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 المقدمة
أدركت الدول التي أعطت اهتمامها البالغ لنهضةةةةةةةةةةةةة ميتم ائها أهماة  موة الشةةةةةةةةةةةباي كم رد  شةةةةةةةةةةة   لبنا  وئنماة 

 .التي ي اش ن ماها؛ وذلك لما لدى الشباي من مق مات لقاادة التغاا  والتط ُّر والتقدُّم مي ميتم ائهم الميتم ات
وقد حتَّم ئزايد نسةةف موة الشةةباي مي الااانات الديم ي اماة  ما ئسةةارة وئا ة التغاا  مي الميتم ات الت كاز ع   

ي عام لذلك ئبنَّت األمم المتحدة م .طاط والمتا  ةدور الشةةةةةةةةةةةباي مي ال الم والتاات الميتم ات لل  أهماة الت 
وما   ده؛ وه  ما حدا   دد  2000  ن ان:   نامج ال مل ال المي ل شباي حت  عام  -لست ائاياة دولاة  1995

 .ئباة هذا النهج ل ت طاط من ألل الشبايالمن الدول 
الق لل الشةةةباي مي وقت مبا  منذ  دايات انطومي المم اة ال   اة السةةة  دية  دأ ره ر االهتمام  الت طاط من أ

هي   صةةةةةةةةةدر الق ار الم اي  تاسةةةةةةةةةار ال  اسةةةةةةةةةة ال امة ل عاية الشةةةةةةةةةباي  وكانت 1394ُخطط التنماة  ماي عام 
 ان  "المؤسةةةةةسةةةةةة األول  التي ُعنات  الت طاط من ألل الشةةةةةباي  وماما   ُد ئمَّ لعداد لسةةةةةت ائاياة و ناة ل شةةةةةباي

  ئم ُّ المم اة ال   اة السةةةةةةةةةةة  دية   دة ئغاا ات 2030ا وما انطالق رؤية المم اة   وحالا  2014و 2010عامي
التماعاة واقتصةةةادية ئي ل الشةةةباي مي ق ف الا ح والتحديات  والتي منها ال هان ع   الشةةةباي لتحقا  أهدا  

 .  ودما عي ة التغاا  اإلييا ي ل ميتما2030رؤية 
    الشةةةباي ألخذ ممام القاادة واالنطالق  الميتما نح  التغاا  المنشةةة د وئسةةةت زم هذه الم ح ة التي ي  ل ماها ع

ئط ي اً أكب  مي منظ مة القطاعات التي ئستهد  الشباي  سااستها و  اميها الم ت اة  والتاكد من ئاام ها وعدم 
ه الدراسةةة أهماة هذئ اُرضةةها؛ وذلك لتماان الشةةباي من أدا  دورهم المنشةة د مي دما عي ة التقدُّم. من هنا ئائي 

 اعتبارها خط ًة مهمة ل  مل الياد  حاث ركزت ع   م ال ة األنظمة والتشةةةةةةةةة ي ات والسةةةةةةةةةااسةةةةةةةةةات والتنظامات  
 . لتماان رسم الُ طط ووضا المش وعات ولق ار الب امج والمبادرات  ال ض ح الذ  ي دم الت لُّهات ال امة

ئ م  أنظمة خاصةةةةةةة  الشةةةةةةباي مي أي ف القطاعات  وهنا   وكان من أهم التحديات التي والهت م ي  ال مل عدم
قطاعات أخ ى ما مالت منشةةةةةةةةةةةغ ة  التحديث والتيديد ألنظمتها  وئم ُّ أي بها  تغاا ات لذرية؛ وه  ما أدَّى لل  
عدم ئ مُّ  م   مات كاماة عن أنظمتها التي ُئسةةةةةام  أعمالها وال سةةةةةاما ماما يتصةةةةةل  الشةةةةةباي. وع   ال يم من ل دا  

ة كبا ة هم الابا   اإلنيام  مقد لمر الا ي  ريبماهتما ات الم ت اةالمسةةةةةةةةةةةؤولان الذين ئمت مقا  تهم مي القطاع
وهمة عالاة لدى مسةةةةةةةةةةؤولي القطاعات لتحقا  أهدا  الم ح ة وئ مُّر ن احي القصةةةةةةةةةة ر وال مل ع   االسةةةةةةةةةةتيا ة 

  امي والغايات؛ ولهذا مإن مما يسةةةةةةةةةتح  الشةةةةةةةةةاالسةةةةةةةةة ي ة ل ت امل م ها وئح ي ها لماامن ق ة وئذلا ها لب    الم  
وال  مةةان والتيمان اليه د المبةةذولةةة والطم ح ال ةةالي والمسةةةةةةةةةةةةارعةةة لتنااةةذ مشةةةةةةةةةةةةاريا لبةةارة  م اكبةةة لتحقا  التغاا  

 .المنش د
الذ  أوكل للانا مهمة لنيام هذه  "منتدى ال ام ان ما الشةةةةةةةةةةةباي"ون د أن نُ له مي ال تام شةةةةةةةةةةةا نا ال ما  لل  

 رالان لهم الت ما .ة  الدراس
 الباحي ن
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 الم  ص التنااذ 
سععععععععل راس التحاسعععععععة لطاليت منظومة قطالاب العمت مال الشعععععععبابل مر عات الوقوم لل  الطشعععععععريعاب  ا  ظمة 

اع قطالاب حئيسععععععععععععععةل  رم  قطاع الطعلي   الطتحي ل قط مثاين اللوائح املنظِّمة لقطالاب العمت مال الشععععععععععععععبابل  قت  لل 
غرض الطعرُّم  ذلك ب لالعمت  حيادة ا لماتل قطاع الثقافةل القطاع الثالثل قطاع السعععععععياعةل قطاع الرياععععععععةل قطاع ال في 

متب لل  حتليت طلل  ما حتوي  أ ظمطها مر مواٍد ختتم الشباب.  مر أجت حتقيق راس الغايابل متَّ اتباع منهجية للمية ال
باسععطاتام أسععلوب الطاليت الربالم تسععوابق لكت قطاع مر القطالاب. رما أجريل مقاباب مال مسعع  ل  يف  لاملضععمو 

 حشععة لمت عععمَّل  طخعع   عواو للوسععوت للسععياسععاب املق عة  قت ارما ل  .القطالاب اليت را ل عععمر  طاا التحاسععة
ابل االسطفادة مر جتاحب لاملية باحزة يف تنظي  العمت مال الشبقمنا ب الكللططوير منظومة لمت قطالاب الشباب. إعافة 

راجعة منهجية م  متلماليزيا.   عيث متَّ اسعععععععععععطعراض جتاحب  ال د تل رم الوالياب املطاتة ا مريكيةل اململكة املطاتةل 
 .لتحاساب حملية  إقليمية  لامليةل  حتليت الواقال التميوغرايف للشباب السعودي

ملنظومة العمت ملوجِّهة ا قت متَّ حتليت الوعال الرارر ملنظومة قطاع العمت للشباب بناًو لل  لتد مر املرتكزاب الرئيسة 
مال الشعععععععععععباب يف اململكة العربية السععععععععععععوديةل عيث تع تُّ ظثابة املوجِّهاب اليت ت نظِّ  العمت  يف القطاعل  املخعععععععععععتح الاي يط  

مة  الطشععععععريعاب  اتجراواب  السععععععياسععععععاب املنظِّمة لعمت القطاع.  رنا  أحبعة مخععععععادح ميكر االسععععععطناد إلي  يف سععععععرِّ ا  ظ
  رم  الطباحرا املختح الرئيس لطنظي  لمت منظومة قطاع العمت مال الشبابل 

 .  النظام ا ساسم للاك أ الً 
 .2030 ا يا  حؤية اململكة العربية السعودية 
ل  اليت تع تُّ   يقًة توجيهيًة ملنظومة العمت مال الشباب عوت 2018باب الخادحة يف لام  الثا  اس اتيجية ا م  املطاتة للش
 .العامل ِ فق أرتام الطنمية املسطتامة
قل  تع تُّ أرتام  الطنمية املسعععععععطتامة  سعععععععيلًة لطاسععععععع  ا ياة لل  رور  ا حضل 2030حابعا  أرتام الطنمية املسعععععععطتامة ت

 .ام  االزدراح عما  متطُّال مجيال الناس بالس
حتليت الوععععععال الرارر ملنظومة قطالاب العمت مال الشعععععباب يف اململكة العربية السععععععودية مر عات حتليت لتد  رىج  

  مر القطالابل  رم

ا عزمة مر   أ اًل  قطاع الطعلي   الطتحي     ظرًا لضعععععععععاامة قطاع الطعلي   تعتُّد مراعل   تخعععععععععنيفات   برا  ز ف   رنا  أيضعععععععععً
 اللوائح اليت ت نظِّ  لمت راس اجملاالب املطعتدةل فقت متَّ حتليت أبرز أ ظمط  ذاب الخعععععععععععععععلة بالشعععععععععععععععبابل  رم   ظام ا  ظمة 

اجلامعابل تنظي  امل سعععععععععععسعععععععععععة العامة للطتحي  الطقمل  املهملل تنظي  م سعععععععععععسعععععععععععة امللك لبت العزيز  حجال  للموربة  اتبتاع 
 لشعععباب باململكة العربية السععععودية.  مر أبرز ما ميَّز راس ا  ظمة رو   جودتموربةقل تنظي  املررز الوطمل  حبال قضعععايا ا
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تنوُّع يف الوامج الطعليمية املقتَّمة للشعععععععباب مر عيث  جود برامج أرادمييةل  أعرى تقنية  مهنية.   جود مررز  طمل عا  
ا لل  قطاع قضععايا الشععباب. بينما ي عبأحبال قضععايا الشععباب ل  مقرن  تنظي   أرتام  اعععاة تخعع ُّ يف مخععلاة معاجلة 

 .الطعلي  غياب  جود تشريعاب عاسة بالشباب بشكت مباشر

للطعلي  بكافة مراعل ل تسعععععععالت لل  أ  تكو   حةقتمطو   اجة لوجود سعععععععياسعععععععة شعععععععاملةإىل ظهوح ا  ل التحاسعععععععة قت توسعععععععل
رجاب الطعلي  مطوائمة مال رتٍّ مر مرتكزاب حؤية  يف الوسعععععععععععععععوت لوطر طموق   طمال عيوي  اقطخعععععععععععععععاد مزدررل  2030  

 حتقيق أرتام الطنمية املسعععععععععععطتامة مر عيث بناو قتحاب شعععععععععععبابية متلك معاحم  مهاحاب ميكر االسعععععععععععطفادة منها يف تنفيا 
 .موية  حتقيق النهضة االقطخادية املنشودةاخل طط الطن

  ظام العمتل  ظام الطعطُّت لر العمتل  قطاع العمت  حيادة ا لمات   مر أ ظمة العمت ذاب الخععععععععلة بفبة الشععععععععباب   ا ًيا
ع ا تنظي  اهليبة العامة للمنشآب الخغرية  املطوسطةل تنظي  إلا ة الباث لر لمت.  مر أبرز االسطنطاجاب عوت أ ظمة قط

العمت  حيادة ا لمات العمت اجلاد لل  توط  الوظائف  إلطاو ا  لوية للشععباب السعععودي مر اجلنسعع  يف ا خععوت لل  
 سعععععرلة اسعععععطجابة  زاحة املواحد البشعععععرية  الطنمية االجطمالية يف إسعععععتاح لتد مر القراحاب  املبادحاب املشعععععجِّعة  لفر  العمت

ظائف لشععباب السعععودي ل  االرطمام الكبري ظسععألة املسععا اة ب  اجلنسعع  يف الطقتُّم للو امللزِمة للقطاع اخلا  لل  توظيف ا
تشعععععريعاب  أ ظمة تكفت عقوا الشعععععباب السععععععودي يف بيبة العمتل إال   جود مرلل  الرغ  أ    اع  الطوظيف.  مر امل

يططل   ما لماتل ظمة اليت حتك  حيادة اا  بعض  جود تعاح ض يف مال أ  الططبيق أ  الطنفيا رو ما يع ي  بعض الضعف 
 .عر حة مراجعة راس ا  ظمة

يال  جود منظومة تشععععععععععريعيةل تعليميةل تولويةل متويليةل تنظيميةل تطضععععععععععافر يف بنائها  حتقيقها مج اسععععععععععطنطجل التحاسععععععععععة أ ية
وزاحاب لااجلهاب ذاب الخععععععععععععلةز روزاحة الطعلي ل  اتلامل  الطجاحةل  تنمية املواحد البشععععععععععععرية  الطنمية االجطمالية  غريرا مر 

ل  قيمة  لمت ق.  بالكل ميكر أ  تكو  حيادة ا لمات  اتيبابل  يكو  العمت  ولياا لل  مسعععععععععععععععطوى مجيال املناطاهل  
 أ  يطوىل رتُّ قطاع إداحة مواحدس البشععععرية  سععععر الطشععععريعابالتحاسععععة ب أ سععععل اقطخععععادية تنافس قطالاب ا لمات الكوى. 
 .عموت ب الوعال الرارر املاملنظِّمة ل ل  اخلر ج مر مررزية القراح رما رو 

ايفل ت قام ال ريز في  لل  حتليت سعععياسعععاب  تنظيماب  زاحة الثقافة رجهة عكومية حالية للقطاع الثققطاع الثقافة   ق   الثًا
مما سععياسععر    مر أبرز االسععطنطاجاب  أ  رنا  تنوًُّلا يف اعطخععاسععاب اهليباب الثقافية ظا ي ثري املشععهت  الثقايف السعععودي. 

افة. هة لنطاا العمت مال الشععععععععباب عععععععععمر اسعععععععع اتيجياب  زاحة الثقموجَّ فاللية قطاع الثقافة  يعظ  د حس  جود اسعععععععع اتيجية 
 .  جود شراراب دائمة مال القطالاب ا عرى لطنشيط الثقافة بكافة مظارررا
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 لطعزيز قطاع الثقافة مال الشعععععبابل  منها  سعععععياسعععععاب منظِّمة لعملية اال فطاق  الطبادت الثقايف ظا ال سعععععياسعععععاب قا ق  ا قت متَّ 
ينطج لن  تأ ري لل  اهلوية احمللية للشععععععباب.  الطعا   مال القطاع غري الرحبم يف دل  ا  شععععععطة الثقافيةل  سععععععت القخععععععوح فيما 

 .رمات دي التعت  املعاق   غرير  مر الفباب اخلاسة  يطعلق بارطشام  دل  املوار  مال الفباب ا قت عظاال

 قت متَّ حتليت  ظام العمت الططوُّلم  الوسععععععوت السععععععطنطاجاب عوت أ ظمة قطاع الططوع لنت العمت  ق1ت القطاع الثالث  حابًعا
ة للشععباب.  مر همال الشععبابل باتعععافة إىل م سععسععة مسععك اخلريية رجهة قطاع متين حالية للمعرفة  الثقافة  الفنو   موجَّ 

ملكةل  حتوُّل  يع تُّ تشعععععععريًعا حتياا للططوُّع يف املالاي أبرز  قاط القوة يف لمت القطاع الثالث  إسعععععععتاح  ظام العمت الططولم 
مر  رد رو    شعععععاطًا غري  حتم لنشعععععاط م سعععععسعععععم  حتم.  تنظي  العمت الططولم في  عف   قوا املططول ل  في   اية 

قتحاب الشعععباب حتل مسعععمَّ  الططوُّع.  تطميز م سعععسعععة مسعععك اخلريية بوامج  ولية  فريتة موجَّهة حتتيًتا  و مر اسعععطغات 
ر  قافة الططوُّع ب  الشععععبابل  غياب الول    ظام الططوعالشععععباب.  مال ذلكل ف    ي عا لل م لتم  جود آلية لكيفية   شععععق

 .ب بأ ية الططوُّعالشبا مرمر املسطهتف   لتى شرحية  اسعة  االرطمام

ح الشعععععراراب مال اجلهاب الططولية العربية   مر أر  السعععععياسعععععاب املق عة لطعزيز العمت يف القطاع الثالث  إُاد  ظام ي وععععععِّ
ل الياب املشعععاحرة اجملطمعية  املسععع  لية االجإ  ل ة العامليةل لطسعععهيت املشعععاحراب الططولية الشعععبابي طماليةل ُاد  ظام مطاخعععِّ

  .الراا النظام مس  لياب القطاع الثالث جتاس الشباب رجزو مر املس  لية االجطمالية جتاس اجملطم ي وعِّح 

ا قطاع السععععععياعة   ميكر حتتيت أر  ا  ظمة يف قطاع السععععععياعة اليت ت نظِّ  لمت منظماب  م سععععععسععععععاب ختتم فبة   عامسععععععً
  ترريز السععععياعي ل تنظي   زاحة السععععياعة.  ي اعالشععععباب فيما يلم   ظام السععععياعةل تنظي  اجلمعية السعععععودية للمرشععععتير 

ارطمام ا  ظمة املسطات  ة يف قطاع السياعة لل  تغيري الخوحة النمطية للوظائف السياعية السطقطاب الشباب للعمت يف 
ماب  راا القطاعل   عععوق اخل طط  الوامج اليت تعكس دل   زاحة السععياعة ملسععطقبت قطاع السععياعةل  تكثيف الوامج  ا

اتلامية اليت تسععطهتم إيخععات راس الرسععالة  سععااب املنشععآب  أفراد اجملطمال ركتل  راا يخعع ُّ يف سععا  الشععباب مر 
اجلنسععع  لاقبات لل  الوظائف السعععياعية.  لل  الرغ  مر تنوُّع  تعتُّد أ ظمة قطاع السعععياعة  اسعععطاتا ها بشعععكت د حيز 

م الكايف مر  اعية توععععععععععععععيح آلياب إلزام املنشعععععععععععععآب بطوط  الوظائف  آلياب لتل  إال أهنا مل ت عِط فبة  الشعععععععععععععباب االرطما
ارطماماب الشباب  ميوهل  يف  ات السياعةل بت را  ترريز ا  ظمة فيما خيلُّ الشباب لل  الشباب رر اد ألمات بشكت 

 .أرو مر غرير 

 اب  العمت لل  حسععععع  سعععععياسعععععة  اععععععاة يف قطاع مر أبرز السعععععياسعععععاب املق عة لطعزيز د ح قطاع السعععععياعة يف لمت الشعععععب
السياعة ت عىن بفبة الشباب مر  اعية آلياب اسطثماحر   دلمه   توفري الفر  املناسبة هل ل  إلزام رافة اجلهاب  املنشآب 

                                                           

القطاع  ة ظراً لوجود دحاسة أعرى لخا  منطتى العامل  مال الشباب عوت دل   متك  القطاع غري الرحبم يف تنمية الشبابل فقت تنا لل راس التحاس ق1ت
 الثالث بشكت  طخر  حمت دل مال ال ريز لل   ظام العمت الططولم بالطباحس ا رثر احتباطاً بالشباب  بارطماماهت .
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العاملة يف  ات السعععياعة بتل   اسعععطقطاب الشعععباب  اسعععطثماح قتحاهت  يف  ات السعععياعةل  تطضعععمر راس السعععياسعععة آلياب 
أريت املزيت مر الكوادح الشبابية يف  ات السياعة  سقله ل  إُاد آلياب تلزام املنشآب العاملة يف  ات السياعة بطوط  ت

فة للشعععععباب يف  تِّد راا النظام م شعععععراب لقياس رفاوة الطوظيف   سعععععبة تعببة الوظائف املسعععععطهت  الوظائف السعععععياعيةل  أ  حي 
أ ظمة ختطلُّ بالشعععباب  تسعععطهتفه  بشعععكت  اععععح مر عيث الطأريت  الطتحي   .  رالك اسعععطاتال2030حؤية اململكة 

 .يف  ات السياعةل  أ  تكو  مطوافقًة مال مططلباب سوا العمت يف اجملات السياعم

ا القطاع ا ممل  عيث مت حتليت ا  ظمة ا منية اليت ت عىن حبماية الشععباب لل   ج  الطاتيتل  رم   ظام مكافاة   سععادسععً
تحاب  امل  راب العقليةل تنظي  اللجنة الوطنية ملكافاة املاتحابل  ظام مكافاة جرائ  اتحراب  متويل .  تطس  أ ظمة املا

القطاع ا ممل بالوععععوق  ا زمل  مرالاة جوا   عقوا ات سعععا  يف الطعامت مال اجلرائ   مال القضعععايا ا منية.   جود أ ظمة 
طثال جا ح الفكر املططرم الاي ألاا الطنمية لسععنواب يف العقود املاعععيةل  عتَّ مر ملكافاة اتحراب سععا ل رثريًا يف اج

ل   اسععطغات الشععباب السعععودي يف ألمات غري مشععر لة  تطعاحض مال مخععا  اململكة العلياز  رت ذلك أسععه  يف تعزيز السععِّ
نطفال ب  منه  رموحد أ  حأس مات بشعععري ي  اجملطمعمل  يف  اية الشعععباب مر اال سعععياا يف ط را مشعععبورة حتتُّ مر االسعععطفادة 
 .يف حتقيق تطلعاب الوطر يف الوسوت  لل  مسطوياب الطنمية لل  مجيال ا سعتة

ح الطنسععيق  الطكامت ب  القطالاب املاطلفة ذاب الخععلة بالشععباب يف سععبيت  رما ظهر أ  رنا  عاجًة لوجود آلياب ت وعععِّ
ت ا.  تقليتية العقوباب لل  الرغ  مر أهنا ت عىن بفبة ميكر االسعععععععععطفادة منها بتإُاد منظومة مطكاملة  ماية الشعععععععععباب أمنيا 

 .رتح الوقل يف السجر  الطعزيرل  اسطاتال لقوباب بتيلة تطماش  مال طبيعة الفبة  قتحاهتا

ال يف سععياسععاب الوقاية  الطولية  ا ماية للشععباب مر    مر السععياسععاب املق عة لطعزيز د ح القطاع ا ممل مال الشععباب  الطوسععُّ
رافة أشععععكات اال رافابل  العمت لل  الطخععععتي ملخععععادحرا.  النظر يف سععععياسععععاب العقوباب القائمة يف املاالفاب  اجلرائ  

دة مر ت مر العقوباب الطعزيرية  السععععععجر إىل العقوباب البتيلة اليت يكو  فيها اسععععععطفاا رثر ا طشععععععاحًا ب  الشععععععبابل  الطاوُّ 
ال سعععععععياسعععععععة  طنية للات مر  مقتحاب الشعععععععباب  عتمة جملطمعه .  الطعا    الطنسعععععععيق ب  القطالاب ذاب الخعععععععلة يف   ععععععععق

شععععباب  تخععععنيفها ثر تأ ريًا يف  طمال الاال رافاب الفكرية  السععععلورية  ا عاقية. ي ضععععام لالك حتتيت املااطر ا منية ا ر
ال عطة مطكاملة للعمت لل  مواجهطها  معاقبة د حتتيت مخعععععععععععععا حرا  دحجة عطوحهتا  الفباب ا رثر تأ رًا هبال  مر َث َّ   ععععععععععععععق

 .مرتكبيهال   اية عاايارا

 حتليت ا  ظمة اليت شععبابل  قت متَّ قطاع الرياعععة  تطنوع ا  ظمة يف قطاع الرياعععةل  مجيعها يف عقيقة ا مر ختتم ال  سععابًعا
ختتم فبة الشعععععباب بشعععععكت أرول  رم   ظام مجعية الكشعععععافة العربية السععععععوديةل الائاة الطنظيمية للايت العربية ا سعععععيلةل 

ظمة   ظام أ تية السياحاب  التحاجاب الناحيةل تنظي   زاحة الرياعة.  اتضح مر عات قراوة أ ظمة قطاع الرياعة الطنوُّع يف أ
احس يف اجملطمال السععععععععوديل فارطمام الشعععععععباب السععععععععودي باخليوت العربية  القطاع تنوًُّلا يطماشععععععع  مال تنوُّع الرياععععععععاب اليت مت 
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 حياعععة الفر سععية ا عكس لل  ارطمام أ ظمة قطاع الرياعععة ب قراح الئاة تنظيمية للايت العربية ا سععيلةل  إقراح تنظي  مررز 
لعربية ا سععععععععععععيلةل  إقراح تنظي   ادي سععععععععععععباقاب اخليتز إذ أ  راا االرطمام ب قراح أ ظمة حياعععععععععععععة امللك لبت العزيز للايت ا

الفر سعععععععععععععععية  رت ما يرتبط هبا جاو ا طاًقا مر ا ر  لل  تنمية موار  الشعععععععععععععععباب  ارطماماهت   ميوهل   إتاعة الفر  
اعنة ملماحسة ع الرياعم االرطمام ب ُاد البيبة ا للشباب السطثماح رواياهت  بطريقة منظَّمة. رما تعكس ا  ظمة يف القطا 

عيث االرطمام  2030الرياععععععاب املطنولة بطريقة منضعععععبطةل العطواو رافة ميوت الشعععععبابل  راا ما لكسعععععط  حؤية اململكة 
بالطنظي   اً باتعععععععافة إىل االرطمام القائ  عالي - مما سععععععيزيت فاللية أ ظمة قطاع الرياعععععععة بكافة أ واع الرياعععععععاب الشععععععبابية. 

لل  ا ت مم ترريز   جود ارطمام  - اتداحي للجمعياب  النوادي  امل سععععععسععععععاب يف  ات الرياعععععععة بشععععععكت تفخععععععيلم   اعععععععح
ي يف سععععقت  تنمية ميوت  ارطماماب الشععععباب السعععععود  املطمثلة يفز الوسععععوت إليهااملارجاب اليت يهتم القطاع الرياعععععم 

سععععععععياسععععععععاب ال  حتسعععععععع  لهلاس امليوتل  االياب اليت يط  اختاذرا لطاقيق ذلكاجملات الرياعععععععععم مر عات إُاد ا اعععععععععناب 
قِّق اسطثاحة الطاقاب اتبتالية املوجودة لتى الشباب يف  اليت لياباا    .الرياعة قطاعحت 

 مر السعععععياسعععععاب املق عة لطعزيز د ح قطاع الرياععععععة مال الشعععععباب  ُ  أ  يكو  رنا  سعععععياسعععععاب للشعععععباب  اسععععع اتيجية 
اب  ظرًا العطخاساب  زاحة الرياعةل   جود  رالة عاسة بالشب لة ت وجِّ  لمت  رالة الشبابل  تفعيلها بشكت أرو اعا

مر عععععععمر  راالب الوزاحة. رما أ  رنا  عاجًة لنظام شععععععامت ي وعِّت ا  ظمة  يف القطاع الرياعععععععم  لملها مال الشععععععباب يف 
 .قية ا  ظمة يف  ات الرياعة ظام  اعتل ليكو  رو املرجعية الاي تنطلق من  ب

النظام  الوعيت   -مت الاي يشعععععععمت رتَّ ما خيطلُّ بال في  بشعععععععكت شعععععععا -قطاع ال في   يع تُّ تنظي   اهليبة العامة لل في     امًنا
الطنويال   الاي سعععععععععععععععيط  حتليل  يف راا القطاعز لعتم  جود أ ظمة أعرى ت عىن بال في .  يظهر االرطمام الواععععععععععععععععح بالططوير 

خبياحاب ا  شععععطة ال فيهية يف اجملطمال السعععععودي لط ناسعععع  رتَّ الفباب العمرية  تشععععباع االعطياجاب املطنولةل  اليت مر أر  
راس الفباب ر  فبة الشباب.  بالرغ  مر عتا ة تنظي  اهليبة العامة لل في  إال أ  أ ر راا النظام  اعح يف عج  منجزاب 

 .ل  تأ ريس لل  أفراد اجملطمال ركت  با عل الشباب2030ململكة راا القطاع يف حؤية ا

أما اال طقاداب فنجت افطقاد النظام لوجود آلياب  اعععاة لقياس ا  ر  اسععططاع آحاو الشععباب مر عات دحاسععاب مسععاية 
مة يف قطاع ال في ز رو  ال في  مر القطالاب اليت حتطاج لقياس الرأي  اسعععععععععععععععطط ع الطنوُّع يف  جهاب اعوت الوامج املقتَّ

النظر عوت اعطياجاب الشععععباب لة شععععطة ال فيهية اليت قت ختطلف مر شععععاب اعرل  مر منطقة  عرى  مر  قل اعر.  
رما مل يعكس الطنظي  أ ية  إُاد الطاخعععععععخعععععععاب اجلامعية للشعععععععباب يف  ات ال في  لططوير  توط  راا القطاعل عيث إ َّ 

لطاخعععخعععاب اجلامعية خلتمط ل ي دي لاسعععطعا ة باخلواو اخلاحجي ل  راا قت يكو  مكلًِّفا لل  عتا ة القطاع  لتم  جود ا
 .راا القطاع
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 مر السععياسععاب املق عة لطعزيز د ح قطاع ال في  مال الشععباب  سععرُّ تشععريعاب  اعععاة ت رِّت لل  أ  يكو  تنفيا املشععاحيال  
حسععععععع  للعمت السعععععععياعمل تتاعة الفر  هل  لطفعيت راا القطاع مر يف  ات ال في  للشعععععععباب السععععععععودي رر اد ألمات  مما

عات جهود  طنية.  أ  تقوم أ ظمة ال في  لل  إُاد آلياب لطنفيا مشععاحيال ذاب اسععطتامةل حبيث ال تكو  مشععاحيال م قطة 
الاير متَّ العمت  ر اخلواوتنطهم با طهاو النشعععععععاط ال فيهم أ  املوسععععععع  احملتَّدل  قت أرت لل  راس السعععععععياسعععععععة املق عة لتد  م

 .معه  يف  حش العمت لخياغة لتد مر الطوسياب لططوير أ ظمة قطاع ال في 

 قت علخعععععل التحاسعععععة إىل أ  رنا  عاجًة لوجود آلياب للطكامت  الطنسعععععيق لطنظي  منظومة قطالاب العمت مال الشعععععبابز 
رئاسعععععععة بلشعععععععباب" ل لس ألل  "فقت مت تقتمي مق ق ت شعععععععاو  ذلك   ية راس الفبةل  سععععععععًيا لطنظي  اجلهود املقتَّمة هل ل 
ططوُّح  يكو  جهة تنسععععععيقية  تنظيمية ت طابال ال -عفظ  اهلل  -سععععععاع  السععععععمو امللكم ا مري حممت بر سععععععلما     العهت 

  .ا است يف العمت مال الشباب يف مجيال القطالاب  رافة املسطوياب
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 لمنظ مة قطاعات ال مل ما الشباي:الباي األول: اإل ار النظ   والمنهيي 

 الاصل األول: مدخل الدراسة: 
يعت الشعععععععععباب القوة احملررة لبناو أي  طمال  اوس  ازدراحس  تغيريس  و ا فضعععععععععت  أر  مواحدس. فأر  ما يسعععععععععه  ب  

باسطمراح إىل تبمل   الالشباب يف مسرية الطنمية  الطاتيث رو ما يطمطعو  ب  مر قتحة لل  اتبتاع  االبطكاحل فالشباب يططل
توجي   راملسعع  لو  لرت ما رو جتيتل فه  مخععتح مر مخععادح الطغيري االجطمالم يف اجملطمالل  العاملو  مال الشععباب ر  

مسععععاح الطغيري االجطمالم للشععععباب لطاقيق الطنمية االجطمالية  االقطخععععادية  حتقيق الطقتم  االسععععطقراح للمجطمال مر عات 
  تكمر أ ية الشعععععباب بالنسعععععبة  ي  طمال فيما ميثل  مر مخعععععتح للطجتيت  الطغيريل  حبك  أهن توجي   ظرر  للمسعععععطقبت. 

قادة املسطقبتل فقت لنيل الت ت بوعال سياساب  تشريعاب تعمت لل  توجي  الشباب  االسطفادة مما ميلكو   مر قتحاب 
 يف حتقيق النمو  االزدراح االقطخادي  االجطمالم. 

مر سكا  العامل  املطوقال  %16سنة ميثلو   24  15ملياح شاب ت ا ق ألماحر  ب   1.2 عيث يوجت رنا  
ق.  رو أرو www.un.org ملياح شعععاب  شعععابة ت 1.3ليخعععت عوا   2030حبلوت لام  %7احتفاع لتدر  بنسعععبة 

واج  ة العتيتة اليت تواج  جهود الطنمية باحزة عاسعععععععععة اليت تلتد مر جيت الشعععععععععباب مر لل  الطاحيتل ف   الطاتياب العاملي
 ق.2020ا طفات  الشباب تالشباب العريب  االسطتامةل

 مر املاع  أ  فبة الشععععباب تشععععكت  سععععبة ربرية يف مجيال اجملطمعابل  هلاس الفبة تاهتا  عخععععائخععععها  تطلعاهتا 
سععس السععليمة ويله  إىل فالل  يف اجملطمالل  راا يططل   عععال ا اليت حتطاج جلهود  طنية لاسععطفادة منه   اسععطثماحر   حت

للعمت مال ر الو الشععععععبابل  امطا   مولة مر املعاحم عوت حلاية الشععععععباب يف اجملطمال تطضععععععمر االعطياجاب  ا رتام 
حي ا الوامج  االسععععععععععععععع اتيجياب اخلاسععععععععععععععععة بالعمت مال الشعععععععععععععععباب  ا  ظمة  املنظماب العاملة يف  ات الشعععععععععععععععباب تالكو 

ق. لاا ف   حلاية الشعععععباب ععععععر حة ملاة سعععععواو را ل مر الناعية الوقائية أ  اال شعععععائية أ  العاجية لطقتمي 2013 املنالمل
 مولة مر اخلتماب  اجلهود اليت تباهلا أجهزة اخلتماب العامة  اهليباب االجطمالية لطهيبة أ سعععععععععععع  الظر م  ا  عععععععععععععاع 

ادير   الخفاب  املميزاب اليت جتعل  سا اً  قادحاً لل  عتمة  طمع  يف شىت ميللنمو السلي  الاي يكطس  الشباب عال
 ق. 27ل 2016الطنمية تجا ل

 تعت أرتام الطنمية املسطتامة اليت  ععل للجميال ذاب أ ية للشباب مر عيث تأريله   تنميطه  يف  االب 
ة  رت مكا ل  عما  متطال اجلميال بأااط لي  سايلتة منهاز  مر راس ا رتام  القضاو لل  الفقر جبميال أشكال   يف

 الرفاس للجميالل توفري الطعلي  اجليت  تعزيز فر  الطعل ل  تعزيز النمو االقطخععععادي املطرد  الشععععامت  املسععععطتام للجميال  توفري 
طنفيا أرتام سععععععودية بالعمت الائق.  ا ت مر لتم املسعععععا اةل إععععععافة إىل املسعععععا اة ب  اجلنسععععع .  تلطزم اململكة العربية ال

الطنمية املسعععععععطتامة  تعطم أ لوية قخعععععععوى هلاا املسعععععععع ل روهنا الشعععععععريك الفعات يف تخعععععععمي  أرتام الطنمية املسعععععععطتامة لعام 

http://www.un.org/
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ق لاا  ععععععععععععععععل اململكة آلياب قوية لضععععععععععععععما  توافق أرتام الطنمية املسععععععععععععععطتامة مال ا  لوياب الوطنية 2030 -2015ت
 ق.2020مةل للمملكة تالشباب العريب  االسطتا

 2018 مر مظارر االرطمام العاملم بالشعععععباب ما قامل ب  ا م  املطاتة بوععععععال اسععععع اتيجية للشعععععباب يف العام 
ا طاقاً مر أرتام الطنمية املسعععععععععععععععطتامة. لطعمت ر طاح لطوجي  ا م  املطاتة بأرملها أ ناو تكثيف لملها مال الشعععععععععععععععباب 

حرائزرا الثال  السعععععام  ا مر  عقوا ات سعععععا   الطنمية املسعععععطتامةز   قضعععععايار   مر أجله  بطريقة منسعععععقة  شعععععاملة لو
عيث هتتم بشعععكت ربري لل  إشعععرا  الشعععباب  االسعععطفادة مر آحائه   حؤار   أفكاحر ل رما  هتتم االسععع اتيجية لطوفري 

عطياجاب  تعزيز عقوا اال الطسععععهياب  زيادة الطأ ري  توسععععيال  طاا العمت لل  املسععععطوى العاملم  اتقليمم  القطري لطلبية
الشععععععععباب بطنوله  يف مجيال أ او العامل. رما تسععععععععع  ا م  املطاتة مر عات اسعععععععع اتيجيطها للشععععععععباب أ  تخععععععععبح اوذجا 
للقيععادةل  حائععتة يف املعرفععة  االبطكععاح  حمفزا لاسعععععععععععععععطثمععاح  ا لوت  قععائععتا للمسععععععععععععععععاولععة مر عات الطقععاحب  و االلطزامععاب 

 .)www.un.orgبعناية ت اتجراواب املاطاحة 

أما يف اململكة العربية السععععععععودية فقت لنيل ا كومة يف  قل مبكر باالسعععععععطثماح يف الشعععععععباب يف مجيال النواعمل 
  قت لملل لل  توفري الوامج  اخلطط  املشععر لاب  امل سععسععاب اليت تخعع  يف عتمة شععرحية الشععباب. فقت ظهر االرطمام

ه سععععععععععتح القراح امللكم بطأسععععععععععيس الرئاسععععععععععة العامة لرلاية 1394بالشععععععععععباب منا بتاياب ا طاا عطط الطنمية ففم العام 
الشععععباب اليت را ل امل سععععسععععة ا  ىل اليت لنيل بالطاطيط مر أجت الشععععباب  االحتقاو هب .   مما مييز اململكة احتفاع  سععععبة 

 شعععععععر إُايب  دليت لل  أ  ذلك القطر لتي   ر ة بشعععععععريةل  عسععععععع  آعر الشعععععععبابز  الاي ي نظر ل  يف أي د لة لل  أ   م
ق سعععنة. يف ع  أ   سعععبة 34-15للفبة العمرية مر ت %36.7إعخعععاواب اهليبة العامة لاعخعععاو ف    سعععبة الشعععباب رم

الشباب.  ة للي  فهم توسف بأهنا د لة فطي      سبة ربرية مر مواطنيها مر فب %67الشباب  ا طفات يف اململكة رم 
 رم هباا جارزة لا طاا يف الطنمية  النمو  االزدراحل لاا تسع  الت لة جارتة للعمت لل  توفري منظومة مطكاملة خلتمة 

 الشباب  تعمت لل  متكينه   توظيفه  الطوظيف الاي حيقق لوائت لالية لكت مر الشباب  اجملطمال. 

 اعععععااً بقضععععايا الشععععبابل عيث اسععععطات ل الوامج  املرارز   ألطل عكومة اململكة العربية السعععععودية ارطماماً 
املطاخعععخعععة لتل  الشعععباب يف رافة اجملاالب.  قت لملل لل  متكينه  يف مجيال اجملاالب إميا اً مر الت لة بأ ية االسعععطفادة 

ت عافت سععععععععععععج لل  مر العقود املاعععععععععععععية را  رنا   مر أفكاح الشععععععععععععباب  أرتافه   تطلعاهت  اليت تقود مسععععععععععععرية الطنمية.
باتجنازاب املطميزة اليت  فرهتا الت لة لططوير  تنمية رافة القطالاب ذاب الخعععلة بالشعععباب سعععواًو را ل تعليمية  تتحيبيةل أ  
يف الرياعععععععععععة  الفنو   الثقافةل أ  يف هتيبة الفر  هل  لالطااا بالوظائف أ  يف مماحسععععععععععة العمت ا ر. رما را  رنا  لمت 

ام مطاخخة لطنمية امليوت  اهلواياب لشغت أ قاب فراغه  ظا يعود لليه  بالنفالل  قت متثت ذلك االرطمجاد يف توفري برامج 
ب  شعععععاو املرافق الرياععععععية مر مرارز  سعععععاالب  أ تية حياععععععيةل  مرارز  بيوب الشعععععباب  إقامة املعسعععععكراب  تشعععععجيال أ تية 

http://www.un.org/
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اقيق تالية  علق البيبة املناسعععععععععععععبة للشعععععععععععععباب يف رت النواعم لطااداب  الفنو   مرارز حلاية املوروب   حلاية الطاقاب اتب
 ق.141-140ل 2021النمو املطواز  هل   اسطثماحر   متكينه  يف رافة اجملاالب تاخلمشمل

فقت تغريب الططلعاب  الطوقعاب فقت تعظ  الت ح املناط بالشباب فه  ا ست  2030 مال ا طاا حؤية اململكة 
يف الوسععععععوت باململكة ملا تطمح إلي  بأ  تكو  يف مخععععععام الت ت املطقتمة  أ  تنافس لل  حتقيق يف حتقيق أرتام الرؤية   

ألل  امل شراب  املقاييس يف الطنمية  االقطخاد يف رافة اجملاالب.  قت شهتب السنواب املاعية إستاح لتد مر الطشريعاب 
 شعععععباب.  قت عققل تلك اجلهود مثاح متثلل يف ا  ظمة  تأسعععععيس منظماب  دل  مشعععععر لاب لنيل حتتيتاً بتل  فبة ال

عودي يف السنواب الشباب الس  أسبحتوسال الفر  املطاعة أمام الشباب يف  االب مسطات ة مل تكر مطوفرة يف السابقل 
 ا عرية حق  ل  قيمط  يف سوا العمت  يف حيادة ا لمات.

