبرامج الشبابية؟
السؤال اخلامس: برأيك ما هي الوسائل األنسب التي يجب استخدامها ضمن البرامج الشبابية؟

السؤال السادس: ما هي أهم  الصفات التي يجب توفرها في العاملن ضمن الوحدات / البرامج الشبابية 
لضمان جناحها ؟

السؤال السابع: ما هي القضايا واملواضيع التي تريد من الوحدات الشبابية أن يركزوا عليها في برامجهم و 
أنشطتهم؟ 

البيانات الشخصية:
اجلنس:                    ذكر                            أنثى

املؤهل العلمي :           ثانوي فما دون               دبلوم               جامعي               دراسات عليا  

احلالة االجتماعية:                      متزوج                   أعزب                     أخرى

املهنة:

اجلنسية:

الفئة العمرية:
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حالة 
االنجاز

تاريخ 
االنتهاء

تاريخ 
البدء

الشخص 
المنفذ متطلبات الحمالت الدعائية المرحلة

تجهيز محتوى البرشور االعالني     
الخاص بالبرنامج الشبابي البرشورات 

االعالنية

اد
د

إلع
ا

تصميم البرشور االعالني الخاص     
بهذه البرنامج الشبابي

    
تجهيز محتوى صفحة البرنامج 

الشبابي على الموقع االلكتروني 
للمنظمة 

الموقع 
االلكتروني

    
تجهيز  صفحة البرنامج الشبابي 
على الموقع االلكتروني الخاص 
بالمنظمة )أو الصفحة الخاصة 

بالوحدة الشبابية ضمن المنظمة( 

    
تجهيز الخبر الصحفي لإلعالن عن 

إطالق البرنامج الشبابي والتنسيق 
مع الصحفيين اإلعالن الصحفي

تحديد الجهات الصحفية التي     
سيتم نشر الخبر الصحفي فيها

قائمة االيميالت الخاصة بالمؤسسات     
الشبابية

الجهات 
    المستهدفة

ايميالت األفراد/ الشباب 
المستهدفين من البرامج الشبابية 

حال توفرها
    Outlook قوائم االيمالت في

    Google Adwords إعداد اعالنات

اإلعالنات 
االلكترونية

E-Advertising

تحديد المواقع االلكترونية االخبارية     
المراد النشر فيها

محتوى الرسالة االعالنية الخاصة     
بالمواقع اإللكترونية

تهيئة مواقع التواصل االجتماعي     
لإلعالن عن البرنامج الشبابي 

المالحــــق

الحملة الدعائية
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البدء في إرسال االيميالت حسب     
القوائم المتوفرة

البدء في الحملة

يذ
نف

الت

عقد مؤتمر صحفي أو ارسال البيان     
الصحفي

النشر على مواقع التواصل     
االجتماعي

نشر األخبار الصحفية    

حفل استقبال / ورشة عمل    

التغذية الراجعة  

م
يي

تق
ال

59

تأسيـــس الوحـــــدات الشبابيــــــــة



اسم املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية:

 منطقة الوحدة الشبابية:

ُمعّد التقييم: )االسم( .................                                    التوقيع: .............                

  منوذج تقييم رقم ) (: ...................................

اسم البرنامج الشبابي:                     

فترة تنفيذ البرنامج: من                                                            إلى 
  

  اسم املوظف الرباعي:

املسمى الوظيفي:

رتبة الوظيفة:

تاريخ إشغال الوظيفة:

املؤهل العلمي:

آخر تقرير آداء:                                                               التاريخ:

التقدير:

المالحــــق

تقييم أداء موظف
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األداء الوظيفي

العنصر
ممتاز     

)5 نقاط(

جيد جدًا

)4 نقاط(

جيد 

)3 نقاط(

مقبول

 )2 نقطة(

ضعيف

 )1 نقطة(

التفهم ألهداف الوحدة الشبابية

المحافظ على أوقات الدوام

الدقة في العمل

المهارة في التخطيط

القدرة على اتخاذ القرارات

مهارته في اإلشراف

مســؤولية  تحمــل  علــى  القــدرة 
العمــل فــي  أعلــى 

المعرفة بنظم و إجراءات العمل

مجموع النقاط

الصفات الشخصية

حسن التصرف

االهتمام بالمظهر

درجة االعتماد عليه

تقبل التجديد بالعمل

مجموع النقاط

العالقات مع اآلخرين

الرؤساء

الزمالء

المشاركين

مجموع النقاط

اجملموع الكلي للدرجات :       

التقدير الكلي: 

إذا كان المجموع 
75-68

إذا كان المجموع 
67-60

إذا كان المجموع 
66-54

إذا كان المجموع 
53-40

اذا كان المجموع 
اقل من 40

ضعيفمقبولجيدجيد جدًاممتاز

الصفات الشخصيةالصفات الشخصيةاألداء الوظيفي 
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املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية/ املنطقة:...................   اسم الوحدة الشبابية: ....................                           
ُمعّد التقرير: )االسم( .................                                     التوقيع: ..............................