ب الشععععععععععععععباب الكامنة  تعزيز د حر   بناو  قت عرسععععععععععععععل اململكة العربية السعععععععععععععععودية لل  االسععععععععععععععطفادة مر طاقا  
شععاخععياهت   تطوير البيبة اجليتة  املثالية العطضععاهن   تعزيز مشععاحرطه   االسععطثماح فيه  لاا مت  عععال بر امج تنمية القتحاب 

 يسعععععععععععع   و2021 لام مر الثالث الربال يف حتياً  طاق إ مت  الاياملسعععععععععععطات ة  2030البشعععععععععععرية أعت برامج حؤية اململكة 
  مهاحاب ا ساسية املهاحاب  تطوير القي ل تعزيز عات مر لاملياًل املنافسة مر متكن  قتحابٍ  املواطر ميطلك أ  إىل و امجال

  تنمية لتيه ل العمت ة قاف  تعزيز  العاملم احملل  املسععععععععطقبلم العمت لسععععععععوا الشععععععععباب  حتضععععععععري املعاحم  تنمية املسععععععععطقبتل
 السعععياسعععاب تطوير لل  مرتكزاً  ا لماتل  حيادة االبطكاح  قافة  دل  ا ياةل متى الطعل  فر  توفري لو املواطن  مهاحاب

بت تطوير قتحاب مجيال مواطمل اململكة العربية السععععععععععععوديةل  حتضعععععععععععرير  للمسعععععععععععطق   اململكة حيادة لطعزيز  تفعيلها  املمكناب
طر مر املشاحرة يف سطوي  احمللم  العاملم. لطمك  املوا اغطنام الفر  اليت توفررا االعطياجاب املطجتدة  املطساحلةل لل  امل

حؤية  -البشعععععععععرية  بر امج تنمية القتحابالطنمية االقطخعععععععععادية  االجطمالية  الثقافية حملياً  املنافسعععععععععة يف سعععععععععوا العمت لاملياً. 
  gov.sa)(vision.20302030السعودية 

أ ت مخسعععععععععععععة ألوام  طائج ملموسعععععععععععععة لل  سععععععععععععععيت حما حرا الثال   طمال عيوي  2030 عققل حؤية اململكة 
 اقطخعععععاد مزدرر   طر طموقز  مر بعض راس النطائجز احتفاع مطوسعععععط العمر يف اململكة لطاسعععععر تقتمي الرلاية  اخلتماب 

مر  611نشآب الخغرية  املطوسطةز عيث  ست لتد املسطفيتير لعععععععع الخايةل  تقتمي مبادحة اتقراض غري املباشر لتل  امل
مبعععادحة توط  املهر لزيعععادة مععععتالب الطوظيف يف املهر النوليعععة يف  طلف  إطاا مليو  حيعععاالل  642املنشعععععععععععععععععآب ظبل  

ألف  422ل  توظيف ما يزيت لر 2020هناية  %24إىل  2017بتاية  %18القطالاب عيث احتفعل النسعععععععععععععععبة مر 
مهنة  قافية  400ل  توسعععععععععععععععيال عياحاب توظيف املرأة يف القطاع اخلا ل  إدحاج أرثر مر 2019طر  مواطنة مر بتاية موا

 2020يف لام  12ععععمر الطخعععنيف السععععودي املوعت للمهرل  احتقل اململكة يف م شعععر الطتحي  الطقمل  املهمل إىل املرتبة 
لاير يف السعععععععالة 600طخعععععععادية للططوع يف اململكة للفرد عيث زادب مر ل  احتفاع القيمة االق2019لام  86مقاح ة باملرتبة 

احتاد يف لام  64إىل  32ل  تضععععععالف لتد االحتاداب الرياعععععععية مر  2020لاير يف السععععععالة يف  21.27إىل أ   سععععععلل 

https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/
https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/
https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/
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 ل  احتفال لتد2019لام  %22.34لطخعععت إىل  15ل  احتفعل  سعععبة املماحسععع  للرياععععة مر السععععودي  ما فوا 2020
 موقعا ترا يا  طنيا. 354  2020مكا  ترفيهم لام  277ا مارر ال فيهية إىل 

 راس املنجزاب رم  طاج لمت دؤ ب مر منظومة لمت ربرية تعمت لل  مجيال املسععععععععععععطوياب  يف مجيال اجملاالب.   
 مر  ت مال الشعععععععباب امل سعععععععسعععععععاب  املشعععععععر لاب ا كومية  اخلاسعععععععة  ا رلية اليت رتفها العم املنظمابفهنا  العتيت مر 

أجله .  مال احتفاع سعععععقف الططلعاب  الطموعاب احتفعل املططلباب املناطة ظنظومة قطالاب العمت مال الشعععععباب حتقيقها 
إىل حتقيق   الوسعععععععععععوت ل .  عىت يطسعععععععععععىن حتقيق  2030 الوسعععععععععععوت هلال لطوار  ظعطياهتا القائمة ما تسعععععععععععع  حؤية اململكة 

حتقيق الطنسععيق  الطكامت فيما بينها  فق سععياسععاب  آلياب لمت منظمة   اعععاة. عىت ا رتام فابت مر توعيت اجلهود   
يكو  العمت  فقا لنظرة  اعتة ال تعاحض فيها  ال تكراح ي دي إىل تشععععععععطيل اجلهود.  للوسععععععععوت لطلك االياب  املمكناب 

ح الطنفياية يف شعععععىت لطنظيماب  اللوائاليت تسعععععالت لل  حتقيق الطنسعععععيق  الطكامت فابت مر حتليت الوععععععال الرارر لة ظمة  ا
القطالاب ذاب الخععععععععلة ظنظومة العمت مال الشععععععععبابل للطعرم لل   اقعها  حتتيت مكامر القوة  الضعععععععععف فيها مر جهةل 

 ما  طج لنها مر مبادحاب  برامج هتتم إىل مواربة  2030 حتتيت حما ح تاقيها مال تطلعاب  مسععععععطهتفاب حؤية اململكة 
جملطمال يف اململكعة العربيعة السععععععععععععععععوديعة  توفري ا يعاة الكرميعة هل  مر جهعة أعرىل  ذلعك  فق املععايري الععاملية تطلععاب أفراد ا

املعموت هبا.  يف ظت االلطزاماب  الواجباب اليت حتك  العاقة ب  الت لة  املواطر.  راا ما تسععع  راس التحاسععة إىل حتقيق  
لعمت اننة تنطلق مر منظوح الطعتد املنهجم للوسععععوت لرؤية شععععاملة ملنظومة  الوسععععوت ل  عيث سععععيط   فق منهجية للمية مق

 الشباب.  مال

 أهدا  الدراسة:
بة أرليةقل  حتليت طبيعة أ شعععععععععععععععططها   سععععععععععععععع - حتتيت املنظماب اليت تعىن بطقتمي عتماب للشعععععععععععععععباب تعكومية .1

املسعععععععععععععععطفيتير منها  متى  وليطها  قتحهتا لل  توفري برامج  عتماب تلى االعطياجاب  متى تناسعععععععععععععععبها مال 
 .2030توجهاب حؤية اململكة 

الطعرم لل  ا  ظمة  الطنظيماب القائمة  املعموت هبا لطنظي  قطاع الشعععععععععععععععبابل  لل  متى  وليطها  ماومطها  .2
 تيت  واعم القخوح فيها  الطتاعت إ   جت.  حت

  سف  حتليت الوعال الرارر لة ظمة املعموت هبا لطنظي  قطاع العمت مال الشباب  ذلك مر عات  .3
 حتتيت  قاط القوة اليت تواج  منظومة العمت مال الشباب. -
 حتتيت  قاط الضعف اليت تواج  منظومة العمت مال الشباب. -
 ومة العمت مال الشباب.حتتيت الفر  اليت تواج  منظ -
 حتتيت الطهتيتاب اليت تواج  منظومة العمت مال الشباب. -



 

 

  منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية السعودية 

 

16  

لسعععععياسعععععاب  آلياب لطاسععععع   حتقيق الطكامت ب  منظومة قطاع العمت مال الشعععععباب يف اململكة العربية  الوسعععععوت .4
 السعودية.

 مصط حات الدراسة: 
  عاين املوعععاة أمام رت منهال ما مل يتت السععياا لليقخععت باملخععطلااب  العباحاب ااتية أينما  حدب يف راس التحاسععة امل

 :عام ذلك

يقخعععت هبا الطشعععريعاب  ا  ظمة  الطنظيماب  اللوائح الطنفياية املنظمة للقطالاب العاملة منظ مة قطاعات الشةةباي:  -
 ةل ال في . اعمال الشباب  رم  الطعلي   الطتحي ل العمت  حيادة ا لماتل الثقافة. القطاع الثالثل السياعةل الري

رو  مولة املبادئ العامةل  ظام ا ك ل مقوماب اجملطمال السعععوديل املبادئ االقطخععاديةل  النظام االسةةاسةةي ل حام: -
 ا قوا  الواجبابل سلطاب الت لة. 

يقخعععععععععت هبا ا  ظمة الخعععععععععادحة ظراسعععععععععي  ملكية  بقراح مر  لس الوزحاو  تكو  سعععععععععاحية املفعوت  قل إجراو  األنظمة: -
 حاسة.  الت

يقخععت هبا الطنظيماب الخععادحة ظراسععي  ملكية  بقراح مر  لس الوزحاو  تكو  سععاحية املفعوت  قل إجراو  :التنظامات -
 التحاسة.  

رم  مولة القوالت الخادحة مر السلطة الطنفيايةل عاسة  لس الوزحاو  االجهزة االداحية االعرى  ال  ا ح التنااذية: -
 املعموت هبا  قل إجراو التحاسة. 

أ  الرؤية العامة اليت حتتد اجتاس عط السععععععري أ  الطار  للمنظمة لكم حتقق حسععععععالطها  العامرم اتطاح االسةةةةت ائاياة:  -
  قل إجراو التحاسة.  يكو  معموت هبا    أرتافها

 ق سنة. 34 -15مر اجلنس  ممر ت ا ق ألماحر  ما ب  ت الشباباملقخود بالشباب يف راس التحاسة ر   الشباي: -

 الاصل الياني: منهياة الدراسة:
 :ئمهاد

 ظراً لطنوع أرتام التحاسععععععةل فقت تنولل بناًو للي  املنهجياب اليت مت توظيفها يف التحاسععععععة ا الية للوسععععععوت السععععععطنطاجاب 
 ميكر االسطفادة منها بخوحة للمية  منهجيةل  سيط  فيما يلم اسطعراض املنهجياب املسطاتمة يف التحاسة  

 وشم ت:  ؛أواًل: الدراسات الماتباة
 الو ائق الوطنية  الت لية اليت تعىن بالشباب.مراجعة  حتليت  .1
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حتليت مضعععععععععععععععمو  ا  ظمة  الطنظيماب لقطالاب العمت مال الشعععععععععععععععباب تقطاع الطعلي   الطتحي ل قطاع العمت  .2
 ا لماتل قطاع الططوع  املسعععععععع  لية االجطماليةل  قطاع الرياعععععععععةل قطاع ال في ل قطاع السععععععععياعةل قطاع الثقافةل 

 القطاع ا مملق.

 ًا: المقا الت الماداناة: ثانا
مقاباب مال  طخعععععععع  يف معظ  القطالاب اليت  لطها التحاسععععععععة للطعرم لل  ا  ظمة املعموت هبا يف عتمة قطاع  أ جريل

جهاب  رم تريبة املنشعععآب الخعععغرية  املطوسعععطة  10الشعععباب  اتجراواب املطبعة لططبيق راس ا  ظمة فقت مت الطواسعععت مال 
مية املواحد البشععععرية  الطنمية االجطماليةل  زاحة الثقافةل  زاحة السععععياعةل  زاحة االقطخععععاد  الطاطيطل  زاحة تمنشععععآبقل  زاحة تن

ق عبري يف 18الرياعععععةل ريبة ال في ل بر امج تنمية القتحاب البشععععريةل بر امج جودة ا ياةل مسععععك اخلرييةق عيث مت مقابلة ت
.  تضمنل املقاباب 2021مايو  31 عىت الف ة  2021بريت أ 21ة مر تلك اجلهاب.   قت متل املقاباب عات الف  

تسعععععاؤالب مطنولة عوت ا  ظمة املعموت هبا يف القطالاب املاطلفةل  ما يطعلق بالشعععععباب لل   ج  الطاتيت.  قت تفا تل 
أ   تم بشععععععكتهت ظمة القطالاب فيما بينها فيما يطعلق بوجود مواد مباشععععععرة يف أ ظمطها ختتم قطاع الشععععععبابل أ   جود أ

 يظهر أ  رنا  ارطمام مر رافة القطالاب يف حتقيق مسعععععععععععععععطهتفاب مطعلقة  لطنظي  منظومة العمت مال الشعععععععععععععععباب.بآعر 
ل عخعععععععوسعععععععاً أ ظمة القطالاب ا تيثة مثت قطاع الثقافةل ال في ل السعععععععياعةل 2030بالشعععععععباب حتقق أرتام حؤية اململكة 

اسطجاباب سريعة  تغيرياب مسطمرة يف أ ظمة العمت لططوافق مال مططلباب سوا العمت عات الرياعة. بينما يبت  أ  رنا  
  اسطجابة ملسطهتفاب  مولة العشرير.  لف ة الطاوت الوطمل

تنميععة  ر ععامجا يععاة  برمععا أسعععععععععععععععفرب املقععاباب اليت أجريععل مال القععائم  لل  الوامج املنبثقععة لر الرؤيععة رو ععامج جودة 
ريةل لل  أ  رنا  لمت مباشعععر خلتمة قطاع الشعععباب مر عات  جود االسععع اتيجية الوطنية للشعععباب رأعت القتحاب البشععع

لعمت يف بر امج جودة ا ياة.   جود مسعععععععطهتفاب مباشعععععععرة للعمت مال الشعععععععباب ععععععععمر أرتام بر امج اارطماماب   طاا 
 ذلك القائمو  لل  الو امج.إىل تنمية القتحاب رما أشاح 

 االسعععععععطناد املخعععععععادح اليت مت تعت إعتىفادة مر املقاباب يف حتليت الوععععععععال الرارر   ظمة القطالاب عيث  قت مت االسعععععععط
لليها يف الطعرم لل  ا  ظمة املعموت هبا عالياًل  يف الطعرم لل  الططوحاب اليت يط  العمت لليها لططوير ما يطعلق بشعععععععأ  

زيت لوت املق عة للطعامت معها  حتسعععععع   اقال العمت يف رت قطاع تملالشععععععباب يف القطاع. إعععععععافة إىل الطاتياب القائمة  ا 
 ق.ق1ت   ظر امللاق حق امر الطفاسيت 

 ثاليًا: ورش ال مل: 
 طالابيف قل ملناقشعة  رجاب التحاسعةل  ا عا برأي ةبة مر اخلواو  املاطخع  2021/ 6/6 حشعة لمت بطاحيت  ل قتب

يف  االب  قافية  تعليمية  اقطخعععادية   مطاخعععخعععاً  ق عبرياً 19قت بل  لتد ا ضعععوح تمطنولة يف  ات العمت مال الشعععبابل   
 ال  مولاب  ىلإ اجطمالية مر أرادميي   مسعععع  ل   عواو يف  االب  قطالاب الشععععباب املطنولة.  قت مت تقسععععيمه  
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 ر فريق التحاسعععععة  رت  مولةمت إداحة رت  مولة بواسعععععطة لضعععععوير مل   لل  عسععععع  االعطخعععععا   اخلوة   ات االرطمام
  اقشل حما ح  ال قطالاب لل  الناو الطا   

 اجملمولة ا  ىل 
 .الطعلي   الطتحي  -
 .العمت  حيادة ا لمات -
 .القطاع الثالث -

 اجملمولة الثا ية 
 .الرياعة -
 .ال في  -
 .السياعة -

 اجملمولة الثالثة 
 .الثقافة -
 .القطاع ا ممل -
 .االقطخاد  الطاطيط -

الوحشعععععة بالطفالت مر قبت ا ضعععععوح  االرطمام ظارجاب التحاسعععععة  موععععععولاهتا الرئيسعععععةل  مت اخلر ج بالعتيت مر   قت متيزب
الطوسعععععععععياب  املق عاب اليت تعكس عوة عضعععععععععوح الوحشعععععععععة عيث مت االسعععععععععطفادة منها  توظيفها يف حتتيت مكو اب  أد اح 

عة لطعزيز د ح القطالاب يف لمت منظومة قطالاب منظومة قطالاب العمت مال الشعععععععبابل  يف سعععععععياغة السعععععععياسعععععععاب املق  
 يف  عال تخوح الياب الطنسيق  الطكامت ب  قطالاب العمت مال الشباب تملزيت مر الطفاسيت الرجوع  لالعمت مال الشباب

 . قق2للمالق حق  ت
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 :الباي الياني: لحصا ات وم ل اات ح ل الشباي

 :مي المم اة ال   اة الس  ديةال صا ص الديم ي اماة ل شباي الاصل األول: 

 مقدمة:
اعطلف العلماو يف حتتيت مفهوم الشعععععععععععععععباب فمنه  مر يعطو الشعععععععععععععععباب مرعلة زمنيةل  منه  مر يرى أ  مرعلة 
الشععععععععباب ظاررة اجطماليةل  البعض يرجعها إىل  مولة مر العوامت النفسععععععععية  االجطمالية  اجلسععععععععمية  العقلية  اال فعاليةل 

النمو  ت بتاية مرعلة الشعععععباب  هنايطها  ظراً لخععععععوبة تقسعععععي  مراعت الاير أعا ا باملعياح الزممل ير   أ   مر الخععععععوبة حتتي
البشععععععري  ليس رنا  فاسععععععت ب  رت مرعلة  أعرىل  أ  طوت مرعلة الشععععععباب  قخععععععررا خيطلف باعطام العوامت الثقافية 

طمعاب البتائية  املناعية  االقطخعععععععععععععععادية  االجطمالية  ا ضعععععععععععععععاحية للمجطمال الاي يعي  في  الفردل فمرعلة املرارقة يف اجمل
رد يف البسععيطة  الريفية تعطو أقخععر  سععبياً منها يف اجملطمعاب املطاضععرة اليت قطعل شععوطاً ربرياً يف  ات الطقتم  املت ية ل فالف

اجملطمعاب ا  ىل ميكر أ  يبتأ يف تكوير أسععععععععرت   مياحس أد احس االجطمالية رراشععععععععت ظجرد بلوغ   حتقق  ضععععععععج  اجلسععععععععمم 
 أما الفرد يف اجملطمعاب املطقتمة ف    ال يسططيال غالباً أ  يطز ج  مياحس أد احس االجطمالية رراشت ظجرد حتقق  الفسيولوجمل

 ضج  اجلسممل بالطا  رنا  سعوبة يف الطاتيت الزممل ملرعلة الشباب  اليت ميكر الطباحرا املرعلة اليت يكو  فيها الشاب 
 اعم ا ياة  قادحاً لل  املماحسعععة الناععععجة  قوا الراشعععتير  االلطزام الوالم بواجبات قادحاً لل  املشعععاحرة الفاللة يف شعععىت من

 ق.  17-16ل 2016تجا ل

ا م  سعععنةق عيث أرتب  24 -15 قت عتدب ا م  املطاتة يف إعخعععائياب الشعععباب لمر الشعععباب ما ب  ت
مر  %16ملياح شعععاب  يشعععكلو   و 1,3 بل  لتد الشعععباب لل  مسعععطوى العامل  وسعععي 2030املطاتة أ   حبلوت العام 

سععععكا  العاملل راا  خيطلف حتتيت لمر الشععععباب باعطام اجملطمعاب لل  مسععععطوى العامل  مرتبط باالعطياجاب  الطغرياب 
سععععععنةقل يف ع   35-15البيبية  االقطخععععععادية  الثقافيةل فعلم سععععععبيت املثات عتد ميثاا الشععععععباب ا فريقم لمر الشععععععباب ت

 قUNDESA.UNTTED NATIONSسنةق ت 24-15 م  املطاتة للسكا  ما ب  تعتدرا سنت ا ا

سنةق ما يقرب  لث سكا  املنطقةل  الاي ميثت راا  29-15 يف العامل العريب ميثت الشباب يف املرعلة العمرية ت
يق تطلعاهت ل رما رشفل قالعتد الكبري فرسة إُابية هلاس البلتا  يف عات اسطثماحر   بناو قتحاهت   إشباع اعطياجاهت   حت

أ شعععطة امل سعععسعععاب الت لية املعنية بالشعععباب مثت منظماب ا م  املطاتة تراليو يسعععكو  اليو يسعععيف  بر امج العمت العاملم 
للشععععباب  الو امج اتاائم  االسععععكوا  منظمة العمت الت ليةق ظا أفرزت  مر ألمات  تقاحير  سععععياسععععابل لر ا اجة لططوير 

عاسة بالشباب يكو  لتيها القتحة لل  حتتيت اعطياجاهت   ارطماماهت  النوليةل  أ ية املسا ة البناوة يف سياساب  طنية 
 ات الشبابل  تعزيز مشاحرطه  يف سنال السياسابل  أرتب راس امل سساب لل  أ   بالرغ  مر اجلهود اليت تباهلا بعض 

  إ شععاو  زاحاب للشععباب  منظماب أرلية  طخعع  هب  فما زاللاجملطمعاب مر إ شععاو اسعع اتيجياب  طنية عاسععة بالشععباب 
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رنا  عاجة ملاة لرسععع  سعععياسعععاب مطكاملة للشعععباب  أ ية تبادت اخلواب ب  اجملطمعاب يف  ات بناو سعععياسعععاب عاسعععة 
ق. 2019بالشباب تطماش  مال السياساب العامة للت ت  إُاد أد اب تسالت اجملطمعاب يف معاجلة قضايا الشباب تأ تل 

لاا ف    للطعرم لل  السعععياسعععاب  اتجراواب املطعلقة بالشعععباب يف اجملطمال السععععودي  حتتيت الفر   الطاتياب يف أ ظمة 
تيت حت االب الشباب را  البت بتايًة مر الطعرم لل  اخلخائل التميغرافية للشباب يف اململكة العربية السعودية.  قت مت 

قل بناًو لل  املعطمت حتياً يف تخععععععععنيف الفباب مر قبت اهليبة 34-15ت رعلة العمرية مرالشععععععععباب يف راس التحاسععععععععة بامل فبة
 العامة لاعخاو.

 أواًل: عدد الساان الشباي:
ق سعععععنة روهن  يشعععععكلو  ا غلبية ب  السعععععكا  34-15يررز راا الطاليت لل  الشعععععباب السععععععودي يف الفبة العمرية ت

ق  تقرير الشععععباب السعععععودي يف أحقام 2020السعععععودي  يف الوقل ا ا ل  ذلك  فقاً لطقرير الشععععباب السعععععودي يف أحقام ت
 ق.Gastatق الخادح لر اهليبة العامة لاعخاو ت2019ت

 7.623.336سعععععنةق ميثلو   34-15شعععععري البيا اب املطضعععععمنة بالطقرير إىل أ  الشعععععباب السععععععودي للفبة العمرية ت ت
مر إمجا  السكا  السعودي   رم  سبة مرتفعةز حبك  أ  اململكة مر الت ت الفطية اليت ترتفال  % 36.7مليو  ظا  سبط  

سععععنة ف   النسععععبة ترتفال لطبل   و  15نت إعععععافة مر ر  أقت مر فيها  سععععبة الشععععباب يقابل  اةفاض يف  سععععبة املسععععن ل  ل
 مر إمجا  لتد السكا  ما ي رت أ  اجملطمال السعودي ترتفال في   سبة الطفولة  الشباب. 67%

 ثانااً: الت ميا اليغ امي:
 -15ق فيما يرتبط بالفبة العمرية مر ت2020ياع  مر اتعخعععععععععائياب املطضعععععععععمنة يف تقرير الشعععععععععباب السععععععععععودي ت

 رت منطقة الاروح أ  ات ال يف سنةقل  توزيعه  لل  املناطق اتداحية الثال لشرة يف اململكة العربية السعوديةل سواوً 34
إداحية   سعععبطه  لامجا  العام للسعععكا ل تقاحب النسععع  يف مجيال مناطق اململكة مال احتفاع النسعععبة قليا يف املنطقة الشعععرقية 

 . %37ل38
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 يوعح توزيال الشباب يف اململكة العربية السعودية عس  املناطق اتداحيةق 1جت ت حق  ت

المنطقة 
 اإلدارية

للمالي عدد  أعداد الشباي
الشباي مي 
 المنطقة

للمالي عدد 
 ساان المنطقة

نسبة الشباي 
 شال عام مي 

 المنطقة
 لناث ذك ر

 %37 4.740.566 1.755.020 833.406 921.614 ال ياض
 %36 4.596.143 1.651.900 817.804 834.096 الما مةماة 

 %35.21 1.400.510 493.244 243.522 249.722 المدينة المن رة
 %38.37 3.195.805 1.226.446 590.964 635.482 الش قاة
 %36.72 1.025.915 376.815 183.175 193.640 القصام
 %36.39 547.554 199.301 100.793 98.508 حا ل
 %35.74 386.663 138.194 66.889 71.305 الي  
 %37.25 735.391 273.977 133.134 140.843 ئب  

الحدود 
 الشمالاة

56.189 55.128 111.317 295.476 37.67% 

 %35.46 1.780.676 631.447 323.644 307.803 عسا 
 %37.31 1.228.553 458.381 227.713 230.668 لامان
 %37.15 445.621 165.579 82.260 83.319 ني ان
 %36.38 389.483 141.751 73.812 67.903 الباحة
 %36.70 20.768.356 7.623.336 3.732.244 3.891.092 الميم ة

 ثالياً: الت كاف ال م  :
سععنةق النسععبة ا لل  ب  السععكا  يف اململكة العربية السعععودية 34-15ميثت الشععباب السعععودي يف الفبة العمرية ت
مر إمجا  سعععععععكا  اململكة السععععععععودي ل ميثت الاروح منها  %36.70مر  طلف الفباب العمريةز إذ يشعععععععكلو  ما  سعععععععبط  

ق أ  غالبية الشباب الاروح ر  حتتيًتا 2020عودي تلا الل  ياع  مر تقرير الشباب الس %49مقابت  %51 سبة 
-20بينما تطسعا ى النسعبة ا لل  لا ال الشعاباب يف الفباب العمرية ت%27.6سعنةق بنسعبة  24-20يف الفبة العمرية ت

ق مقاح ة بات ال %51.  ال يوجت تفسري مقنال الحتفاع  سبة الاروح ت%26.2سععععععععععععنةق بنسععععععععععععبة  29 - 25سنةق   ت24
 راا الطفا ب النسى لخا  الاروح شائال يف رثري مر اجملطمعاب العربية.  إ ق لتا القوت %49ت
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a.  مقاح ة الشععععععباب السعععععععودي بالشععععععباب يف بعض د ت G20  مل  فقاً تلطقرير اهليبة العامة 2017لعام
ق عيث بلغل  سعععععععبة الشعععععععباب السععععععععودي رم ا لل  ب   مولة الت ت بنسعععععععبة 2019لاعخعععععععاول 

36.7%. 

 

 را  اً: الت  ام:

 االلتحاق  الت  ام: .أ
تظهر النطائج أ  غالبية الشعععععباب السععععععودي ال يواج  أي سعوباب أ ناو التحاسعععععةل  ذلك بنسعععععبة مطقاحبة ب  

تقريباًل عيث بل  مععععععععععععتت اال طقات يف الطعلي  الثا وي للسععععععععععععودي  إمجا  ما  سبط   %68الاروح  ات ال تخت إىل 
ل   فق الكطاب اتعخعععععععععائم الرابال  اخلمسععععععععع  آعر الكط  %100 ات ال  %99.6الاروح ل يشعععععععععكت 99.8%

ب اجلامعاب يف اململكة رالطا  2020اتعخائي ة الخ ادحة لر اهليبة العام ة لاعخاو لام ت  مقل توز لل ألتاد طا 
 معمق يوعح توزيال الطاب الشباب تذروح  إ الق لل  مسطوياب الطعلي  اجلا2جت ت حق  ت

 مست ى الت  ام اليام ي
 الي الد   م 
 المت سط

 الي 
 الباال ري س

 الي الدراسات 
 ال  اا

للمالي عدد الطالي 
 والطالبات

33.869 1.590.878 79.975 

 

36.70%
33.30% 31.20%

28% 26.30% 26% 25.70% 23.40%
20.80% 20.30%

دول مقارنة نسبة الشباب السعودي مع نسبة الشباب في
G20
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لا ال  %8.3للاروحل   %4.0رما بلغل  سبة ِعرا  الطاب السعودي   و اخلاحج للبعثاب التحاسية 
طعال الفطياب اتجراواب املر ة اليت طبقل خبخو  ابإىل  قت يعود احتفاع  سبة ات ال املبطعثاب للتحاسة يف اخلاحج 

ال ادة لتد املبطعثاب إععافة إىل توافق برامج االبطع رو ما مل يكر مطاعاً قبت لتة سعنوابز ا مر الاي سعار  يف زي
اليت  ععععل متك  املرأة رأعت أرتافها ا سععاسععية  رو ما دلا  زاحة املواحد البشععرية  الطنمية  2030مال تطلعاب حؤية 

عات  متك  املرأة " مر "االجطمالية الختاذ عطواب عععمر مسععطهتفاهتا للمرأة السعععودية املطمثت يف حموحرا الرئيسععم 
م شععراب معياحية لقياس  سععبة حتقيقها  رتافهال  ذلك بطفعيت  مطابعة زيادة مشععاحرة املرأة يف سععوا العمتل  تقليل 

 الفجوة ب  القوى العاملة مر اجلنس ل لطاقيق الطواز  االقطخادي.

 األماة: .ي
ي يف تقرير الشباب السعود سنةق  فقاً للبيا اب املطضمنة 34-15يبل  معتت ا مية يف فبة الشباب السعودي ت

 ياع  اةفاض معععععععععععععععتت ا مية بشععععععععععععععكت  %0.6ل  ات ال %0.3ل ي شكت الاروح منه  %0.5ق  و 2020ت
مل  يعععععود 2007سععععنةق مقاح ة ظا را  للي  ا ات لام  34-15ملاوظ لتى الشععععباب السعععععودي يف الفبة العمرية ت

ال بشعكت عا .  إمجاالً ف   اةفاض  س  ا مية لنت اجلنس  قت رعاا االةفاض لطناقعل  سعبة ا مية لتى ات 
يعزى إىل  ا ية الطعلي    شععععععرس يف رت القرى الخععععععغرية  النائية  تسععععععهيت الوسععععععوت إلي  بطوفري مواسععععععاب  ا ية  حتفيز 

الطعلي  بطوفري املتاحس  لزاميةإاملعلم  املنطتب  للعمت يف املناطق ظكافآب إعععععافية.  ركاا متكنل اململكة مر حتقيق 
   شررا يف مجيال املناطق ظا فيها اهلجر البت ية  القرى النائية.

 خامساً: ال ضا االلتماعي: 
ل عيث % 66.23سعععععنةق  34 -15بلغل  سعععععبة الشعععععباب  الشعععععاباب الاير مل يسعععععبق هل  الز اج يف الفبة العمرية ت

ت تقرير الشععباب السعععودي ت مر الاروح مل يسععبق هل  الز اجل  % 75.6كشععف أ   سععبة ق يف عالة اجلنسعع  لي2020فخعع 
سعععععععععععععععنةقل بينما بلغل  سعععععععععععععععبة غري املطز جاب مر ات ال يف الفبة العمرية  34-15منه  مر الفبة العمرية ت %50.4 أ  
ل   سعععبة املطلقاب يف راس % 34.3 املطز جاب  %23.2ل يف ع  بلغل  سعععبة املطز ج  % 43.1سعععنةق  34 -25ت

إىل لغري املطز ج   %23ل66.  قت يعزى احتفاع النسعععععععععععععبة % 0.5ل  بلغل  سعععععععععععععبة ا حامت %1.27رية بلغل الفبة العم
احتفاع سر الز اج لنت اجلنس  السنواب ا عرية بسب  حغبة اجلنس  يف إرمات تعليمه   ا خوت لل  لمت قبت الز اج. 

السععععععطعتاد لالك مر  لف القطالاب  رم ما أرتب سععععععوا العمت مر النسععععععاو  عععععععر حة اإىل  راا يعمل دعوت قوة ربرية 
 .2030للي  حؤية 
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 سادسًا: ال ضا االقتصاد :

 الحص ل ع   عمل: .أ
معععر الشعععباب السععععودي الايعععر  ق بلععع  لعععتد املشعععطغل  تالعامل ق2020 فقاً لطقرير الشباب السعودي يف أحقام ت

مععععععععععععر إمجالعععععععععععم  % 47مشععععععععععععطغًالتلاماق  ذلك بنسبة 1.489.520سععععععععععععنةق  34 - 15تطععععععرا ق ألماحر  بيععععععععععععر ت
ل رما أ  معظ  الاروح  ات ال %31 ات ال  %69تالعامل ق السعععععودي ل يشكت الاروح منه   سبة  املشععععطغل 

لا ال.   فقاً للطقرير  %43.6للاروحل   %38.9سععععععععنةق بنسععععععععبة  34-30املشععععععععطغل  ر  عععععععععمر الفبة العمرية ت
إلي  فقت "احتفال معتت مشعاحرة الشعباب السععودي لل  متى السعنواب ا حبعة املاععية يف القوى العاملة بنسبة  املشعاح
 للاروح". %2مقاح ة ب  %6.3ل  تأيت راس الزيادة  طيجة الحتفاع معتت مشاحرة ات ال  الاي بل  4.4%

دة معتالب مشععاحرة ات ال مر عات املطمثت يف زيا 2030 يعود احتفاع معتت مشععاحرة ات ال إىل رتم حؤية 
علق املزيت مر الفر  يف سععععوا العمت هلرل لل  الرغ  مر أ  معتت مشععععاحرة الشععععاباب السعععععودياب اليزات أقت مر 

.  توعععح راس النسعع  %58.3ل مقاح ة بالشععباب بنسععبة %27.6 خععف معتت مشععاحرة الشععباب السعععودي  بواقال 
طااة هباا اخلخعععععععععععو  يف زيادة  سعععععععععععبة مشعععععععععععاحرة ات ال يف سعععععععععععوا العمت يف لموما د ح متك  املرأة  اتجراواب امل

 السنواب اخلمس ا عرية.

سنةقل إذ يشكت الاروح  ات ال الاير عخلوا 34-15 تطنوع طرا الباث لر لمت لتى الشباب السعودي ت
ع  عخلل لا الل يف  %49.8للاروح   %47.2لل  الوظيفة ا عرية مر عات الباث الشاخم ما  سبط  

لا الل  اةفضعععععععععل  %28.9للاروح   %27طريقة ا خعععععععععوت لل   ظيفة لر طريق برامج الطوظيف لل   سعععععععععبة 
.  ياع  مر النس  احتفاع  سبة مر %4.7النسبة رثرياً لععععععععععشرراب الطوظيف  جاوب مطقاحبة لكا اجلنس  بنسبة 

يث مما يعكس طبيعة اجملطمال السععععودي عحيخعععلو  لل  العمت لر طريق الباث الشعععاخعععم مقاح ة بالطرا ا عرى 
تلع  العاقاب الشععععاخععععية  شععععبكة املعاحم د حاً مهماً يف ا خععععوت لل  العمت  عاسععععة لنت ات ال مما قت يعكس  

 رالك د ح ا قاحب الاروح يف مسالتة قريباهت  للاخوت لل  لمت.

 الدخل الشه  : .ي
تعت يف مجيال مسعععععععععععععطوياب التعت تمنافضل يطقاحب مطوسعععععععععععععط التعت الشعععععععععععععهري ب  الاروح  ات ال ذ ي ال

لخععععععا  الاروح يف التعت املطوسععععععطل يطضععععععح ذلك يف اجلت ت  %10مطوسععععععطل مرتفالق حبيث ال تطجا ز ألل  فجوة 
 الطا  
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 ق يوعح توزيال التعت الشهري للشباب السعودي  فق مسطوى التعت  اجلنس3جت ت حق  ت   
 اإللمالي لناث ذك ر مست ى الدخل
 907.8 889.1 924.8 منافض
 5.222.5 4.767.4 5.311.4 مطوسط
 11.397.7 10.877.9 11.469.0 مرتفال

 
دعله   %63.0ق يعطو  و  لثم الشعععععععباب السععععععععودي بواقال 2020 اسعععععععطناداً إىل تقرير الشعععععععباب السععععععععودي ت

دعله  الشععععهريل بينما مر الشععععباب جزًوا مر  %44.7الشععععهري راٍم للوفاو بااللطزاماب املاليةل رما يت عر عوا  
سعععنةق 34-15ال يتعر   أي شعععمو مر دعله  الشعععهريل مال تنوع أسعععباب االدعاح لتى فبة الشعععباب ت 55.3%

للاروح لنفس السعععب ل رما أ  النسعععبة اليت  %35.3لا الل   %58.8 يشعععكت سعععب  حتسعععباً  ي طاحئ  سعععبة 
إىل أ   سععععبة مرتفعة مر اجلنسعععع  تخععععنف  اً .  يشععععري اجلت ت لموم%34.8تليها لتى الاروح لسععععب  الز اج بلغل 

دعوهل  مر مطوسععععععععطة إىل مرتفعةز ما يعكس احتفاع مسععععععععطوى املعيشععععععععة يف اجملطمال السعععععععععودي  رم  اعتة مر تاب 
 اجملطمعاب اخلليجية. 

 البطالة: .ج
عات  %11.5مل باةفاض قتحس 2019يف الربال الرابال لعام  %29بل  معتت البطالة ب  الشععععباب السعععععودي 

لا الل  %13.9السععععععععععععععنواب ا حبال املاعععععععععععععععيةل  را  اةفاض معتت البطالة ب  ات ال ألل  مر الاروح بنسععععععععععععععبة 
غ  مر راا  االب العمتل  بالر  للاروحل  ذلك  طيجة للجهود ا كومية لطمك  الفطياب السعودياب يف 11.6% 

 %17.3لا الل   %57.8االةفاض إال أ  معتت بطالة ات ال اليزات ألل  بثا ة أعععععععععععام لر الاروح بواقال 
َث إىل طبيعة  2030ىل الطأعر يف متك  املرأة السععودية قبت حؤية إللاروح.  قت تعزى احتفاع  سعبة بطالة الفطياب رنا 

 فطياب  اليت قت ال تناسعععععبهر أ  يعطقت  أهنا غري  زية فيما يطعلق بالتعت الشعععععهري إععععععافة إىلفر  العمت املطاعة لل
بعض مططلباب العمت اليت قت ال تطوفر دائماً راملواسعععععععععععععععابل  بيبة العمت املاطلط الاي مل يعطت اجملطمال للي  بتحجة  

 رافية.
-15باب السععععععععععععععودي يف الفبة العمرية تبل  معتت البطالة للشعععععععععععععق G20ت مقاح ًة مال د ت  مولة العشعععععععععععععرير 

ل عيث يعت مر عععععععمر املعتالب املرتفعة مقاح ة %29 و م يف اململكة العربية السعععععععودية 2019سععععععنةق يف لام 24
ببعض الت ت ا عرى لاملياً.  قت يعود احتفاع راس النسعععععععععععععععبة إىل  جود لتد ربري مر الوافتير الاير ينارطو  ظهر  

الاب العمت طوت سعععب  مقبوت مر قبت بعض فباب الشعععباب السععععودي عاسعععة ما يطعلق رثرية بعضعععها غري مألوم أ
  عآلة أجوحرا.
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 الدعم المالي: .د
يعود السععععععب  الرئيس لطأسععععععيس املشععععععاحيال لنت غالبية الشععععععباب السعععععععودي الاير لتيه  مشععععععاحيال عاسععععععة هب  إىل 

  مشعععععععاحيال حيطاج معظ  الشعععععععباب الاير ميلكو االسعععععععطقات الوظيفمل  يلي  اخلوة السعععععععابقة يف  فس اجملات.  مال ذلك 
 ميكنه  مر إ باب ذاهت .  ذلك لل   وٍ  %87.7عاسة إىل دل  ما  مر أجت مواسلة تطوير مشاحيعه  بنسبة 

 الشاي الس  د  ك ي لألس ة: .ه
سععرة ق ف    سععبة إمجا  ا سععر اليت يرأسععها شععباب سعععودي  ررب لة2019 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخععاول 

 سنةق. 34-25للفبة العمرية مر ت %13.7سنةقل بينما بلغل  24-15للفبة العمرية مر ت %1.25بلغل 

 

 سا  ًا: ال ضا الصحي وال ياضي:
 الصحة: .أ

سعععععنةق الاير يعا و  مر  34-15بلغل  سعععععبة الشعععععباب السععععععودي  تق 2019 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخعععععاول 
ل للاروح أرثر مر اال ال عيث بلغل  سعععبة الاروح املخعععاب  %5.44السعععكا  السععععودي  أمراض مزمنة إىل إمجا  

ق  عسعععععع  أسعععععع  املرض املشععععععال إىل إمجا  السععععععكا  السعععععععودي  %5.2قل بينما اال ال ت%5.7بأمراض مزمنة ت
قل %14ل1عيث جاو مرض السكري يف املرتبة ا  ىل عيث بلغل  سبة إسابة الشباب السعودي ظرض السكري ت

 ق.%0.21قل َث أمراض القل   الشراي  بنسبة ت%0.51يلي  اتسابة بضغط التم بنسبة ت

1.24%

13.57%

0.01% 0.15%

(سنة24-15) (سنة34-25)

نسبة إجمالي األسر التي يرأسها شباب سعوديين كرب
لألسرة

ذكور إناث
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عطوحة  COVID-19سععععنةق مر الفباب اليت يشععععكت فري س روح  ا املسععععطجت 34-15رما تعطو فبة الشععععباب ت
ابل ش36.909أقت لليها مقاح ة بالفباب ا عرى للسععععععععععععكا ل إذ بل  لتد املخععععععععععععاب  الشععععععععععععباب هباا الفري س  و 

شعععععاب مر إمجا  املخعععععاب  الشعععععباب للربال 22.205إ الل  تعاىف منه   15.494ذروح   21.415موزل  بواقال 
احتفاع مسطوى الخاة العامة ب  أ ساط الشباب مر اجلنس ز ما قت يعزى  لموماً م.  ياع  2020الثاين مر لام 

 ية يف اجملطمال السعودي.الحتفاع مسطوى املعيشةل  الطقتم الكبري يف اخلتماب الخا
 
 ال ياضة: .ي

ق ف    سعععبة ا فراد املماحسععع  للنشعععاط الرياععععم مر الشعععباب السععععودي 2019 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخعععاول 
ق %21سععععنةقل  بلغل ت 24 -15ق للفبة العمرية ت%23سععععنةق إىل امجا  السععععكا  السعععععودي  بلغل ت 34 -15ت

 سنةق.  34 -25للفبة العمرية ت

 

سععنةق جاوب   24-15 وع النشععاط الرياعععم الاي مياحسعع  الشععباب السعععوديو  للفبة العمرية مر تف    للطقرير  فقاً 
قل  جاوب بناو %30.57قل  جاوب حياععععة املشعععم باملرتبة الثا ية بنسعععبة ت%52.5ررة القتم باملرتبة ا  ىل بنسعععبة ت
قل  جاوب السعععععععباعة يف %2.29اجلري يف املرتبة الرابعة بنسعععععععبة تقل  جاو %5.23ا جسعععععععام باملرتبة الثالثة بنسعععععععبة ت

 ق.%2.87املرتبة ا عرية بنسبة ت
سععنةق جاوب حياعععة  34 -25بينما را   وع النشععاط الرياعععم الاي مياحسعع  الشععباب السعععودي  للفبة العمرية مر ت

قل  جاوب %47ل23ة ررة القتم بنسععبة تقل  جاوب يف املرتبة الثا ية حياععع%41ل51املشععم يف املرتبة ا  ىل بنسععبة ت

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

(سنة24-15) (سنة25-34)

35.22%

31.25%

9.11%
10.33%

الذكور االناث
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قل  جاوب %4.36قل  جاوب حياعععععة اجلري باملرتبة الرابعة بنسععععبة ت%9.93بناو ا جسععععام يف املرتبة الثالثة بنسععععبة ت
قل  توعععح راس ا حقام ارطمام الشععباب السعععودية برياعععة املشععم مال تقتم %52ل2السععباعة يف املرتبة ا عرية بنسععبة ت

 الشباب السعودي بشكت لام برياعة املشم  ررة القتم.العمرل  ارطمام 
مر الشاباب السعععودياب يف %69.7 ختطلف د افال مماحسة الرياعة ب  الشباب الاروح  ات ال عيث أ  ما  سبط  

ة يسنةق مياحسعر الرياععة بتافعال حتسع  ساطهرل أما بالنسعبة للشباب الاروح يف الفبة العمر 34-15الفبة العمرية مر ت
ل يليه  مر مياحسو  %59.5سنةق فياع  أ  مر مياحسعععععععععععععععوهنا بتافال ال  يح لر النفس تبل   سبطه  34-15مر ت

.  ظقاح ة الفطياب مال الشععععععععبا  يف د افال مماحسععععععععة الرياعععععععععة %58.5الرياعععععععععة بتافال احملافظة لل  اللياقة البت ية لناو 
  أ   يف ظت  قل ا  تية اخلاسععععة برياعععععة الفطيابل يف عيطضععععح ميت الفطياب للافاظ لل  أ زاهنر لتالم الرشععععاقة 

 رثري مر الشبا  مياحسو  الرياعة لغرض الطسلية  قضاو  قل الفراغ يف  شاط مفيت.
سععنةقل فيأيت يف 34-15أما لر أسععباب لتم مماحسععة النشععاط الرياعععم لتى الشععباب ذروح  إ ال يف الفبة العمرية ت

قل بينما يأيت لتم توفر الوقل %48.3ل  ات ال %55.5رياععععععة تالاروح بنسعععععبة مقتمطها لتم الرغبة يف مماحسعععععة ال
 ق.%24.5ل  ات ال بنسبة %27.6الكايف يف املرتبة الطالية تالاروح بنسبة 

 ال ص  ة: .ج
يطفق معتت اخلخععوبة العمرية يف السعععودية مال االجتاس العاملمز عيث "عخععلل ات ال السعععودياب لل  ألل  معتت 

 سنةق". 34-30امرأة عمر الفبة العمرية ت 1000 الدة لكت  124.4عخوبة  رو 

 ال ماات: .د
شعععالل  تزيت  سعععبة  1000لكت  0.97سعععنةق ما  سعععبط  34-15يبل  معتت الوفياب للشعععباب مر الفبة العمرية ت

ب االوفياب للاروح ظعتت  ا ة أعععععععام معتت الوفياب لتى ات ال ب  الشعععععباب السععععععودي.  قت يعزى احتفاع  في
الاروح إىل عوادل السري بالتحجة ا  ىلز حبك  أ  لتد الشبا  الاير يقود   سياحاب يطجا ز ألتاد الفطياب الايت 

سنةق بسب  ا وادل املر حية 30-18يقت  سياحاب.ل للماً أ   بلغل  سبة  فياب الشباب الاروح يف الفبة العمرية ت
ب الوفياب لفبة الشعععععععععععباب بسعععععععععععب  فاير س روح  ا املسعععععععععععطجت مر إمجات  فياب الاروحل بينما بلغل عاال 26.7%

COVID-19 م. 2020 فاة فقط مر إمجا  املخععععععععععععاب  الشععععععععععععباب للربال الثاين مر لام  16ق بواقال %0.04ت
 ياع  لموما اةفاض  سعععععععبة الشعععععععباب الاير توفوا بسعععععععب  الوباو  رو ما يطسعععععععق تقريباً مال ا حقام العاملية حبك  أ  

 باو ر  مر رباح السر.أغل  عاايا الو 
سععنةق عيث  34-15 ظقاح ة  سععبة الوفياب لثال ألوام مططالية فقت اةفضععل  سععبة  فياب الشععباب للفبة العمرية ت

ق  قت يعود %0.97م إىل ت2020ق  اةفضل يف لام %0.98م ت2018بلغل  سبة الوفياب مر الشباب يف لام 
 سب  حئيس للوفياب ب  الشباب السعودي. ذلك الةفاض معتت ا وادل املر حية اليت تعت 
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 است دام الشباي الس  د  لتقناة الم   مات واالئصاالت

ق فقت جاو اسععععععطاتام الشععععععباب السعععععععودي للهاتف املطنقت تالارمق 2019 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخععععععاول 
 مقاح ة با اسوب. %97بنسبة 

 
ملرتبة الثا ية جت املكاملاب اهلاتفيةل  يف اأالسععععودي للهاتف الارم يف املرتبة ا  ىل مر  الشعععباب يعود اسعععطاتام 

مر أجت اسعطاتام شعبكاب الطواسعت االجطمالمل  يف املرتبة الثالثة السعطاتام اال   ل بخعفة لامةل  يف املرتبة ا عرية مر 
 أجت الطسلية  ال في . 