تقرير توثيق رقم ) (: ........................................... اسم البرنامج الشبابي: ........................
فترة تنفيذ البرنامج: من .................                                 إلى ................................

اجلهة املنفذة للبرنامج: .....................................................

هو برنامج تعريف بالبرنامج الشبابي )وصف طبيعة البرنامج(

أهداف البرنامج الشبابي
• األهداف االستراتيجية	
• األهداف التفصيلية	

-
-

البرنامــح المنطقة الجغرافية للبرنامج الشبابي يغطيهــا  التــي  المملكــة  مناطــق  تحديــد 
بي لشــبا ا

الفئة المستهدفة من البرنامج الشبابي

تحديد المهام و المسؤوليات . 1الهيكل التنظيمي و اإلداري للبرنامج الشبابي
تحديد مراحل العمل بالبرنامج. 2

الخطة التنفيذية . 1تحديد آليات العمل و التنفيذ 
الخطة التشغيلية. 2

العمــل  ســير  متابعــة  فــي  المســتخدمة  الوســائل 
الشــبابية  بالبرامــج 

التقارير. 1
الزيارات الميدانية. 2
.... الخ.. 3

عرض نتائج البرنامج و أثره على المشاركين

مؤشرات األاء

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

 عــرض أهــم المشــاكل و التحديــات التــي واجهــت 
فريــق العمــل

عرض الحلول المقترحة
من الضروري االحتفاظ بنسخ ضمن تقرير التوثيق من جميع الموارد المستخدمة بالبرامج الشبابية )أدلة تدريبية، 

فيديوهات، وسائل تعليم بصرية، أوراق، ملصقات ...الخ( 

امليزانية اخملصصة للبرنامج: .                                 نسبة ما مت صرفه من امليزانية: 

المالحــــق

تقرير توثيقي
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المسؤول عن الهدفالبرنامج الشبابي
الميزانية الفترةالتنفيذ

المخصصة 
للبرنامج

المتطلبات التشغيليةتاريخ االنتهاءتاريخ البدءمنفذ الخطوةالخطوات التشغيلية

المالحــــق

خطة تشغيلية
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املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية/ املنطقة:
اسم الوحدة الشبابية:                           

ُمعّد التقييم: )االسم(                                                          التوقيع: 
تقرير متابعة شهري رقم ) (: 

اسم البرنامج الشبابي: 
فترة تنفيذ البرنامج: من                                                         إلى                    

اسم الموظف الرباعي: 

المسمى الوظيفي: 

غير مستعجلالمهام )طبيعة العمل المطوب(
لم ُأنجز مستعجل

ُينجز

قيد اإلنجاز

)نسبة 
اإلنجاز(

كيف تصف جودة و كفاءة العمل:
                            ممتاز                    جيد جداً                     جيد                       ضعيف

امليزانية اخملصصة للبرنامج: 
نسبة ما مت صرفه من امليزانية: 

المالحــــق

متابعة عمل وتقييم
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اسم الوحدة الشبابية: 
املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية/ ال

                  
                                                                                              تاريخ احملضر: 

                                                                                              رقم احملضر: 
موضوع اإلجتماع:  

احلضور:
املوظف:                                                             املسمى الوظيفي: . 1
املوظف:                                                             املسمى الوظيفي: . 2
املوظف:                                                             املسمى الوظيفي: . 3
املوظف:                                                             املسمى الوظيفي:  . 4

عقــدت إدارة الوحــدة الشــبابية جلســتها رقــم .......... يــوم................. املوافــق................ فــي متام 

الســاعة ............ صباحــاً )مدينــة ..............( بحضــور شــخصي للفريــق املشــار أعــاه، و كان موضوع 

اجللسة  .....................،  كما مت مناقشة مجموعة من القضايا الهامة، أهمها:
 	......................................................
 	.......................................................
 	.......................................................