  

45.55%
41.16%

97.92% 97.69%

(سنة24-15) (سنة25-34)

الحاسوب الهاتف المتنقل الذكي
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 الي انف اليقاماة والت ماهاة

 لمالي الس  ديان:لالمؤش ات اليقاماة والت ماهاة ل شباي الس  د  من  .أ
 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخعععععععاول سعععععععنةق  34 -15تنولل اجلوا   الثقافية  ال فيهية للشعععععععباب السععععععععودي ت

كر را ل النسععبة لمجا  السعععودي   طلفة إعيث را ل النسععبة املبوية  ر  امل شععراب الثقافية  ال فيهية مر ق 2019
 .ا لل  تمشارتة الطلفاز يليها قراوة الخاف  اجملاب  يليها قراوة الكط ق

 
 األنشطة اليقاماة أو الت ماهاة التي يمارسها الشباي الس  د  مي وقت الا ا  .ي

أ شطة لل  ا رثر مياحسها الشباب السعودي  3الثقافية أ  ال فيهية مر ب  أر   لة شطةجاوب النسبة املبوية 
قاً تلطقرير اهليبة  فسععععععنةق مر امجا  السعععععععودي  الاير مياحسععععععو  أ شععععععطة  قافية أ  ترفيهية يف أ قاب الفراغ  34-15ت

از َث ا  ىل يليها مشعععارتة الطلفق عيث جاو اسعععطاتام برامج الطواسعععت االجطمالم يف املرتبة 2019العامة لاعخعععاول 
 قراوة الكط   الخاف.

97.11%

64.83% 64.75% 64.39%

39.25%

مشاهدة التلفاز قراءة الصحف والمجالت قراءة الكتب زيارة األماكن الترفيهية 
والثقافية

االستماع للمحطات االذاعية

النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية للشباب السعوديين من اجمالي السعوديين
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 اهتمام الشباي الس  د   األنشطة اليقاماة أو الت ماهاة داخل المم اة: .ج

سععععنةق  متى ارطمامه  با  شععععطة الثقافية أ  ال فيهية  34 -15السعععععودي  مر ت للشععععبابجاو الطوزيال النسععععى  
أرثر مر  خعععععف الشعععععباب مهطمو  إىل عت ما با  شعععععطة الثقافية أ   إ مجا  السععععععودي ل عيث إداعت اململكة مر 

 ق.2019 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخاول ال فيهية داعت اململكةل 

  
  

62.60% 61.50%

18.30%
13.80%

10.80% 9.10%

استخدام برامج 
التواصل االجتماعي

مشاهدة التلفاز قراءة الكتب والصحف ات المشاركة في المناسب
االجتماعية

يومشاهدة األفالم والفيد يواللعب بألعاب الفيد

قافية والترفيهية في أهم األنشطة الثقافية والترفيهية التي يمارسها الشباب السعودي من اجمالي السعوديين الذين يمارسون األنشطة الث
وقت الفراغ 

56%
23%

5%

16%

المملكةمدى اهتمام الشباب السعودي باألنشطة الثقافية أو الترفيهية داخل

مهتم إلى حد ما

لست مهتم جدا  

لست مهتم على اإلطالق

مهتم جدا  
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 اهتمام الشباي الس  د   األنشطة اليقاماة أو الت ماهاة خارج المم اة: .د
سععععنةق  متى ارطمامه  با  شععععطة الثقافية أ  ال فيهية  34 -15جاو الطوزيال النسععععى للشععععباب السعععععودي  مر ت

تضععععح أ  غالبية الشععععباب ال عيث ق2019 فقاً تلطقرير اهليبة العامة لاعخععععاول  مجا  السعععععودي إعاحج اململكة مر 
 غري مهطم  با  شطة الثقافية أ  ال فيهية عاحج اململكة.

 
  

  

34%

37%

23%

6%

إجمالي مدى اهتمام الشباب باألنشطة الثقافية أو الترفيهية خارج المملكة من
السعوديين

لست مهتم جدا  

لست مهتم على االطالق

مهتم إلى حد ما

مهتم جدا  
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 الاصل الياني: الدراسات السا قة:
سععععععععل التحاسعععععععة ا الية إىل حتليت ا  ظمة املوجهة ملنظومة قطاع العمت مال الشعععععععباب للطعرم لل  متى  ععععععععوق ما يطعلق 

ل  ذلك هبتم حتتيت  قاط 2030بالشعععععععععععباب يف تلك ا  ظمة  يطماشععععععععععع  مال الوجهاب املعموت هبا يف ظت حؤية اململكة 
  اقال   يط  بناو تخعوح لسعياسعاب تنظيمية تسعالت يف حتسع  بناو للي -إ   جتب-القوة يف تلك ا  ظمة   قاط الضععف 

أ ظمة العمت مال الشععباب يف رافة القطالاب  للي  مت االسععطعا ة بتحاسععاب مما لة أجريل يف  طمعاب أعرى  ذلك هبتم 
يف  ععععععععال    االسعععععععطفادة مر تلك الباول لطكو  ظثابة أدلة  برار  يط  االسعععععععطفادة منها يف حتليت الوععععععععال الرارر لة ظمةل

السععععياسععععاب املق عة لططوير قطالاب العمت مال الشععععباب.  قت تنولل تلك التحاسععععاب حبيث را  لكت منها  ات ارطمام 
حمتد فمنها ما را  ال ريز لل  اجلوا   املطعلقة برسععععع  السعععععياسعععععاب االجطمالية  آلياب تنفيارا لنت العمت مال الشعععععبابل 

 بل  أسععععالي  تعزيز املواطنة لنت الشععععبابل  راس التحاسععععاب تطنا ت بشععععكت أ  سععععبت متك  الشععععباب يف النهوض باجملطمعا
بآعر جا   أ  جوا   مر  االب ارطمام التحاسة ا الية اليت تعت ا  ىل مر  ولها حملياً اليت تطنا ت حتليت أ ظمة منظومة 

املطعلقة  طنا ت السععياسععاب  ا  ظمةالعمت مال قطالاب الشععباب. أما لل  املسععطوى احمللم فل  يط  ا خععوت لل  دحاسععاب ت
بالشعباب عات السعنواب اخلمس املاععية    ما يسعبق ذلك قت تكو  تنا لل أ ظمة  سعياسعاب مل يعت معموت هبا عيث 

افق مال و ا  ظمة  الطوجهاب العامة يف مجيال القطالاب  اليت مر بينها منظومة الشععععععععععععععباب شععععععععععععععهتب تغيرياب جاحية لطط إ 
.  للي  سيط  فيما يلم اسطعراض لتد مر التحاساب العربية 2020 بر امج الطاوت الوطمل  2030ة توجهاب حؤية اململك

 قليمية اليت تطنا ت سياساب  تشريعاب تنظ  قطالاب العمت مال الشباب  حتتيت أ ج  االسطفادة منها   ات

 الدراسة األول : مي مص :
ة لياب سعععععياسعععععاب الرلاية االجطمالية يف تنمية  قافة املواطنبعنوا  "حؤية مسعععععطقبلية لططوير آ ق2016دحاسعععععة تشعععععلىل 

لتى الشععععباب يف مخععععر"  رتفل راس التحاسععععة إىل حتتيت  اقال سععععياسععععاب الرلاية االجطمالية املوجهة لطنمية  قافة املواطنة 
ال حؤية مسطقبلية علتى الشبابل  حتتيت آلياب تطوير سياساب الرلاية االجطمالية لطنمية  قافة املواطنة لتى الشبابل    

لططوير آلياب سعععياسعععاب الرلاية االجطمالية يف تنمية  قافة املواطنة لتى الشعععبابل  تعطو مر التحاسعععاب الوسعععفية الطاليلية 
باسعععععععععععطاتام منهج حتليت احملطوىل  الطمت الباعث لل  إلتاد دليت لطاليت حمطوى التحاسعععععععععععاب  الباول السعععععععععععابقة العربية 

سعععععععاب الرلاية االجطمالية  املواطنةل  توسعععععععلل التحاسعععععععة إىل أ  سعععععععياسعععععععاب الرلاية االجطمالية جاو  العاملية املرتبطة بسعععععععيا
قل َث جاو ال تي  الثاين بسعععععياسععععاب %58.33االرطمام يف ال تي  ا  ت فيها بسعععععياسعععععاب الضعععععما  االجطمالم بنسعععععبة ت

قل  جاو %44.44املرتبة الثالثة بنسعععبة تقل يف ع  جاو االرطمام بسعععياسعععاب الطعلي  ب%55.56الرلاية الخعععاية بنسعععبة ت
قل  توسععت الباعث إىل أ ية  عععال حؤية للمية  %13.89االرطمام بسععياسععاب ا مر االجطمالم يف ال تي  الرابال بنسععبة ت

رأعت االياب اهلامة يف تخعععععايح مسعععععاح سعععععياسعععععاب الرلاية االجطمالية لضعععععما  الطاسععععع  املسعععععطمر  حتقيق جودة الوامج 
م الرؤية لططوير آلياب سعععياسعععاب الرلاية االجطمالية يف تنمية  قافة املواطنة لتى الشعععباب إىل اال طقات مر للشعععباب.  هتت
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مفهوم املواطنععة احملليععة إىل مفهوم املواطنععة العععامليععة.   تقوم لل   مولععة مر املبععادئ منهععا االل ام بوجود  قععافععاب  طلفععةل 
 ود ديا اب  طلفةل  فه  اقطخادياب العاملل  االرطمام بالش    الت لية. اع ام عقوا الغري  عريطه ل  االل ام بوج

 الدراسة الياناة: مي اليزا  : 
بعنوا  "سععععياسععععاب حلاية الشععععباب يف اجلزائر" عيث تنا لل راس التحاسععععة إشععععكالية ريف  قل2016دحاسععععة تالطي ل 

اجلتيتة  االسععع اتيجياب املطبعة يف ظت الطوجهابميكر تفعيت د ح الشعععباب مر عات سعععياسعععاب الرلاية املنطهجةل  ما رم 
يف اجلزائرل  رتفل التحاسعععععععععة إىل مراجعة سعععععععععياسعععععععععاب حلاية الشعععععععععباب يف اجلزائرل  مراجعة االسععععععععع اتيجياب املطبعة يف ظت 
الطوجهاب اجلتيتةل  الوسعععععوت إىل سعععععياسعععععاب قائمة لل  إشعععععرا  الشعععععباب يف ا ياة االجطمالية  السعععععياسعععععية  االقطخعععععاديةل 

امل راس التحاسععة الطقريرية لل  حتليت سععياسععاب الشععباب يف جا   تفعيت عررة امل سععسععاب الشععبابيةل  سععياسععة تنشععيط  ق
السياعة الشبابيةل  سياساب تشغيت الشباب.  عخائل أجهزة الشباب رالوراالب  الخنت ا الوطمل للطأم  لر البطالة 

يجياب يف اجلزائر.  توسععععععععلل إىل أ  اجلزائر ا طهجل لتة اسعععععععع ات  االسعععععععع اتيجياب املطبعة يف ظت الطغيرياب اليت تشععععععععهترا
العمت مال الشباب منها اس اتيجياب دل  تنمية قتحاب الشبابل  اس اتيجية الططبال  املراقبة  الطتقيقل  اس اتيجية الطوجي  

  د ح ي د    شعععباب يف اجلزائر هل االحشعععاد  االسعععطثماحل  اسععع اتيجية الطأ ري مر عات القيادة الفكرية.   علخعععل إىل أ  ال
يف املشعععاحرة اجملطمعية إال أ  بعض السعععياسعععاب املرتبطة بالشعععباب تقليتية  تنطهج النمط الكاسعععيكم الاي يرتكز لل  جلوو 
الشععباب للم سععسععاب.  أ سععل التحاسععة بأ ية بناو اسعع اتيجية  طنية للشععباب تكو  إطاحاً  طنياً  مرشععتاً ملا ُ  لمل  يف 

الشبابل مر عات العمت مال رافة اجلهاب املعنية بالشباب لل  املسطوى الوطملل  اسطقطاهبا لطوعيت اجلهت الوطمل.  ات 
 تعتيت الطشععععريعاب الازمة لطوفري مظلة  مرجعية موعتة لقطاع الشععععبابل  تعزيز الطعا    الطنسععععيق ب  رافة اجلهاب املعنية 

ة حبيث لى اعطياجاب الشععععباب املطزايتةل  تطوير  حتتيث برامج املرارز الشععععبابيبالقطاع.  تأسععععيس مرارز شععععبابية اوذجية ت
تشمت برامج تتحيبية   قافية  اجطماليةل  تتحي  القياداب الشبابيةل  تنويال برامج   سائت الطوجي  الوطمل مر عات اشرا  

تعريفه  بآعر امل سععسععاب.  تعزيز  قافة الشععباب   امل سععسععاب الشععبابية  االلامية  التينية  ال بوية  االجطمالية  غريرا مر 
املسععععععطجتاب  املطغرياب الثقافية  االجطمالية املعاسععععععرة ليكو وا أرثر معرفة  قتحة يف الطعامت مال راس املسععععععطجتابل   عععععععال 

 مشر ع للعمت الططولم  عتمة البيبة  تنمية اجملطمال بالطنسيق مال اجلهاب ذاب العاقة.

   اق:الدراسة اليالية: مي ال
بعنوا  " و سععععياسععععة اجطمالية متكينية للنهوض بواقال الشععععباب العراقم" عيث   ق2016دحاسععععة تاملشععععهتاين  آعر   

ا طلقل التحاسعععة يف الطعرم لل  السعععياسعععاب  الوامج اليت هتتم إىل النهوض بواقال الشعععباب مر عات ال ريز لل   ا ة 
لواقال ب  حتقيق ا تماجه  يف القطالاب املاطلفة  أ ت احملا ح  النهوض باحما ح أسعععاسعععية  اليت يط  لر طريقها متك  الشعععبا

الطعليممل  ال ريز لل  أر  العوامت اليت تتفال إىل العمت  حسعععععععع  سععععععععياسععععععععة الطمك  يف راا اجلا  ل  احملوح الثاين من   رو 
لل  اجلوا    يةل مر عات ترريز الباعثال ريز لل   اقال العمت  الطشععععععععععغيتل  احملوح الثالث  تنا ت حموح املشععععععععععاحرة اجملطمع
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العلمية يف حسععع  السعععياسعععاب املناسعععبة لطمك  الشعععباب العراقم.  رتفل التحاسعععة إىل العمت لل  توفري الواقال الطعليمم لر 
 دماج الشباب يف املنارج الطعليمية ذاب الطابال العلممل  تعزيز قتحاب الشباب مر أجت تطوير تكنولوجيا املعلومابإطريق 

 النهوض بالواقال الطنموي.   ععععععال سعععععياسعععععة فاللة يف مواجهة االعطاالب يف سعععععوا العمت رتفها اسعععععطيعاب العاطل  لر 
العمت  إُاد فر  للطوظيف  تبمل  ظام القر ض اخلاسعععععة بالشعععععبابل  أ  يكو  للشعععععاب د ح فالت يف املشعععععاحرة اجملطمعيةل 

ة افية.  توسععلل التحاسععة إىل أ  العراا ال ميطلك سععياسععة فاللة يف مواجهسععواو يف املشععاحرة السععياسععية أ  االجطمالية أ  الثق
لشععععباب  ال ا الشععععباب العطواواملعتالب املرتفعة لنمو القوة العاملة  سععععوا العمتل  ال توجت سععععياسععععة ملواجهة سععععياسععععة فقر 
حاسعة بأ ية الطوج   أ سعل التسعيما اخلُر   تشعغيله  لل  الناو املناسع ل  عععف املشعاحرة اجملطمعية للشعباب العراقم. 

 و تعزيز  تطوير قتحاب الشباب لو الطنمية اليت تعطمت لل  تكامت حأس املات البشري بوسف  املساح املوج  هلال  املسا اة 
ب  اجلميال يف االلطااا بالنظام الطعليمم الشعععامت  حتقيق فر  تعلي  مطكافبة مر عات الطوسعععال يف املتاحس  حفال مسعععطوى 

اجلودة فيها  االبطكاح  تنمية املهاحاب العلمية  املهنية.   ععععععال سعععععياسعععععة حمتدة  فاللة ملواجهة  الطعليمية  ععععععما رجاب املا
االعطات يف سعععععععوا العمت  توفري فر  دل  مشعععععععاحيال الشعععععععباب لر طريق املنظماب احمللية  الت لية متلومة مر ا كومة. 

 راب احمللية  الت لية  املشاحرة يف لملية الطنمية املسطتامة. تشجيال الشباب لل  املشاحرة الفاللة يف امل مت

 :أ   ربيالدراسة ال ا  ة: مي 
مقل بعنوا  "برامج   االب متك  الشباب يف إماحة أبو ظى"  رتفل راس التحاسة 2020دحاسة تا مادي  الغرايبةل 

إىل حتليععت حمطوى برامج متك  الشعععععععععععععععبععاب يف إمععاحة أبو ظىل  ذلععك مر عات الطعرم لل  برامج الطمك  اليت تقععتمهععا 
ق بر ا اً مر 26التحاسععععة املنهج النولمل   لل لينة التحاسععععة ت امل سععععسععععاب ا كومية يف إماحة أبو ظىل  اسععععطاتمل راس

برامج متك  الشعععباب يف اجلهاب املسععع  لة لر تلك الوامج يف إماحة أبو ظى.   ت  طمال التحاسعععة لل  اجلهاب ا كومية 
اب امليتا ية ت لمت الزياح اليت تقتم عتماهتا  برا ها للشععععععععععععععباب يف إماحة أبو ظى.  قت مت اعطياح  طمال التحاسععععععععععععععة مر عا

للجهاب ذاب االرطمام ظجاالب الشععععععععععععععبابل باسععععععععععععععطاتام املنهج النولم.  مت االلطماد لل  لتد مر ا د اب منها  بناو 
قائمة مر امل شراب  ا بعاد اخلاسة بالطمك ل  أداة لطاليت املضمو  مر عات حتليت الكطيباب  املطوياب اخلاسة بوامج 

وسععلل التحاسععة إىل لتد مر النطائج أ ها  حرزب برامج متك  الشععباب لل  تنمية املهاحاب ا ياتية اليت متك  الشععبابل  ت
متكر الفرد مر اختاذ القراحاب السليمة  املشاحرة الفاللة  املسا ة االُابية لل  مسطوى اجملطمال  ا سرة  الفرد  تعزيز جودة 

ةل طوى اجملطمال مر عات ا لمات الططولية  تأسيس املشاحيال الخغرية  املطوسطا ياةل  أغلبها حرزب لل  املسا ة لل  مس
 املشععاحرة الفاللة يف القضععايا اجملطمعية مر عات برامج  الس الشععبابل  أ سععل التحاسععة بأ ية تفعيت السععياسععاب الوطنية 

لقراح  اع ام لم  املشعععععععاحرة يف سعععععععنال ااملوجهة  و متك  الشعععععععبابل  تبمل برامج تتمج ب  الطمك  االقطخعععععععادي  االجطما
مل  أ ية إُاد آلية تنسعععيق مشععع رة 2030ااعر ملواجهة الطاتياب اليت تواج  الشعععباب  حتقيق أرتام الطنمية املسعععطتامة 

ب  اجلهاب ا كومية يف إماحة أبو ظى مر عات تخععععمي  مبادحاب  مشعععع رة عععععمر إطاح لمت م سععععسععععم تكاملم   و  
 ح  املس  لياب ب  رافة اجلهاب املس  لة لر متك  الشباب.   حمتد ا د ا
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 الدراسة ال امسة: مي مالازيا:
بعنوا  "حملة لر النظام املاليزي يف قوا   تطوير الشععععباب" عيث   قل(Yeon et al.,2016دحاسععععة يوير  آعر   

واطن ل  تعادت راس النسعععععععععبة ما يقاحب مر إمجا  امل %49أرتب التحاسعععععععععة لل  أ  فبة الشعععععععععباب يف ماليزيا ال تقت لر 
 السععععععععياسععععععععيةل    االقطخععععععععاديةل الطعليميةلمليو  شععععععععال.  بالطا ل ف هن  يسععععععععا و  يف ازدراح ماليزيا مر الناعية  13.74

 االجطمالية.  لموماًل  مر عات حتليت ا  ظمة  القوا   اخلاسععععة بططوير الشععععباب توسععععلل التحاسععععة إىل أهنا مناسععععبة مر 
النظريةل أما مر الناعية الططبيقيةل فيبت  أ  رنا  علًال فعل  سععععععععععبيت املثات رنا  فجوة ب  أفراد  طمال الشععععععععععباب  الناعية

عتة للشباب. 
 
تد مر مخس لشرة سنة عىت أحبع  سنةل  راا بت حس خيلق  ولاً مر الطعمي  يف ا  شطة  الوامج امل  الاي حي 

الية ب القا و ية للنظام املاليزي فيما يطعلق بقوا   تطوير الشعععععععععباب  حتتيات  ا  هتتم راس التحاسعععععععععة إىل مناقشعععععععععة الطاتيا
 املسععععطقبلية.  الطمتب راس التحاسععععة لل  منهج  أسععععاسعععع   ا املنهجية الكمية  املنهجية الكيفية. أما بالنسععععبة للمنهجية 

شععبابل بينما لمت ب يه  جتاس قوا   تطوير الالكمية فقت   زلل اسععطبا ة لل  فبة الشععباب يف ماليزيا للطاقيق يف متى  ل
املنهجيععة الكيفيععة إىل حتليععت مععتى  لم الشعععععععععععععععبععاب جتععاس قوا   تطويرر   ذلععك مر عات الطقيي  الععتقيق لكععت جععا عع  مر 
جوا   ا عكام القا و ية املطعلقة بقوا   الشععباب.  توسععلل التحاسععة إىل أ  رنا  مشععاحرة مر  زاحة الرياعععة  الشععباب يف 

ولية الشععباب عيات ما خيخععه  مر قوا  ل عيث بلغل  سععبة الشععباب الاير ي تحرو  تلك القوا   مر عات ا غماسععه  ت
مر عات ا تماجه  يف الفعالياب اجملطمعية اخلاسعععة  %72.3مال مقاح ًة  %66.6يف مشعععاحيال  فعالياب الوزاحة ما  سعععبط  

مر عات الطعلي  الطقليتي.   أ سل التحاسة إىل  %56.9مر عات  سائت اتلام   سبة  %69.3بالشباب   سبة 
ل 2020أ   ظا أ  الشباب املاليزي يلع  د حاً راماً يف مسالتة ا كومة لل  حتقيق أرتافها لطخبح د لة مطقتمة يف لام 

إىل تطوير رافة اجلوا   الوطنية  مر ذلك الوعتة الوطنية االجطمالية  االقطخعععععععععععععععاد  2020فيج  أ  هتتم حؤية ماليزيا 
 العتالة اجملطمعية  االسععععععععععطقراح السععععععععععياسععععععععععم   ظام ا ك   جودة ا ياة  غرس القي  االجطمالية  الر عا ية  اال طماو الوطمل 

ار  راس الفبة يف ب  الشعععععباب يف ماليزيال  ذلك لط سععععع مفهوم الثقة.  بالطا  ُ   شعععععر مجيال املواد القا و ية املطعلقة بالك 
 جناق ا جهزة ا كومية.

 أوله االستاادة من الدراسات السا قة:
مر عات مراجعة بعض التحاسععاب العربية  اتقليمية اليت تنا لل  االب ذاب سععلة بسععياسععاب العمت مال الشععبابل يظهر 

مراجعة مسطمرة لسياساب العمت مال راس الفبة مر فباب اجملطمالل لل  أ  رنا  ارطمام بطاس   اقال العمت مال الشباب   
الطباح الشباب أر  املواحد البشرية اليت يطوقال أ  تسار  يف لجلة الطنمية  االقطخاد.  ختطلف طبيعة   االب ال ريز  العمت 

نا  تنويال  قت حأينا أ  يكو  ر مر د لة  عرى لل  عسععع  الطوجهاب السعععياسعععية  اخلطط الطنمية املعموت هبا يف رت بلت.
يف  االب ارطمام التحاسعععععععاب  يف االسعععععععطفادة مر الطجاحب  املماحسعععععععاب يف البلتا  اليت مت االسعععععععطناد لليهال  يطضعععععععح مر 

 التحاساب السابقة أ  رنا  أ ج  تشاب  ب  راس التحاساب العلمية  ب  التحاسة ا الية 
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ة ا الية يف حتتيت  اقال السعععياسعععاب يف  ات الشعععباب إال أ  راس ق مال التحاسععع2016عيث تطفق دحاسعععة تشعععلىل  -
التحاسعععة تررز لل  سعععياسعععاب الشعععباب يف  ات املواطنة بينما تررز التحاسعععة ا الية لل  حتليت السعععياسعععاب يف رافة 

ة يف فقطالاب العمت مال الشعععععععبابل  اليت مر ععععععععمنها اهلوية الوطنية  الثقافية مر عات مراجعة أ ظمة قطاع الثقا
 لمل  مال الشباب. 

ق عيث رتفل راس التحاسععععععععة إىل مراجعة سععععععععياسععععععععاب حلاية 2016تطفق التحاسععععععععة ا الية مال دحاسععععععععة تالطي ل  -
الشععباب يف اجلزائرل  الوسععوت إىل سععياسععاب مق عة يف  ات الشععباب  راا يطفق مال التحاسععة ا اليةل  اليت تسععع  

 .2030لططناس  مال مطغرياب املرعلة  توجهاب حؤية اململكة ملراجعة أ ظمة العمت مال الشباب هبتم تطويررا 
ق عيث ا طلقل للطعرم لل  السياساب  الوامج اليت 2016تطفق التحاسة ا الية مال دحاسة تاملشهتاين  آعر    -

هتتم إىل النهوض بواقال الشعععبابل إال أهنا ختطلف لر التحاسعععة ا الية يف رو  راس التحاسعععة تاملشعععهتاين  آعر   
ق حرزب لل   ا ة حما ح فقط  رم الطعلي   العمت  الطشععغيت  املشععاحرة اجملطمعيةل  يف ع  التحاسععة ا الية 2016

أرثر  ولية يف القطالاب عيث سععطعمت أيضععاً لل  حتليت أ ظمة العمت مال الشععباب يف قطالاب ال في   الرياعععة 
  يف املنظومة ا منية.

مق بعنوا  "برامج   االب متك  الشباب يف إماحة أبو 2020مادي  الغرايبةل تطفق التحاسة ا الية مال دحاسة تا  -
ظى" عيث اتفقل التحاسععطا  عوت أ ية الوسععوت إىل سععياسععاب مق عة للعمت مال الشععبابل بينما اعطلفل راس 

طوى برامج مق هتتم إىل حتليت حم2020التحاسعععععععة مال التحاسعععععععة ا الية يف رو  راس التحاسعععععععة تا مادي  الغرايبةل 
متك  الشععباب يف إماحة أبو ظىل  ذلك مر عات الطعرم لل  برامج الطمك  اليت تقتمها امل سععسععاب ا كومية 

 يف إماحة أبو ظى. 
ق دحاسععة بعنوا  "حملة لر النظام املاليزي (Yeon et al.,2016تطفق التحاسععة ا الية مال دحاسععة يوير  آعر    -

 رلطا التحاسعععععط  تطفقا لل  حتليت ا  ظمة لقطالاب العمت مال الشعععععبابل إال أ   يف قوا   تطوير الشعععععباب" يف أ 
ق لل  أهنا تررز لل  حتليت متى  لم (Yeon et al.,2016التحاسة ا الية ختطلف مال دحاسة يوير  آعر   

ملطعلقة ا الشععععععععععباب جتاس قوا   تطويرر   ذلك مر عات الطقيي  التقيق لكت جا   مر جوا   ا عكام القا و ية
بقوا   الشععععبابل أما التحاسععععة ا الية فطقوم لل  حتليت ا  ظمة  السععععياسععععاب اخلاسععععة بكت قطاع  املعموت هبا يف 

 تنظي  لمت الشباب يف رت قطاع.
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 الاصل اليالث: التياري ال الماة مي ميال ال مل ما الشباي:
  الططوح يف  ات تنظي  قطاع الشعععععععبابل  قت مت اعطياح  اليسعععععععطعرض راا اجلزو مر التحاسعععععععة لتداً مر الطجاحب العاملية 

د ت لاسععععععععععععععطفادة مر جتربطها يف تنظي  قطاع لمت الشععععععععععععععباب هبال ملا متيزب ب  راس الت ت مر قتم الطجربة يف تنظي  لمت 
 رم د لة  ةيالشعععععبابل  الكثرة يف لتد املنظماب الشعععععبابية املسعععععجلة.  مر ب  راس الت ت الثالل مت اعطياح د لة إسعععععام

ماليزيا  اليت تبنل تخعععوحاً للطنمية مر  اقال اجملطمال اتسعععاممل برغ  اال فطاق لل  الثقافاب ا عرى  ا فكاح ا تيثة للطنمية 
  الططويرل فقت جنال ماليزيا يف بناو اوذج عتيث لطنمية الشباب د   اال ساخ مر اهلوية التينية  الثقافية. 

اوب جماليزيا يف روهنا د لة إسععععامية تسععععع  إىل لتم تعاحض هنضععععطها مال قيمها اتسععععاميةل  قت  تطشععععاب  اململكة مال د لة
لل  أ ية القي  اتسعععععامية  العربية  حسعععععوعها يف اجملطمال السععععععوديل  لل  أ  اتسعععععام منهج  م رتة 2030اململكة  حؤية

 هلا.عياة  مرجال لة ظمة  الطوجهاب للباد  دافال للطنمية  ليس لائقاً 

 فيمعععا خيل الطجربط  ا عري ل فقعععت مت اعطيعععاح جتربعععة الواليعععاب املطاعععتة ا مريكيعععة  هنعععا د لعععة موجهعععة  م  رة لكثري مر 
السعععععياسعععععاب  االقطخعععععاداب يف العخعععععر ا تيثل بثقافطها  أ ظمطها  اليت مت االقطباس مر أ ظمطها اتداحية  الطعليمية يف رثري 

لوالياب املطاتة ا مريكية مر الطماد ربري يف سعععععععياسعععععععطها  أ ظمطها لل  ا دلة العلميةل رما مر د ت العاملل ملا تطسععععععع  ب  ا
متيزب باسععععطجابطها لاعطياجاب ا سععععاسععععية للسععععكا  بكت فباهت   املر  ة يف االسععععطجابة للطغيرياب يف أ ظمة العمت  الطعلي  

تيثةل ي  أ ظمة  سععياسععياب اململكة يف توجهاهتا ا  الخععاة عىت تطناسعع  مال االعطياجاب املعاسععرة. ا مر الاي تسععع  إل
لطاقيق املر  ة يف االسععطجابة  الطعتيت ظا تقطضععي  االعطياجاب السععكا يةل رما أ   قافة الشععباب احمللية تأ رب بشععكت ربري 

 .أقرب للواقال ةبالثقافة ا مريكية عاسة يف العمت  الطعلي  مر عات االبطعال  اتلام مما ُعت االسطفادة مر الطجرب

اململكة املطاتة بناًو لل  جتربطها اليت تعت مر أقتم الطجاحب يف العمت مر أجت الشععععبابل  رم مر أقتم الت ت  مت اعطياح 
اليت لتيها تنظي  قا وين عا  بأ شعععطة الشعععباب الامنهجيةل  أيضعععاً لكو  القطاع ا كومم فيها يطامت مسععع  ليط  بشعععكت 

 مال اململكة العربية السعودية.  أساسمل   رم بالك تطشاب 

سععععنة  رم بالك تق ب مر حتتيت ماليزيا لفبة الشععععباب  34إىل 15اململكة العربية السعععععودية فبة الشععععباب العمرية مر حتتد 
سععععععععععععععنةل  24-18ب   ا مريكية  احملتداملطاتة  مر الواليابسععععععععععععععنةل  ختطلف لن  يف رٍت 24-15العمرية فيها احملتدة ب  

لشعععععععععععععععبعاب ا املطاعتة لفبعة. عيعث يق ب حتعتيعت الفبعة العمريعة فيهمعا حتعتيعت ا م  19إىل  13مر  املطاعتة  احملعتد اململكعة 
 سنة.24-15  الاي يقال ب  العمرية

وت تطوح مفهوم العمت للشعععععباب مر الرلاية إىل املشعععععاحرة اتُابية يف الطنميةل  حت  يظهر مر مراجعة تاحيت الطجاحب العاملية
اجتاس قطاع تنظي  الشععباب برؤيط  مر التلوة إىل دل  مشععاحرة الشععباب يف الطنمية إىل الطباح الشععباب أعت أسععوت الطنمية يف 
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قطالاب الشععععععععباب  ا كوماب  الطأرت مر جناق السععععععععياسععععععععاب املقتمة مر  الت لة  اليت ُ  االسععععععععطثماح فيها. رما يظهر
 ماومطها  جناعها.

 .تنا ت راا اجلزو جتاحب  ال د ت  رم اململكة املطاتةل  الوالياب املطاتة ا مريكيةل  ماليزيا قت 

 :المم اة المتحدة
أ ح بية ملكية دسطوحية احتادية تطكو  مر أحبال أقالي   إجنل ا  إيرلنتا الشمالية  اسكطلنتا   يلزل مت  اململكة املطاتة د لة    

 183.  اعطلل املرتبة اخلامسة مر أست YDIتخنيفها مر ب  د ت العشر ذاب امل شر املرتفال يف تنمية الشباب العاملم 
د لة.  يطوىل مكط   لس الوزحاو مسععععععععععععع  لية  170لث مر أسعععععععععععععت مل  املرتبة الرابعة ب  د ت الكومنو 2016د لة يف لام 

سعععععععياسعععععععة الشعععععععباب بعتما ا طقلل املسععععععع  لية مر  زاحة ال بية  الطعلي ل  يررز  لس الوزحاو لل  الوامج الوطنية  يوفر معظ  
 املاخخاب  اخلتماب للشباب لل  املسطوى احمللم للاكومة.

تطوير سياسط  يف اململكة املطاتة إىل منطخف القر  الطاسال لشر عىت أ اعرسل ميكر إحجاع أسوت العمت مال الشباب       
 مال إ شاو  مولة مر املنظماب اخلريية املعنية بطوفري مرافق أ قاب الفراغ للشباب. 

 لل  لكس عرراب الطعلي  السعععععععععابقة اليت را ل تنشعععععععععأ  فراد الطبقة العاملةل ظهرب عرراب مهطمة بالشعععععععععباب مر أفراد 
طبقة العاملة أ فسه ل  را  ي نظر إىل راس ا  شطة الطعليمية لل  أهنا مسا ة عيوية لضما   اسطتامة الطضامر الطبقمل ال

 بععالععك رععا ععل رععاس ا ررععاب املهطمععة بععالشعععععععععععععععبععاب ختطلف لر العمععت مال الشعععععععععععععععبععاب الععاي  عرفعع  اليوم مر  ععاعيععة اهلععتم 
  االس اتيجية.

طمالم يف أ اعر القر  الطاسععععال لشععععر تغريب راس املماحسععععة مر ال ريز لل  الطعلي   مال تغري الوعععععال االقطخععععادي  االج    
جععة إىل  رم الفبععة اليت عععتدب يف تلععك الف ة لل  أهنععا ف ة حبععا-فقط إىل ال ريز لل  عععاجععة د حة ا يععاة إىل املرارق  

اب اررة   جود لتد مر املرارق   الشعععععععبارطمام  حلاية باتععععععععافة إىل الطأدي  لعاسعععععععة بعت االسعععععععطغناو لر العمالة غري امل
 عاحج دائرة الطعلي  أ  العمت. 

ل أدى الععالر ا عاقم املنطشعععععععععععععععر يف الخعععععععععععععععاععافععة املطعلق عوت جنوق املرارق ل إىل قيععام ا كومععة 1959حبلوت لععام     
مم معر م باسعع  تقرير ل سععتح تقرير عكو 1960الويطا ية بالنظر يف اسععطجابة  طنية لطلبية اعطياجاب الشععباب.  يف لام 

أ جز ا اجة إىل أ  تطامت الوراالب ا كومية احمللية مس  لية توفري ا  شطة الامنهجية  The Albemarleألبيماحت 
لشعععععباب ا  العامل  مالللشعععععبابل  مر راا املنطلق  لت القطاع القا وين خلتمة الشعععععبابل    ت مرة ظهرب مرارز الشعععععباب 

  مجيال أ او بريطا يا.بت ام رامت  بأجر رامت يف
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مل يكر العمت مال الشباب يف اململكة املطاتة يطختح قائمة أ لوياب سا عم السياسابل  لكر سرلا  ما طات العمت     
مال الشعععععباب لواق  الخعععععتماب االقطخعععععادية يف منطخعععععف السعععععبعينياب مر احتفاع أسععععععاح النفطل  ا زماب املالية الويطا ية 

ية اليت فرعها سنت ا النقت الت   لل  ات فاا العامل فبتأب حما الب الطاس  يف  قل مبكر يف ا عرىل  القيود القاس
ل مر قبت ماحغريل تاتشر  زيرة الت لة للطعلي  آ اا  ل ريز اال طباس يف العمت مال  الشباب لل  ا رتام اليت  1971لام 

االجطمععاليععة العععاليععة"  "الشعععععععععععععععبععاب الععاير يطضعععععععععععععععح أهن  حتععتدرععا الععت لععةل  مر تلععك ا رععتام "املنععاطق ذاب االعطيععاجععاب 
حمر مو "ل َث بعت ذلك  يف ظت إداحة عكومة تاتشعععر يف مثا ينياب  تسععععينياب القر  املاععععمل أسعععبح راا الطاسععع   ترريز 

 مالعمت مال الشباب أرثر منهجية عمر اتداحة ا كوميةل  مت إعباح العامل   مال الشباب بشكت مطزايت بوجوب اسطهتا
 لمله  إلطاو ا  لوية جملمولاب مثت الشباب العاطل  لر العمتل  الشباب املعرع  خلطر االجنرام إىل اجلرمية. 

حبلوت راس املرعلة السععياسععيةل را ل اجتاراب السععياسععة اخلاسععة بعمت الشععباب يف د ت اململكة املطاتة ا حبعة قت تبالتب 
 .  لالك سيكو  ال ريز فيما سيأيت لل  إجنل ا فقط.بالفعتل  يف بعض ا االب تباينل بشكت ربري

م  اسعععععععععلل عكومة "عزب العمات اجلتيت" لل  هنج اتسعععععععععاعاب السعععععععععياسعععععععععة االجطماليةل  جرب 1997يف لام       
حما الب مطكرحة تلادة ريكلة  حتتيث اخلتماب العامة بشعكت جاحيل  حتررل اسع اتيجياهتا املبنية لل  حموحير باععطراد 

س توفري العمت مال الشعععععععععبابل  متثت ذلك يف مبادحاب  ال فشعععععععععلل ا  ىل منها  طيجة ا طهاج العمت لل  تطبيق حموحي جتا
االس اتيجية يف آ   اعت لطنفيارال  را  مر املقرح هلاس املبادحة أساً أ  تسطول  عتمة الشباب مر عات إ شاو عتمة 

لوماب   خععائح  إحشععاداب  دل  عكومية يف اململكة املطاتة ق  رم عتمة معConnexionsدل  الشععباب الشععاملة ت
 بعت قا و  الطعل   املهاحاب.  2000لاًما ل  قت مت إ شاؤرا يف لام  19   13للشباب الاير ت ا ق ألماحر  ب  

 ا  يف ع  جنال املبادحتا  ا عريا  فكا  هلما أرو ا  ر لل  لمت الشباب مر عيث ريفية تخميم   تقتمي ل   

-Resourcing Excellent Youth Services-DfESمبادحة "دل  مواحد عتماب الشعععباب املمطازة" ت -
 ق  اليت رما يوعم اتها حرزب بشكت عا  لل  عتمة الشباب  اا اح املباشرة لل  لمت الشباب.2002

بكثري لل  إلادة ق  را  ترريزرا أ سععععععععال Every Child Matters-DfES-2003 مبادحة "رت طفت مه " ت -
 تنظي  مجيال اخلتماب املقتمة لةطفات  الشباب مر عات السلطاب احملليةل ظا يف ذلك لمت الشباب.

ل أسبح راا اتطاح ا كومم لطاطيط  تقيي  العمت مال الشباب  قياس  رجات ل يهيمر ليس فقط 2008 حبلوت لام    
ا لل  العتي احملليةللل  عتماب السعععلطة  ت مر منظماب الشعععباب الططوليةل عيث مت حتويل  بشعععكت مطزايت مر  لكر أيضعععً

قبت عزب العمت اجلتيت إىل ذحاع لسععععععياسععععععة الت لةل  حع  سععععععا عو السععععععياسععععععاب  العتيت مر املتيرير  بعض العامل  مر 
 الشباب هباا ا مر بالطباحس مفيًتا يف زيادة املساولة  حفال مسطوى اجلودة.
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ألط  إطاح العمت الشععععععامت لسععععععياسععععععة الشععععععباب يف عزب العمت اجلتيت ترريزًا جتيًتا لل  تعزيز لل  اجلا   اتُايبل     
تأ ري الشعععععععععباب يف اخلتماب اليت تلى اعطياجاهت ل ظا يف ذلك  فوذر  يف سعععععععععنال القراح  ختخعععععععععيل املواحد. فكا  مر امله  

لية ناديق ملشععاحيال  أ شععطة الشععباب احملبشععكت عا  إ شععاو فر  للشععباب  سععناديق حأس املات للشععبابل مال منٍح مر الخعع
اليت تقرحرا جلا  الشعععععععععباب احمللية اليت تعمت باسعععععععععطقالية ربرية. يف الوقل  فسععععععععع ل را ل ا كومة تخعععععععععر لل  أ  أ شعععععععععطة 

 الشبابل  عاسة الشباب "احملر م "ل ُ  أ  تكو  "إُابية"   "بناوة".

 أطلقل يف إطاح ا كومة االئطافية   Positive for Youth – UKاتُابية للشباب "  جاوب السياسةلالك   
ل  رم   يقة سعععععععععععععياسعععععععععععععاب مجال فيها رافة 2013 عت ل يف  2015إىل  2010للماافظ   التميقراطي  الليوالي  مر 

سععععععععععععنةل  يط  تطبيق لتد مر  19  13السععععععععععععياسععععععععععععاب ا كومية يف إجنل ا  املطعلقة بالشععععععععععععباب الاير ت ا ق ألماحر  ب  
سععاب املشععمولة هبا يف مجيال أ او اململكة املطاتةل مثت السععياسععاب اخلاسععة بوزاحة التاعلية   زاحة العتت  إداحة العمت السععيا

  املعاشاب الطقالتية   زاحة التفاع.

ُابية ا طهجل راس السععععععععععععياسععععععععععععاب هنجاً مغايراً لما را  يف السععععععععععععابق مر لتة جوا  ل أ ها ال ريز لل  الرؤية ات       
باب بكو   مسععععععع  الً  يعمت جبتل   حفض الرؤية السعععععععلبية النمطية للمرارق .  ال ريز رالك لل  مسعععععععالتة الشعععععععباب للشععععععع

للنجاق  ليس فقط منعه  مر الفشععععععععت. رما أهنا أرتب لل  قياس جناق السععععععععياسععععععععاب  الوامج  فقاً لالك ليكو  ال ريز 
 نطائج السلبية .لل  النطائج اتُابية اليت حيققها الشباب  ليس لل  ال

حرزب  السعياسعاب أيضعاً لل  مشعاحرة الشعباب يف سعنال القراح  فال اخلتماب ا الية املقتمة هل   إلطائه  ا ق         
يف إتاع أسواهت   حأيه  فيهال  أيضاً لل  مشاحرة امل سساب اخلريية  املنظماب الططولية ا عرى مال الشبابل رما حرزب 

  الفر  عيث الطزمل ا كومة بطقتمي املسععالتة املبكرة  الفعالة ليطمكر مجيال الشععباب مر حتقيق السععياسععة لل  مبتأ تكاف
أقخععععععععع  اسعععععععععطفادة مر مواربه ل  تقليت تأ ري السعععععععععلبياب اليت مر ا هبا  منعها مر اال طقات مر جيت إىل اجليت الطا ل  دل  

  تقليت الطفا تاب أ  لتم املسا اة  الخاية.ا را  االجطمالمل  معاجلة فقر ا طفاتل  منال جرائ  الشبابل 

  ععععععععال السعععععععياسعععععععة أ  الطتعت  املسعععععععالتة املبكرة ال تقطخعععععععر لل  دل  السعععععععنواب ا  ىل مر عياة الطفتل بت رم     
مسعععععععععالتة مسعععععععععطمرة  ممطتة إىل سعععععععععر املرارقة لنت ا اجة إليها عسععععععععع  الظر م  البيبة احملليةل  اليت ميكر أ  تازم بعض 

ب  الطبيعة املسعععععععععطمرة أ  املطكرحة  رماهن ل  الطبيعة غري املسعععععععععطقرة لعائاهت . رما أرتب لل  حتتيت  قل الشعععععععععباب بسععععععععع
ا اجة إىل راس املسععالتة  تقتميها للشععباب  لائاهت  لل   ج  السععرلة عيث سععيمنال تخععالت املشععارت  الطسععب  يف مزيت 

 مر الضرح.
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 لتة أرتام  قة لل الو ياحتكزب السياسة ا كومية املوجودة يف 
دل  الوالتير  ا سععععععععععر بالطباحر  مقتمم الرلاية ا سععععععععععاسععععععععععي  لتل  أطفاهل  منا الوالدة  عىت سععععععععععمل  املرارقة.  .1

فوعععععععععععععل حتل راا اهلتم لتة تتابري لضعععععععععععما  متك  آباو املرارق  مر الوسعععععععععععوت ا فضعععععععععععت إىل املعلومابل 
ألف أسعرة تعاين مر مشعارت  120 الطتعت بشعكت مكثف مال  ملسعالتة ااباو الاير يواجهو  مشعارت معينةل 

مطعتدة مر عات بيا  "سياسة السنواب الطأسيسية" الاي عتد ريف سطعمت ا كومة مال املهني  يف القطال  
إدعات ترتيباب جتيتة تجازة أمومة أرثر  العام  الططولم لطاسععععععععععععععع  تقتمي التل  لةمهاب  ااباو مر عات

 ود مرارز حلاية بسالاب مر ة لتل  ااباو  ا مهاب.دل   جمر  ةز   
الطأرت مر جناق الشععععععععباب يف الطعلي   ا خععععععععوت لل   ظيفة.  يف سععععععععبيت ذلك مت اختاذ تتابري منها قا و  الطعلي   .2

ل  اتسعععععععععععاعاب ا كومية  اليت تقتم املزيت مر فر  تعل  لالية اجلودة للشعععععععععععباب  حتقيق  معاجلة 2011لعام 
 :طويلة املتى لبعض الشباب مر عات أسباب الفشت

معاجلة عععععف ا داو يف  ظام الطعلي  لرفال مسعععطوى الطاخعععيت للجميال مر عات  قت السعععلطة إىل  -
املتاحسل   ععععععععععععععععال معايري لالية لكت طفتل  توفري متويت إععععععععععععععععايف مر عات لا ة الطلميا لتل  

 الطاميا ا رثر عرما ًال  لتم تقتمي ألااح للفشت.
شععععاحرة يف الطعلي   الطتحي  للوسععععوت إىل املشععععاحرة الكاملة للشععععباب الاير ت ا ق ألماحر  زيادة امل -

ل حبيث يطمطال رت شععععاب باملهاحاب الازمة ملزيتاً مر التحاسععععة  الطوظيف.  ملنال لاماً  17  16ب  
 .العواق  طويلة املتى لعتم  جود الشباب يف الطعلي  أ  الطتحي  أ  العمت

بكر ملعاجلة ععععععععععععععععف العاقة الوالتيةل  دل  ا سععععععععععععععر اليت تعاين مر مشععععععععععععععارت الطتعت يف  قل م -
 مطعتدةل  إلطاو الفر  للشباب عاحج املتحسة للاخوت لل  الفر  اليت حتسر مر أ عاله .

رالك ارطمل السععياسععة اتُابية بوعععال الشععباب مر ذ ي االعطياجاب الطعليمية اخلاسععة أ  اتلاقاب 
 "The Green Paper Support and aspirationعاب منها مق ق"   اقشل لتة تتابري  مق  

الاي يهتم تسعععععععاق شعععععععامت لنظام االعطياجاب الطعليمية اخلاسعععععععة  اتلاقة مر أجت حتسععععععع  الطاتيت املبكر 
لاعطياجاب الطعليمية اخلاسععة لةطفاتز اسععطبتات بيا  االعطياجاب الطعليمية اخلاسععةل  تقيي  سعععوبة الطعل  ملر 

. لاماً  25لاًماق خبطة الطعلي   الخععععاة  الرلاية اليت متطت مر الوالدة عىت سععععر  25  16 ق ألماحر  ب   تت ا
سطعمت اخلتماب مًعا مال الطفت  العائلة للموافقة لل  عطة مباشرة للتل  تررز لل  النطائج   اعاة بشأ  مر 

 مليزا ية الشاخية للاتماب.سيقتم اخلتماب املنخو  لليها يف اخلطة. سيكو  للعائاب عياح ا

مسععععالتة الشععععباب لل  تنمية شععععاخععععيطه   إعسععععاسععععه  باال طماو  السععععلورياب اليت تسععععالتر  لل  النجاق يف  .3
الطعل   العمت  ا ياة. فررزب السياسة يف الطعلي  لل  بناو الشاخية  الشعوح باال طماو  تنمية مهاحاب الشباب 

و مر عات املتاحس  اجلامعاب مر عات ا  شطة أ ناو الت ام الرتم الشاخية  االجطماليةل  الشعوح باال طما
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 عاحج   باملشععععععععععععععاحرة مال املنظماب الططولية مراجعة املنارج الوطنيةل أيضععععععععععععععاً تقوم مراجعة املنارج الوطنية  دل  
رالك دل  ا لمات يف حتفيز الشعععععععباب  بناو شعععععععاخعععععععيطه  مر عات الشعععععععرارة مال قطاع  ا لعاب املتحسعععععععيةل

 لمات  مسععععععععالتهت  يف ا خععععععععوت لل   ظائف بت ام جزئم لتل  فهمه  لعامل لمت الكباحل  تطوير مهاحاب ا
 جتيتةل  تعل  لاداب االلطزام باملواليت  املثابرة. 

تاخلعععتمعععاب الوطنيعععة للمواطرق العععتل  لطنميعععة  National Citizen Service يقعععتم بر عععامج 
الشعععاخعععية    الوطنية  االجطمالية للشعععباب  املسعععالتة يف بناو  طمال أرثر تكاماً  مسععع  لية  اةراطًا.  يسعععار  

الشععععععععععباب لل  اسععععععععععطكشععععععععععام د ح ا لمات  ا كومة  اتلام  National Citizen Serviceبر امج 
القراحاب  مر الاي يطاارال  تنمية تقتير الشعععععباب للمجمولاب  الثقافاب  فه  ريفية اختاذ   القطاع الططولم

 املاطلفة اليت يطكو  منها اجملطمال  فه  ريف ميكنه  إعتال فرا.

تشعععععجيال الشعععععباب لل  االرطمام بخعععععاطه  اجلسعععععتية  العقلية. تلطزم ا كومة يف سعععععياسعععععطها بطغطية االعطياجاب  .4
ت لل  أ  الوسععععوت للاتماب الخععععاية  ا ياة الخععععاية اجليتة هلما الخععععاية للجميال لظر فيه  الشععععبابل  تأر

 فس ا  ية بالنسععععبة للمرارق . رما رو ا ات للفباب العمرية ا عرى  ذلك مر عات اتباع هنج مسععععاح ا ياة 
الاي يهط  بكت مرعلة مر مراعت عياة الشال.  رما أقرب السياسة  قت مهمة حتس  الخاة إىل السلطاب 

ية اليت سعععطقود  الس الخعععاة  الرفارية بشعععكت مشععع  .  مال منح السعععلطاب احمللية متويا ملسععع  ليطها اجلتيتة احملل
يف  ات الخععاة العامة لطوفري إمكا اب لطاسعع  سععاة  حفارية السععكا  احمللي ل ظر يف ذلك الشععباب. أرتب 

ضععععاً  اخلتماب العاجية إاا أيالسععععياسععععة لل  أ  اخلتماب الخععععاية اليت تسععععطهتم الشععععباب ليسععععل حمخععععوحة يف
الوقائية مر عات الطأريت لل  جودة الرلاية لو مسععاحاب الرلاية املاطلفة. مثت  تولية الشععباب بأسععلوب ا ياة 

 الخامل  تقتمي املشوحة الخاية  العاجيةل مرالاًة  ساسية اعطياجاب رت مر الشباب  الشاباب. 
ظام العتالة اجلنائية. شتدب السياسة لل  أ ية حتتيت لاماب ات ااح منال جرائ  الشبابل  دل  الشباب يف   .5

املبكر لطوحط الشععععععباب يف اجلرمية  اتباع هنج مطعتد الطاخععععععخععععععاب لطعزيز لوامت ا مايةل ظا يف ذلك بناو شعععععععوح 
  الشباب باال طماو.  تعطمت ا كومة هنج مطكامت لتل  الشباب املطوحط يف اجلرمية لل  سبيت املثات

ما تقتم   زاحة العتت  اتسععععاق مر سععععياسععععاب يف سععععبيت إسععععاق  ظام العتالة اجلنائية للشععععباب  تشععععمت راس 
 اتساعاب  

تقليت  -1حتسعععععع  الشععععععفافية  املسععععععاولة يف  ظام لتالة الشععععععبابل مر عات  ال أ لوياب رم   -
 حملطجزير. تقليت لتد الشباب ا -3اتجرامل  ا ت مر إلادة  -2التاعل    ت مرةل 

تشععجيال االسععطاتام املطزايت للعتالة الطخععا ية  ترشععيت لملياب الفخععت عاحج احملكمة جلعلها أرثر  -
ق الشباب ا عكام الخادحة حب  جعتشفافية  تنل لل  اسطاتام أرو للسلطة الطقتيرية املهنيةز 

ممععا مينح ل لععامععاً  18أرثر فعععاليععة  إدعععات لمليععة جععتيععتة للابس االعطيععاطم ملر ر  د   سعععععععععععععععر 



 

 

  منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية السعودية 

 

44  

السعععلطاب احمللية املسععع  لية املالية لر مجيال أ امر ا بس االعطياطم اامنة  تقييت اسعععطاتام ا بس 
 االعطياطم اامر ملر لتيه  اعطمات عقيقم باالعطجاز.

إىل إُاد بتيت قوي للاجز عيث تفرض احملكمة  2009 أدى إدعات مرسوم إلادة تأريت الشباب يف لام 
لنتما يط  ا ك  للي  باحتكاب جرمية لاماً  18لل  الشعععاب د   سعععر  ق (YRO الشعععباب أمر إلادة تأريت

 جنائيةل  رم أعكام  طمعية غري اعطجازية  رت عك  يطضمر مططلباب  طلفة ُ  أ  يلطزم هبا اجلاين الشاب. 
أما بالنسععبة لويلزل  اسععكطلنتا فكت منهما لتيها سععياسععة عتيثة   /أ  اسعع اتيجية لعمت الشععباب ل ففم  يلز 

حتتد راس االسعععععععععععع اتيجية  اليت تتل  جت ت  2018-2014يوجت " االسعععععععععععع اتيجية الوطنية لعمت الشععععععععععععباب "
ق االجتاس ملنظماب العمت 2018-2010اسعععععععع اتيجية االحتاد ا  ح يب للشععععععععباب ت -ا لمات ا  ح يب ا  سععععععععال 

 مر تسععععع  راس االسعععع اتيجية إىل تضععععييق الفجوة يف الطاخععععيت الطعليمم ب   الشععععبايب للسععععنواب ا حبال القادمة.
ينطمو  إىل علفياب اجطمالية  اقطخععععععععادية  طلفة. حبيث يسععععععععهت الوسععععععععوت إىل الوامج الطعليمية املاطلفة العامةل 

  تطوح متاحره   تعمت لل  تعزيز العاقاب االسععع اتيجية ب  منظماب العمت  غري الرتية  اليت توسعععال متاحره 
مال الشعععععباب  الطعلي  الرتم لل  أسعععععاس  طمل.  أيضعععععاً تقتمي تنسعععععيق أفضعععععت  أرثر تناغماً ملارجاب العمت مال 
 عالشعععععععععععععباب يف املنظماب اليت تعمت مال الشعععععععععععععباب يف القطاع الطشعععععععععععععريعم  القطاع الططولم.  ذلك لكو  القطا 

الططولم قت امطت   سععت إىل أبعت مما  سععت إلي  القطاع الطشععريعم.   ذلك مر عات إشععرا  منظماب القطال  
للعمت مر أجت بناو  إيخعععات  تقتمي فر  لمت شعععبابية لالية اجلودة  تعزيز ا  شعععطة املشععع رة بينه  اليت هتتم 

ط بنطائج  أ ر يجية رم تأم  قالتة أدلة مطينة حتيهلاا الغرض.  مر النطائج اليت تسععععع  إىل تأمينها راس االسعععع ات
 العمت الشبايب املقتم مر قبت راس املنظمابل  ذلك لاسطفادة منها. 

 Scotland -لنتا يو لينك اسكط ا سكطلنتيةمت تطوير اس اتيجية بشكت مش   مر قبت ا كومة  ومي اسات ندا
تالورالة الطنفياية  Education Scotland اسعععععععععكطلنتا  تعلي الورالة الوطنية لعمت الشعععععععععبابق  Youth Link ت

ق املكلفة بطاسعععع   ولية جودة النظام الطعليمم املوجود يف الباد لل  شععععكت توجيهاب اسعععع اتيجية ا سععععكطلنتيةللاكومة 
 بغرض الطعلي  اجلمالم  الططوير .

ر  رما تعطقت ا كومة بأ  الططوع يوفر فتررز السععععععععععياسععععععععععة لل  أ ية دل  الططوع  املططول  الشععععععععععباب  ذلك"      
 الطنمية الااتية  بناو مهاحاب القيادة لتى الشباب  مهاحاب تتل  مسريهت  العملية  املهنية".

لالك حرزب االسععععععععععععع اتيجية لل  جتنيت املططول   تتحيبه   ا فاظ لل  اسعععععععععععععطمراحيطه   االعطفاو هب   ذلك مر     
ماب   راالب العمت مال الشععععععباب اليت توفر الطوجي   املواحد لتل   مولاب الشععععععباب عات اسععععععطمراح الشععععععراراب مال منظ

اجلتيتة  القائمة.  لالك هبتم جاب االسعععطثماحاب إىل القطاع.  تطوير  مولة مر فر  الطمويت مر عات الشعععراراب 
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اخلريية  لشععععباب مر عات الخععععناديقمال القطالاب اخلاسععععة  العامة.  االل ام بقيمة  تأ ري االسععععطثماح املسععععطتام يف لمت ا
  ممو  القطاع العام  الشرراب.

دل   تعزيز املشععععاحرة النشععععطةل  إشععععرا  الشععععباب يف ختطيط اخلتماب  تقتميها  إداحهتا  ا خععععوت  رما حرزب لل      
حسعععععاب  عتمة الليهال  االسعععععطماع إىل آحائه  فيما يطعلق بالقضعععععايا اليت ت  ر لليه   ذلك لضعععععما  دل  السعععععياسعععععاب  املم

 املخا  الفضل  للشباب.

أيضعععاً حرزب االسععع اتيجية لل  االسعععطفادة مر فر  الطعلي  املاطلفة اليت يقتمها قطاع العمت مال الشعععباب ببيباب     
تعلي  مطنولة تناسععععع  املنسعععععاب  مر الطعلي  الرتم  ي سعععععب  مر ا سعععععباب  إلادة إشعععععرا  الشعععععباب ا رثر سععععععوبة يف 

 طعلي .الوسوت إىل ال

 لغرض حتسععععععععععععع  جودة املارجاب ارطمل االسععععععععععععع اتيجية بالطقيي  الاايت مر عات تثليث مخعععععععععععععادح املعلوماب      
املسععععطنتة لل  ا دلةل  آحاو الناسل  املاعظة املباشععععرة للمماحسععععة  تت ير النطائج  اتباغ لنها  قياس ا  ر لل  الشععععباب 

ظشععاحرة الشععباب أ فسععه ل  ذلك مر عات تسععجيت  توعععيح ما تعلموس مر ظشععاحرة منظماب العمت مال الشععباب.  أيضععاً 
برامج الطعلي  املقتمة هل . رالك لمت تقيي  مشعععععععععع   يشعععععععععع   في  العاملو  مال الشععععععععععباب  غرير  مر املهن  لقياس تقتم 

 الشباب.

 الطقنيةلاحة قودرا  ز  يف اململكة املطاتة سعععععياسعععععة  اسععععع اتيجية الشعععععباب رم  ات مشععععع   ب  لتة جهاب عكومية ت
 الرياععععععة.  مال ذلكل حتطف  رت إداحة عكومية فردية باملسععععع  لية لر السعععععياسعععععاب  الوامج  اتجراواب   اتلامل  الثقافةل

  الطمويت يف  االهتا الفردية. 

اب الشععععب قت أظهرب لتد مر املبادحاب  اسعععععة النطاا  جود هنج شععععامت خلتمة لتة قطالاب يف  االب العمت مال 
  منها 

إىل لام  2012لقت الشعععععبابل الاي را  لباحة لر عزمة مر الطتابري املخعععععممة ملعاجلة بطالة الشعععععباب مر لام  -
. مت تقاسععععع  املسععععع  لية لر الطتابري لو  ال إداحاب عكومية مررزية  إداحة ا لمات  االبطكاح  املهاحاب 2016

 اتيجية الخناليةق  إداحة الطعلي   إداحة العمت  املعاشاب.تاليت أسبال اا   زاحة ا لمات  الطاقة االس  
 بتل  مر مكط   لس الوزحاو  2014سعععععععنت ا إشعععععععرا  الشعععععععبابل  رو سعععععععنت ا عكومم مت إطاق  يف لام  -

 إداحة العمت  املعاشاب الطقالتية   زاحة العتت. لل  متى  ال سنوابل را  يهتم إىل تقليت لتد الشبابل 
ال الععاير يخعععععععععععععععباو   17  14احر  ب  الععاير ت ا ق ألمعع تليسعععععععععععععععوا يف الطعلي  أ  العمععت أ   NEETلععامععً

الطتحي ق. مت توفري الطمويت مر عات سعععععنتاب الطأ ري االجطمالم.  رم لباحة لر دفال مر عات  ظام النطائج  
 هلا. اططميوت املسطثمر   املبادحاب املبطكرة  ال تتفال ا كومة إال إذا عققل املبادحاب النطيجة امل
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سنت ا اسطثماح الشبابل الاي يهتم إىل دل  اجملطمعاب احملر مة يف مجيال أ او إجنل ال  مسالتة الشباب يف  -
مليو  جني  إسعععع ليمل مر  40ا خععععوت لل  أفضععععت بتاية يف ا ياة  دلمه  لطاقيق إمكا اهت .  رم تطألف مر 

 ا خي .قمية  اتلام  الرياعة  الخنت ا الوطمل جملطمال اليمتويت ا كومة  اليا خي  الوطمل مر  زاحة الثقافة الر 

ياجاب مر الطشععععععريعاب اليت تطنا ت اعط يوجت لتد طمل  اعت للشععععععباب يف إجنل ا.   جود قا و  لل  الرغ  مر لتم 
 : عقوا الشباب  تنظ  ريفية معاجلة قضايا الشباب. الطشريعاب ذاب الخلة تشمت

 م.1989قا و  ا طفات لعام  -
 م.2004ا و  ا طفات لعام ق -
 م.2006قا و  الطعلي   الطفطي   -
 م.2008قا و  ا طفات  الشباب لعام  -
 م.2014لمت ا طفات  ا سر  -
 م.2017قا و  ا طفات  العمت االجطمالم لعام  -
 م.2015إىل  2010سياسة "إُابية للشباب"  -
 .مت اتلا  لر ميثاا للشباب 2019 -

 طنية شعععععاملة عتيثة  قت أللر  زير الرياععععععة  اجملطمال املتين أ   سعععععيط  تطوير ميثاا شعععععباب  عالياً ال يوجت سعععععياسعععععة 
جتيت لوعععععال حؤية للشععععباب لل  متى اجليت القادم  ما بعتس. اهلتم العام من  تز يت الشععععباب بفرسععععة مر عات الرياعععععة 

  الفر  الثقافة  الطكنولوجيا الرقمية للططوح يف ا ياة.
 باب مر عات املنظماب الوطنية فيمثت الشباب يف اململكة املطاتة لتد مر اجلهاب  رم أما لر متثيت الش

 زاحة اخلاحجية الويطا يةل  أسععععسععععط   الاي BYC   British Youth Council -  لس الشععععباب الويطاين
منظمة شععبابية  طنية  حمليةل  قت عخععت  لس الشععباب الويطاين لل   230 يعت املنظمة املظلة اليت جتمال حتطها أرثر مر 

م ليخععبح مجعيًة بريطا يةً مناسععرًة احاو الشععبابل تعمت لل  متك  الشععباب 1963اسععطقال  مر ا كومة الويطا ية يف لام 
 رطماماهت .  تطوير ا

يتاح اجمللس مر قبت الشعععععععبابل  رو قائ  مر أجت لرض آحاو الشعععععععباب لل  ا كومة  مطااي القراح لل  املسعععععععطوى 
 احمللمل  الوطملل  ا  ح يبل  العاململ  لطشجيال املشاحرة املطزايتة للشباب يف اجملطمال  ا ياة العامة.

ما يتل  ة املطاتة متثله  د لًيا يف القضععععععععايا اليت هتمه ل ريوفر  لس الشععععععععباب الويطاين منخععععععععة للشععععععععباب يف اململك
شععبكاب الشععباب الوطنية  تقتمي الطتحي ل  متك  العمت الططولم للشععباب  إداحت ل  تقتمي املبادحاب  ا ماب مثت  لة 
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 ل  ا ماب اب الت ليسنةل  الوامج مثت بر امج برملا  الشباب يف اململكة املطاتةل  السفراو الشب 16االق اع لنت سر 
 اخلاسة بالشباب.

  رو منظمة  UKYP -The UK Youth Parliament  لمان الشباي مي المم اة المتحدة   
مل  يطألف مر ألضععاو منطاب  دميقراطًيا 2000شععبابية يف اململكة املطاتة يتيررا  لس الشععباب الويطاين مت تشععكيل  لام 

لضععععًوا يط  ا طااهب  بالطخععععويل العام لطمثيت آحاو الشععععباب يف منطقطه   369لاًمال  يضعععع   18  11ت ا ق ألماحر  ب  
رى يف أرثر مر  000ل500ر مر أمام ا كومة  مقتمم اخلتماب.  يخععععععععععوب أرث شععععععععععاب رت لام يف اال طااباب اليت جت 

مر الت ائر اال طاابية.  ميك ر برملا  الشعععععععباب يف اململكة املطاتة الشعععععععباب مر اسعععععععطاتام طاقطه   شعععععععغفه  لطغيري  90%
 العامل لةفضت.

 12ر  رو بر امج ميثل  فريق م UK - Young Ambassadorsسةةةةةا ا  المم اة المتحدة الشةةةةةباي 
لاًما ميثلو  الت ت ا حبال يف اململكة املطاتة.  يعمت بر امج السععععفراو الشععععباب  25  18شععععابًا منطاًبا ت ا ق ألماحر  ب  

باب يف  يلز  منظماب الشععع ا سعععكطلنتييف اململكة املطاتة بالشعععرارة مال منطتى شعععباب إيرلنتا الشعععمالية  برملا  الشعععباب 
 تة.لطقتمي سوب قوي يف ا م  املطا

منظمة  شععععععععععبكة  11رم  مولة مر و The Youth Working Groupميم عة عمل الشةةةةةةةةباي 
م بالشععرارة مال  زاحة 2007منظمة معنية ب شععرا  الشععباب يف الطنمية الت لية. تأسععسععل يف لام  30 اسعععة تضعع  أرثر مر 

رراو  قادة يف راس ب مكا ياهت  اهلائلة رشعالطنمية الت لية تسعابقاًقل للمسعالتة يف  ععال الشعباب يف قل  الطنميةل  االل ام 
 العمليةل فضًا لر اعطياجاهت  اخلاسة رمسطفيتير.

دليت مشععاحرة  ق2تمر املبادحاب اليت قادهتا  مولة لمت الشععباب الطابعة لوزاحة الطنمية الت لية الويطا ية تسععابقاًقل إ شععاو
عزيز  فريق ات خععععام  ا قوا يف اململكة املطاتة هبتم تالشععععباب رجزو مر مشععععر ع مشعععع   ب   مولة العمت الشععععبابية 

 يهتم راا التليت إىل تعزيز فه  ا  ية املطزايتة ملشععععععاحرة الشععععععباب يف الطنمية   مشععععععاحرة الشععععععباب يف لملية سععععععنال القراح.
 الوطمل  اتقليمم  الت  . مطجا زاً عطاب العتيت مر أ حاا التلوة  احمللمبالطباحر  أعت أسعععععععععوت الطنمية لل  املسعععععععععطوى 

السعععععياسعععععية اليت تنادي ببسعععععاطة لل ريز لل  مشعععععاحرة الشعععععبابل عيث يوفر التليت معلوماب عوت ريفية العمت الفعلم مال 
مي دحاساب عالة  التة تالشباب لل  املسطوى الطشغيلم  العملم فيما يطعلق بالسياسة  الو ة.  يقوم بالك مر عات تق

 يوععععععععععح التليت ريف ميكر  .للمماحسعععععععععة ت املواحد املرتبطة هباق.  لتد مر معايري اجلودة اليت تسعععععععععالت املنظماب لل  البتو

                                                           

 .عالياً  حجية  الطنمية الويطا ية زاحة اخلا ق2ت
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الطاطيط -3السعععععععياسعععععععة -2الططوير الطنظيمم -1 االب تشعععععععغيلية   أحبالللشعععععععباب املسعععععععا ة بشعععععععكت إُايب يف الطنمية يف 
 لطقيي .  املراقبة  ا -4 الطنفيا 

ختطل اجلهاب ا كومية ب قراح  تنفيا سعععععياسعععععاب  اسععععع اتيجية الشعععععباب يف اململكة املطاتة فهم  ات مشععععع   ب    
ا مسعع  لية الثقافة  الرياعععة  DCMSق. تطوىل DCMSا كوماب بقيادة  زاحة الطقنية  الثقافة  اتلام  الرياعععة ت أيضععً

  البث اتذالم.  قت توىل املسععع  لية لر سعععياسعععة الشعععباب مكط   لس الوزحاو يف السعععياعة  ال في   الخعععنالاب اتبتالية 
 ل را ل سياسة الشباب مر اعطخا   زاحة الطعلي .2013.  قبت لام 2016لام 

لسياسة الشباب بشكت أساسم بالفر  عاحج املتحسة للشباب.  تر ج خلطط العمت  DCMSترتبط مس  لياب 
  لياب ا عرى رتل  السعععععععلطاب احمللية  داو  اجباهتا القا و ية  و الشعععععععباب  ا واح االجطمالم للشعععععععباب  تشعععععععمت املسععععععع

 االس اتيجم مال الشباب.

اتبعل ا كومة سياسة الامررزية / احمللية مما أدى إىل زيادة السلطاب لل  املسطوى احمللم.   طيجة لالكل يط  حتتيت 
  ة يف شعععععباب لل  املسعععععطوى احمللم  ليس لل  املسعععععطوى الوطمل. يوفر راا مر القراحاب املطعلقة بطوفري اخلتماب  ا  شعععععطة لل

 توفري اخلتماب  فًقا لاعطياجاب احملليةل  لكن  يعمل أيًضا لتم حتتيت معياح  طمل ملثت راس اخلتماب للشباب.
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 ئي  ة ال اليات المتحدة األم يااة

االرطمام بالشباب رفبة اجطمالية يف الوالياب املطاتة ا مريكية ظشكلة جنوق ا عتال عيث  بتاياباحتبطل      
باب  اعااً للاكومة  بشكت مطزايت أ  اجلهود املبا لة ملعاقبة الشباب املاالف  مل تردع أي لمت إجرامم مسطقبلمل  أ  

عيا .   طيجة لالكل حتوت االرطمام إىل إُاد طرا العتيت مر الشعععععععععععباب الاير ترروا اتسعععععععععععاعياب لاد ا يف رثري مر ا 
ملعاجلة الشعععععباب املضعععععطربل بتالً مر  رد معاقبطه ل  ذلك بناو" لل  الطفسعععععري العلمم الاي يخعععععف سعععععلو  املرارق بعتم 

ةل مالنضعععععجل  اال تفاعل  الفشعععععت يف تقتير املااطر  العواق ل  رلها لوامت حتت مر قتحة املرارق لل  إسعععععتاح أعكام سعععععلي
  قت أدى ذلك إىل إ شاو  ظام حمار  ا عتال.

يف أ ائت القر  ا ادي  العشعععععععععر  ل اختاب برامج تنمية الشعععععععععباب هنًجا أرثر إُابية قائًما لل   قاط القوة للوقاية     
التهت  لل  سيف سلورياب حمفوفة باملااطرل فررزب برامج تنمية الشباب لل  م االةراطبتالً مر حما لة منال املرارق  مر 

النمو ليخعععععباوا بالغ  سععععععتاو  أسعععععااول  تطل  راا النهج حتواًل مفاريمًيا مر مفهوم أ  تمشعععععارت الشعععععباب رم العائق 
 .الرئيسم أمام تنمية الشبابق إىل مفهوم أ  تتنمية الشباب رم أرثر االس اتيجياب فاللية للوقاية مر مشارت الشبابق

تلبيععة االعطيععاجععاب  تطوير الكفععاواب جلميال الشعععععععععععععععبععابل  ليس فقط   لبعك تررز جهود تنميععة الشعععععععععععععععبععاب لل      
اليت تنطوي لل  مشععععارت أ  الاير ي عطقت أهن  معرعععععو  خلطر القيام بالك. يف ض اوذج تنمية  السععععلورياباملنارط  يف 

مجيال الشععععععععععباب   ل ف  الشععععععععععباب أ    ظرًا    مجيال الشععععععععععباب ُ  أ  مير ا بعملية تنموية حمتدة ليخععععععععععباوا بالغ   اجا
 .معرعو  خلطر الوقوع يف املشارت

 رم مبادحة لطعزيز  "Youth Rulesأطلقل  زاحة العمت ا مريكية مبادحة قوالت الشعععععععععععباب " 2002يف مايو     
لعمت مال الشعععععععععععععععباب  الوالتير  أحباب ا العامل جتاحب العمت اتُابية  اامنة للمرارق  مر عات توزيال معلوماب عوت 

 املعلم .  تشمت مكو اب املبادحة موقًعا إلك   ًيا  رو بوابة توفر  سوالً سريًعا إىل املعلوماب عوت قوا   العمت الفيتحالية 
ية  أ شعععطة ب قوا   الوالياب اليت تنطبق لل  العمات الشعععباب.ل  تشعععمت أيضعععاً مواداً مطبولة  فعالياب تولية   ت اب تتحي

 شرارة. 

ا رجزو مر مبادحة قوالت الشععبابل تقوم  زاحة العمت ا مريكية  شععرراؤرا بططوير  توزيال مواد إلاميةل  تطوير      أيضععً
منعارج للمعلم ل  توفري الطعتحيع  لل  القوا   الفيعتحاليعة  قوا   الواليعة اليت حتك  العمعات الشعععععععععععععععبعابل  زيعادة الولم مر 

ماب اليت أطلقطها املبادحة لرض أ واع للوظائف اليت ميكر للمرارق  شعععععععععععععععغلهال عات إلا اب اخلتمة العامة.  مر ا 
  لتد السالاب اليت ميكنه  العمت فيها.
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 لغرض حتسععع  الطنسعععيق ب  برامج الشعععباب  زيادة فعاليطها أ  شعععبل  مولة العمت املشععع رة ب  الوراالب  املعنية     
قيق  طائج إُابية  سعععاية للشعععباب مر عات تقتمي  الوامج رتم حت IWGYPق تعزز IWGYPبوامج الشعععباب ت

القائمة لل  ا دلة ل ملسععععععالتة املواطن  املهطم   سععععععناع القراح ل ال سععععععيما لل  مسععععععطوى اجملطمال احمللم  أيضععععععاً مر عات 
املة لسعععععياسععععة شعععععالطاطيط  الطنفيا  املشعععععاحرة يف اسععععع اتيجياب فعالة للشعععععباب املعرعععععع  للاطر   ععععععال عطة إسععععع اتيجية 

الشععباب الفيتحاليةل باتعععافة إىل توسععياب لطاسعع  الطنسععيق  الفعالية  الكفاوة لوامج الشععباب ل باسععطاتام متعاب مر 
أسععععععااب املخععععععلاة يف اجملطمالل ظا يف ذلك الشععععععباب   إ شععععععاو موقعاً فتحاليا مشعععععع ًرا ب  الوراالب لطعزيز اجلهود اجملطمعية 

اليت تعرض الشعععععععععععععععبععاب للاطر  لطقععتمي عععتمععاب لععاليععة اجلودة للشعععععععععععععععبععاب املعرعععععععععععععععع  للاطر  الفعععالععة للاععت مر العوامععت
Youth.gov  يضعععععععععع  راا املوقال أد اب  مواحد مطوحة فيتحالًيال باتعععععععععععافة إىل املواحد املقتمة مر قبت العامل  يف راا .

ب اتُابية. ملها لل  تعزيز  طائج الشععععبااجملاتل  ذلك ملسععععالتة املنظماب اليت ختتم الشععععباب  الشععععراراب اجملطمعية أ ناو ل
 الز اح ظعلوماب عوت راس اجلهود.  Youth.gov يز د دليت الوامجل  رو قالتة بيا اب قابلة للباث لل  موقال 

ق ملسععععالتة الشععععباب الاير ت ا ق YE4C.govرالك مت إ شععععاو  دل  موقال ملشععععاحرة الشععععباب لو ات   ل ت     
 ًما لل  االةراط يف الطغيري لل  املسطوياب الشاخية  اجملطمعية  الوطنية لا 24  16ألماحر  ب  

تعزيز الطعا   عيث تشععععععععععععععاح  املنظماب ا كومية  اخلاسععععععععععععععة  غري الرحبية  IWGYP مر اجلهود اليت تقوم هبا     
.  تشععععععمت راس الكيا اب  الرئيسععععععية اليت ميكر أ  تلع  د حًا يف حتسعععععع  تنسععععععيق  فعالية الوامج اليت ختتم الشععععععباب  جتاهب

املنظماب التينية  غريرا مر املنظماب  االئطافاب  الشععععراراب اجملطمعية  الشععععرراب  املططول   الفباب الرئيسععععية ا عرى. 
 توفر راس الشعععععععععععراراب  الطعا   آلياب للاخعععععععععععوت لل  تغاية حاجعة عوت ريفية ترمجة املبادحاب االحتادية لل  املسعععععععععععطوى 

 IWGYP  لل  إبقاو املنظماب لل  لل  بفر  الطمويت الفيتحاليةل باتععععععععععععععععافة إىل ذلكل ف   احمللمز رالك حتر 
 مس  لة لر إلتاد عطة اس اتيجية لسياسة الشباب الفيتحاليةل  مسودة اخلطة ا الية  رم عطة "مساحاب للشباب".

ط الورالة مسعععودة اخلطة لر عط عطة "مسعععاحاب للشعععباب" رم مسعععودة اخلطة االسععع اتيجية للطعا   الفيتحا  ختطلف
هنا تررز لل  الطعا   الفتحا  املطعلق بوامج الشععععباب اهلتم من  تطوير مسععععاحاب للشععععباب  عععععما  توافقها مال إمر عيث 

 اخلطط االس اتيجية الفيتحالية بشكت شامت.

  رم  تطضمر اخلطة االس اتيجية  ا ة أرتام حئيسية
  اسععع اتيجياب منسعععقة لطاسععع   رجاب الشعععبابل  تعمت برامج  مبادحاب الطعا    الطنسعععيق  تعمت لل  تتلي .1

عتمة الشععباب لل  دل  الشععباب بعتة طرا لل  املسععطوياب الفيتحالية  الوالئية  احمللية  العرقيةل  تشععمت  طاا 
لطعايف االتل  اسعععععععععع اتيجياب الوقاية  الطتعت املطعلقة بالخععععععععععاة العامةل  الخععععععععععاة العقليةل  تعاطم املاتحابل   
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 السععععععععكر اامر  املسععععععععطقر  فر  الطعلي   الطتحي   الطاضععععععععري للطوظيف  العاقاب اهلادفة مال ا سععععععععرة  ا قرا  
 .  طمعاهت 

 شعععععععر  تشعععععععجيال اسعععععععطاتام االسععععععع اتيجياب املبطكرة  املبنية لل  ا دلة يف املسعععععععطوياب الفيتحالية  الوالئية  احمللية  .2
ة دلة رم تلك الوامج اليت متل دحاسععطها بطخععميماب سععاحمة  أظهرب آ احاً إُابي القبليةل الوامج القائمة لل  ا 

 لل  النطائج املرجوة
تعزيز مشعععاحرة الشعععباب  الشعععراراب لطقوية الوامج  إفادة الشعععباب  أسعععرر  بسعععلسعععلة مسعععطمرة مر الطبادت البسععيط  .3

 .للمعلوماب إىل فر  املشاحرة املسطهتفة لخنال القراح

هتم الشعععباب لتد مر القوا   اليت تسعععط ا مريكية يوجت   املوجهة للشعععباب يف الوالياب املطاتة  لل  سععععيت القوا
 أ ها 

.  رو 2014يوليو  22ق  الاي مت توقيع  ليخعععععععععععععععبح قا و ًا يف WIOAقا و  الفر   االبطكاح يف القوى العاملة ت
ملسععععالتة الباعث  لر لمت  WIOA مت تخععععمي  لاًما.  15يعت أ ت إسععععاق تشععععريعم لنظام القوى العاملة العامة منا 

يف الوسععععععععوت إىل فر  العمت  الطعلي   الطتحي   عتماب التل  لطاقيق النجاق يف سععععععععوا العمت  الطوفيق ب  أسععععععععااب 
 العمت  العمات املهرة.

ل  ل يررز القا و  بشععععكت ربري لل  مواومة الوامج اليت ختتم الشععععباب عاحج املتحسععععة مر أجت عععععما  عخععععوهل     
 املهاحاب الازمة للطاضري ملشاحرة القوى العاملة الناجاة  حتقيق الطاخيت الطعليمم املسطمر.

ق   زاحة الطعلي  ا مريكيععة DOLُري تطبيق القععا و  بععالعمععت املشععععععععععععععع    الطعععا   ب   زاحة العمععت ا مريكيععة ت    
ق  الوالياب  جهاب تنمية القوى العاملة احملليةل  القوى العاملة ا عرى  شعععععععععععععععرراو الطعلي ل باتععععععععععععععععافة إىل مقتمم EDت

 اخلتماب االجطماليةل مر أجت حتس  عياة الشباب عاحج املتحسة. 

 مر اتساعاب اليت لمت لليها القا و  
امج تكو  عتماب الطوظيف  الطتحي  اليت تقتمها الو املواومة ب  الوالياب يف برامج تنمية القوى العاملة  أ   -

ا سععععععععاسععععععععية منسععععععععقة  مطكاملة حبيث يكطسعععععععع  الباعثو  لر العمت املهاحاب  االلطماداب اليت تلى اعطياجاب 
 أسااب العمت.