انتهت اجللسة في متام الساعة                       ....................  ظهرا

المالحــــق

محضر اجتماع
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املنظمة التي تتبع لها الوحدة الشبابية/ املنطقة:.............................
اسم الوحدة الشبابية: .......................................................                            

ُمعّد التقرير: )االسم(                                                          التوقيع: 
اسم البرنامج الشبابي: .......................................................

فترة تنفيذ البرنامج: من                                                          إلى 

العنصر 
العناصر الفرعيةالرئيسي

العاملون 
بالوحدات 
الشبابية

المشاركون 
ببرامج 

الوحدات 
الشبابية 

المجتمع 
المحلي 

)المؤسسات 
المهتمة( 

المؤشرات المالية 

التمويل

- استمرار التمويل

- كفاية و شمول التمويل

- الحاجة للبحث عن      
ممولين جدد

المؤشرات غير المالية 

تقييم أثر 
البرنامج 
الشبابي

حقق هذا البرنامج أهدافه 	 
بنسبة: ...

رضا المستفيدين من 	 
البرامج 

سهولة المعلومات و 	 
المحتوى العلمي

شفافية التواصل مع 	 
المستفيدين 

المخاطر المتوقعة 	 
الفرص المحتملة	 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

المالحــــق

نموذج الستدامة عمل 
الوحدة الشبابية
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تمكين 
العاملين                
و المستفيدين 

من البرنامج 
الشبابي

تنوع و تساوي الفرص	 
مزايا تنافسية	 
التدريب و التطوير	 
التواصل مع المستفيدين	 
التواصل مع الموظفين 	 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

آليات العمل 

وضوح العمليات و 	 
اإلجراءات

تقييم الخطة التنفيذية 	 
تقييم الخطة التشغيلية 	 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

التعاون 
المجتمعي 

تعاون المؤسسات 	 
المهتمة 

تعاون المؤسسات 	 
المانحة و الداعمة

تعاون المؤسسات 	 
الوطنية 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 

1- ممتاز

2- جيد جدًا

3- جيد 

4- ضعيف 
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و فيما يلي قائمة بـ 100 فكرة مقترحة لبرامج شبابية:

برنامج »حاضنات األعمال و اإلبداع الشبابي«.

البرنامج التدريبي لتجهيز الطلبة اخلريجن من جامعاتهم لسوق العمل .

برنامج نشر ثقافة ريادة األعمال عبر احتادات الطاب اجلامعية.

برنامج متكن الشباب ذوي اإلعاقة

المالحــــق

1٠٠ فكرة لبرامج شبابية

2

3

4

1

إن البرامج املقترحة بهذا امللحق قد تأخذ 3 أشكال أساسية:

برامج توعوية: تشمل 
حمات توعوية 

حول قضايا صحية، 
اجتماعية، تعليمية، 

بيئية، ... الخ.

برامج خدمية : و هي 
البرامج التي تشمل 

تقدمي خدمات، 
مثل: توزيع معونات، 

خدمات نظافة، 
خدمات طابية 

برامج تدريبية: 

تتناول الدورات 
التدريبية. 
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برنامج محو األمية.

برنامج تعزيز التعليم و التدريب املهني و التقني.

برنامج تطوير مناهج التعليم مبا يتوافق مع سوق العمل.

برامج تدريب املعلمن. 

برنامج تدريب الشباب على ممارسة األعمال احلرة.

برنامج مكافحة اخملدرت و حماية الشباب من اإلدمان.

برنامج الصحة النفسية.

برنامج أسس التغذية الصحية. 

برنامج إعداد القيادات الشبابية.

برنامج تعزيز املواطنة الفاعلة لدى الشباب.

برنامج دراسة أولويات الشباب السعودي.

برنامج دراسة حاجات الشباب السعودي.

برنامج حتسن األداء املدرسي.

برنامج احتاد القيادت الشبابية في الوحدات الشبابية في مختلف مناطق اململكة.

برنامج كام الشبيبة.

البرنامج امليداني لاطاع على التجارب العربية و العاملية في تنمية الشباب. 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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البرنامج امليداني لتطوير ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب. 

مبادرة الشباب لتطوير اململكة العربية السعودية وفق رؤية2030 .

برنامج قادة املستقبل للتبادل الثقافي.