تة للوامج يف شععكت عطة إسعع اتيجية  اعتة موع -قيام رت  الية بططوير  تقتمي إسعع اتيجية متهتا أحبال سععنواب  -
 تلتاد قوة لاملة مطعلمة  ماررة  تلبية اعطياجاب القوى العاملة  سااب العمت. -ساسيةا 

ق TANFيطيح للوالياب أ  تشعععمت شعععرراو حئيسعععي  آعرير يف عططها مثت املسعععالتة امل قطة لةسعععر احملطاجة ت -
 املهمل  الطقمل.  برامج للطعلي 
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 دلة  قائمة فيتحالية يف برامج الطوظيف  الطتحي  قائمة لل  اتعزيز املساولة  الشفافية بأ  تكو  االسطثماحاب ال -
 لل  البيا ابل  عاععة للمساولة أمام املشاحر   دافعم الضرائ .

اتفخععاق لر م شععراب ا داو املشعع رة اليت توفر معلوماب الطوظيف الرئيسععيةل مثت معتت توظيف املشععاحر  بعت  -
 ما إذا را وا قت عخعععلوا لل  شعععهادة الطمادل  مكاسعععبه  مر املهاحاب أجوحر ل اخلر ج مر الو امجل  مطوسعععط 

 القابلة للقياس رما تررز لل  قياس فعالية اخلتماب  سااب العمت   ت مرة.
قيام  زاحة العمت  الش    الطعليميةل  باملتعاب اليت حتخت لليها مر أسااب املخلاةل ب  شاو  ظام مساولة  -

 اسية.أداو مش   للوامج ا س
تعتيت مسطوياب ا داو املطفا ض لليها للم شراب املش رة بناًو لل  اوذج إعخائم يأعا يف االلطباح الظر م  -

 االقطخادية  عخائل املشاحر .
 تقيي  الوامج مر قبت جهاب عاحجية مسطقلة رت أحبال سنواب لل  ا قت. -

 

بادحة مر اجملالس الشبابية يف املت   الواليابل بعضها ظالعتيت مر ويميل الشباي مي ال اليات المتحدة األم يااة 
ا كومة  البعض ااعر بقيادة الشعععععبابل مثت بوسعععععطرل لوس أجنلوسل سعععععا  فرا سعععععيسعععععكول شعععععيكاغول مياممل ريوسععععع ل 

 داالسل سياتتل  سا  عوسي  راليفوح يا.

 :مثت زرالك رنالك العتيت مر املنظماب املت ية  
 م.1983سا ل بوت  (NYLC) شباباجمللس الوطمل لقيادة ال -
 .مررز املعلوماب  ا حبال عوت الطعل   املشاحرة املت ية -

 بالشعععععععباب فهنا   مولة العمت املشععععععع رة ب  الوراالب  املعنية بوامج الشعععععععباب أما لر اجلهاب ا كومية اليت تعىن 
 رم  مولة داعت الفرع الطنفياي للاكومة ا مريكية. مت إ شعععععععععععععععاؤرا حتًيا ظوج  ا مر الطنفياي حق   قل IWGYPت

ا مال  IWGYPل  رم مكلفة ظسعععععععععع  لية تعزيز حتقيق  طائج إُابية للشععععععععععباب املعرععععععععععع  للاطر. تعمت 13459 أيضععععععععععً
 ينية  اجملطمعية اليت ختتم الشباب.الوراالب  املنظماب الوطنية  الوالئية  احمللية  املتاحس  املنظماب الت
دائرة   رالة فيتحالية  18مر ممثل  مر  IWGYP تطكو   مولة العمت املشعععععع رة ب  الوراالب املعنية بوامج الشععععععباب

 تتل  الوامج  اخلتماب اليت تررز لل  الشباب. 

  مسعععععععععععععالتة عكومة الوالياب يررز لل رالك يوجت مكط  قضعععععععععععععايا الشعععععععععععععباب العاملم ملاق بوزاحة اخلاحجية  الاي
املطاتة لل  إشرا  الشباب بشكت أفضت د لًيا للمسالتة يف عت الطاتياب امللاة مال بناو اتخات  شبكاب لاملية أرو 

 لطشكيت املسطقبت.   تعمت مر عات تعا   السفاحاب  القنخلياب يف مجيال أ او العامل.
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 ئي  ة مالازيا:

فيتحالية يف جنوب شعععععرا آسعععععيال مت تخعععععنيفها مر ب  د ت الكومنولث العشعععععر ذاب  ماليزيا د لة ملكية دسعععععطوحية     
 م. 2016لام  د لة يف 170مر أست  34املرتفال. فقت عخلل لل  املرتبة  YDIم شر تنمية الشباب العاملم 

رلاية االجطمالية للرا  للاكومة االسطعماحية الويطا ية يف  قل مبكر د حاً ربرياً يف إ شاو لتد مر املنظماب املهمة 
يف الباد ظا فيها املنظماب الشععععععععبابيةل  را  رنا   ولا  مر املنظماب الشععععععععبابيةل النوع ا  ت را  يعرم  فسعععععععع  حبسعععععععع  

عر  رو ا غل  فكا  برلاية القوى االسعععععععععععععععطعماحيةل  بعت عت مسعععععععععععععععطعمراب ماال الويطا ية اجملمولة العرقيةل أما النوع اا
مل  مت تشععععععكيت  لس الشععععععباب املاليزي  مال اق اب الت لة 1948أعرى عععععععمر احتاد مااليا الفيتحا   إلادة تنظيمها مرة 

مر لام االسععععععطقات  حرز  لس الشععععععباب لل  الوامج الوطنية بتالً مر العاقة مال املنظماب الشععععععبابية يف البلتا  ا عرىل 
 ام.حرز لل  القومية املا ية  شتد لل  اللغة املاليزية  اتس يف لام االسطقات مت إ شاو احتاد طاب املايو الفيتحا    

العقاً  عات سنواب االسطقات املبكرة أ اعر اخلمسيناب  السطينابل حرزب املنظماب الشبابية لل  تنمية الشباب 
شععبة االجطمالية يف الطن تعزيز املواطنة  تررزب قضععايارا لل  االقطخععاد  الوعتة  ا مر  القيادة رما   سعع  إليها الفضععت يف 

 تلك الف ة.

 يف السععععبعينياب را ل ا رراب الشععععبابية مهطمة بشععععكت عا  بالنضععععات مر أجت عقوا العمات  املزاحل    اجهل 
عافاب ربرية مال ا كومةل رما  اج  الشعععباب اععععطراباب اجطمالية  اقطخعععادية  مكا ية   فسعععية  بالطا  حتولل ا رراب 

 م رنقطة جتمال لبتائت املعاحعة.الشبابية إىل اتسا

 يف الثما يناب  ما بعترا تبنل املنظماب الشعععععععبابية هنجاً أرثر  ضعععععععجاً اشعععععععطمت لل  مشعععععععاحرة تخعععععععاياية أتيح فيها 
للشباب فرسة الق اق بتائت  تقتمي علوت يف عت املشكاب لخناع القراحل  يف الطسعيناب مت اسطاتام املنظماب الشبابية 

 القادة.للطتحي  تلتاد 

مت منح املنظماب الشععععععععععععبابية   ت مرة د ح يف الطاطيط  املسععععععععععععا ة با فكاح  االسعععععععععععع اتيجياب  2020 حبلوت لام  
  تنظي  الوامج تلتاد القادة الشباب ليكو وا قادة  طني  أ  حجات د لة.

 رم أ ت  مق2000-1996لسابعة تبتأ االرطمام يف ماليزيا بفبة الشباب يف عطط الطنمية مال اخلطة املاليزية ا       
عطة تنمية للباد تارر تنمية الشععععععععععععبابل  متثلل الرؤية ا كومية لطنمية الشععععععععععععباب رما أ حدهتا اخلطة يف "تز يت الشععععععععععععباب 
باملهاحاب الازمة لزيادة مشععععععععاحرطه   مسععععععععا طه  يف بناو الت لةل فضععععععععاً لر تطوير سععععععععفاهت  القيادية  غرس القي  اتُابية 

 بينه ". 
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رِّلل السعععععععياسعععععععة الوطنية لطنمية الشعععععععباب ت     مل  اليت مت تطويررا مر سعععععععياسعععععععة لام 1997ق يف لام NYDPشععععععع 
مل  هتتم السععععياسععععة الوطنية لطنمية الشععععباب إىل إ شععععاو قوة شععععبابية ماليزية شععععاملة  مطناغمة مشععععبعة بالقي  الر عية 1985

 ل تعمعت راعافز لطنميعة  ازدرعاح ا معة ظعا يطوافق مال حؤية ا عاقيعة القويعةل تكو  مسععععععععععععععع  لعة  مسعععععععععععععععطقلعة   طنيعةل  بعالطعا 
".  تشمت اس اتيجياهتا تطوير قالتة معرفية للشباب باتعافة إىل ال ريز لل  تنمية املهاحاب.  قت  لل السياسة 2020

 لتة اس اتيجياب لطاقيقهال تضمنل 
 تنمية املعرفة. ₋
  اتبتالم.غرس القي  ا عاقية  تنمية املوقف اتُايب  ₋
 الططوير املهمل  حيادة ا لمات. ₋
 غرس أسلوب عياة سام.  ₋
 مرافق للطفالت االجطمالم لطعزيز الطفالاب الخاية  ا  شطة االجطمالية ب  الشباب  اجملطمعاب. ₋
 الشرارة يف الطنمية لاسطفادة  الطعا   ب  ا كوماب  الوراالب  املنظماب غري ا كومية  القطاع اخلا  لخا  ₋

 الشباب.
العاقاب الت لية  الشععععععععععععبكاب لطشععععععععععععجيال الشععععععععععععباب لل  زيادة تعزيز العاقاب الو يقة  الشععععععععععععبكاب الت لية مال  ₋

 اجملطمعاب الت  .

حرزب الئاة السياسة الوطنية لطنمية الشباب لل  لتة  قاط أساسية لامة مر شأهنا متك  مجيال ا طرام ذاب      
مر أجت  لوامج اليت توفر البنية الطاطية لر طريق حتفيز اجلهود الازمة لطنمية الشعععععععععبابالعاقة مر عات الطاطيط  تنفيا ا

حتقيق قوة شععععععععبابية شععععععععاملة لطنمية املعرفة لتى الشععععععععباب يف رافة املوعععععععععولاب ذاب العاقة  تعزيز ح ق الططوع  الوطنية مر 
ادي. ب للشعععععبابل  حفال مسعععععطوى التعت االقطخععععععات القيام با لمات االجطمالية.  العمت لل  توفري الفر   الطسعععععهيا

 علق فر  حيادية مر شعععععععأهنا أ  تتفال بالشعععععععباب للاخعععععععوت لل   ظائف قيادية. رالك ال ريز لل  علق أسعععععععلوب عياة 
سععام مر عات الطشععجيال لل  مماحسععة ا  شععطة الخععاية ملا لطلك ا لمات مر مسععا ة ربرية يف الطنمية الشععاملة للشععباب 

 ؤية الباد لطنمية الشباب. ظا يطماش  مال ح 

ق  أطلقل حتياً يف العام MYPم لطعرم باسعععععععع  سععععععععياسععععععععة الشععععععععباب املاليزية ت2017مت تعتيت السععععععععياسععععععععة يف لام 
 يلم   را ل أرتافها رمال م2018
زيادة مشععععاحرة الشععععباب رمواطن  مسعععع  ل  يف املبادحاب اليت سععععاغها أسععععااب املخععععلاة لل  املسععععطوى الوطمل  .1

  الت  . اتقليمم 
 تسليط الضوو لل  إمكا اب رت شاب لل  عتة مر عات تسليط الضوو لل  تنوع اجلميال  االعطافاب. .2
 توسيال الوسوت إىل اجملاالب ذاب ا  لوية  مبادحاب تنمية الشباب ليسطفيت منها مجيال الفباب املسطهتفة.  .3
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 .نيةح عمر منهجية لطقيي  أ ر السياساب الوطا تراجال  تنق اجلتير بالارر أ  مجيال السياساب املاروحة سابقً    

م 2007 لل  سعععععععععععيت القوا   املوجهة للشععععععععععباب يف ماليزيا حيتد قا و   طمال الشععععععععععباب  تنمية الشععععععععععباب لعام     
ق اجمللس االسعععععطشعععععاحي الوطمل للشعععععبابل الاي يرأسععععع   زير الشعععععباب  الرياععععععة  يطكو  مر ممثلم الت لة 668تالقا و  حق  
اجلمعياب الشععبابية الوطنية الرئيسععية.  يعطو منطتى لكت مر ا كومة  املنظماب غري ا كومية لالطقاو  مناقشععة  الوزاحاب   

ا ا عكام املطبقة لل  مجعياب الشعععباب املسعععجلة باتععععافة إىل إطاح  القضعععايا املطعلقة بطنمية الشعععباب.  يسعععرد القا و  أيضعععً
 ظا يف ذلك  ظائف   ساعيات   متويل .لمت املعهت املاليزي لباول تنمية الشبابل 

ينظ  القا و  املاليزي للشباب إ شاو  تسجيت اجلمعياب الشبابية بطاتيت  طاا الطنفيا  ا رتام املراد حتقيقها      
 هلاس اجلمعياب بتقةل  ذلك مر عات الطعريف التقيق ملعىن اجملطمالل  النخاب املطلوب اللطباح أي جتمال أ  شرارة أ   ادٍ 
بأ   خيضعععععععال  عكام راا القا و ل إععععععععافة إىل ذلكل عتد القا و  االسعععععععطثناواب اخلاسعععععععة لرفض تسعععععععجيت تلك اجلمعياب 

 اخلاععة للقا و  يف مخس فقراب حئيسية.

حيتد القا و  بتقة أيضعععاًل الفبة العمرية املعنية بططبيق أرتام القا و ل  ينظ  العاقة الطنظيمية ب  الوزير املكلف      
ش    الشباب  حؤساو اجلمعياب الشبابية مر عات حتتيت املهام لكت منخ  مر مناس  تلك اجلمعيابل  يكو  قراح ب

الوزير عععععععععععت االسععععععععععطبنام هنائًيا  ال ُوز الطعر في  يف أي حمكمة يف ماليزيا.  عتد القا و  رالك الخععععععععععاعياب املمنوعة 
ىل لاشعععععرام  الطوجي  املباشعععععر مر  زير الشعععععبابل  تطرا القا و  إللوزير مر عات سعععععاعية الطعي   الطكليف  اخلضعععععوع 

 عت د  طاا ساعية مسالتي الوزير  النواب يف عالة غياب .

ب  القا و  يف اجلزو الثاين من  ا عكام املطبقة لل  اجلمعياب الشععععععععععبابية املسععععععععععجلة مر عات  طاا الطقاعععععععععععم      
ا تلك او املسععجل  فيها.  احملكمة املعنية للنظر يف تلك النزالابل  عت د تنفيبشععاخععيطها االلطباحية أ  ممثلة بأعت ا لضعع

ا عكام لل  املمطلكاب. رما  ل القا و  لل  بعض العقوباب اليت تسعععععععععععععطوج  اتيقام للنشعععععععععععععاط الشعععععععععععععبايبل  عت د 
كبها اجملطمال اجلرائ  اليت يرتاسعععطاتام ا لام أ  الرموز أ  الشععععاحاب للمجطمعاب الشعععبابية  مسععع  لية املسععع  ت املباشعععر لر 

 الشبايب راسطاتام معلوماب غري ساياة.

 فيما يطعلق بططوير الشعععبابل عتد القا و  السعععياسعععاب املطعلقة بططوير الشعععبابل عيث الوزير مسععع  ت لر توفري      
راس السعياسعاب  إسعتاح  ميالسعياسعاب املطعلقة بطنمية  تطوير الشعباب مر  اعية الطعلي   الباث  املواحد البشعرية.  لر تقت

الطوجيهاب.  حيق للوزير إلفاو أي شعععععال أ  مجعية شعععععبابية مر أي عك  مر أعكام راا القا و  بأمر ينشعععععر يف اجلريتة 
 الرتية لنت اقطنال  بوجود ظر م عاسة تطعاحض مال أرتام القا و .
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ح أمر تفطي  يف أي جرمية مت إععععععععافة إىل ذلكل عتدب أعكام راا القا و  عت د سعععععععلطة القاععععععععم يف إسعععععععتا      
 احتكاهبا ختالف  خو  القا و  مر عات ا ق يف التعوت  الباث لر املسطنتاب  اسطاتام القوة الازمة.

لن  يف سععععياسععععة الشععععباب  2007 يلا  االعطام يف حتتيت الفبة العمرية للشععععباب يف قا و   طمال الشععععباب       
 40سعععععععنة  ال يزيت لر  15  الشعععععععباب يف ماليزيا بأ   شعععععععال ال يقت لر ل عيث لرم القا و  2017-2015املاليزية 

سنةل  رو ما خيطلف مال حتتيت  30  15سنةل أما سياسة الشباب املاليزية سعل إىل عفض الطعريف الرتم للشباب ب  
 .لاماً  24إىل  15الفبة العمرية يف تعريف ا م  املطاتة اليت عتدب املرعلة العمرية للشباب ما ب  

لاماً يعت حاشععععت ظعىن أ    18 اجلتير بالارر أ  القا و  املاليزي ذرر أ  مجيال الاروح  ات ال مر يبل  مر العمر     
ميكنعع  إبرام لقععت قععا وين أ  الطعععامععت مال أي طرم  ععالععث  ال تنطبق قيود السعععععععععععععععر لل  ا موح الطععاليععة  رم  الز اج  الطاا 

 . الختاا  الطبمل  الشعائر التينية

 يف ماليزيا  ال ريباب تشرم لل  تنمية الشبابل  رم 

مال إ شاو القس  الثقايف الطابال تداحة  1953ق  اليت را ل بتاية تأسيسها يف لام KBSت ق3ت زاحة الشباب  الرياعة 
 زاحة  مت  قت راا القسععععععععععع  الثقايف إىل 1964الرلاية االجطمالية  الاي مت تكليف  ظسععععععععععع  لية الشعععععععععععباب. بعت ذلك يف لام 

اتلام. يف الوقل  فسعععععع ل بسععععععب  ا  شععععععطة الشععععععبابية املطنامية يف اجلمعيةل  لغرض حلاية  مراقبة الطنميةل مت إ شععععععاو قسعععععع  
 الشباب حتل إشرام الوزاحة. باتعافة إىل ذلكل مت إ شاو قس  حياعم تابال لوزاحة اتلام.

زامر مال اليوم الوطمل للشععععععععععباب يف ذلك العام. يف لام بالط 1964مايو  15مت إ شععععععععععاو  زاحة الشععععععععععباب  الرياعععععععععععة فقط يف 
مت إ شععععاو قسعععع  الثقافة  بالطا  مت تغيري اسعععع   زاحة الشععععباب  الرياعععععة إىل  زاحة الثقافة  الشععععباب  الرياعععععة عىت لام 1972
   زاحة الثقافة سععلنتما مت  قت قسعع  الثقافة حتل إشععرام  زاحة الثقافة  الفنو   السععياعة.  بنقت قسعع  الثقافة لاد ا 1987

  الشباب  الرياعة إىل ات  ا سلم  زاحة الشباب  الرياعة عىت اا .

 تطمثت مهمطها يف املسعععععععا ة يف تطوير سعععععععياسعععععععة الشعععععععبابل مر عات موقعها ررئيس للمجلس االسعععععععطشعععععععاحي الوطمل 
بل  الثاين ت رو قس  الشبال  تقوم رجهة حئيسة لطنفيا السياسة.  لتى الوزاحة ذحالا  تنفيايا ل ا   NYCCللشباب 

 رو شعبة الرياعية. 

يطألف قس  الشباب بت حس مر أحبعة أقسام  معارت للطتحي  لل  املهاحابل  إداحة الطنمية االقطخادية للشبابل  إداحة 
 ق.Rakan Mudaتنمية املنظماب غري ا كومية للشبابل  شرراو الشباب ت

                                                           

 .(MOYS)باالعطخاح الطا   إليهايف بعض املراجال يشاح  ق3ت
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ل رو اهليبة الرئيسععية 1972ق  الاي مت تشععكيل  يف لام NYCCشععباب تاجلهة الثا ية اجمللس االسععطشععاحي الوطمل لل
 NYCCقل تطكو  لضوية MOYSاملس  لة لر سياغة سياسة الشباب يف ماليزيا. برئاسة  زاحة الشباب  الرياعة ت

 مما يلم 
 ق.MYCألضاو اجمللس ا لل  جمللس الشباب املاليزي ت ₋
 .MYCألضاو اللجنة الطنفياية يف  ₋
 س الت لة االسطشاحية للشباب.حؤساو  ال ₋
  ممثل  مر الوراالب ا كومية االحتادية ا عرى ظا يف ذلك 10 ₋

 . زاحة ال بية  الطعلي ل  زاحة الخاةل  زاحة ات سا  -
  زاحة املواحدل  زاحة تنمية حيادة ا لمات. -
 .الثقافة  الفنو   السياعة اتلامل  زاحة الزحالةل  زاحة -
 الريفيةل  زاحة الوعتة الوطنية  الطنمية االجطمالية ل  دائرة الطنمية اتسامية. زاحة الطنمية  -

 عواو تعينه   زاحة الشباب  الرياعة. 10 ₋
 عواو يف قضايا حمتدة. 3 ₋
 رباح عباط  زاحة الشباب  الرياعة  متير  الت لة للشباب  الرياعة ₋
 .MYC شباب  ا م  العام لعا م  العام  املتير العام لوزاحة الشباب  الرياعة  ال ₋

 تطمثت  ظيفط  يف العمت رهيبة اسعععععطشعععععاحية يف ا موح املطعلقة بطنمية الشعععععباب  إيخعععععات سعععععوب الشعععععباب إىل ا كومةل 
 رالك الطعا   مال ا كومة يف تنفيا الوامج  ا  شعععععععععطة املطعلقة بطنمية الشعععععععععباب يف  االب الطعلي   الباث  تنمية املواحد 

  لل  ل  يعمتNYPالشباب  مراقبة تنفيا بر امج البشريةل  رو مس  ت أيضاً لر سياغة سياسة 
 تقتمي املشوحة لوزير الشباب  الرياعة يف سياغة السياساب عوت القضايا املطعلقة بطنمية الشباب. ₋
 رهيبة اسطشاحية ملنظماب الشباب   الس الت لة االسطشاحية للشباب. ₋
 ت لة االسطشاحية.الطنسيق  الطاطيط لكافة ا  شطة  املنظماب الشبابية   الس ال ₋

أما اجلهة الثالثة فهم املعهت املاليزي  حبال تنمية الشعععععباب    يعمت املعهت رمررز  طمل لباول تنمية الشعععععبابل مر 
عات مجال املعلوماب  إداحهتا   شععررا  االعطفاظ بسععجاب جلميال املواعععيال املطخععلة بطنمية الشععبابل تجراو أ  تسععهيت أ  

تماب الفنية  االسطشاحية  اخلتماب ذاب الخلة بطنمية الشبابز رالك مر مهام املعهت الطاليت متويت الباولل  تقتمي اخل
 تقيي   تقتمي توسعععععياب بشعععععأ  ا  شعععععطة الشعععععبابية اليت تنظمها اجلمعياب الشعععععبابية أ  اهليباب ا كومية أ  املنظماب غري 

بابز إعافًة تثقيفية  تولوية مر شأهنا تعزيز تنمية الشا كومية أ  أي منظماب أعرى تابعة للقطاع اخلا ز  تنفيا برامج 
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اىل الطعا    الطنسعععععععععيق  املشعععععععععاحرة يف برامج الطنمية أ  ا  شعععععععععطة املطعلقة بالباول اليت تنظمها املنظماب الوطنية أ  الت لية  
 را م  املطاتة  غريرا مر املنظماب الت لية ذاب العاقة. 

احسعععععععععععة أي مر  ظائف  املطعلقة با  شعععععععععععطة الطجاحية لطاقيق الربح أ  الفائتة  إبرام رالك أتاق القا و  للمعهت مم      
العقودل  فرض حسععععععععوم حمزية لل  اخلتماب اليت يقتمهال رما للمعهت عق االرطسععععععععاب أ  االعطفاظ أ  الطخععععععععرم أ  منح 

 ا قوا املطعلقة بأي  طائج حبول قام ب لتادرا. 

مت (  الذ  MYCمي ر الشةةةةةةةباي المالاز  )ملنظماب الوطنية مر عات ميثت الشعععععععععباب يف ماليزيا مر عات ا 
ق يف WAYلطمثيت اجلمعية العاملية للشععععععععععععباب ت 1948يف  قل مبكر مر لام  تشععععععععععععكيل  رمنظمة تطولية غري عكومية
 9ل اختاب اللجنة اخلاسعععععععععة عطواب ت شعععععععععاو  لس الشعععععععععباب املاليزي يف WAYبر رسعععععععععت. لتا االل ام هبا مر قبت 

ل  عخعععععععععععت اجمللس لل  ال ام ا كومة يف العام الطا   يعرم اجمللس أيضعععععععععععاً باسععععععععععع   لس بيليا ماليزيا 1950سعععععععععععبطمو 
 ق. MBMت

يشعععععععاح  اجمللس بنشعععععععاط يف مراقبة تنفيا السعععععععياسعععععععة الوطنية للشعععععععباب  رالك يف لملية السعععععععياسعععععععة مر عات اجمللس 
ق بالطباحرا اهليبة ا م ملنظماب الشباب  MBMيًضا بععععت قل   تع م ا كومة أNYCCاالسطشاحي الوطمل للشباب ت

 قت مت تأسععععيسععععها هبتم تعزيز الطنمية املطواز ة  668ق مر القا و  1ت 49لل  املسععععطوى الوطمل رما رو ماروح يف القسعععع  
ذلكل هتتم  للشععععععععباب يف مجيال اجملاالب االقطخععععععععادية  االجطمالية  العقلية  البت ية  املعنوية  السععععععععياسععععععععية. باتعععععععععافة إىل

MBM    ا إىل غرس الشعععععوح بالقومية  ح ق العمت بطفاٍ  رامت لخععععا  اجملطمال  البلتل  بالطا  جتهيز أ فسععععه  للعي أيضععععً
 رمواطن   اعج   مبتل   مبادحير  مس  ل .

 ا رتام الرئيسية للمجلس رم 
  الت لة. تشجيال  حتفيز املنظماب الشبابية للقيام بت ح إُايب  فعات يف اجملطمال ₋
حتفيز  إقامة العاقاب  الطعا    الطفار   الخعععععتاقة ب  املنظماب الشعععععبابية  الشعععععباب أ  مال املنظماب الشعععععبابية  ₋

 الت لية.
 تشجيال الطنمية املطواز ة للمنظماب الشبابية يف  طلف اجملاالب. ₋
 تعزيز ح ق املس  لية  الوطنية  العمت الططولم ب  املنظماب الشبابية. ₋
  تشجيال االرطمام بالطنمية الر عية  اجلستية  االقطخادية  تعلي  الشباب ب  اهليباب املهطمة هباا ا مر.تنظي   ₋
 العمت لر رث  مال اهليباب املس  لة لر ش    الشباب لخا  ا ررة الشبابية. ₋

الس الشبابية الوطنيةل جمليعت اجمللس اهليبة ا م ملنظماب الشباب لل  املسطوى الوطمل  ينضوي حتطها أغل  اهليباب  ا
 .(MBM)ق ريبة  طنية   الس شباب عكومية منطسبة إىل 38يوجت عالًيا ت 
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 ال مل ما الشباي:  ميال الاصل ال ا ا: دلال م ل ي ل مقارنة  ان التياري ال الماة مي

يعت الشعععععععباب يف رت البلتا  ر  املوحد البشعععععععري للطنمية  مر أر  أد اب الطأ ري  الطغيري يف اجملطمعاب  يعوت لليه  يف       
رت سعععععياسعععععة  عطة  طنية للططويرل لاا ارطمل البلتا  باالسعععععطثماح يف راس الثر ة   عععععععل السعععععياسعععععاب  اخلطط الطنموية 

مر الت ت منظوح مطكامت لطنظي  قطاع الشععععععععباب يوفر إطاح لمت للمنظماب  لاسععععععععطفادة املثل  مر الشععععععععباب.  تطبىن رثري
ا كومية  غري ا كومية.   يف راس التحاسة مت الرجوع لثال جتاحب لت ت هلا تاحيت قتمي  عافت يف االرطمام بطنظي  قطاع 

باشععععععععر لر ومية مسعععععععع  لة بشععععععععكت مالشععععععععباب.   مت ال ريز يف املقاح ة املعياحية لل    حتتيت فبة الشععععععععباب   جود جهة عك
 جود منظماب أ  ريباب  طنية تعمل بالشععباب  الطنسععيق القطالم ملنظومة العمت مال الشععباب.  أر  املرتكزاب   الشععبابل 

 شباب.لللسياسة الشباب   جود آلياب لطقيي  السياساب املوجهة 

 :أواًل: المقارنة الم اارية

 الم لهة ل شبايئحديد الاوة المستاادة من السااسات 
 ال اليات المتحدة األم يااة

"مسععاحاب للشععباب" لل  أهن  مر تقت ألماحر   ع تد الشععباب يف إطاح لمت سععياسععاب الشععباب  ₋
ق ل 17-15لاًماق ل  املرارقة املطوسعععععععععععععععطة ت 14لاًما يف  ال مراعت  املرارقة املبكرة تأقت مر  25لر 

 .24-18)  بكرة املرارقة املطأعرة ل  مراعت البلوغ امل
 المم اة المتحدة 

لاًمال  19  13مت حتتيت املسعععععععععطفيت   مر سعععععععععياسعععععععععاب تعزيز حفارية الشعععععععععباب بالفبة العمرية ب    ₋
 .لاًما للفباب اليت تعاين مر سعوباب  احملطاجة 25 ترتفال راس الفبة العمرية إىل 

 مالاةةزيةةةا
سعععععععنةل أما  40سعععععععنة  ال يزيت لر  15لرم القا و  الشعععععععباب يف ماليزيا بأ   شعععععععال ال يقت لر  ₋

 .سنة 30  15سياسة الشباب املاليزية سعل إىل عفض الطعريف الرتم للشباب ب  
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 ول د أنظمة وسااسات و ناة ئ ص الشباي  
 ال اليات المتحدة األم يااة

يف الوالياب املطاتة ا مريكية  مال ذلكل رنا  لتد مر الطشععريعاب ال يوجت قا و   طمل  اعت للشععباب  ₋
 :اليت تطنا ت اعطياجاب  عقوا الشباب  تنظ  ريفية معاجلة قضايا الشباب. أ ها

 .م1899قا و  ا عتال  •
 .م .2014 (WIOA) قا و  الفر   االبطكاح يف القوى العاملة •
 م1975-1990 (IDEA) قا و  تعلي  ا فراد ذ ي اتلاقة •
مت إجراو إسعععععععععععععععاق شعععععععععععععععامت هلاا -1965-2017 (HEA) قا و  الطعلي  العا  •

 .القا و 
 .م2015 (ESSA) "قا و  "رت طال  ينجح •
 .م2 018  2006  1998 أليت تفويض  يف  1984" قا و  "راحت دي بريرنز •
 .م 2013عطة إس اتيجيةل مساحاب للشباب •
 .م2020اخلطة الفتحالية ال طقات الشباب لعام  •

 

 المم اة المتحدة 
ال يوجت قا و   طمل  اعت للشعععععععععععععععباب يف إجنل ا.  مال ذلكل رنا  لتد مر الطشعععععععععععععععريعاب اليت تطنا ت   ₋

 :اعطياجاب  عقوا الشباب  تنظ  ريفية معاجلة قضايا الشباب. الطشريعاب ذاب الخلة تشمت
 م.1989قا و  ا طفات لعام  •
 م.2004قا و  ا طفات لعام  •
 م.2006طفطي  قا و  الطعلي   ال •
 م.2008قا و  ا طفات  الشباب لعام  •
 م.2014لمت ا طفات  ا سر  •
 م.2017قا و  ا طفات  العمت االجطمالم لعام  •
 م.2015إىل  2010سياسة "إُابية للشباب"  •
 .مت اتلا  لر ميثاا للشباب 2019 •

 مالازيا
 .أرثر مر مرةيوجت قا و  عا  بالشباب  سياسة  طنية مت مراجعطها  حتتيثها  ₋
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 م.2007قا و  تنمية الشباب  اجملطمعاب لعام  ₋
 م.1997السياسة الوطنية لطنمية الشباب لعام  ₋
 م.2018 (MYP)سياسة ماليزيا الشبابية  ₋

 

 ول د منظمة / لم اة و ناة ل شباي )مي ر  منصة  هاوة(
 ال اليات المتحدة األم يااة

يوجت العتيت مر اجملالس الشعععععبابية يف املت   الواليابل بعضعععععها ظبادحة مر ا كومة  البعض ااعر بقيادة  ₋
ياتت سععع داالسل ريوسععع ل مياممل شعععيكاغول فرا سعععيسعععكولسعععا   أجنلوسللوس  مثت بوسعععطرلالشعععباب ل 

 :ل  رالك العتيت مر املنظماب املت ية مثتعوسي  راليفوح يا  سا 
 م.1983سا ل بوت  (NYLC) لقيادة الشباباجمللس الوطمل  •
 .مررز املعلوماب  ا حبال عوت الطعل   املشاحرة املت ية •

 المم اة المتحدة 
 :يوجت لتيها لتد مر املنظماب الوطنية أ ها  ₋

 .  BYC لس الشباب الويطاين •
 . املطاتةبرملا  الشباب يف اململكة  •
 .سفراو اململكة املطاتة الشباب •

 مالازيا

رو منظمة غري عكومية  يعت اهليبة ا م ملنظماب  (MBM) يوجت لتيها  لس الشعععععععععععععععباب املاليزي  ₋
 .الشباب لل  املسطوى الوطمل  ينضوي حتطها أغل  اهليباب  اجملالس الشبابية الوطنية

 .MBMريبة  طنية   الس شباب عكومية منطسبة إىل  38يوجت عالًيا  ₋
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 ول د لهة حا ماة )ومارة أو لدارة أو ماتف( المسؤول  شال أساسي عن الشباي 
 ال اليات المتحدة األم يااة

يوجت  لكر لإاا رم مسععععععع  لية مشععععععع رة ب  القطالاب املاطلفة زال يوجت  زاحة عاسعععععععة بالشعععععععباب ₋
 مولة داعت الفرع  رم   قIWGYP مولة العمت املش رة ب  الوراالب  املعنية بوامج الشباب ت
 .الطنفياي للاكومة ا مريكية هتط  بالشباب املعرض للاطر

 .مكط  قضايا الشباب العاملم ملاق بوزاحة اخلاحجية يررز لل  مشاحرة الشباب د لياً  ₋
 المم اة المتحدة 

ال يوجت  زاحة عاسععة بالشععباب  يقال مسعع  لية سععياسععة الشععباب لل  لاتق مكط   لس   ₋
 زاحة الثقافة الرقمية  اتلام  الرياعععععععة لتيها مسعععععع  لية دل  سععععععياسععععععة الشععععععباب. بالطعا   مال  الوزحاول رما أ 

 .ا كوماب
يط  حتتيت القراحاب املطعلقة بطوفري اخلتماب  ا  شععععععععععطة للشععععععععععباب لل  املسععععععععععطوى احمللم   ₋

  ليس لل  املسطوى الوطمل.
 مالازيا

 .قKBSيوجت  زاحة عاسة بالشباب  رم  زاحة الشباب  الرياعة ت  ₋
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 ول د ئنسا   ان القطاعات التي ئقدم خدمات ل شباي
 ال اليات المتحدة األم يااة

مت تأسعععععععععععيس  مولة العمت املشععععععععععع رة بغرض الطاطيط  الطنسعععععععععععيق لوامج الشعععععععععععباب مال الوراالب   ₋
 . املنظماب الوطنية  الوالئية  احمللية  القبلية  املتاحس  املنظماب التينية  اجملطمعية اليت ختتم الشباب

ماب اليت املنظ طوحب  مولة العمت موقًعا فيتحالًيا مشععععع ًرا ب  الوراالب عوت الشعععععباب ملسعععععالتة ₋
 .ختتم الشباب  الشراراب اجملطمعية أ ناو لملها لل  تعزيز  طائج الشباب اتُابية

يف عطة "مسععععاحاب للشععععباب" مت ال ريز لل  الطعا   الفتحا  املطعلق بوامج الشععععباب بغرض تطوير  ₋
 .مساحاب للشباب  عما  توافقها مال اخلطط االس اتيجية الفيتحالية

يطبق بععالعمععت املشععععععععععععععع    الطعععا   ب   زاحة العمععت ا مريكيععة  WIOAقععا و  االبطكععاح  الفر   ₋
ق  الواليععاب   ععاالب تنميععة القوى العععاملععة احملليععةل  القوى العععاملععة EDق   زاحة الطعلي  ا مريكيععة تDOLت

 ا عرى  شرراو الطعلي ل باتعافة إىل مقتمم اخلتماب االجطمالية.
 دة المم اة المتح

الثقافة  اتلام    الرقميةتشععع   اتداحاب ا كومية يف سعععياسعععة  اسععع اتيجية الشعععباب بقيادة الوزاحة   ₋
 الرياعة.  مال ذلكل حتطف  رت إداحة عكومية فردية باملس  لية لر السياساب  الوامج  اتجراواب  الطمويت 

 يف  االهتا الفردية.
 مالازيا

يقوم اجمللس االسععععطشععععاحي الوطمل للشععععبابل الاي يرأسعععع   زير الشععععباب  الرياعععععة  يطكو  مر ممثلم  ₋
 كومية االت لة  الوزاحاب  اجلمعياب الشععبابية الوطنية الرئيسععية.  ظهام تنسععيقية ب  القطالاب ا كومية  غري 

 ة. هلا لاقة بالشباب لططوير سياساب الشباب  تنفيا الوامج الشبابي اليت
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 م ئازات السااسات
 ال اليات المتحدة األم يااة

 : السياساب املوجهة للشباب للي  القوا  أر  ما احتكزب 

 .ا فاظ لل  سامة الشباب  منال العنف  ال ريز لل  إحشاد الشباب  ₋
 .االرطمام بالشباب يف سر ا طقالية ₋
 .تنمية الشباب اتُابية ₋
 .املتحسةاالرطمام بوامج ما بعت   ₋
 .االرطمام بالخاة النفسية  اجلنسية  ₋
 .بيبة العمت للشباب  قوا   العمت  ₋
 .إلادة حبط الشباب اخلاحج لر إطاح الطعلي   العمت  ₋
 .إلتاد الشباب للاتمة املت ية  ₋
 .مشاحرة الشباب يف السياساب املوجهة هل   ₋
 .ناسبةلاقة للطعلي  اجملاين يف البيبة املعما   سوت الشباب ذ ي ات  ₋
 .عما   سوت الشباب احملر م  للاتماب  ₋

 المم اة المتحدة 
 :أر  ما احتكزب للي  القوا    السياساب املوجهة للشباب 

 .دل  ااباو  ا سر لتل  أطفاهل  منا الوالدة  عىت سنواب املرارقة ₋
 .الطأرت مر أ  مجيال الشباب ينجاو  يف الطعل   العثوح لل   ظيفة ₋
لل  تنمية شعععععاخعععععيطه   الشععععععوح باال طماو  السعععععلورياب اليت تسعععععالتر  لل   مسعععععالتة الشعععععباب ₋

 .النجاق يف الطعل   العمت  ا ياة
 .اجلستية  العقلية بخاطه تشجيال الشباب لل  االرطمام   ₋
ال ريز بشكت مكثف لل  الشباب ا رثر ععًفا  الاير قت يعا و  مر سوو املعاملة أ  ات ات أ   ₋

 .رداالسطغات أ  الطش
 منال جرائ  الشباب  دل  الشباب يف  ظام العتالة اجلنائية.  ₋
 .دل  مشاحرة الشباب يف سنال القراح ₋
 .دل  العمت الططولم لتى الشباب ₋

 مالازيا
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 :أر  ما احتكزب للي  القوا    السياساب املوجهة للشباب ₋
 .تنمية القي  الر عية  ا عاقية اتُابية ₋
 .الشباب لتى  الطتحي  املعرفة  الطنميةتعزيز قالتة  ₋
 .تعزيز فر  العمت  حيادة ا لمات ₋
 .غرس أسلوب عياة سام ₋
 .تعزيز ح ق الططوع  ا س الوطمل ₋
 .تنمية  حفال مسطوى املرافق العامة اليت تعزز الطفالت االجطمالم اتُايب  الخام للشباب ₋
ية  ا كوماالسععععععععطفادة مر الشععععععععراراب  الطعا   ب  ا كوماب  الوراالب  املنظماب غري  ₋

 .لخا  الشباب
 .تعزيز تو يق العاقاب  الطشبيك الت   مال اجملطمعاب الت لية ₋
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 ئقاام ال مل ما الشباي وقااس م  لائه
 ال اليات المتحدة األم يااة

 .آلياب للاخوت لل  تغاية حاجعة IWGYP توفر  مولة العمت املش رة  ₋
نها  تررز تطبيق السعععععياسعععععاب  الوامج املنبثقة ل رت   ائق السعععععياسعععععة منهجية تقيي  تأ ري  ت  ₋

لل  تكييف الوامج القائمة لل  ا دلة بشعععكت مناسععع  مال اعطام اجملطمعاب احمللية اليت تطبق فيها  قياس 
 أ ر الطعتياب املقامة لل  راس الوامج.

 المم اة المتحدة 

ا الباث التاعلمل  الباول اليت يط  اسعععطاتام  مولة مر ا د اب لرسعععت السعععياسعععة العامة  أ ه  ₋
مت الطكليف هبععععال  املسعععععععععععععععوعععععابل  تقييمععععاب ا  رل  املشعععععععععععععععععععا حابل  مععععا إىل ذلععععك. قععععت يط  إجراو بعض 

 .االسططالابل لل  ف اب منطظمة
 .تطضمر   ائق السياسة اجلتيتة بيا ًا يطعلق بطوقيل أي تقيي   ₋
 مال الشععععععععباب يوفر معايري دليت " مشععععععععاحرة الشععععععععباب" الاي يوعععععععععح ريفية العمت الفعلم  ₋

 للجودة ملطابقة املارجاب.
 مالازيا

مت  عععععال قائمة مر امل شععععراب  منهجية لطقيي  السععععياسععععة الوطنية للشععععبابل  لل  أسععععاسععععها لتلل  ₋
   قال سياساب الشباب لل  متى العشرير سنة املاعية.
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 :ثاناًا: الدروس المستاادة
تا ت جمر تطبال تاحيت جتاحب الت ت السععععابقة يف العمت  جت الشععععباب تظهر أ ية راا اجملات  متى ال ريز للي  يف 

سعععناع القراحل  مسعععاح تطوحس منا البتاياب جبهود مطفرقة إىل الطعامت مع  لل  أسعععس منهجيةل  الطاوت يف تأجنتةق  ألمات
الشعععععععععععععععباب مر اتعفاال إىل املنظوح اتُايب لت ح الشعععععععععععععععباب  ال ريز للي    ال ريز لل  منال النظر إلي  مر منظوح الرلاية

 ملسالتة الشباب لل  النجاق.

 اسععع اتيجيةق تنطلق من  مرتكزاب سعععياسععاب - أ ظمة – تظهر رالك الضعععر حة لوجود إطاح تنظيمم مرجعم تقا و  
الفر   لى اعطياجاهت ل مال الطماد مبتأ تكاف الشعععباب  إطاح العمت الشعععامت  الاي يررز لل  الشعععباب يف اخلتماب اليت ت

 الطزام السععععععععياسععععععععاب باملسععععععععا ة يف تقليت الطفا ب يف الطعلي   الخععععععععاة  العمتل  تغطية اعطياجاب فبة الشععععععععباب مر ذ ي 
االعطياجاب اخلاسعععععععة يف الطعلي   الخعععععععاة  العمتل مال  جوب  جود معايري لقياس جناق تنفيا تلك السعععععععياسعععععععاب  الوامج 

 ها  رتافها القخرية  الطويلة لل  عت سواو. حتقيق

 ل علق بيبة مناسبة لطنفيا السياساب مر عات الطنظيمم مر إطاح العمت 
 الطنسيق  الطعا   ب  اهليباب الوطنية  الوزاحاب  رافة القطالاب املعنية بالشباب.  -
 . جود مظلة تشرم  تطابال  تقيِّ  سياساب الشباب  تنفيارا -
 .س أداو حئيسية للطنمية الشبابية عال م شراب قيا -
 . عال معايري قياس أ ر ا  ظمة  السياساب الشبابية -
 .العمت لل  تطوير عطط العمت مال الشباب  إجراو مراجعة د حية للسياساب -
إُاد سعععناديق متويت هتتم لطاقيق فر  أرو يف تطوير السعععياسعععاب  الوامج  املشعععاحيال  ا  شعععطة املوجهة  -

 للشباب.

ظمة ال ريز لل  مشاحرة الشباب يف سنال القراح   قت السياساب  ا  أ ية ر عات تطبال الطجاحب أيضاًل  يطجل  م
ا الية اليت متس عياهت   مسععطقبله   تشععجيعه  لل  الطاتل  مناقشععة القضععايا اليت ختخععه ل مال إلطائه  ا ق يف إتاع 

  أسواهت   حأيه  فيها. 
لوالتير  ا سععر بالطباحر  مقتمم الرلاية ا سععاسععي  للشععباب منا الوالدة  عىت  رالك دل  الشععباب بتأً مر دل  ا

املرارقة   ععععععععال السعععععععياسعععععععاب  القوا   اليت ترل  ا سعععععععر  تقتم التل  هلال سعععععععواًو التل  املعريف أ  التل  للوسعععععععوت  سعععععععر
 للاتماب ا ساسية اليت حتطاجها ا سر للطنشبة السليمة للشباب.  

 قت حرزب جتاحب الت ت املعياحية يف سععععياسععععاهتا املوجهة للشععععباب لل  مرتكزاب ا ياة ا سععععاسععععية مر تعلي   سععععاة 
 لمت   ظام لتالةل  اليت قت يسعععععععب  القخعععععععوح فيها القلق  لتم االسعععععععطقراح للشعععععععبابل مال االسعععععععطفادة مر أد اب العخعععععععر 
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   ية رالك تيخععععات الرسععععائت  املعلوماب عوت القوا   لكللوسععععوت إىل مشععععاحرة الشععععباب مر عات املنخععععاب  املواقال ات
  السياساب اليت تنطبق لل  الشباب سواو يف الطعلي  أم العمت أم الخاة.

مما سععععبق توز أ ية راس الطجاحب  ا عا بالتح س املسععععطفادة منها لنت  عععععال سععععياسععععاب الشععععباب  إطاحاب العمت 
 املنهجية.
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 :سة الم لهة لمنظ مة ال مل ما الشباي مي المم اة ال   اة الس  ديةالباي اليالث: الم ئازات ال  ا

 مقدمة:  
ينطلق العمت يف قطاع الشباب رأي قطاع لمت آعر مر  مولة مرتكزاب تعت ظثابة املوجهاب اليت تنظ  العمت يف 
القطاعل  املخعععتح الاي يط  االسعععطناد إلي  يف سعععر ا  ظمة  اتجراواب  السعععياسعععاب املنظمة لعمت القطاع.  منظومة قطاع 

 نت لل  لتة مخعععععععادح ملزمة يف توجي  القطالاب املطعتدة يف  ععععععععالالعمت مال الشعععععععباب يف اململكة العربية السععععععععودية تسعععععععط
سععععععياسععععععاب  أ ظمة تطوافق مال املبادئ  الطوجهاب املنخععععععو  لليها يف راس املخععععععادح الطوجيهية  رنا  أحبعة مخععععععادح ميكر 

 الطباحرا املختح الرئيس لطنظي  لمت منظومة قطاع العمت مال الشباب رم  

 .أ اًل  النظام ا ساسم للاك 
 .2030 ا ياً  حؤية اململكة العربية السعودية 

 اليت تعت   يقة توجيهية ملنظومة العمت مال الشعععععباب عوت  مل2018 الثاً    يقة ا م  املطاتة للشعععععباب الخعععععادحة يف العام 
 .العامل  فق أرتام الطنمية املسطتامة

امة  سععععععععععيلة لطاسعععععععععع  ا ياة لل  رور  ا حض ق  تعت أرتام الطنمية املسععععععععععطت2030أرتام الطنمية املسععععععععععطتامة تحابعاً  
عرازس مر إالسعععععععبعة لشعععععععر إىل ما مت  الطنمية املسعععععععطتامة تسعععععععطنت أرتامرما  ععععععععما  متطال مجيال الناس بالسعععععععام  االزدراحل  
 ق.2015 -2000 جناعاب يف حتقيق ا رتام اتاائية لةلفية ت

توجيهية مر  املخادح الثال السابقةل  اسطنباط مبادئسيط  فيما يلم اسطعراض البنود اليت حرزب لل  الشباب يف   
عاهلا تعمت ظثابة عاحطة طريق يف حتتيت  واعم القوة   واعم الضععععفل  الفر   الطهتيتاب يف منظومة العمت مال قطاع 

 الشباب يف اململكة العربية السعودية. 
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 الاصل األول: النظام األساسي ل حام: 
يعت النظام ا ساسم رو الطشريال الرئيس الاي يسطمت من  رافة الطوجهاب اليت تنظ  العمت يف مجيال اجملاالب عيث 

رو يقة حرزب لل  توعيح االلطزاماب  ا قوا مر قبت الت لة جتاس املواطر  مر قبت املواطر جتاس الت لة.  قت جاو الباب   إ  
ياة مقوماب اجملطمال السعععععودي  في   خععععو  مطنولة ت رت مجيعها لل  توفري ا  الثالث يف النظام ا سععععاسععععم للاك  مطنا الً 

 الكرمية للمواطر  عف  عقوق    اية مكو ات  يف مجيال الظر م.  مر تلك املواد ما يلم  

  املادة الطاسعة
 الطالة هللل  ر الوالوا سععععععععرةل رم  واة اجملطمال السعععععععععوديل  يرا أفرادرا لل  أسععععععععاس العقيتة اتسععععععععاميةل  ما تقطضععععععععي  م

  لرسول ل      ا مرل  اع ام النظام  تنفياسل  ع  الوطرل  االلطزاز ب   بطاحخي  اجمليت.

  العاشرةاملادة 
ا سععععععععععرةل  ا فاظ لل  قيمها العربية  اتسععععععععععاميةل  حلاية مجيال أفرادرال  توفري الظر م  لل  تو يق أ اسععععععععععر الت لة حتر 

 ملكاهت   قتحاهت .املناسبة لطنمية 

  املادة ا ادية لشر
فيما بينه ل  لتم  اجملطمال السعععععععودي لل  أسععععععاس مر الطخععععععام أفرادس حببت اهللل  تعا هن  لل  الو  الطقوى  الطكافتل يقوم

 تفرقه .

  املادة الثا ية لشر
  اال قسام. رت ما ي دي للفرقة  الفطنة الت لة تعزيز الوعتة الوطنية  اج ل  متنال

  ادة الثالثة لشرامل
يف  فوس الن ول  إرساهب  املعاحم  املهاحابل  هتيبطه  ليكو وا ألضاو  افع   العقيتة اتسامية إىل غرس الطعلي  يهتم

 .يف بناو  طمعه ل حمب  لوطنه ل معطزير بطاحخي 

ق باجلا   مبادئ تطعل باملبادئ االقطخععععععععععادية فهنا مر النظام ا سععععععععععاسععععععععععم للاك  الاي خيطل  الرابالالباب أما يف 
  تطمثت يف   زاالقطخادي

  املادة السابعة  العشر  
عالة الطواحئل  املرضل  العجزل  الشعععععععياوعةل  تتل   ظام الضعععععععما  االجطمالمل  عق املواطر  أسعععععععرت ل يف الت لة تكفت

 ا لمات اخلريية.  تشجال امل سساب  ا فراد لل  اتسهام يف
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  املادة الثامنة  العشر  
  االب العمت لكت قادح للي ل  تسر ا  ظمة اليت حتمم العامت  ساع  العمت. الت لة تيسر

  املادة الطاسعة  العشر  
 تسععععععععععه  يف  العلوم  ااداب  الثقافةل  تعىن بطشععععععععععجيال الباث العلممل  تخععععععععععو  ال ال اتسععععععععععامم  العريبل الت لة ترل 

 .ا ضاحة العربية  اتسامية  ات سا ية

  الثا و ة املاد
 توفر الت لة الطعلي  العام  تلطزم ظكافاة ا مية.

  املادة ا ادية  الثا و 
 تعىن الت لة بالخاة العامةل  توفر الرلاية الخاية لكت مواطر.

  املادة الطاسعة  الثا و 
ة  دل   عتهتال يف تثقيف ا م سععععائت اتلام  النشععععر  مجيال  سععععائت الطعبري بالكلمة الطيبةل  بأ ظمة الت لة  تسععععه   تلطزم

 حيظر ما ي دي إىل الفطنةل أ  اال قسامل أ  ميس بأمر الت لة  لاقاهتا العامةل أ  يسمو إىل ررامة ات سا   عقوق ل  تب  
 ا  ظمة ريفية ذلك.

اقيق طلتد مر املبادئ اليت ُ  أ  تنطلق منها منظومة العمت مال الشعععععععععععععععباب الطزاماً ب اسعععععععععععععععطاا  بالطا  ميكر 
 ا قوا املكفولة للشباب  فقاً للنظام ا ساسم للاك   املطمثلة فيما يلم  

 

  

ئ زيز ال حدة ال  ناة التاامل االلتماعي ها الحااظ ع   األس ة وه يت
اإلسالماة ملحماية حق ق الا د مي ال 

ماا كاالة حق ق األم اد مي ل
 ى حاالت الط ارئ ع   المست
الا د  وااللتماعي

ادة الت  ام المنط   من ال ق
ي اإلسالماة القادر ع   لكسا
الا د المهارات والقدرات

ح  ال عاية الصحاة لال 
م ا ن امةحاظ ال   م واآلداي واليق

حاظ ح  الت با   ما ال
يت ارض ما أنظمة الدولة الح  مي الت  ام ال ام
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 : 2030الاصل الياني: رؤية المم اة 
أطلقل حؤية اململكة العربية السععودية اليت تعت عطة اسع اتيجية هتتم إىل توجي  منظومة العمت يف  2016يف العام 

اململكة العربية السعودية لل  مجيال املسطوياب  يف مجيال اجملاالبل  قت حرزب لل   ا ة حما ح حئيسة  رم  اجملطمال ا يويل 
يت مر عاهلا هتتم للعمت  فقا للمبادئ اتسامية  منهج الوسطية  الطسامح  قي   االقطخاد املزدرر  الوطر الطموقل  ال

اتتقا   اال ضعععععععععباط  العتالة  الشعععععععععفافية لطاقيق الطنمية يف شعععععععععىت اجملاالب  تعمت لل  احملافظة لل  اهلوية الوطنية  إبرازرا 
 إقامة  لة العربيةية  العناية بالطنشعععععبة االجطمالية  اللغ الطعريف هبا   قلها لةجيات القادمة  ذلك بغرس املبادئ  القي  الوطن

 املطاعف  الفعالياب  تنظي  ا  شطة املعززة هلاا اجلا  .

رما هتتم لطمك  املواطن   املقيم  مر اسعععععطثماح طاقطه   مواربه   دل  املوروب   تشعععععجيال املسعععععطثمرير داعليا 
 ترفيهية  اليت سععععععععطوفر العتيت مر فر  العمت.  هتتم الرؤية للعمت   عاحجيا  لقت الشععععععععراراب تقامة مشععععععععر لاب  قافية

لل  إقامة املزيت مر املرافق  املنشععآب الرياعععية بالشععرارة مال القطاع اخلا ل  تررز لل  توفري الفر  للجميالل لو منظومة 
ر  العمععت  توليععت ف تعليميععة مرتبطععة بععاعطيععاجععاب سعععععععععععععععوا العمععت  تنميععة الفر  للجميال  تطوير ا د اب االسعععععععععععععععطثمععاحيععة

للمواطن .  ال ريز لل  الفاللية  املسععععععععع  لية بطعزيز الكفاوة  الشعععععععععفافية  املسعععععععععاولة  تشعععععععععجيال  قافة ا داو لطمك  مواحد ا 
 طاقاتنا البشعععععععرية  هتيبة البيبة الازمة للمواطن   قطاع ا لمات  القطاع غري الرحبم لطامت مسععععععع  لياهت   أعا زمام املبادحة 

جهة الطاتياب  اقطنا  الفر .  سعععوم تعمت لل  مواسعععلة االسعععطثماح يف الطعلي   الطتحي   تز يت أبنائنا باملعاحم يف موا
 املهاحاب الازمة لوظائف املسعععععععععععععععطقبت بالعمت لل  تعزيز اجلهود ملواومة  رجاب املنظومة الطعليمية مال اعطياجاب سعععععععععععععععوا 

 املطوسعععععععععطة  ا سعععععععععر املنطجة  ذلك بطسعععععععععهيت فر  الطمويت لطلك  العمتل  العمت لل  دل  املنشعععععععععآب الناشعععععععععبة الخعععععععععغرية
املشعععععععععععععععر لاب  حتفيز القطاع غري الرحبم للعمت لل  بناو قتحاب راس ا سعععععععععععععععر  متويت مبادحاهتال  العمت لل  تنمية الفر  

سعععععطقطاب أفضععععت اعيث مت تأسعععععيس ريبة توليت الوظائف  مكافاة البطالةل  هتيبة بيبة جاذبة السعععععطثماح رفاواتنا البشعععععرية   
 ق.2030العقوت للمسا ة يف دفال لجلة الطنمية  جاب املزيت مر االسطثماحاب  تحؤية 

الرؤية بر امج امللك سععلما  لطنمية املواحد البشععريةز عيث يقوم بطأسععيس إداحة للمواحد يف رت جهاز  برامجرما أ  مر 
مسعععععععععععععععطوى  عمت لل  حفال إ طاجية املوظف  رفاوت  إىل ألل الت حاب الطتحيبية لططوير املهاحاب  املوار   ال  تقتميعكومم 

لو تطبيق معايري إداحة ا داو  الطأريت املسعععععطمرل  بناو منخعععععاب حقمية للمهماب ا سعععععاسعععععية املشععععع رةل  العمت لل   ععععععال 
 .ق2030ة يسياساب لطاتيت قادة املسطقبت  متكينه   سنالة بيبة حمفزة تطسا ى فيها الفر   يكافأ فيها املطميز   تحؤ 

وية "بر امج تنمية القتحاب البشععرية" املنطلق مر ا سععس اتسععامية  ال ب أطلقطها الرؤية م عراً اليت   مر الوامج أيضععاً 
 االجطمالية  املهنيةل  الاي سععيقوم باسععطاتال سععياسععاب   ظ  تعليمية  تتحيبية جتيتة تعزز مر رفاوة الرأتات البشععري 

 ظا حيقق الشععععععععععععععمولية  اجلودة  املر  ة  عتمة رافة شععععععععععععععرائح اجملطمال تعزيزاً لريادة اململكة  2030ة ظا يطوافق مال حؤية اململك
لنجاق املشععععر لابز  أسععععاسععععياً  إقليمياً  تنافسععععيطها د لياًل إعععععافة لو امج حأس املات البشععععريز بالطباح العنخععععر البشععععري لاماً 
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شري يف مه ل  سيعىن الو امج بقياس رفاوة حأس املات البعيث سطعمت الرؤيًة لل  تأسيس  تفعيت بر امج مطاخل لتل
القطاع  تقوميها  حتليلهال  املسا تة يف توفري الكوادح  التحاساب  االسطشاحاب  الشراراب االس اتيجية املطعلقة برأس املات 

 .ق2030البشري تحؤية 

  مر أرتم الرؤية 

 .10إىل املرتبة  26االحتقاو ظ شر حأس املات االجطمالم مر املرتبة  -
 االحتقاو ظسطوى اخلتماب الخاية  جودهتا.  -
 .%7إىل  %11.6ختفيض معتت البطالة مر   -
ل  الوسععوت إىل مليو  %35إىل  %20حفال مسععا ة املنشععآب الخععغرية  املطوسععطة يف إمجا  الناتج احمللم مر   -

 .مططوع يف القطاع غري الرحبم سنوياً 

لعمت  ة ميكر أ  تكو  موجه 2030املنطلقاب الرئيسعععععععععععععة اليت حرزب لليها حؤية  بناًو لل  ما سعععععععععععععبق ميكر حتتيت 
 منظومة قطاع الشباب فيما يلم 

 

 

 

 

الطعلي  االسطمراح يف الطتحي    
وا املطوائ  مال مططلباب س

العمت 
توفري فر  لمت جتيتة وار  متك  املواطن   دل  امل مكافاة البطالة

تعزيز تنمية املواحد البشرية   
الكفاوة  تنمية القتحاب البشرية حتس  جودة ا ياة

دل  املشر لاب الخغرية 
اب  املطوسطة  مسالتة الشب
لل  تسويق أفكاحر 

فيةدل  الثقافة  توفري ال   تشجيال مماحسة الرياعة 
ا املنافسة العاملية فيه

ة اهلواياب  إ شاو ا  تيدل 
املطنولة بالططوع يف رافة اجملاال

يادة ال ريزلل  دل  منظومة ح 
ا لمات  االبطكاح بيبةا ت مر الطلول   اية ال رالطوسال يف متلك املسار

عفض اجلرمية  تقليل
ا وادل  مكافاة املاتحاب
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 م2018الاصل اليالث: وثاقة األمم المتحدة ل شباي ل  ام 
سععععععععععععععنةل ميثلو   24  15جاوب   يقة ا م  املطاتة مر منطلق أ   يوجت رنا  ملياح شععععععععععععععاب ت ا ق ألماحر  ب  

ملياح  1.3ليخعععت إىل عوا   2030حبلوت لام  %7املطوقال أ  يرتفال لتد الشعععباب بنسعععبة   مرمر سعععكا  العامل. 16%
مت سعععياغة الو يقة  تفق 2030تام الطنمية املسعععطتامة   ظراً للت ح الفالت للشعععباب عوت العامل يف حتقيق أرل شعععاب  شعععابة

 مال حتقيق مسطهتفاب الطنمية املسطتامة.  ملواومطهالطكو  موجه  ملنظومة العمت مال الشباب عوت العامل 

ت  ذرر الشععععباب أظرالاة د ح الشععععباب يف مجيال ا رتام  الغايابل عيث  2030 تلطزم الخععععيغة العاملية خلطة لام 
 االب رم  توظيف الشباب  عالة الفطياب املرارقاب  الطعلي   الرياعة مر أجت السامل رما  أحبالتيت يف لل   ج  الطا

ىل الشباب روهن   راو للطغيري مكلف  بطساري إمكا اهت  لضما  لامل يطناس  مال تطلعاب ا جيات القادمةل إمت الططرا 
 ات  باب أرت تقرير الشعععععباب العاملم ا عري لل  حتقيق ا رتام يف   ية مجيال أرتام الطنمية املسعععععطتامة يف تنمية الشععععع

 الطعلي   الطوظيف.

امل.  متكينه  مر احملرراب الرئيسية للطنمية املسطتامة  السام يف مجيال أ او الع  مشاحرطه  تعت حفارية الشباب راا 
شراراب قوية  شاملة ب  الشباب  مجيال أسااب املخلاةل حبيث تط  معاجلة حتتياب  2030 يططل  حتقيق عطة لام 

خعععععاة  ما إىل سعععععوت إىل الطعلي   الالطنمية اليت تواج  الشعععععباب تمثت البطالة  اتقخعععععاو السعععععياسعععععم  الطهمي   إشعععععكالية الو 
 ذلكق  د ح الشباب اتُايب رشرراو يف تعزيز الطنمية  ا فاظ لل  السام.

 فيما يلم   2018 للي  ميكر الطأريت لل  أ  أبرز املبادئ اليت حرزب لليها   يقة ا م  املطاتة للشباب للعام 

 

  

توفري الرفارية للشباب  الطوظيف  علق فر  العمت  

جودة الطعلي   الطتحي   املشاحرة يف مجيال مناعم ا ياة
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 :(2030الاصل ال ا ا: أهدا  التنماة المستدامة )
تعت أرتام الطنمية املسععععععععععطتامةل  سععععععععععيلة لطاسعععععععععع  ا ياة لل  رور  ا حض  عععععععععععما  متطال مجيال الناس بالسععععععععععام 

 . االزدراح

-2000عرازس مر جناعاب يف حتقيق ا رتام اتاائية لةلفية تإراا  تسطنت راس ا رتام السبعة لشر إىل ما مت 
ل  لتم املسعععععا اة االقطخعععععاديةل  تعزيز االبطكاحل  االسعععععطها  قل رما تشعععععمت رالك  االب جتيتة مثت تغري املناخ2015

 ينظر  رتام الطنمية املسطتامة ظ شراهتا ظثابة مبادئ إحشادية تعمت  .املسطتامل  السامل  العتالةل عمر أ لوياب أعرى
ململكة العربية ل  االت ت الشعععععععععععععععريكة يف حتقيقها يف العمت لل  تطوير منظومة العمت يف تلك الت ت  فق تلك امل شعععععععععععععععراب

 السعودية شريك حئيس لملل لل  حتقيق  طائج مهمة اسطجابة مل شراب أرتام الطنمية املسطتامة.

 تقطضععععم أرتام الطنمية املسععععطتامة العمت بر ق الشععععرارة  بشععععكت لملم عىت ميكننا اليوم اختاذ اخلياحاب الخععععاياة 
 رم توفر مبادئ توجيهية  غاياب  اععععععععععععععاة جلميال البلتا  لكم لطاسععععععععععععع  ا ياةل بطريقة مسعععععععععععععطتامةل لةجيات القادمة. 

 .تعطمترا  فقا   لوياهتا مال الطباح الطاتياب البيبية اليت يواجهها العامل بأسرس

متثت أرتام الطنمية املسععطتامة جت ت ألمات شععامت.  رم تعاس ا سععباب اجلاحية للفقر  توعت ا معا تعتال تغيري 
 .الكور إُايب لكت مر البشر   

لملل لل  االسععععع شعععععاد بأرتام الطنمية املسعععععطتامة يف  ععععععال برا ها املطنولة لطاقيق الطاوت  2030 حؤية اململكة 
الوطمل الازم للوسععععععععوت ملرات  مطقتمة لل  م شععععععععراب أرتام الطنمية املسععععععععطتامةل  تعمت  زاحة االقطخععععععععاد  الطاطيط لل  

طلفة الطنمية املسععطتامة  إسععتاح الطقاحير املطعلقة بالك  العمت مال اجلهاب املامطابعة الطقتم احملرز يف مجيال م شععراب أرتام 
يف حتقيق أرتام الطنمية املسععععععطتامة راً عسعععععع  اعطخععععععاسعععععع ل  بالرجوع  رتام الطنمية املسععععععطتامة جنت أ  رنا  أرتام 

 تسع  للعمت لل  حتس  عياة الشباب  منها  

 

  

الت  ام الياد القضا  ع   الاق  
 يماا أشااله 

ال مل الال   ونم  
االقتصاد انالمساواة  ان الينس

وميتم ات مح اةمدن
مستدامة

الحد من أوله عدم 
المساواة

االستهال  واإلنتاج
ؤوالنالمس

وال دل السالم
والمؤسسات الق ية
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 :الم ئازات مي ئ لاه منظ مة قطاعات ال مل ما الشبايالاصل ال امر: محاور التقا  
مر عات مراجعة املرتكزاب املوجهة ملنظومة قطالاب العمت مال الشباب جنت أهنا ذاب توجهاب اس اتيجية مطما لة 

ياً م مطسقة إىل عت ربري مر عيث القي   املبادئ  الغاياب  ا رتامل عيث مثلل مواد النظام ا ساسم للاك   سقاً قي
ة  تو يق ا سعععععععر االرطمام ب  خعععععععل لل  مبادئ ملزمة جتاس الفرد  اجملطمال فقت  خعععععععل مواد النظام ا سعععععععاسعععععععم للاك  لل  

يف  لل  قيمها العربية  اتسععععاميةل  حلاية مجيال أفرادرا  تربيطه  لل  أسععععاس العقيتة اتسععععامية  غرسععععها  ا فاظرا أ اسععععر 
هللل  لرسعععععععععععععععول ل      ا مرل  اع ام ا  ظمة  تنفيارال  العمت لل  تعزيز الوعتة  الطالة   تنمية الوالو ل فوس الن و

 اال قسامل أ  ميس بأمر الت لة  لاقاهتا  الوطنية  ع  الوطرل  االلطزاز ب   بطاحخي  اجمليت  منال رت ما ي دي للفرقة  الفطنة
 سعععائت اتلام  النشعععر  مجيال  سعععائت الطعبري بالكلمة  ام ذلك لر طريق الطز  لالعامةل أ  يسعععمو إىل ررامة ات سعععا   عقوق 

 الطيبة  املسا ة يف تثقيف ا مة  دل   عتهتا.

 رما أ  مر أر  املبادئ اليت  ل لليها النظام ا ساسم للاك  

يكو وا ز ترسعععععععععععععععاب أفراد اجملطمال املعاحم  املهاحابل  هتيبطه  لإلزام الت لة بطوفري الطعلي  العام  ظكافاة ا مية -
 ألضاو  افع  يف بناو  طمعه   لملل لل  توفري الظر م املناسبة لطنمية ملكاهت   قتحاهت 

 العلوم  ااداب  الثقافةل  تشجيال الباث العلممل  سيا ة ال ال اتسامم  العريب. ارطمام الت لة برلاية  -
اتل كة املطمثلة يف امللكية  حأس املاالرطمام باملقوماب ا سععععععععععاسععععععععععية يف الكيا  االقطخععععععععععادي  االجطمالم للممل -

 العمت بوسعععفها عقوا عاسعععة ت دي  ظيفة اجطماليةل  السععععم لطاقيق الطنمية االقطخعععادية  االجطماليةل  فق 
 .الشريعة اتسامية  تكفلها حبقوا املواطن 

 العجزل  الشياوعة.عالة الطواحئل  املرضل    ر الرلاية الخاية لكت مواطر يفالعناية بالخاة العامةل  توفُّ   -
ا لمات اخلرييةل  دل   ظام الضعععما  االجطمالمل  العمت لل  تشعععجيال امل سعععسعععاب  ا فراد لل  اتسعععهام يف  -

 االب العمت لكت قادح للي ل  ذلك بسعععععععععر ا  ظمة اليت حتمم العامت  سعععععععععاع    لمت الت لة لل  تيسعععععععععري
 العمت.

ا سععاسععية فكا  مر أرتافها  غاياهتا اليت  خععل لليها   يقة  ر مجة هلاس املواد  2030 قت جاوب حؤية اململكة  
 الرؤية  

 .توفري فر  الطعلي   الطتحي   مكافاة البطالة -
 .علق فر  لمت جتيتة للشباب   -
 .العناية بالفنو   اادابل  تنمية املوار ل  بناو القتحاب الشبابية -
 الطوسال يف الططوع.تعزيز مسا ة اةراط الشباب يف العمت االجطمالم مر عات  -
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إععععععععافة إىل حتسععععععع  جودة ا ياة  حفال مسعععععععا ة الشعععععععباب يف احملافت الت لية يف مجيال اجملاالب تمورب ل حياععععععععةل  -
 ابطكاحابل مبادحاب شبابيةق. 

 2030الطنمية املسععععععطتامة    يقة ا م  املطاتة مال النظام ا سععععععاسععععععم يف ا ك   حؤية اململكة  أرتامرما توافقل 
 يف 

 املثت العليا للسام ب  الشباب  االع ام املطبادت  الطفار  ب  الشعوب.تعزيز  -
 االرطمام بالطعلي   الطوظيف  القضاو لل  البطالة.  -
 تعزيز الخاة العامة  ا فاظ لل  البيبة  االرطمام بالرياعة.  -
 املشاحرة الفعالة للشباب   ايطه   متكينه .   -

اح املرجعم املوج  لطاليت منظومة قطاع العمت مال الشعععععععععبابل فما جاو فيها مر  راس املرتكزاب سعععععععععطكو  ظثابة اتط
تشععععععععععريعاب  مبادئ  قي   مسععععععععععطهتفاب سععععععععععطكو  رم املرجعياب اليت سععععععععععيط  مر عاهلا حتليت  اقال أ ظمة منظومة قطاع 

ا جهزة املعنية   ب الشععععععععععبابل  حتتيت  واعم القوة فيها   واعم الضعععععععععععف  الطتاعاب  الطقاطعاب ب  ا  ظمة املطعتدة 
ما جاو فيها مر مواد  قي   غاياب  أرتام رم ما يشععععععععكت منظومة العمت مال الشععععععععباب  إ بططبيق تلك ا  ظمة. عيث 

 يططل  العمت لل  حتقيق  مر عات عزمة تشععريعاب  سععياسععاب ت ج  يف برامج  مشععر لاب تنفا مر عات م سععسععاب 
  منظماب سواًو را ل عكومية أ  أرلية.
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 الباي ال ا ا: ئح ال ال ضا ال اهن لمنظ مة قطاعات ال مل ما الشباي مي المم اة ال   اة الس  دية

 :الاصل األول: قطاة الت  ام والتدريف
مسطهتفاب قطاع الطعلي  يف مرعلة الطعلي  تاجلامعمل  الطعلي  الطقملق  ما يوازيهما مر دحجاب  أعتيشكت الشباب 

   تاعة الطعلي  للجميالل  للي  فإللمية أعرىل  قت  ل النظام ا سعععاسعععم للاك  لل  عق  للمية  ما يليها مر دحجاب
االرطمام بالطعلي   الطوسعععال في  رو مر الررائز ا سعععاسعععية اليت تسعععع  الت لة لضعععماهنا راق جلميال مر رو يف سعععر الطعلي  أ  

 حيطاج ا خوت لل  تعلي   ولم أ  مطاخل يف شىت  االب العلوم.
 للي  را  الطعلي  أعت اجملاالب اليت  هي ال صةةةة ل لميتما مزده  2030وئ د أحد مبادئ رؤية المم اة هذا 

مر عيث رو   م شعععر لل  تقتم الطنمية البشعععرية يف اململكة   سعععيلة لبناو حأس مات بشعععري  ارطمامجاوب يف الرؤية رنطاا 
يس يف الرؤيةل حفال رفاوة املعلم   ألضععععاو ريبة الطتح  لالكل فمر أرتام. يعطت ب  للمسععععا ة يف حفال االقطخععععاد السعععععودي

اتيجية للرؤيةل حتس  رتام االس  رما أ  مر ا .  اجلامعاب السعوديةل  تبمل أفضت الوسائت الطقنية  ال بوية لططوير الطعلي 
طعلي   الطعععتحيععع  لطلبيعععة  ظعععام ال البيبعععة الطعليميعععة احملفزة لل  االبعععتاع  االبطكعععاحل تعزيز القي   املهعععاحاب للطلبعععةل تعزيز قعععتحة

العناية بالطعلي     .مططلباب الطنمية  اعطياجاب سععععععععععععععوا العمتل حفال مشععععععععععععععاحرة القطاع ا رلم  اخلا  يف الطعلي   الطتحي 
ليسععععععل ارطمام حملم فقط بت رو أعت مبادئ عقوا ات سععععععا ل اليت تلزم مجيال الت ت لل  توفريرا جلميال مر ر  يف سععععععر 

ت مر البلتا ل    ية الطعلي  فهنا  م شعععععععععععععععراب لاملية لقياس الطنافسعععععععععععععععية يف  االب الطعلي ل  قياس قتحة الطعلي  يف أي بل
الطعلي  لل  حتقيق ا رععتامل  لليعع  فعع    زاحة الطعلي   اهليبععاب الطععابعععة هلععا رهيبععة تقومي الطعلي   الطععتحيعع ل  اهليبععة الوطنيععة 

وير الطعلي  بتاع تموربةقل مجيعها تعمت لل  تطلبتالعزيز  حجال  للموربة  اتللطقومي  االلطماد ا رادميمل  م سععسععة امللك 
 حفال تخعععععنيف اململكة يف م شعععععراب الطعلي  لاملياً.  تعت مشعععععاحرة الشعععععباب يف االعطباحاب  املنافسعععععاب العلمية العاملية أعت 

زاحة الطعلي  وت هلال راا إىل جا   أ    املسعععععععععععطهتفاب اليت تسعععععععععععع   زاحة الطعلي   ما يطبعها مر ريباب إىل حتقيقها  الوسععععععععععع
  لل  حأسها بر امج تنمية القتحاب البشرية. 2030تطقاطال يف أرتافها مال العتيت مر الوامج املنبثقة لر حؤية 

 : الت  ام والتدريفئح ال أنظمة قطاة 
لضععععععاامة قطاع الطعلي   تعتد مراعل   تخععععععنيفات   برا   ف   رنا  أيضععععععاً عزمة مر ا  ظمة  اللوائح اليت تنظ    ظراً 

لمت راس اجملاالب املطعتدةل  ميكر حتتيت ا  ظمة يف القطاع الطعليمم اليت تنظ  لمت منظماب  م سعععععععععععسعععععععععععاب ختتم فبة 
 الشباب فيما يلم  

 . ظام اجلامعاب -
 .امة للطتحي  الطقمل  املهملتنظي  امل سسة الع -
 تنظي  م سسة امللك لبت العزيز  حجال  للموربة  االبتاع تموربةق. -
 تنظي  املررز الوطمل  حبال قضايا الشباب باململكة العربية السعودية.   -
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 أنظمة الت  ام: 
بتحاسة شاملة لة ظمة املنظمة لقطاع الطعلي  يف عتمط  لفبة الشباب جنترا تفا تل فيما بينها يف  جود مواد سرحية 
ختتم مباشعععرة الشعععباب ععععمر منظومة الطعلي ل إىل مواد قت تشعععري ععععمنياً  رتام ختتم فبة الشعععبابل  لل  الرغ  مر أهن  

طاق  مال تنظي  امل سععسععة العامة للطتحي  الطقمل  املهملل يف ع  ت  معابل ر  املسععطفيت ا  ت يف بعض ا  ظمة رنظام اجلا
أ ع  يف املواد  غريرعا مر الفبعاب يف أ ظمعة أعرى مثعت  ظعام معتينعة امللعك لبعت العزيز  حجعالع  للموربعة  االبعتاع تموربعةق. إال  

ا النظام يف  جود مواد تشري مباشرة لت ح رااملنخو  لليها يف رت  ظام را  ال ريز لل  الطنظي  اتداحي  املا  أرثر مر 
متك  الشععععععباب يف قطاع الطعلي   ما يطفرع من  مر برامج  ختخععععععخععععععاب.  فيما يلم سععععععيط  تنا ت رت  ظام مر أ ظمة قطاع 

 .الطعلي  بالطاليت

 نظام اليام ات:
العمت يف اجلامعابل هبتم تنظي   رععععععععععععععععل1441/ 2/3بطاحيت  27ستح  ظام اجلامعاب اجلتيت باملرسوم امللكم م/ 

 فق حؤية جتيتس تطوافق مال الططلعاب املطوقعة مر د ح اجلامعاب رم سعععععععععععععععسعععععععععععععععاب تعليمية  حبثية ختتم اجملطمال يف حتقيق 
طموعات   عطط  الطنمويةل  النظام حرز لل  النواعم الطنظيمية املنظمة لعمت اجلامعاب   السعععععععععععععععها  جلاهنال  توجت فقط 

مر الفخععت الثاين لشععر  اجملالس االسععطشععاحية اليت  خععل  43بشععكت مباشععر   رم املادة حق   مادة   اعتة تنا لل الطاب
يشكت يف اجلامعة بقراح مر  لسها  لس اسطشاحي للطاب برئاسة أعت  واب حئيس اجلامعةل  حيتد  لس اجلامعة لل  "

 راس املادة تعمل أ  الطلبة يف اجلامعاب هل  د ح يف اختاذ القراحاب  يف تقتمي االسععطشععاحاب اليت  "اعطخععاسععات   قوالت لمل 
هتتم لطاس  البيبة الطعليميةل  راا في   وع مر الطمك  للشاب/عععععععععععععععة يف مرعلة لمرية مبكرة فالطال  اجلامعم يكو  يف 

طعلي  اجلامعم أ  ما يوازيها مر برامج تتحيبية  تأريلية سععععععععععنة رمطوسععععععععععط لمري يف مرعلة ال 24إىل  18املرعلة العمرية مر 
  مل  يف النظامتعتس للتعوت يف سعععععوا العمتل  غري ذلك مل يكر رنا  مواد موجه  بشعععععكت مباشعععععر للشعععععبابل  إ  را  

 .  طنه عتمة   رو تنظي  للقطاع الطعليمم الاي ينطلق من  الشباب يف حتتيت مسطقبله  

 : تدريف التقني والمهنيئنظام المؤسسة ال امة ل
رعععل 1428/  14/8 تاحيت  268ستح تنظي  امل سسة العامة للطتحي  الطقمل  املهمل ظوج  قراح  لس الوزحاو حق  

  مر أرتافها املباشرة اليت ختتم فبة الشباب  
 .تأريت املتحب  الطقني   املهني ل  تطويرر  .1
 .طوفري املواحد البشرية الطقنية  املهنية املطاخخةمشاحرة القطال  العام  اخلا  يف الطتحي ز ل .2

 ظراجعة النظام ف    حرز لل  تنظي  لمت امل سععسععة  شعع  هنا املالية  اتداحية  جاوب اتشععاحة للمطتحب  يف مواد قليلة 
ل  يف تتسععع  لطتحي  الشععاب/عععععععععععععععععة يف قطالاب تقنية  مهنية مطعتدة ختتم سععوا العم  ملهاجتاً  إ  را ل امل سععسععة يف 
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املادة السابعة الفقرة الثامنة مت النل لل  "اتشرام لل  ش    املطتحب   حلايطه "ل  راا النل يعمل أ  امل سسة رمنظمة 
 تعىن بكت مما مر شأ   حلاية املطتحب  يف مجيال النواعم د   دعوت يف الطفاسيت. 

 :( داة )م هبةئنظام مؤسسة الم ك عبد ال زيز ورلاله ل م هبة واإل
اململكة العربية   حجال  للموربة  االبتاع تموربةق رم م سعععععععسعععععععة  قفية  طنية غري ححبية يف لبتالعزيزم سعععععععسعععععععة امللك 

 املوروب   املبتل  يف اجملاالب العلمية ذاب ا  لوية الطنمويةل تأسععسععل بأمر ملكم ل هتتم إىل ارطشععام  حلايةالسعععودية
 م. 1999 لام امللك فهت بر لبتالعزيز يف لهت

 تسعععععععععععععع  للمسعععععععععععععا ة يف بناو منظومة  طنية للموربة  اتبتاع يف اململكة العربية السععععععععععععععوديةل  طوحب موربة "اخلطة 
   حملي ل  ذلك  ة عواو د لياالسعععع اتيجية" لرلاية املوربة  اتبتاع  دل  االبطكاح"ل اسعععع شععععاداً بالطجاحب الت لية  ظسععععا

 للم سععسععة د ح يف حلاية املوار   تطوير املهاحابل  .2030سعععياً إىل املسععا ة الفاللة يف حتقيق مسععطهتفاب حؤية اململكة 
 دل  االبطكاحاب  االع الاب الوطنية.  يوجت لتى موربة برامج ينطفال هبا الشعععععععععععععععباب يف اململكة العربية السععععععععععععععععودية  مر 

بر ععامج تبعثععة موربععةق  بر ععامج تموربععة لالطاععاا بععاجلععامعععاب املرموقععة "متيز"ق.  رو بر ععامج تععتحيى مطكععامععت لطععأريععت  أبرزرععا
جامعة لل  مسطوى  50 إلتاد أفضت الطلبة الراغب  يف التحاسة يف اجلامعاب ا مريكية املرموقة املخنفة مر عمر أفضت 

طشععععاحية أمريكية مطاخععععخععععة  يسععععطمر لل  متى سععععنة  اعتة تبتأ مر الفخععععت العامل.  ينفا الو امج بالطعا   مال شععععررة اسعععع
 التحاسم الثاين للخف الثاين  ا وي  عىت عخوت الطال  لل  القبوت يف اجلامعة. 

 ئنظام الم كز ال  ني أل حاث قضايا الشباي  المم اة ال   اة الس  دية:
ابقاًق برق  حئيس  لس الوزحاو حئيس  لس الطعلي  العا  تسعع لل  موافقة عادم ا رم  الشععريف  مت إ شععاو املررز بناوً 

رععععععععععععع.  القاعم بطأسيس مررز  طمل  حبال الشباب  يكو  مقرس جامعة امللك سعود 1428/ 26/1/م ب بطاحيت 1086
قطالاب للطوفر االمكا ياب املادية  البشعععرية  الفنية املناسعععبة لطشعععغيل  لل  أ  تسعععار  اجلهاب ذاب االعطخعععا  مر مجيال ا

يف دلم   االسعععطفادة مر  رجات .  قت  خعععل املادة الثالثة لل  اهلتم العام  رو  إجراو التحاسعععاب  الباول  القياسعععاب 
 االسطبيا اب عوت القضايا املطعلقة بالشباب االجطمالية  النفسية  السلورية   عال املق عاب  الطوسياب لاحتقاو ظسطوى 

 مشكاب.الشباب  لاج ما يع عه  مر 
  ز  رمرما  خل املادة الرابعة لل  أرتام املررز  
إجراو التحاسعععاب  الباول العلمية املطاخعععخعععة يف  طلف قضعععايا الشعععبابل سعععواو را  ذلك بواسعععطة املطاخعععخععع   .1

 باملررز أ  بالطعا   مال جهاب حبثية مطاخخة.
 عاب  تأ رياهتا املطوقعة   ععععععععال املقحسعععععععت  دحاسعععععععة القضعععععععايا  الظوارر  املشعععععععكاب االجطمالية املرتبطة بالشعععععععباب  .2

  الطوسياب بشأهنا.
 إجراو الباول الطقوميية للطعرم لل  مواطر الطميز  القخوح   عال الطوسياب  ا لوت العلمية  العملية. .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 دحاسة  عال مشر ع  طمل للشباب يهتم إىل تعزيز أ ج  الرلاية اليت حيطاجها الشباب  الطعامت مال قضايار . .4
للمعلوماب  البيا اب لكت ما يطعلق بالشباب يف اململكة العربية السعودية  العمت لل  حتتيثها  تبادهلا  عال قوالت  .5

 ب  رافة اجلهاب املهطمة بالشباب.

  مر أبرزرا   ز قت فخلل املادة السادسة يف  سائت حتقيق ا رتام
 يتعت يف اعطخاس .إجراو التحاساب االسطشاحية ملاطلف اجلهاب ا كومية  ا رلية فيما  .1
 إلتاد التحاساب االس اتيجية املطعلقة بالرؤى  اخلطط املسطقبلية لقضايا  اعطياجاب الشباب. .2
 تنظي  امل متراب  النت اب العلمية  علقاب النقاش ذاب العاقة بالشباب. .3

احير قإىل فقراب أعرى تطضعععععمر إ شعععععاو  لة للمية مطاخعععععخعععععة يف دحاسعععععاب الشعععععبابل  إسعععععتاح أدلة  ت إععععععافةً 
إعخععععععائية عاسععععععة بالشععععععبابل  الطواسععععععت مال املرارز املما لة لل  مجيال املسععععععطوياب العريب  الت  .  إلتاد برامج 
تتحيبيةل  إ شععععاو قالتة بيا اب للباعث   املطاخععععخعععع  يف اجملاالب الشععععبابية.  غريرا مر مواد تخعععع  مجيعها يف 

 ام الطنموية  الططلعاب اليت هتتم إىل تنظي إسععععتاح لمت للمم  منهجم خيتم الشععععباب السعععععودي  فق ا رت
 العمت مال الشباب  الطعامت اجلاد مال قضايار   مشكاهت  هبتم مواجهطها  الطغل  لليها.