برنامج السفراء الشباب. 

برنامج إعداد قيادات املشاريع اخليرية و التطوعية.

برنامج تعزيز مهارات حل النزاعات.

برنامج تعزيز مهارات التفاوض.

برنامج تنمية التفكير اإلبداعي لدى الشباب.

برنامج متكن الشباب من اختيار مهنة املستقبل.

برنامج تفعيل دور الشباب في مؤسسات اجملتمع املدني.

برنامج إعداد متخذي القرار.

برنامج أدب احلوار.

برنامج إدارة الوقت. 

برنامج مهارات النجاح.

برنامج أخاقيات العمل.

برنامج تعزيز القوة الشبابية وآرائها على الساحة االنتخابية. 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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برنامج تعزيز املنهجية العلمية لدى الشباب وإكسابهم مهارات استشراف املستقبل. 

برنامج فرسان اإلبداع. 

برنامج احلوار الشبابي.

برنامج حتالف الشباب السعودي للمناخ. 

برنامج محاربة اجلرمية.

برنامح محاربة الطائفية.

برنامج محاربة العنصرية. 

برنامج إكساب الشباب مهارات اإلسعافات األولية.

برنامج الصحة للشباب.

برنامج مزارعي املستقبل. 

برنامج التوعية املرورية و القيادة اآلمنة.

برنامج توفير الغذاء للمحتاجن.

برنامج تطوير قطاع النقل و املواصات.

برنامج تعزيز الفهم املتبادل بن الشباب.

برنامج حماية الشباب من العنف.

برنامج دعم مرضى السرطان.

37

3838

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

51

52

44
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برنامج دعم و تأهيل أطفال التوحد. 

برنامج دعم املؤلف الشاب.

برنامج دعم املبادرات اجملتمعية الشبابية السعودية.

برنامج دعم الطالب السعودي.

مشروع قاعدة البيانات الشبابية السعودية. 

برنامج كيف أكون ريادياً؟

برنامج إدارة البرامج الشبابية.

برنامج ضمان جودة البرامج الشبابية.

برامــج النشــاط الرياضــي. )املســير الطويــل، التســلق اجلبلــي، النــزول اجلبلــي، الســباحة، الغــوص، 
الفروســية، ركــوب اجلمــال ... الــخ( 

برامج املغامرة و الرحات االستكشافية.

برامج الكشافة. 

برنامج املبادرة و االبتكار

برنامج املسؤولية اجلماعية و االلتزام اجلماعي.

برنامج سلمان للشباب.

البرامج السياحية و األثرية.

53

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

61
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املعسكرات الشبابية.

برنامج تنمية مهارات احلرف اليدوية.

الزخــارف  النحــت،  التصويــر،  الرســم،  العربــي،  )اخلــط  التشــكيلية  الفنــون  مهــارات  تنميــة  برنامــج 
الــخ(.  .... اإلســامية، 

برنامج تدريبي بعنوان: كيف أكون منظماً؟

برنامج تدريبي بعنوان: كيف أخطط بشكل سليم؟

برامج املسابقات الثقافية.

برامج دعم املشاريع الشبابية الصغيرة و املتوسطة.

برنامج تدريب صغار املستثمرين.

برنامج إعداد اإلعامين الشباب

برنامج مهارات استخدام وسائل التواصل االجتماعي

برنامج مهارات التحليل الصحفي و اإلعامي

برنامج مهارات التحليل االقتصادي

برنامج مهارات التحليل السياسي.

برنامج مهارات العمل اجلماعي.

برنامج تعزيز التفكير اإليجابي لدى الشباب.

68
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70

71

72
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74

75

76

77

78
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80

81

82
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برنامج حتدي املطالعة العربي.

برنامج اكتشاف املواهب الشابة. 

برنامج مهارات التعامل مع األزمات و إدارتها.

إعداد برامج تلفزيونية أو إذاعية يقدمها و يديرها شباب، و تتناول قضايا الشباب.

برنامج إشراك الشباب مبساعدة كبار السن.

برنامج قياس قيم املسؤولية االجتماعية للشباب السعودي.

برنامج قياس قيم االعتدال و الفكر الوسطي لدى الشباب السعودي.

برنامج قياس قيم السعادة والرضى عن الذات/ اإلحباط  لدى الشباب السعودي.

برنامج آراء الشباب حول األولويات التي يجب أن يعاجلها اإلعام.

83
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