 :أنظمة قطاة الت  ام والتدريف استنتالات ح ل
 : ئتماز أنظمة قطاة الت  ام والتدريف  اآلئي

 مر عيث  جود برامج أرادمييةل  أعرى تقنية  مهنية. جود تنوع يف الوامج الطعليمية املقتمة للشباب  -1
رنا  لناية بتل   حلاية املطميزير  املوروب  مر عات مسععععععععععععالتهت  لل  االلطااا بأفضععععععععععععت اجلامعاب العامليةل  -2

 راا في  دل   متك  للشباب املوروب  ذلك ظسالتت  لل  االسطفادة مر أفضت الفر  الطعليمية املطاعة حملياً 
 . لاملياً 

 جود مررز  طمل عا  بأحبال قضعععععايا الشعععععباب ل  مقر  تنظي ل  أرتام  اععععععاة تخععععع  يف مخعععععلاة معاجلة  -3
 قضايا الشباب.

 : أنظمة قطاة الت  ام والتدريف اآلئييالحظ ع   
الطاب  داحة اجلامعاب املطعلقة ظعايري اسعععطقطابإلكثري مر الطفاسعععيت اليت هت  ا أغفت ظام اجلامعاب اجلتيت  أ  -1

 توعيح د ح اجلامعاب يف بناو الطال /عة معرفياً  مهاحياً  قيمياً.  طميزيرل امل
أ  رنا  فراغ تشععريعم فيما خيل تنمية املوار   اعطوائها بشععكت حتم مر قبت امل سععسععاب الطعليمية املعنيةل قت  -2

ية سعععععععععععععاسعععععععععععععية قا و أيكو  رنا  لوائح داعلية لنت بعض الكلياب  اجلامعابل  قت يعود ذلك لعتم  جود مظلة 
 . م سسية لقيادة تطوير املوار   اعطوائها مما يقلت مر فعالية  رجاب امل سساب الطعليمية
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يوجت يف الطعلي  العام ما يسععععععم  ب داحة املوروب ل  يوجت  باة لن  لل  موقال  زاحة الطعلي ل لكر لنت الباث ال  -3
  . الشباب املقبت لل  ا ياة لل  ارطشام موارب يوجت برامج  ال قوا    اعاة  ال عوافز تشجال الن و 

 :اآلئيئتضمن أنظمة قطاة الت  ام والتدريف ا ح المتاحة مي ال
ىل االقطخاد املعريف مر عات إلادة ريكلة اجلامعاب  عورمطها  تفاسيت إلطاوت ل ظام اجلامعاب اجلتيت أشاح  -1

الشعععععباب مر عيث عخعععععوهل  لل  تعلي  جامعم عر آل  راا توج  سعععععياتم بشعععععكت أ  بتشعععععكيت  لس ا مناو
 فاا يف العمت حملياً  د لياً. آظسطوياب تنافسية مرتفعة يفطح أمام  فر    

اجملعات  و اسعععععععععععععععطاعتال أ ظمعة تعليميعة جعتيعتة متكر مر ختريج طاب ظهعاحاب  حالطنوع يف  عاالب العمعت يفط -2
 تطناس  مال الفر  اجلتيتة يف سوا العمت. 

 : انظمة قطاة الت  ام والتدريف ئتضمن اآلئيساة المت  قة  ال  ا التهديدات
لتم  جود اسعع اتيجية يف الطعلي  تعىن بالشععباب تطماشعع  مال تطلعاب الرؤية مر عيث سععنالة الكفاواب الوطنية  -1

 تعليمياً  تأريلياً يطناس  مال اعطياجاب سوا العمت.  املعتة إلتاداً 
 برازرا  االسععععععطفادة منها  متكين  بناوً ت  موربة أال يوجت عاحطة طريق  اعععععععاة متكر الشععععععاب الاي ميلك مهاحة  -2

 لل  ما ميلك  مر قتحاب.  
لتم تفعيت املمكناب  املرارز القائمة  املطعلقة بالشعععععععععباب  منها لل  سعععععععععبيت املثات املررز الوطمل  حبال قضعععععععععايا  -3

 . 2030يم  ظا يطماش  مال أرتام حؤية اململكة الشبابل  لتم  جود حتتيث لطنظ

 :ما نات أنظمة قطاة الت  ام والتدريف ودورها مي دعم الشباي
ب املطعلقة بالطعلي  العا  يف اململكة العربية السععععععععععععوديةل جنترا ترتكز لل  مبتأ اعطواو الشعععععععععععبا لة ظمةبنظرة  ولية 

مر عيث دل  الطنوع يف الطاخعخعاب العلمية  دل  املوار ل  الطوسعال يف االبطعالل  ذلك تتاعة الفرسة   ا عا بيتر 
ملطعلقة بالشعععباب يف النواعم اأمام الشعععباب للطعل   فق ألل  املعايري العاملية.  لكر ال ختلو تلك ا  ظمة مر  واعم قخعععوح 

اليت   الطقمل  اتداحي  الاي يكو  مرجال أسعععاسعععم جلميال امل سعععسعععاب ظمة الطعليمية  يف أ ظمة الطتحي  املهمل يف بعض ا 
   ظام شعععععععععععععععامت للطعلي  بكافة قطالات   مراعل  جود يطمثت يف لتم يعود إىل سعععععععععععععععب  مه  ذلك . تقتم عتماب تتحيبية

 لوقل  فسعع غفت يف ال  ال ي ظام مطاخععل يهط  بطنظي  شعع    العملية الطعليمية  ظارجاب الطعلي  بشععكت لام    االت ل 
نععت حتليععت أ ظمععة  لليعع  فع. فهنععا  أ ظمععة مطنولععة رًا منهععا يعمععت لل  تنظي  جزئيععة يف منظومععة الطعلي . داحيععةات اجلوا عع 

امعيةل مثت  ظام اجلامعاب الاي يعوت للي  رثرياً يف حتسععععععععععععععع  البيبة الطعليمية يف املرعلة اجل منظومة الطعلي  تب  أ   ظاماً 
ميعة  الباثية داحيعة أرثر مر العمليعة الطعلية الطعلي  الععا ل فع  ع  يظهر فيع  االرطمعام بعالشععععععععععععععع    ات بعالطعا  يف دل  هنضعععععععععععععععع

فاجلامعاب السعودية مس  لة ق 2017للسلممل ت  فقاً .  الطتحيبيةل  الطعا   مال القطاع اخلا  لطعزيز املس  لية االجطمالية
اس الوظيفععة رم عععتمععة رعع. الطعلي   البيبععة الطعليميععة  الطععتحيبيععةلر  ظيفععة أعرى ال تقععت أ يععة لر الباععث العلمم  تطوير 
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اجملطمال  اليت تططل  مر رلياب  معارت الطعلي  العا   اجلامعم القيام بتحاساب  أ شطة غري تقليتية تسه  يف حفال الكفاية 
يف حتقيق الطنمية  بت ح فعاتاملهنية  الثقافية  فراد اجملطمال عخععععوسععععاً فبة الشععععباب.  دل  م سععععسععععاب القطاع اخلا  للقيام 

أ   مال زيادة الطل  لل  الطعلي  العا  باجلامعاب ق رععععععععععععععععع1437الفاق تشعاحب دحاسعة أ بناو للي  . االقطخعادية يف اجملطمال
السعععودية يف السععنواب ا عريةل البت مر علق  سععائت لططوير العائت مر االسععطثماح مر عات تقتمي حؤية  عطط اسععطثماحية 

 اجلامعاب  .اجلامعم تسععار  يف حتقيق الطنمية االقطخععادية مر عات تكاملها  تعا هنا مال م سععسععاب القطاع اخلا للطعلي  
طمعم تعاين مر عععععععععععف د حرا اجمل -عرية لبعض الشعععععععععباب قبت دعوت سعععععععععوا العمت اليت تعطو رم احملطة ا -السععععععععععودية 

اليت بينل أ  رنا  ععععفاً يف د ح اجلامعاب ق 2017مل العاسععمتلتحاسععة   ععععف تعا هنا مال القطاع اخلا .  ذلك  فقاً 
 .2030 و تعزيز  طمال املعرفة  دل  سوا العمت يف عوو مططلباب حؤية اململكة 

أ ية لطعزيز العاقة ب  القطاع اخلا   اجلامعاب السعععودية ق ف   رنا  2021ا واس  العخععيممل ت لتحاسععة    فقاً 
اخلا  يف رت مر الفعالياب اليت تنظمها اجلامعاب لربط اخلُر  بسععععععوا العمتل مر عات مشععععععاحرة م سععععععسععععععاب القطاع 

لمت مال اجلامعابل  مشاحرة بعض أساتاة اجلامعاب يف  الس إداحاب م سساب القطاع اخلا  أ     حش لقت لقاواب 
ا ة القطخععععععاديل  مسععععععمسععععععطشععععععاحير فيها.  اسععععععطفادة م سععععععسععععععاب القطاع اخلا  مر لاقاهتا مال اجلامعاب لططوير أدائها ا

م سععسععاب القطاع اخلا  بطنفيا برامج تتحيبية لطاب اجلامعاب يف مرافقها املاطلفة.  مسععا ة م سععسععاب القطاع اخلا  
م سساب ىل فطح قنواب تواست مطعتدة ب  اجلامعاب   إ س  الباعثا  أرما .  يف متويت أحبال  ولية مش رة مال اجلامعاب

ة اسعععععطفادة الطرف  مر بعضعععععهمال  تعزيز جوا   القوة يف لاقة اجلامعاب ظ سعععععسعععععاب القطاع القطاع اخلا  ملعرفة إمكا ي
ل  هباس الطريقة 2030اخلا ل  تنفيا مشاحيال حبثية  ولية مش رة ب  اجلامعاب  م سساب القطاع اخلا  ظا خيتم حؤية 

ب  القطاع  ىل تنظي  العاقةإوا   هتتم ل البت مر سعععععععععععر أ ظمة  قاً عري أ  . دل  الباث العلمم  حفال  سعععععععععععبط  يط  أيضعععععععععععاً 
اخلا   الطعلي  العا  مر أجت حسعع  عاحطة طريق تنظ  العاقة  جتعت العاقة بينهما لاقة تكاملية  اعععاة املعامل تسععالت 
لل  حدم الفجوة ب   رجاب الطعلي   مططلباب سعععععععععوا العمت مر معاحم  مهاحاب تقتحابق. فقت أرت تتقرير الشعععععععععباب 

عفاا النظ  الطعليمية الطقليتية يف سععععععععت الفجوة املطزايتة ب  املنارج التحاسععععععععية ا اليةل إق لل  23ريب  االسععععععععطتامةل  الع
مر الطلبة يف العامل العريب غري حاععععععع  لر مسععععععطوى اسععععععطعتادر   %49 مططلباب سععععععوا العمت ا قيقيةل  أ  ما  سععععععبط  

 لتعوت سوا العمت. 
يي  جودة املارجاب لعتم  جود معايري لطق ب يقوم لليها تطوير العملية الطعليمية سععععباً بناو اسععع اتيجيا  هلاا سعععيظت

  الطلبة رعالعك البعت مر تفعيعت برامج الطبعادت الطايب ب.  الطعليميعة  الطعتحيبيعة اليت تععت الطعالع   املطعتحب لسعععععععععععععععوا العمعت
 ا ضعععععععععععععمام لك لنقت  تبادت املعرفةل  عىت يطسعععععععععععععىنالسععععععععععععععودي   الطلبة ا جا   امللطاق  باجلامعاب  الكلياب املهنية  ذ

وت يف شعععراراب مر بالتع جامعاب اململكة ملثت راس الوامج البت أ  يط  تطوير  رجاهتا لطشعععجيال اجلامعاب املرموقة لاملياً 
ىل  ظام قا وين يضععععععععععال تفاسععععععععععيت لملية الطبادت  معايري االلطااا إحيطاج  راا النوع مال اجلامعاب السعععععععععععودية.  راا أيضععععععععععاً 

يف دحاسععععععععععععععة مقاح ة ب  ق 2019العقيلم  القاطاينل تشععععععععععععععاحب الباعثطا  أ يف راا الشععععععععععععععأ ل . خلإ...بالو امج  مططلبات  
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طقمل باعطياجاب سععععععععوا لالسعععععععععودية  أملا يا عوت الطعلي  العا   الطعلي  الفمل  الطقملل  جود قخععععععععوح يف حبط الطعلي  الفمل  ا
لعلمم ل يوجعت قخعععععععععععععععوح يف برامج الربط ب  الباعث ا أيضععععععععععععععععاً . العمعت.  طيجعة لععتم حبطع  بعالطعلي  الععا   الباعث العلمم

 عاجاب سعععوا العمتل  ذلك  طيجة لعتم اشععع ا  اجلامعة مال امل سعععسعععاب الخعععنالية الكوى.  لتم  جود شعععراراب بينه  
اجملطمال  عاجاب سعععععععععععععععوا العمت. مما أدى إىل زيادة الفجوة ب   رجاب اجلامعة  مر أجت توظيف الباث العلمم خلتمة

 فهم هتط  جبميال الوامج اليت ختتم الباث العلممق أملا يات عاجاب سعععععععععععععععوا العمت السععععععععععععععععودية. لل  لكس د لة املقاح ة 
تبمل   مثت يفتط ة املقاح ة قتمل الباعثطا  آلياب مق عة مسعععععععععععطفادة مر د ل.  عتمة اجملطمال  تلى عاجاب سعععععععععععوا العمت

مفهوم اجلامعة املنطجة اليت تقوم لل  أساس الططبيق  ات طاجل مر عات تقتمي اخلتماب الطعليمية  االسطشاحية  الشراراب 
ررابل تبمل ا حبال الططبيقية يف تطوير  زيادة جودة منطجاب الشعععععع  اجملطمعية مال امل سععععععسععععععاب ا كومية  ا رلية لر طريق

توظف حبيث تشععاح  يف أرتاف   تتفال رلفط     لرة مال شععرراب أ  م سععسععاب لطقتمي برامج ختتم راس امل سععسععاب لقت شععرا 
 رجات .  تفعيت الطعلي  الطعا ين يف اجلامعاب  ذلك باالسععععععطفادة مر الشععععععرراب  امل سععععععسععععععاب يف تتحي  الطاب  هتيبطه  

اب  إ شاو مرارز ألمات يف اجلامع لجامعة  الباث العلمم إ شاو مرارز اسطشاحية تقتم اخلتماب  حيعها للل لسوا العمت
 يف النهايةل مر .  ملواربة مططلباب سعععععععععععوا العمت 2030تضععععععععععع  الطعلي  املهمل  الطقمل إىل اجلامعاب لطاقيق أرتام حؤية 

ليت سععععععععععععععيط  اأجت الوسععععععععععععععوت للغاية  اهلتم مر تطوير منظومة الطعلي  العا ل البت مر مرالاة الخععععععععععععععرامة يف تنفيا ا  ظمة 
تشععععريعها  تطويررال عيث أ بطل جتاحب الت ت الناجاة أ  الخععععرامة يف الططبيق رم مفطاق النجاق  عجر ا سععععاس لططوير 

 .  رجاب الطعلي 
 فيما يطعلق بالباث  التحاسعععاب يف قضعععايا الشعععبابل فهنا  ارطمام لل  مسعععطوى حفيال بشعععأ  الشعععباب  بناًو للي  مت 

سعععععنة لل   15ال قضعععععايا الشعععععباب باململكة العربية السععععععوديةل  لل  الرغ  مر مر ح ما يقاحب تأسعععععيس املررز الوطمل  حب
أ   مازالل ألمال  يف عت د عيق ل   سبة ربرية مر أرتاف  مل حتقق بعتل  يف ض أ  يعاد النظر يف تنظيم   أ   إ شائ  إال

الاب ا كومية  اخلاسععععععة  القطاع الثالثل  يكو   بشععععععرارة أرو مال القط 2030تكو  أرتاف  تطماشعععععع  مال حؤية اململكة 
 مرست  طمل للشباب يسطفاد من  يف  عال اخلطط  االس اتيجياب املطعلقة بالشباب.

 مر املبادحاب اليت ا بثقل لر الرؤية بر امج تنمية القتحاب البشععععععععريةل  الاي يطقاطال مال لتة قطالابل  يطاق  مال 
أرو ب   رجاب  واومةموا ب   يطوقال أ  يسععععار  يف حتسعععع  قطاع الطعلي   يف حتقيق فلسععععفة الطعلي  يف اململكة يف بعض ج

 فيما يطعلق بطمك  الشعععععععععععععععباب يف النواعم املعرفية  االبطكاحية  القيمية. 2030قطاع الطعلي   ب  تطلعاب حؤية اململكة 
واحد البشعععرية  زاحة امل  او قطالاب  طلفة  رميعمت راا الو امج حتل حئاسعععة تو    العهت ا مري حممت بر سعععلما ل   زح   

 الطنمية االجطماليةل  زاحة االتخعععععععععععععععاالب  تقنية املعلومابل  زاحة الطعلي ل  زاحة اتلامل  زاحة الثقافةل  زاحة الطجاحةل ريبة 
تحرا للجهاب يعت راا الو امج اجلهاز الاي يخنال املبادحاب َث يخ  . تقومي الطعلي ل  امل سسة العامة للطتحي  املهمل  الطقمل

 .خلإ...   زاحة تنمية املواحد البشرية أالطنفياية املعنية مثت  زاحة الطعلي  
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 تقوم فكرة راا الو امج لل  أ  ميطلك املواطر مر مرعلة الطفولة عىت مرعلة الطقالت قتحاٍب متكن  مر املنافسعععععععععععععععة 
 امج لل  تطوير يررز الو   . ت تعزيز القي ل  تطوير املهاحاب ا سعععععاسعععععية  مهاحاب املسعععععطقبتل  تنمية املعاحملاملياًل مر عا

أسعععععععاس تعليمم مط  للجميال يسعععععععه  يف غرس القي  منا سعععععععر مبكرةل  حتضعععععععري الشعععععععباب لسعععععععوا العمت املسعععععععطقبلم احملل  
ة االبطكععاح لو توفري فر  الطعل  مععتى ا يععاةل  دل   قععافعع  العععاململ  تعزيز  قععافععة العمععت لععتيه ل  تنميععة مهععاحاب املواطن 

امج حتياً يف الربال الو   قت ا طلق.  حيادة ا لماتل مرتكزاً لل  تطوير  تفعيت السعععععياسعععععاب  املمكناب لطعزيز حيادة اململكة
 .2021الثالث مر لام 

ل سععععععععياً لططوير قتحاب 2030 يأيت إطاا بر امج تنمية القتحاب البشعععععععرية رأعت الوامج املسعععععععطات ة لرؤية اململكة 
مجيال مواطمل اململكة العربية السععععوديةل  حتضعععرير  للمسعععطقبت  اغطنام الفر  اليت توفررا االعطياجاب املطجتدة  املطسعععاحلةل 

اسععععععية ز بر امج تنمية القتحاب البشععععععرية لل  تعزيز القي   تطوير املهاحاب ا سعععععععيث سععععععرير. لل  املسععععععطوي  احمللم  العاملم
مالية مما ميكر املواطر مر املشعععععععاحرة يف الطنمية االقطخعععععععادية  االجط.  مهاحاب املسعععععععطقبت  تنمية املعاحم يف  طلف اجملاالب

 . الثقافية حملياً  املنافسة يف سوا العمت لاملياً 
 رتام لامة  رم أمج أ   يررز لل   ا ة  مر مميزاب راا الو ا

 سامية  اهلوية الوطنية.تعزيز القي  ات -
 متك  عياة لامرة  ساية. -
 . زيادة معتالب الطوظيف -

 ق رتم فرلمل تطمثت يف 16ت   ينتحج حتل راس ا رتام العامة
 تعزيز قي  الوسطية  -
 تعزيز قي  اال ضباط. -
 تعزيز قي  العزمية  الثباب  -
 غرس املبادئ  القي  الوطنية.   -
 تعزيز اال طماو الوطمل. -
 العناية باللغة العربية.  -
 بنائه .أسرة يف الطاضري ملسطقبت مشاحرة ا  -
 ُابية  املر  ة   قافة العمت اجلاد.تعزيز قي  ات -
 بناو حعلة تعليمية مطكاملةل حتس  تكافئ الفر  للاخوت لل  الطعلي .  -
 ساسية.ا حتس   رجاب الطعلي   -
 حتس  ترتي  امل سساب الطعليمية. -
  لوية.توفري معاحم مطميزة يف اجملاالب ذاب ا  -
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 عما  املوائمة ب   رجاب الطعلي   اعطياجاب سوا العمت.  -
 الطوسال يف الطتحي  املهمل لطوفري اعطياجاب سوا العمت. -
 حتس  جارزية الشباب للتعوت يف سوا العمت.  -
 كاح  حيادة ا لمات.تعزيز  دل  قي  االبط -

م اجلهاز الطعليمم  أما معايري قياس حعععا املسععطفيتير فهم تعطمت لل  معتت الطوظيف  اسععطقطاب سععوا العمت خلُر
الشععععععععععععععباب العاطت لر العمتل فعل  اجلهاب اليت تعمت مال الو امج الطعا   أما يف عالة  جود  سععععععععععععععبة مر .  املهمل  الطقمل

 سوا العمت  املوائمة مال مططلباب سوا العمت. لطهيبة ر الو الشباب للتعوت ل
سععععععععععععععاسععععععععععععععم مر راا الو امج ليس توفري الفر  الوظيفيةل  إاا تطوير قيم ل مهاحات ل معاحف .  بالطا  إذا اهلتم ا ف

أسععبح الشععاب ميطلك امل راب الازمة لسععوا العمت  مت توظيف ل فعل  راا ا سععاس يقاس جناق مسععطهتفاب بر امج تنمية 
 شاب سعودي مهيأ للمنافسة العاملية. سنالةتحاب الاي يهتم إىل الق
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 :الاصل الياني: قطاة ال مل وريادة األعمال
يعت العمت أعت أ لوياب الشععععععباب عوت العاملل  رنا  سععععععياسععععععاب لاملية هتتم إىل متك  الشععععععباب مر التعوت يف 
سوا العمت إما مر عات العمت يف الوظائف يف القطالاب العامة أ  اخلاسةل أ  مر عات تأسيس ألماهل   مشر لاهت  

عاب اليت مر السهت يططل  توفر عزم مر السياساب  الطشريتنظي  قطالاب العمت ليس با  ف  اخلاسةل  يف را ا الط  
تضعععععععععععععععمر الطكاف  يف ا خعععععععععععععععوت لل  فر  العمت ب  مجيال مر ر  يف سعععععععععععععععر العمتل  ععععععععععععععععما  عقوا العامل    جود 
اس اتيجياب  اعاة ختتم توجهاب العمت  الوظائف ظا خيتم مخا  الطنمية  االقطخاد الوطمل.  اململكة العربية السعودية 
منا تأسعععيسعععها تبنل سعععياسعععاب  اععععاة  شعععاملة هتتم إىل توفري فر  العمت لكافة الشعععباب ممر ر  يف سعععر العمتل  يف 

 ون من الباي لمادة اليامنة وال شتقتمي الطسهياب ملر يرغ  يف العمت ا رل ففم النظام ا ساسم للاك  رنا  تنل ا
 للي ل  تسر ا  ظمة اليت حتمم العامت  ساع  العمت".  االب العمت لكت قادح الت لة تيسر" ال ا ا ع   أنه:

 بناًو للي  سعععععععععععععععتح العتيت مر ا  ظمة  الطنظيماب  اللوائح املنظمة لقطالاب العمت يف قطالات  املطعتدة يف العقود 
 بمطواربة مال النمو املطرد يف ألتاد الشعععععععباب السععععععععوديل  يف تنوع الطاخعععععععخععععععا تكو اليت را ل تسعععععععع        لاملاععععععععية

 امل راب اليت حيملوهنال إععععععععافة إىل ما را ل تططلب  عطط الطنمية  مراعت او االقطخعععععععاد السععععععععودي لو السعععععععنواب.  يف 
العقت ا عري قت يكو  قطاع العمت  تشعععريعات   تنظيم  مر أرثر القطالاب اليت شعععهتب تغيرياب ربرية  جاحية يف بعضعععها 

 يف االقطخاد السعودي. جتا باً مال ما را  ينطج لر ا را  الطنموي
اليت رتفل إىل إعتال هنضععة يف االقطخععاد السعععودي لل  مجيال ا سعععتة فاحملا ح  2030 مال إطاا حؤية اململكة 

ا يف حتقيق تطقععاطال مجيعهعع زالثا ععة الرئيسععععععععععععععععة اليت تقوم لليهععا الرؤيععة  رم   طمال عيويل اقطخععععععععععععععععاد مزدررل   طر طموق
مت مال الشععععععباب  للي  فقت جرى العتيت مر اتسععععععاعاب اليت رتفل إىل متك  مسععععععطهتفاب تسععععععع  لططوير منظومة الع

الشعععععععععععععباب ليكو  جزوا مر االقطخعععععععععععععاد السععععععععععععععودي. فمر ا رتام اليت سععععععععععععععل هلا الرؤية رم م امة  رجاب الطعلي  مال 
نشآب الخغرية ملاعطياجاب سوا العمت  يف سبيت ذلك مت تتش  البوابة الوطنية للعمت ت طاقابق. رما حرزب لل  دل  ا

الوظائف  دل  االبطكاح  تعزيز االقطخعععععادل  تشعععععجيال الشعععععباب لل  تأسعععععيس مشعععععر لاهت  الخعععععغرية  خللق املطوسعععععطة  ذلك 
 املبطكرة  تشعععععجيال حيادة ا لمات  علق البيبة املناسعععععبة لطأسعععععيس املشعععععر لاب الريادية  الطعويت لليها يف املسعععععا ة اجلادة يف 

ات إ شاو املررز الوطمل للطنافسية تتيسريق هبتم توفري البيبة الطنافسية  حتس  بيبة ا لمات مر عالناتج احمللم.  مت إطاا 
لك   ية لر إعتمة  200إداحاب  منخععععاب إلك   ية موعتة  شععععاملة لطقتمي عتماب ا لماتل عيث مت تقتمي أرثر مر 

جهة عكومية هبتم حتسعععععع  أداو ا لمات يف  30طكامت مال طريق مرارز اخلتمة الشععععععاملة املكا ية  االلك   ية بال ابط  ال
قل  للقضعععععععععععاو لل  البطالة مت تأسعععععععععععيس ريبة توليت الوظائف  مكافاة 2020القطاع اخلا  تتقرير بر امج الطاوت الوطملل
اًل ري . فقت را ل أحقام البطالة تشععععكت راجسععععاً  حتتياً رب2030حبلوت العام  %7البطالةل  ذلك خلفض البطالة لطخععععت إىل 

زاد  2030لاا را  رنا  برامج  عطط مطنولة ملواجهطها  ا ت منها  مر آ احرا لل  الشععععبابل  مال ا طاا حؤية اململكة 
االرطمام خبفض البطالة بخعوحة أرثر  ععوعاًل  للي  مت اسعطاتال  االب لمت مل تكر موجودة  تبمل مشعر لاب ععامة 
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سععتاح قراحاب مطسععاحلة هبتم متك  املرأة  حتقيق املسععا اة إاجلنسعع ل   للشععباب مر  ةأعت أرتافها علق فر  لمت جتيت
ل يف %12.7السعععععععودي  را  معتت البطالة ب    2017العادلة ب  اجلنسعععععع  يف فر  العمت. ففم الربال ا  ت مر العام 

لباحاب   يقة الرؤية  إعتىق. راا  قت أشععاحب 2020تريبة اتعخععاول  %11.8إىل  2020ع   سععت يف مطلال العام 
لل  "أ  مر أر  لوامت قوتنا رو شععبابنا املفع  با يوية  النشععاطل  خباسععة إذا ما أعسععنا تنمية مهاحاهت   االسععطفادة منهال 
لل  لكس الت ت ا عرى اليت يسعععا حرا القلق مر تقتم سعععكاهنا يف السعععرل إ  أرثر مر  خعععف السععععودي  تقت ألماحر  

ذلك ميزة ُ  أ   سععععععععععععر اسععععععععععععطثماحرا مر عات توجي  طاقاب شععععععععععععبابنا  و حيادة ا لمات  ق لاماًل  يشععععععععععععكت25لر ت
 مر عات مقابلة مال  ريت  زاحة املواحد البشعععععرية  الطنمية االجطمالية للعمت ذرر أ  حؤية  املنشعععععآب الخعععععغرية  املطوسعععععطة". 

القتحاب احمللية  العامليةل توفر للمواطن   رم سوا لمت جاذبة للموار     2030سوا العمت مسطوعاة مر حؤية اململكة 
  حتقيق إفر  لمت م نطجة  عياة ررمية  تعزز اال طقات القطخععععععععاد مطنوع  مزدررل يطجا ز حتتياب اليوم  املسععععععععطقبت. عيث 

 بالرؤية  معاجلة حتتياب سوا العمت تططل  إساعاب جوررية منها حفال املهاحاب  الادة الطأريت  مواومطها مال اعطياجا
السعععوا  رالك ختطيط املهر ا الية  املسعععطقبلية  بناو  تطوير املهاحاب ا سعععاسعععية  العمت لل  حتقيق الرؤية مر عات لتد 

ق أ ععععععععععععععح الطقرير أ  اهليبة العامة للمنشعععععععععععععآب الخعععععععععععععغرية 2020تتقرير بر امج الطاوت الوطمللمر الوامج  املبادحابل  يف 
منها إطاا مسعععععععععععععععرلاب ا لمات يف مناطق اململكةل  إطاا  معاب حيادة  جنازابمر ات اً  املطوسعععععععععععععععطة قت عققل لتد

 لك   ية ملررز االمطياز الطجاحيل  او املنشععآبا لمات  مسععاعاب العمت املشعع رة  إطاا مكطبة ذراو  إطاا املنخععة ات
 .م2016لر لام  %37م بنسبة 2020الخغرية  املطوسطة يف لام 

 حتقيق الطكاف  يف الفر   عفض  سععععع  البطالة رم سعععععياسعععععاب د لية رنا  موا يق إ  علق فر  العمت للشعععععباب 
 2018فمر ععععععععععمر مسعععععععععطهتفاب اسععععععععع اتيجية ا م  املطاتة للشعععععععععباب  .د لية أرتب لليها  ألزمل الت ت لل  حتقيقها

مر أرتام  رقت  ل اهلتم الثام  توظيف الشعععععععععععععباب  علق فر  العمت  متكينه  لت ه  يف لملية الطنمية املسعععععععععععععطتامة. 
طنمية "تعزيز السععياسععاب املوجهة  و المر مقاسععت راا اهلتم را     لالطنمية املسععطتامة لل  "العمت الائق  او االقطخععاد"

طشععععععجال لا اليت تتل  ا  شععععععطة ات طاجيةل  فر  العمت الائقل  مباشععععععرة ا لمات ا رةل  القتحة لل  اتبتاع  االبطكاحل   
الرتم لل  املشاحيال املطنارية الخغر  الخغرية  املطوسطة ا ج ل  اورال  ذلك مر عات ا خوت لل  لل  إعفاو الطابال 

 ت بتحجة ربرية مر  سعععععععععععععععبة الشعععععععععععععععباب غري امللطاق  بالعمالة أ  الطعلي  أ  الطتحي  حبلوت لام " "   "ااخلتماب املالية
خععععادح لر منظمة نفيا امليثاا العاملم لطوفري فر  العمت ال عععععال  تفعيت اسعععع اتيجية لاملية لطشععععغيت الشععععباب  ت".   2020

ق.   ظراً    اململكععة العربيععة السععععععععععععععععوديععة مر الععت ت امللطزمععة 2021" تا م  املطاععتةل 2020العمععت الععت ليععة حبلوت لععام "
الل طبطاقيق أرتام الطنمية املسعععععععععطتامة فقت لملل جبت لل  حتقيق تلك املقاسعععععععععت مر عات عزمة االسعععععععععاعاب اليت 

سععععوا العمتل  ذلك بطوسععععيال االقطخععععاد  دل  ا لمات اخلاسععععة  حيادة ا لماتل  حتقيق مبتأ تكاف  الفر  ب  اجلنسعععع ل 
ق تتشعععععععع  مبادحة مهاحاب املسععععععععطقبت بالشععععععععرارة مال سععععععععنت ا تنمية املواحد 2020عيث أرت تتقرير بر امج الطاوت الوطملل

بادحة الطل  يف  االب االتخعاالب  تقنية املعلوماب عيث تسعطهتم املالبشعرية لسعت الفجوة يف سعوا العمت ب  العرض   
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ألف عات لععام   زيععادة فر  الطععتحيعع  النولم للكوادح الوطنيععة  20ألف مطععتحب  مطععتحبععة  دل  توظيف  40تععتحيعع  
 . %53.8ألف  ظيفة  احتفاع  سبة الطوط  إىل  11 علق الفر  الوظيفية  توط  أرثر مر 

 اة ال مل وريادة األعمال: ئح ال أنظمة قط
يطميز قطاع العمت بوجود  مولة ربرية مر ا  ظمة  الطنظيماب املنظمة للقطاعل  يف السنواب ا عرية مت اسطاتال 
ريباب  تشعععععععععريعاب جتيتة لطنظي  بيبة العمت السععععععععععودي ترت  لليها تعتيت يف أ ظمة قائمة  اسعععععععععطاتال أ ظمة جتيتة 

ت عودي  حتفيزس  متكين  ليكو  أعت الر افت الرئيسععععععة يف االقطخععععععاد احمللم.  خللق بيبة لمتسععععععع  لطنظي  سععععععوا العمت السعععععع
للكفعاواب احملليعة  الععامليعة.  لععت معا يهمنعا يف أ ظمعة العمعت يف رعاا العرض رو ا  ظمعة اليت ختعتم فبعة الشعععععععععععععععبعاب  جعاذبعة

ر سعععععلة اسعععععة لاا سعععععيط  اسعععععطعراض ا  ظمة ا رث تسعععععار  يف لملية متكينه   االسعععععطفادة مر قتحاهت  يف تطوير ألماهل  اخل
 فبة الشبابل  مر أر  أ ظمة العمت ذاب الخلة بفبة الشباب ما يلم   اليت ختتمبالشباب  ب ريز أرو لل  املواد 

 . ظام العمت -
 . ظام الطعطت لر العمت -
 .تنظي  اهليبة العامة للمنشآب الخغرية  املطوسطة -
 .تنظي  إلا ة الباث لر لمت -
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 نظام ال مل: 
م. 2007/ 5/ 27رععععععععععععععععععععععععع املوافق 1426/ 23/8 تاحيت  51سعععععععععتح  ظام العمت بناو لل  املرسعععععععععوم امللكم حق  م/

مادةل  يطنا ت جوا   مطنولة مر قضعععععايا العمت املطعلقة بطنظي  بيبة العمت  225 يطضعععععمر النظام سعععععطة لشعععععر باباً تشعععععمت 
 الطأريت يف موادس ا  ىل لل  أعكام  ل لليها النظام ا سعععععععععاسعععععععععم بشعععععععععكت لامل  ظراجعة سعععععععععريعة ملواد النظام جنت أ   مت

 العمت عق للمواطرل ال ُوز لغريس مماحسط  إال بعت توافر الشر ط املنخو  لليها يفللاك  فاملادة الثالثة  خل لل  أ  "
العمت د   أي متييز لل  أسععععععاس اجلنس أ  اتلاقة أ  السععععععر أ  أي شععععععكت مر  عقراا النظامل  املواطنو  مطسععععععا    يف 

ق أي تأريت لل  ع ا راس املادة فيه لأشعععععععكات الطمييز ا عرىل سعععععععواًو أ ناو أداو العمت أ  لنت الطوظيف أ  اتلا  لن "
ا شعععععععع  مال  خععععععععو  عقو مواطر يف ا خععععععععوت لل  لمت  الشععععععععباب فبة أسععععععععيلة مر فباب العمتل  راس املادة أيضععععععععاً تطما

املطعلقة با ق يف تكاف  الفر .  بشعععععععععكت لام ف    ظام العمت يكفت  2015ات سعععععععععا ل  مال أرتام الطنمية املسعععععععععطتامة 
عقوا العامت  سععععععععاع  العمت  ينظ  العاقة الطعاقتية بينهمال  لعت ما يعنينا تلك املواد اليت تخعععععععع  مباشععععععععرة يف سععععععععا  

ت ل  مر املواد اليت ختتم راا الطوج  املادة الثا ية لشعععععععععر عيث تنل لل  أ  تو فر متك  الشعععععععععاب السععععععععععودي  ختتم تطلعا
  الوزاحة  عتاب للطوظيف د   مقابت يف ا مارر املناسبة  سااب العمت  العماتل تقوم ظا يأيت

 . مسالتة العمات يف ا خوت لل  ا لمات املناسبةل  مسالتة أسااب ا لمات يف إُاد العمات املناسب .1
مجال املعلوماب الضر حية لر سوا العمت  تطوحس  حتليلهاز لكم تكو  يف مطنا ت  طلف اهليباب العامة  اخلاسة  .2

 م.املعنية بش    الطاطيط االقطخادي  االجطمال
 :تنفيا الواجباب ااتية .3

 .تسجيت طالى العمت -
 .ا خوت لل  بيا اب با لمات الشاغرة مر أسااب ا لمات -
 .طلباب العمات لةلمات الشاغرة املائمة إعالة -
تقععتمي النخعععععععععععععععح  املعو ععة إىل طععالى العمععت فيمععا خيطل بععالطععأريععت  الطععتحيعع  املهملل أ  بعع لععادة الطععتحيعع  الازم  -

  .للاخوت لل  ا لمات الشاغرة
ل  قيت أ  يطرما  خعععل املادة الثالثة  العشعععر   لل  أ  "لكت مواطر يف سعععر العمت قادح لل  العمت  حاغ  في  

 .ات  يف  عتة الطوظيفل مال بيا  تاحيت مولتس  م رات   ألمال  السابقة  حغبات   لنوا  "
فهاس املواد ختتم الشععععباب الراغب  يف ا خععععوت لل  العمت إذا تكفت هل  عق ا خععععوت لل  بيا اب الفر  املطاعةل 

جة سععوا عمت ظا يضععمر تأريله   فق مططلباب  عا يف ا خععوت لل  النخععح  الطتحي  عات ف ة طل  ا خععوت لل  ال
 العمت.  يف راا متك  للشاب بطأريل   تتحيب  ليكو  لتي  القتحاب الازمة للاخوت لل  العمت املناس . 

رما أ  النظام رفت عق الشاب السعودي يف ا خوت لل  فرسة العمت املناسبة ل  يف  طن   إلطاوس ا  لوية لمر 
 ادة السادسة  العشر   لل  أ  سواس فقت  خل امل
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لل  مجيال املنشآب يف  طلف أ شططهال  أياا را  لتد العامل  فيهال العمت لل  اسطقطاب السعودي   توظيفه ل  .1
 توفري  سععععععائت اسععععععطمراحر  يف العمتل  إتاعة الفرسععععععة املناسععععععبة هل  ت باب سععععععاعيطه  للعمت لر طريق توجيهه  

 .إليه  املور لة  تتحيبه   تأريله  لةلمات

مر  موع لمال .  للوزير يف  %75ُ  أال تقت  سععبة العمات السعععودي  الاير يسععطاتمه  سععاع  العمت لر  .2
عالة لتم توافر الكفاياب الفنية أ  امل راب التحاسععيةل أ  تعاح إشععغات الوظائف باملواطن  أ  خيفض راس النسععبة 

 .م قًطا
ا  يعاين منها الشاب السعودي عات العقتير املاعي  بسب  تعسف أسااب  يف راا عت ملشكلة البطالة اليت ر

ا لمات يف توظيف غري السععععععععععودي  يف  ظائف ميكر شعععععععععغررا بسععععععععععودي   الطعاح حبجج  اريةل  قت أدى ذلك لشععععععععععوح 
طمالية الناجتة جالشاب السعودي ب عباط  راا قت يعرع  ملااطر مطعتدة  فسية  أمنية لتا لر املشكاب االقطخادية  اال

اليت را  أعت مسععععععععطهتفاهتا عفض البطالة  متك  الشععععععععاب السعععععععععودي مر  2030لر البطالة.  مال ا طاقة حؤية اململكة 
العمت  الطعويت للي  بشعععععععععكت أرو فقت سعععععععععتح بناًو لل  راس املادة قراحاب  تعامي   زاحية مطنولة هتتم مجيعها إىل توط  

 سعودي حمت العمالة الوافتة. الوظائف  إعات الشاب/ععة ال
رما أ  النظام رفت عق السععععودي يف االشعععطغات ظهر  ألمات ال ُوز شعععغلها مر غري سععععودي عيث جاوب املادة 

فر  يف اال طفاع مر ال الشعععععععععباب السععععععععععوديالسعععععععععادسعععععععععة  الثا و  بنل ي رت ذلكل  راا يسعععععععععالت يف تنويال الفر  أمام 
 الناتج احمللم.   املمكناب يف  طن   يف املسا ة يف

مال لتم اتعات ظا تنل للي  اتفاقياب االمطياز  غريرا مر االتفاقياب مر " قت  خعععععععععععععععل املادة الثالثة  ا حبعو   
شعععععر ط  قوالت عاسعععععة بالطتحي   الطأريتز لل  رت سعععععاع  لمت يشعععععغ ت مخسععععع  لاماً فأرثر أ  ي رت أ  يتحب لل  

ق مر  موع لمال  سععععععععععععنوياًل  يتعت عععععععععععععمر راس النسععععععععععععبة العمات %12ر تألمال  مر لمال  السعععععععععععععودي  ما ال يقت ل
السعععععععوديو  الاير يكملو  دحاسععععععاهت  إذا را  سععععععاع  العمت يطامت تكاليف التحاسععععععة.  للوزير أ  يرفال راس النسععععععبة يف 

ي الطتحي  الال  راس املادة تكفت عق الشاب/عععععععععة يف إرمات الطعلي   ا خوت لل  "بعض املنشآب اليت حيتدرا بقراح من 
يسعععععععالتس لل  متكين  مر الوظائف القيادية.  بنظرة حتليلية ملواد  ظام العمت املعموت ب  عالياً ف    أ خعععععععف الشعععععععاب/ععععععععععععععععععععععة 

 السعودي  رفت ل  الكثري مر ا قوا اليت تشجال لل  العمت يف القطاع اخلا   يف املهر ا رفية املاطلفة.

 نظام الت طل عن ال مل: 
/ 14/2رعععععععععععععععع املوافق 1435/ 14/4ق  تاحيت 18ستح قراح  ظام الطعطت لر العمت ظوج  املرسوم امللكم حق  تم/

م.  يهتم النظام بالطعا   مال م سععسععة الطأميناب يف سععرم إلا ة ملر ا قطال لر العمت ملتة ال تزيت لر ا مل لشععر 2014
لل  أ  يكو  املنقطال مسععععععطمر  جاد يف الباث لر  شععععععهراً مطخععععععلة أ  منقطعةل ملر ر  د   سععععععر تسعععععععة  مخسععععععو  لاماًل

لمتل  تطوير مهاحات  بالطتحي   غريس عات ف ة اال قطاعل  مثت راس القراحاب فيها  اية  قوا العامت  حتسععععععععععععععع  لبيبة 
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  العمت السععععععععععودي فهم تعت مر احملفزاب للشعععععععععباب لاقبات لل  االةراط يف العمت يف القطاع اخلا   ا رلمل عيث را
أعت أسععععععباب إعجام الشععععععباب لر االلطااا بالعمت يف القطاع اخلا  رم اخلوم مر االسععععععطغناو لل  اخلتماب  ا قطاع 

 التعت لنت ا قطاع العمت. 

 ئنظام الهاوة ال امة ل منشآت الصغا ة والمت سطة: 
م. هتتم 18/4/2016 رعععععععععععععععععععع املوافق1437/ 11/7ق  تاحيت 301سعععععتح الطنظي  ظوج  قراح  لس الوزحاو حق  ت

اهليبة إىل تنظي  قطاع املنشععععععععععآب يف اململكة  دلم   تنميط   حلايط ل  فقاً  فضععععععععععت املماحسععععععععععاب العامليةز لرفال إ طاجية تلك 
املنشععععععععآب  زيادة مسععععععععا طها يف الناتج احمللم اتمجا   زيادة الطاقة االسععععععععطيعابية لاقطخععععععععاد السعععععععععودي ظا ي دي إىل توليت 

 2030د فر  لمت للقوى العاملة الوطنية  توط  الطقنية.  قت توافق إ شعععععععععععععععائها مال إطاا حؤية اململكة الوظائف  إُا
  بالطا  توافقل توجهاهتا مال تطلعاب الرؤية فيما يطعلق بطشعععجيال الشعععباب لل  البتو بألماهل   تقتمي الطسعععهياب هل  اليت

مال ر عاهلا لشباب آعريرل  راا رل  يسار  يف علق  طتسالتر  لل  تأسيس مشر لاهت  اخلاسة  توفري فر  لمت م
 عيوي قادح لل  ات طاج  العمت. 

 ئنظام لعانة البحث عن عمل: 
 :م. رتم الطنظي  إىل اايت2021/ 5/ 14رع املوافق 1442/ 2/10ستح النظام بخوحت  اجلتيتة بطاحيت 

 .هاتنظي  سرم اتلا ة  حتتيت ا شاا  الاير حيق هل  ا خوت للي .1
 .العمت لل  دل  الباعث  لر لمت  مسالتهت  يف ا خوت للي  .2
 .حتفيز الباعث  لر لمت لتعوت سوا العمت .3
 .حتتيت عقوا ا طرام ذاب العاقة تالخنت ا  الباعث  لر لمتق  مس  لياهت   الطزاماهت  .4

  قت تضمنل املادة اخلامسة بعض الشر ط  منها 
 .أ  يكو  سعودي اجلنسية. 1
 يكو  مقيماً إقامة دائمة يف اململكة العربية السعودية.  حتتد الائاة شر ط اتقامة التائ . . أ 2
 .أ  يكو  قععععععادحًا لل  العمععععععت  جععععععادًا يف الباععععععث لنعععععع .  حتععععععتد الائاععععععة معععععععايري القععععععتحة  اجلععععععتيععععععة . 3
 .. أالَّ يقت لمرس لر تلشريرق سنةل  ال يزيت لل  تأحبع ق سنة4

 النظام يهتم إىل تقتمي التل  املا  للشاب/ععععععععععععععععععععععععععععة السعودي ممر مل حيخلوا لل  فرسة لمت بعت خترجه  أ  لنت 
ا قطاله  لر العمت سعواًو مر القطاع العام أ  اخلا  أ  عىت توقف مشعاحيعه  مر ا خعوت لل  إلا ة مالية شعهريةل  يف 

 هل .  راا  اية هل   عف   قوقه  يف ا خوت لل  لمت مناس 
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 :أنظمة قطاة ال مل وريادة األعمالاستنتالات ح ل 

 :  اآلئي أنظمة قطاة ال مل وريادة األعمالئتماز 
العمت اجلاد لل  توط  الوظائف  إلطاو ا  لوية للشعععععععععباب السععععععععععودي مر اجلنسععععععععع  يف ا خعععععععععوت لل  فر   .1

 العمت.
سعععرلة اسعععطجابة  زاحة املواحد البشعععرية  الطنمية االجطمالية يف إسعععتاح لتد مر القراحاب  املبادحاب املشعععجعة امللزمة  .2

للقطاع اخلا  لل  توظيف الشعععععععباب السععععععععودي ل  توفري مسعععععععاحاب تتحي   تأريت هل  ت رله  لطو  مناسععععععع  
 قيادية يف الكيا اب االقطخادية املاطلفة. 

سألة املسا اة ب  اجلنس  يف الطقتم للوظائف  الطوظيفل   رى ذلك  اعاا  جليا لل  أحض الكبري ظ االرطمام .3
الواقال عيث مت منال عىت اتلا اب اليت ختخعععل الوظيفة جلنس  اعت ما دام ا  الوظيفة ميكر أ  يشعععغلها حجت 

 أ  امرأةل رما أ  أ ظمة اململكة تسا ي ب  اجلنس  يف ا جوح. 

 :اآلئي ة قطاة ال مل وريادة األعمالأنظميالحظ ع   
طبيق أ  أ  الط أ  رنا  تشعععععععريعاب  أ ظمة تكفت عقوا الشعععععععباب السععععععععودي يف بيبة العمتل إال مر لل  الرغ  .1

الطنفيا رو ما يع ي  بعض الضععععفل  الطاايت يف تنفيا بعض القراحاب  االلطزامابل مما يضعععيال فر  الشعععباب يف 
 سوا العمت السعودي.

اب ععععع عععععر حة مراجعة راس ا  ظمة لطفادي أي تعاح  ا لماتلا  ظمة اليت حتك  حيادة  بعض تعاحض يف جود  .2
 فيما بينها.

 :ئتضمن اآلئي أنظمة قطاة ال مل وريادة األعمالالمتاحة مي  الا ح
رنا  تسععععهياب ربرية  موسعععععة لتل  الشععععباب يف تأسععععيس ألماهل  اخلاسععععةل  حتفيز القطاع اخلا   غري الرحبم  .1

لل  دل  الشباب يف تأسيس مشاحيعه   ألماهل  اخلاسة.  تغيري  قافة العمت الطقليتية اليت عالل د   مسا ة 
 الشباب يف السوا احمللم  مماحسة العتيت مر ا  شطة الطجاحية. 

لطوسعععععال يف تنويال مخعععععادح االقطخعععععاد احمللم خيلق فر  لمت جتيتة  مبطكرةل يططل  اسعععععطاتال أ ظمة توار  ا .2
 راس الطغيرياب  تتلهما. 

 :ئتضمن اآلئي أنظمة قطاة ال مل وريادة األعمالال  اسة التي ئ اله  التهديدات
قت تكو  مر الطهتيتاب اليت يعاين منها قطاع العمت رم غياب الكفاواب احمللية الشعععععابةل  راا  اتج لر غياب  .1

الطتحي  املنهجمل القائ  لل  مفهوم الكفاياب يف مجيال قطالاب العمتل  راا النوع مر الطتحي  مطل  حئيس 
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ااا بوظائف بة لتيه  امل راب الكافية لالطلسععععت الفجوة الناجتة لر قخععععوح أ ظمة الطعلي  القائمة يف ختريج طل
  ولية يف سوا العمت. 

بطنسععععيق  أ  تقوم ُاد جهة  اعتة تقوم هباس املسعععع  ليةإ  عععععر حة جهابلتوزع مسعععع  لية حيادة ا لمات ب  لتة  .2
 .جهود راا القطاع

 :ما نات أنظمة قطاة ال مل ودورها مي دعم الشباي
 ي مسععععععطجتاب قائمة مر عيث سععععععت ح أ ظمة جتيتة رلما اقطضعععععع  ا مر  يطميز قطاع العمت بسععععععرلة اسععععععطجابط 

ذلكل  ذلك هبتم توفري بيبة لمت جيتس للعامت  حتفيز السععععوا لل  النمو  الططوحل  م عراً أسععععبح رنا  ترريز أرو لل  
عمالة ا جنبيةل لتوفري فر  العمت للشاب/عععععة السعوديل مر عات توفري احملفزاب للجهاب لل  توظيف السعودي  بتت ا

 م عراً أسبح رنا  ارطمام أرو باملسا اة ب  اجلنس  يف ا خوت لل  فر  العمت  ذلك هبتم ست الفجوة القائمة ب  
اجلنسعععععععع ل إعععععععععافة إىل أ  رنا  توجهاب  اعععععععععاة يف تغيري  قافة العمت مر االلطماد لل  الوظيفة خللق شععععععععباب مبتل  

 فسعععه   لطاقيق راا الطوج  مت العمت لل  توفري احملفزاب التالمة للشعععباب لاةراط يفقادحير لل  تأسعععيس مشعععاحيعه  بأ 
ا لمات الطجاحية  علق جيت مر ح اد ا لماتل  تطظافر جهود جهاب  طلفة سعععععععععععواًو را ل عكومية أ مر القطاع اخلا  

يبة ا اعععععنة ت اتقراض أ  توفري البأ  عىت مر القطاع غري الرحبم يف سععععبيت دل  الشععععباب يف تأسععععيس ألماهل  إما مر عا
 سسة م مر راس املنظماب  اجلهاب ريبة املنشآب الخغرية  املطوسطة تمنشآبقل  لللمشاحيال عىت تخت ملرعلة االسطتامة

ا أ  حيادة ا لمات. رم بقطاعمسععععععععععععك اخلرييةل سععععععععععععنت ا الطنمية االجطمالمل باب حزا مجيت  غريرا مر اجلهاب املهطمة 
الطوجهاب الرئيسعععععة اليت حتك  سعععععوا  إعتىرم  2030 حتفيز االقطخعععععاد اليت تعت مر تطلعاب حؤية اململكة  دل  املواطر

العمت السععععععععععععودي عالياً.  اجلتير بالارر أ  سععععععععععععادة  ريت  زاحة املواحد البشعععععععععععرية  الطنمية االجطمالية للعمت ذرر أ  رنا  
م حرزب  مولة لمت  2020مولة العشعععععرير عات لام عطط مسعععععطقبلية لطاسععععع  بيبة العمتل فطال حئاسعععععة اململكة جمل

الطوظيف لل   ال أ لوياب حئيسععععععة رم  هتيبة أفضععععععت للشععععععباب لسععععععوا العمت  مواربة ا ماية االجطمالية  ااط العمت 
املطغريةل  اسععععطاتام العلوم السععععلورية يف سععععياسععععاب سععععوا العمت. عيث جاوب أ لوية الشععععباب أعت أر  ا  لوياب جلت ت 

مات  مولة الطوظيف عات حئاسعععة اململكة عيث حرزب عاهلا  مولة لمت الطوظيف لل  طرق  مناقشعععة لتة قضعععايا أل
مرتبطة ببطالة الشعباب.  لل  حأسعها الطاتياب  الفر  السعا ة أمام الشعبابل  ال سعيما أ لبك غري املنارط  يف الوظيفة 

 ب املمكنة مر د ت  مولة العشعععععععععععععععرير لتل  الطنفيا الفعات رالك آلياب الطجال    (NEET)أ  الطعلي  أ  الطتحي 
للسععياسععاب لطاقيق سععياسععاب فعالة للشععبابل  قياس اجلهود اليت بالطها  مولة العشععرير يف راا الشععأ ل  تسععطهتم راس 

حبسعععععع  ما  2025حبلوت لام  %15اجلهود عفض معتالب الشععععععباب املعرععععععع  خلطر االبطعاد لر سععععععوا العمت ظقتاح 
  .2015للي  الت ت ا لضاو ظجمولة العشرير عات قمة  مولة العشرير لعام  اتفقل
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 :الاصل اليالث: قطاة اليقامة
أرتب مواد النظام ا سعععععععععععععاسعععععععععععععم للاك  يف أرثر مر مادة لل  اهلوية الثقافية للت لة السععععععععععععععودية  رم متثت اتطاح 

ة  القي  املشععععععععععععع رة  الطاحيت  ال ال  ااداب  الفنو   الرموز الوطنياملرجعم للمجطمال جبميال أطياف ل  تطمثت يف اللغة العربية 
عوت ا قوا  الواجباب  شعععععرلية م سعععععسعععععاب الت لة القائمة. رما يطضعععععح مر مواد النظام ا سعععععاسعععععم للاك  ا ر  لل  

سععععععععرة السعععععععععودية.  حلاية را ر  لل  اهلوية العربية  اتسععععععععامية لة مرالاة الثقافة احمللية للمجطمال يف مجيال  االب ا ياة
 الطالة هلل  حسععععععول ل  أ    يف  فوس الن ول  تنمية الوالو مجيال أفرادرا  تربيطه  لل  أسععععععاس العقيتة اتسععععععامية  غرسععععععها

ا مر  اع ام ا  ظمععة  تنفيععارععا  العمععت لل  تعزيز الوعععتة الوطنيععة  ععع  الوطر  االلطزاز بعع   بطععاحخيعع  اجمليععت  منال رععت مععا 
 اال قسععععععام أ  ميس بأمر الت لة  لاقاهتا العامة أ  يسععععععمو إىل ررامة ات سععععععا   عقوق ل  ذلك لر  الفرقة  الفطنةي دي إىل 
 سعععععائت اتلام  النشعععععر  مجيال  سعععععائت الطعبري بالكلمة الطيبة  املسعععععا ة يف تثقيف ا مة  دل   عتهتاز رالك  طريق الطزام

    لل   اية عقوا ات سا .  أرتب لل  القي  العليا رالعتالةل  املسا اةل
 يف العقت ا عري زاد االرطمام بالثقافة ربعت عضعععععععععععععاحي  إ سعععععععععععععاين البت مر العمت لل  توجيه   إبراز اهلوية الثقافية 

مق لتد مر ا رتام  السععياسععاب اليت حرزب لل  2014-2010السعععوديةل فجاو يف اسعع اتيجية عطة الطنمية الطاسعععة ت
 ال بوية  امل سعععععسعععععية  الطنظيمية  االجطمالية للثقافةل  اعطخعععععل يف سعععععياسعععععطها الشعععععباب بططوير الوامجا بعاد االقطخعععععادية   

 الطعليمية لططناس  مال تطلعاب الشبابل  حتفيزر  لل  االرطمام باملسائت الثقافية  املشاحرة يف مناقشطها.
 ت مقوماب جودة عياة اجملطمال السععععععوديل  حافتاً م فقت لززب الثقافة بوسعععععفها مرتكزاً للهويةل  أع2030أما حؤية اململكة 

مهماً مر ح افت االقطخعععععععععادل  أرتب لل  العناية بالفنو   ااداب  تنمية املوار   بناو القتحاب الشعععععععععبابية  االلطزاز باهلوية 
 الوطنية  ال ال السعودي.

يوي عيث يررز حموح " طمال ع جاوب الرؤية لل   ا ة حما ح  رم   طمال عيويل  اقطخعاد مزدررل   طر طموقل 
ِقي م   حاسععععععععععاة" لل   طمال قيم  حاسععععععععععاة  بنيا   مط  مبمل لل  قي  اتسععععععععععام  اال طماو الوطمل  االلطزاز باهلوية الوطنية -

 ال ال السععععععوديل  راا رل  يخععععع  يف االرطمام بالثقافة الوطنية  بنائها لتى الشعععععباب  احملافظة لليهاز  رتفل الرؤية يف 
حملوح إىل بناو شعععععععاخعععععععية الشعععععععباب مر عات ترسعععععععيت القي  اتُابية  تطوير املنظومة الطعليمية  ال بويةل  اسعععععععطاتال راا ا

 أ شطة  قافية  اجطمالية  تطولية تناس  مجيال الفباب  ا ذ اا. 
شباب  لةجيات لِقي م   حاساة"ل لل   قت االلطزاز باهلوية الوطنية ل -" طمال عيوي   أرتب الرؤية حتل ذاب احملوح

 القادمة مر عات "غرس املبادئ  القي  الوطنيةل  العناية بالطنشعععععععععععععععبة االجطمالية  اللغة العربية  إقامة املطاعف  الفعالياب"
 ق.17 تالرؤية 

بيبة بيبة لامرة" لل  إرسععاب اجملطمال الطجاحب الثقافية ا تيثةل جبعت ال – عرسععل الرؤية حتل حموح " طمال عيوي 
لية دالمة غنية  لامرةل  أ  يكو  جورا العام ملمو بالفر  الثقافية  ال فيهية مر برامج  فعالياب إ رائيةل  أيضعععععععاً االجطما

 مر عات دل  املوار   دل  املشر لاب الثقافية مر مكطباب  مطاعف  فنو ل  توسيال اخلياحاب. 
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طمال  اي يهتم لرفال مسعععععطوى جودة عياة أفراد اجملبر امج جودة ا ياةل  الومن   امج ال ؤية التي اهتمت  اليقامة  
رأفراد  أسععععععرل  يسععععععع  إىل هتيبة  تطوير البيبة الثقافية ظا يتل  عياحاب  قافية مطنولة ت عز ز املشععععععاحرة يف ا  شععععععطة الثقافية 

جتا زب ما رو  للمواطن   املقيم   الز احل  قت قطال الو امج شعععععععععععععععوطاً يف حتقيق أرتاف   متكر مر حتقيق الططلعاب اليت
معطاد مر أ شعععععععطة  قافيةل عيث لمت الو امج إىل تنويال الفر   تنظي  فعالياب  قافية  حياععععععععية حملية  لاملية  افططح لتدا 

 مر املعاحض الثقافية  املطاعف  املهرجا اب املوسيقية  زيادة لتد املواقال ال ا ية احمللية املسجلة يف قائمة اليو يسكو. 
 الس اتيجية للو امج  اليت ميكر هلا أ  تعزز حأس املات الثقايف لتى الشباب  مر ا رتام ا

 .تنمية املسا ة السعودية يف الفنو   الثقافة -
 .احملافظة لل  ترال اململكة اتسامم  العريب  الوطمل  الطعريف ب  -
 .حتس  املشهت ا ضري يف املت  السعودية -

لف لل  تعزيز القي   تطوير املهاحاب ا سععععاسععععية  تنمية املعاحم يف  طكذلك ركز   نامج ئنماة القدرات البشةةة ية 
 .اجملاالب  حتضري الشباب السعودي  قافياً  معرفياً لسوا العمت احمللم  العاململ  توفري فر  الطعل  متى ا ياة

 رو أعت برامج الرؤيةل مال بر امج تنمية القتحاب البشععععععريةل ل 2020 قت د مج بر امج تعزيز الشععععععاخععععععية السعععععععودية 
 جاو راا التمج بعت دحاسة  افية  عال مكامر القوة يف دمج الو ا  ز عيث رتم بر امج تعزيز الشاخية السعودية 

لنفسععععععية اليت تقود اإىل تعزيز اهلوية الوطنية  فراد اجملطمال اسععععععطناداً لل  القي  اتسععععععامية  الوطنية  اخلخععععععائل الشععععععاخععععععية   
الشعععععععععاب  و الطفاؤت  النجاق.  د ل أرتام الو ا   لكوهنما يسععععععععععيا  لغاياب موعتة لل  حأسعععععععععها تطوير الشعععععععععباب 

 مال ا فاظ لل  رويط  احمللية.  السعودي  قافياً  معرفياً 
طاتة للشععبابل فقت ة ا م  املأما بالنسععبة لاسعع اتيجياب  الوامج الت لية مثت أرتام الطنمية املسععطتامةل  اسعع اتيجي

عتت  املسعععععععععععععا اة تعزيز القي   املثت العليا رالأرتب لل  الطعلي  اجليت  غري الرتم  تنمية معاحم الشعععععععععععععباب  بناو قتحاهت    
 السعععععام  العناية بالسعععععام ب  الشعععععباب  االع ام املطبادت  الطفار  ب  الشععععععوبل  رو ما را  الطأريت للي  جلياً يف  ظام 

 .2030 ك   حؤية اململكة ا

 ئح ال أنظمة قطاة اليقامة:
 الخعععععععادح لر  زاحة الثقافة السععععععععوديةل فقت تولل  2019حبسععععععع  تقرير ا الة الثقافية يف اململكة العربية السععععععععودية 

ية الشععباب امسعع  لية الشععأ  الثقايف يف اململكة لتة جهاب عكومية يف العقود اخلمس املاعععيةل بتواً مر الرئاسععة العامة لرل
تسعععابقاًقل   زاحة اتلامل َث  زاحة الثقافة  اتلام تسعععابقاًقل  اهليبة العامة للسعععياعة تسعععابقاًقل رما تولل لتد مر اجلهاب 
حلاية بعض الفعالياب الثقافية مثت حلاية حئاسعععة ا رس الوطمل تسعععابقاًق ملهرجا  ال ال  الثقافة يف اجلنادحيةل  رما اعطضععر 

فهت الثقايف العتيت مر الفعالياب الثقافيةل  أسعععععععععهمل م سعععععععععسعععععععععاب الطعلي  العام  العا  يف إ راو ا ياة الثقافية مررز امللك 
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ا طاقاً مر مهامها  اعطخعاسعهال  ارط  قطاع السعياعة  اا اح بالكشعف  الرسعت   الطو يق للمواقال  املعامل الطاحخيية  ال ا ية  
  لكة.  إ شاو املطاعف يف  طلف مناطق املم

ل  الاي يقضم بطأسيس  زاحة الثقافة 217/حق  أ عتيثاً مر القطاع الثقايف ب لادة ريكلةز عيث ستح ا مر امللكم 
مل لطخععععععععبح بالك الرالية للشععععععععأ  الثقايف يف اململكة لل  املسععععععععطوى التاعلم  اخلاحجمل   قلل 2018-ه1439يف لام 

ما أسعععنت ا  اجلنادحيةل  أيضعععاً املرارز الثقافية مثت مررز امللك فهت الثقايفل رحتل إداحهتا ا  شعععطة الثقافية الوطنية مثت مهرج
 إليها اتشرام لل  لتد مر اجلمعياب الثقافية  تنظي  معرض الكطاب.

  . سوم يررز الطاليت فيما يلم لل  تنظي   زاحة الثقافة رجهة عكومية حالية للقطاع الثقايف

 ومارة اليقامة:
أ ظمة  سياساب معلنة لطنظي  القطاع مر قبت  زاحة الثقافة سريرز الطاليت لل   طاا لمت  تنظي   ظراً لعتم  جود 

  زاحة الثقافة باتععععافة إىل حؤى  توجهاب الوزاحةز تقوم  زاحة الثقافة بططوير القطاع الثقايف بخعععفطها اجلهة املعنيةل مطسعععقًة يف
 .2030ذلك مال حؤية 

 هتتم  زاحة الثقافة إىل    
 .ريس الثقافة رنمط عياةتك .1
 .الثقافة مر أجت النمو االقطخادي .2
 الثقافة مر أجت تعزيز مكا ة اململكة الت لية. .3

  تطمثت أدا ح  زاحة الثقافة يف 
 .توجي   تنظي  القطاع الثقايف ظا يتل  الرؤية  الطوجهاب -
 .اتشرام لل  القطاع الثقايف  دل  املبادحاب الثقافية -
 .قطالية  طخة رتفها اتشرام لل  تنمية القطالاب الثقافية الفرليةاسطاتال ريباب  -
 .الطعا   مال اجلهاب الفاللة يف الشأ  الثقايف لل  املسطوى احمللم  الت   -
بناو شعععراراب  قافية د لية مر عات ا  شعععطة الثقافية املشععع رةل  الطبادالب الثقافيةل  عضعععوح اململكة يف احملافت  -

 ية.الثقافية العامل

  ز رمحما ح لنطاا لمت الوزاحة سطةمت حتتيت قت   
 .قيادة القطاع الثقايف .1
 .تطوير البيبة الثقافية .2
 .تطوير ا طر الطنظيمية املمكنة .3
 .الطبادت الثقايف الت   .4



 

 

  منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية السعودية 

 

98  

 .تقتير املوار   حلايطها .5
 .عف  ال ال  الثقافة السعودية .6

العمت  أرتام الوزاحةل  تشعععععععرم لليها إعتى لشعععععععرة ريبة  قت عتدب الوزاحة قطالاب الثقافة ظا يطاوم مال حما ح 
  قافية  طخةل  رم 

ريبة ا فامل  ريبة املطاعفل  ريبة املوسعععععععععععععععيق ل  ريبة الفنو  البخعععععععععععععععريةل  ريبة ا زياول  ريبة فنو  الطهمل  ريبة 
 نشر.ل  ريبة ا دب  الاملكطبابل  ريبة فنو  العماحة  الطخمي ل  ريبة ال الل  ريبة املسرق  الفنو  ا دائية

  يقال عمر مهامها  
 . عال االس اتيجياب  اللوائح  املعايري الطنظيمية ₋
 .تشجيال الطمويت  االسطثماح يف  االب ذاب العاقة باهليبة ₋
 .ال عيل لة شطة الثقافية ذاب العاقة باهليبة ₋
 .إقامة الت حاب  الطماد الوامج الطتحيبية املهنية ₋
 .امللكية الفكرية يف اجملاالب ذاب العاقة باهليبةدل   اية عقوت  ₋
 .تطوير الوامج الطعليمية  تقتمي املنح التحاسية ₋
 .تنظي  امل متراب  املعاحض ₋
 .الطعا   الثقايف مال املنظماب اتقليمية  الت لية ₋

منظومة مطنولة  بناوم الطماد اسععععععع اتيجية  زاحة الثقافة للقطاع غري الرحبمل  اليت اسعععععععطهتفل 2021 قت مت يف ماحس 
مر املنظماب غري الرحبية يف  طلف القطالاب الثقافيةل  سعععععععععععععععيط  توزيال املنظماب غري الرحبية لل  مخسعععععععععععععععة مسعععععععععععععععطوياب 

 .تامل سساب ا رليةل  اجلمعياب املهنيةل  اجلمعياب املطاخخةل  اجلمعياب الطعا  يةل  أ تية اهلواةق
فة يف الوزاحة لطنظي  قطالاب الثقافة املاطل مثقافة  أرتافها سععععععععععععيطضعععععععععععح مر عات الباث يف  طاا لمت  زاحة ال  

مسععععاحابل مر عات   عععععال االسعععع اتيجياب  اللوائح  املعايري الطنظيمية لكت قطاع ظا يطناسعععع  مال قطاع مما يسععععهت لملية 
رز لل  إُاد بيبة  قافية ت ير الططوير  توجي  الوامج املاطلفة للشعععععرائح املاطلفة مر أفراد اجملطمالل رما يطضعععععح أ   طاا العم

 رية مر عات املواز ة ب  دل  ما رو قائ   تطويرس  االسععطثماح في   ذلك لر طريق تعزيز الثقافة الوطنية  االرطمام بال ال 
يال ح  ا فاظ لل  ا رم احمللية مر اال ت اح  دل  ا رفي   إقامة الفعالياب  املهرجا اب للطعريف هبال باتعععععععععافة إىل مشععععععععا

ترمي  املواقال ا  رية  ا فاظ لل  أسعععععععععععععععالطها مثت ترمي  موقال ا جر ا  ري يف حمافظة العال رالك مر عات الوامج اليت 
جاحب الثقافيةل اال فطاق الثقايف  ا ر  لل  تبادت الط  الطمتهتا الوزاحة  اليت تتل  راا الطوج  رو امج املطاعف  ال الل 

طكاح الثقايف  حلايط  مر عات دل  الفنو  الثقافية البخرية  املوسيق   املسرق  حلاية ا لمات  علق مساعاب جتيتة لاب
الفنية  دل  املوروب ل  يطفق راا الطوج   السععععععم مال االتفاقاب الثقافية اليت  عععععععطها منظمة ا م  املطاتة لل بية  الطعلي  

ة القتميةل ال ال العاملم الثقايف  الطبيعم الاي يشععععععععععمت املواقال ا  ري اية  سععععععععععو  "  الثقافة تاليو يسععععععععععكوق  اليت تررز لل 
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 ال ال املغموح باملياسل   مولاب املطاعفل  ال ال غري املادي مثت الطقاليت الشفهية  سائر أشكات ال الل رما ترمم إىل 
 .تموقال اليو يسكوق دل  اتبتاع  االبطكاح  تشجيال قيام قطالاب  قافية  شيطة"

ال ال  الثقافة  عف النطاا السععادس لعمت  زاحة الثقافة "اليت تقال عععمر االرطمام باهلوية الوطنية  ععععف  قت يظهر
  لالتحاسعععة يف  حش العمت اليت أجرارا فريقاملشعععاحرو  اخلواو  ل  رو ا مر الاي ذررسال البا فاظ لل   السععععودية" مقاح ةً 

يعطمل بطعزيز   أأ  القطاع ال بت   ل   فبة معرععععععععععععععععة لطهتيتاب اهلوية الثقافية احملليةالشعععععععععععععععباب ر  أرثر  ت ا لل  أ   أر  رما 
 عاسًة مال زعف اللغاب ا جنبية  الاي تأ ر ب  الشباب رثرياً. العربية الثقافة احمللية  اللغة

 ت مبادحة للوزاحة را لأ   الثقافة أ   الوريت املسالت  املشرم لل  السياساب  االس اتيجياب بوزاحة  املقابت يارر يف 
 إلتاد  لاج  النشععر طمر أر  أرتاف  تعزيز اللغة العربية  اتالاي    للباحة لر إ شععاو  مال امللك سععلما  العاملم للغة العربية

 قت مت ا خوت  . العاقاب العامة احملاماةلتكو  شرط يف بعض اجملاالب مثت  ل  أ للطوظيف اعطباحاب للغة العربية عاسةً 
ز ياً يف تنظي  العمتأما داعل ل شاو راا اجملمال  سطنطج لن  مبادحاب عامة لطعزيز اسطاتام اللغة العربيةإاملوافقة لل  لل  

شجال الوزاحة النشر لك  ين  العر ض الطقتميية باللغة العربية  رالك تطقوم الوزاحة بالطأريت لل  رطابة مجيال حسائت الويت اتف
 باللغة العربية. الثقافية  لقت املسابقاب لىل اللغة العربيةإباللغة العربية  ال مجة 

 مال راا  بالرغ  مر اجلهود السعععابقة إال أ   ال يظهر  جود  طاا لمت معلر موج  بشعععكت عا  بقطاع الشعععبابل 
فعع    ب مر عات القراوة الطاليليععة للطوجهععاب االسععععععععععععععع اتيجيععة لوزاحة الثقععافععة  مععا يقال حتععل مظلطهععا مر قطععالععاب  مبععادحا

اسعععطهتام فبة الشعععباب تظهر ععععمنياً مر عات سعععياسعععطها لتل  املوار  الشعععبابية يف رافة القطالاب الثقافية اليت ترلارال 
ملشرم ألماهل  الفنية  إيخاهلا للماافت العاملية.  ي يت ذلك الوريت املسالت  ا الثقايف  حلاية تشجيال مشاحرطه  يف الشأ  

ت لل  اسطختاح عيث ذرر أ   مت العم زفريق التحاسة مع  بوزاحة الثقافة يف مقابلة أجرارا لل  السياساب  االس اتيجياب
 مرسوم ملكم يقطضم أ  تقطمل الوزاحاب  اهليباب ا كومية ألمات فنية لشباب سعودي   ذلك لتل  املوار  الشبابية.

س الوامج اليت مي املنح التحاسعععيةل  مر راالشعععباب ببناو ريكلة للوامج الطعليمية املطاخعععخعععة  تقت رما يط  اسعععطهتام
أطلقل م عراً بر امج االبطعال الثقايف لتل  الشعععععععععععععععباب ذ ي املوار  الفكرية  الفنية  الاي ميك ر مر دحاسعععععععععععععععة لتد مر 
الطاخعععععععخعععععععاب الفنية  الثقافية يف  مولة مر أفضعععععععت اجلامعاب العاملية هبتم االحتقاو الثقايف للشعععععععباب  توفري فر  تعلي  

يزة هل  .رما أهنا مر عات دل  الوزاحة للبخعععععماب الفنية ا تيثة لل  مسعععععطوى العماحة  الطخعععععمي  تشعععععجال املهنتسععععع  مطم
الشباب  املعماحي  لل  اتبتاع  االبطكاح  تطيح هل  الفرسة للمشاحرة يف املشاحيال العمرا ية اجلتيتة ليكو  للشباب بخمة 

 يف حس  مامح متهن .
مر الوامج املنبثقة مر  %90لت  املشعععععرم لل  السعععععياسعععععاب  االسععععع اتيجياب بوزاحة الثقافة أ   يارر الوريت املسعععععا

 "اهليباب الطابعة للوزاحة موجهة للشعععباب عاسعععة يف برامج سعععنالة ا فام  املوسعععيق   ا زياول رما يط  العمت لل  "جارس
يمه  يف كفاواب ا جنبية لطتحي  الشععععععععععباب  تعل طاج  يط  اسععععععععععطقطاب المنطقة فنية إبتالية للرسعععععععععع   الطخععععععععععوير  ات  رم

 رالك تعمت الوزاحة عالياً لل  اس اتيجية لطنمية املوار  باالتفاا مال  زاحة الطعلي .    قافيةل  االب فنية
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لالك تظهر الضععععععر حة امللاة لوجود أ ظمة  اعععععععاة  معلنة لطمك  الشععععععباب مر االسععععععطفادة الكاملة مر  جود راس 
 ية  الوامج الطابعة هلا.اهليباب الثقاف
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 :استنتالات ح ل أنظمة قطاة اليقامة
 : اآلئي أنظمة قطاة اليقامةئتماز 
للشعععععععععععععأ  الثقايف سعععععععععععععيطيح الطكامت  توعيت جهود رافة القطالاب لطمك   -ة   ت مر    - جود ريكلة تنظيمية  .1

 الشباب يف اجملات الثقايف.
 الثقايف السعودي. تنوع  ات اهليباب الثقافية ظا يثري املشهت .2
تكليف رت ريبة بوعععععال االسعععع اتيجياب  املعايري الطنظيمية لكت قطاع يوفر مر  ة تنظيمية تطناسعععع  مال رت قطاع  .3

 . ذلك يسهت  عال سياساب  أ ظمة مناسبة  اجاب الشباب يف رت قطاع
البشععععععععععرية  حتسعععععععععع  جودة  يف  ات بناو القتحاب 2030 جود بر امج لابطعال الثقايف يعزز حتقيق حؤية اململكة  .4

 ا ياة للشباب.

 :اآلئي أنظمة قطاة اليقامةيالحظ ع   
 لتم  جود اس اتيجية موجه  لنطاا العمت مال الشباب عمر اس اتيجياب  زاحة الثقافة.   .1
 لتم  جود أ ظمة  اعاة لطمك  الشباب مر االسطفادة الكاملة مر الوامج  اهليباب الثقافية. .2
تنظ  العاقة ب   زاحة الثقافة ررالم أ ت للشعععععععععععععععأ  الثقايفل  ب  اجلهاب الثقافية  الطعليمية لتم  جود أ ظمة  .3

روزاحة الطعلي   املكطباب  املرارز الثقافيةل لطاقيق مسععععععععععععععالم الرؤية يف تنمية القتحاب الشععععععععععععععبابية  تعزيز   زا عرى
 اهلوية الوطنية.

  يب للوامج الثقافية اليت مر املمكر أ  يكو وا معنلتم  جود توج   اعععح تشععرا  الشععباب يف  عععال السععياسععا .4
 .هبا

 :ئتضمن اآلئي قطاة اليقامةالمتاحة مي أنظمة  الا ح
 طوافقتعتا ة اجملاالب اليت تشعرم لليها  زاحة الثقافة ُعت مر السعهت العمت لل  بناو سعياسعاب  اسع اتيجياب  .1

 .2030مال تطلعاب حؤية 
 .برازس رواجهة  قافية حمليةإميكر االسطثماح في     -مطمثًا يف الشباب  -  جود حأس مات بشري .2

 :ئتضمن اآلئي انظمة قطاة اليقامةال  اسة المت  قة   التهديدات
تتاعت بعض مر مهام  زاحة الثقافة مال قطالاب أعرى منها  رالة الشععععععععععباب يف  زاحة الرياعععععععععععةل مما ُعت العمت  .1

 مكرح  في  رتح للمواحد.
 ض بعض توجهاب  زاحة الثقافة مال املكو  الثقايف احمللم للمجطمال.تعاح  .2
 اال فطاق لل  مناشط  قافية قت ال تكو  تطماش  مال  قافة اجملطمال قت يكو  مهتد للهوية الوطنية. .3
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 :ما نات أنظمة قطاة اليقامة ودورها مي دعم الشباي
 ة بعت تعزيز حؤيةالثقافية احمللية  ا طع  القطاع الثقايف عاسعععشعععهتب السعععنواب ا عرية تغيرياب ربرية يف بيبة املنظومة 

للثقافة بالطباحرا دالمة للهوية الوطنية  أعت مقوماب جودة ا ياةل عيث تررز ا را  الثقايف يف الف ة ا عرية لل   2030
 ال  دل  الفعالياب املرتبطة ية  عف  التنويال ا  شطة الثقافية احمللية  اال فطاق الثقايف  اسطضافة أ شطة  قافية لاملية  حلا

 ب ل  تطوير البىن الطاطية  الطنظيمية للمواقال الثقافية  ا  رية لل  عت سواو.
 لل  الرغ  مر إيعاز مهمة إداحة الشععأ  الثقايف جلهة  اعتةل إال أ   ال يوجت  ظام شععامت ينظ  قطاع الثقافة ركتل  

 منظمة  ة  الثقايف عععععععمر دائرة ألماهلا تعت دالمة  ررة الثقافة  ليسععععععل موجهرما أ  اجلهاب ا عرى اليت ينتحج الشععععععأ
هلال  قت ذ رر يف حؤى  توجهاب  زاحة الثقافة أ  أعت الطاتياب اليت تواج  القطاع الثقايف رم "ا طر  الضععععوابط الطنظيمية 

و ية  اععععععععاة" للقطاع. لاا ف   أر  د ح غري الكافية"ل رما ذ رر مر ععععععععمر حما ح لمت  زاحة الثقافة "تأسعععععععيس منظومة قا 
منوط بوزاحة الثقافة رو  عال اتطاح الطنظيمم للقطاع ظا يطناس  مال تباير اعطياجاب شرائح اجملطمال املاطلفة  منها شرحية 

 .الشباب
 ة  الطجاحب الت لي 2030 فيما خيل الشبابل ف   أر  ا د اح املطوقعة مر منظومة قطاع الثقافة يف عوو حؤية 

 .ترسيت االلطزاز باهلوية الثقافية احمللية لتى الشباب  ا فاظ لليها مر اال ت اح ₋
 .العمت لل  إبراز تاب الشاخية الثقافية احمللية النموذجية ₋
 .تنظي   توجي  لملية اال فطاق الثقايف  حتتيترا ظا ال يطعاحض مال الثقافة احمللية ₋
 .طموق  إبتاع الشبابتوفري بيبة عخبة  قافية لامرة ترعم شغف    ₋
 .اد سياساب دالمة لطنظي  ا  شطة الثقافية  املشر لاب الثقافيةإُ ₋
الخعععاية  اع ام  افة الثقترسعععيت املعرفة  الثقافة التالمة لنجاق الشعععباب يف اململكة رثقافة ع  العمت  االلطزام  ₋

 الثقافاب ا عرى.

 باالطاع لل  الطجاحب العاملية جنت أ  سعععععععععععياسعععععععععععة "إُابية للشعععععععععععباب" باململكة املطاتة قت ارطمل بطعزيز اجلا   
الثقايف للشعععععاب مر عيث تنمية الشعععععاخعععععية  اتعسعععععاس باال طماو  بناو  قافة العمت  االلطزام مر عات الشعععععرارة مال لتة 

الططولمل رما تررز راس السععععععععععياسععععععععععة مر عات برا هال رو امج  قطالاب منها الطعلي   الرياعععععععععععة  قطاع ا لمات  القطاع
لل  تنمية تقتير الشعععععععععععععععباب للمجمولاب  الثقافاب املاطلفة اليت يطكو  منها  قNational Citizen Serviceت

 اجملطمال  اع ام الثقافاب اخلاحجية.
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 (4):)التط ة( الاصل ال ا ا: القطاة اليالث
لملل اململكة منا توعيترا لل  حتقيق مفهوم الطكافت االجطمالم الاي يعت أعت مقاسعععععععت الشعععععععريعة اتسعععععععاميةل 

طقوى يقوم لل  أسععاس مر الطخععام أفرادس حببت اهللل  تعا هن  لل  الو  الفاجملطمال السعععودي  فقاً للنظام ا سععاسععم للاك  
 ة الوطنية رو أيضاً رتم مر ا رتام اليت يقوم لليها النظام ا ساسمفيما بينه ل  لتم تفرقه .  تعزيز الوعت  الطكافتل
 للاك .

تععأسعععععععععععععععيس اململكععة لل  يععت املغفوح لعع  امللععك لبععت العزيز ح عع  اهلل  رنععا  لنععايععة بععاحزة بععالعمععت اخلريي  بطقععتمي   منععا
 . اح للارم  الشعععععععععععععععريفاخلتماب الططولية لكت حمطاج  معوز لل  أحض اململكة أ  لضعععععععععععععععيوفها مر عجاج  معطمرير  ز  

 عات العقود املاعية را  رنا  أ ظمة  تنظيماب  سياساب لطنظي  قطاع العمت اخلريي مر عات الطشجيال لل  تأسيس 
اجلمعياب  امل سساب اخلرييةل  تسهيت اةراط املواطن  لا ضمام  العمت يف أ شططها املاطلفة تعزيزاً لقي  الطكافت  الطعا   

شععععععععهت قطاع العمت اخلريي أ  القطاع غري الرحبم تغيرياب ربرية  رثرية  2030قوى.  منا إطاا حؤية اململكة لل  الو  الط
بتًوا مر ا  ظمة  الطشريعاب املطعلقة بطنظي  القطاع مر جهةل  توسيال املشاحرة الشعبية يف العمت اخلريي مر جهة أعرىل 

 اتطاح امل سعععععععععععععسعععععععععععععم للعمت اخلريي  تعظي  ا  ر  النطائجل  تتحي فقت را  أعت مسعععععععععععععطهتفاب الرؤية ال ريز لل  تطوير 
العامل  يف راا القطاع  تشجيال الشباب لل  العمت في   الطاخل يف  االت .  تشجيال الشرراب لل  تأسيس الشرراب 

شععباب مل لذاب املسعع  لية االجطمالية  تشععجيال العمت الوقفم امل سععسععم الطنمويل  راا بت حس سععيالق فر  لمت جتيتة ل
تكو  موجودة مر قبتل سععععععيسععععععار  يف حفال لوائت القطاع غري الرحبم يف الناتج احمللم ليطماشعععععع  مال املطوسععععععط العاملم  الاي 

ق مر الناتج احمللمل  ال ريز لل  العمت النولم املسععععطتام ذ  ا  ر االجطمالم  حفال  سععععبة ذلك لطخععععت إىل %6يخععععت إىل ت
رما أ  أعت مسطهتفاب الرؤية رو تشجيال املواطن  لل  الططوع بكافة أشكال    لم2020رع/ 1442ق حبلوت لام %33ت

ل  املسععععع  لية 2030 يف مجيال اجملاالب. فالوسعععععوت ملليو  مططوع را  رتم  غاية تطلعل الرؤية للوسعععععوت هلا حبلوت العام 
سععععععععبيت عتمة  غري ححبمق يف االجطمالية مطل   طمل يلطزم ب  ا فراد  امل سععععععععسععععععععاب بقطالاهتا املاطلفة تعكوممل عا ل

يف إطععاح حتمععت املسععععععععععععععع  ليععة مر اجلميال. رععاا العرض ي رععت لل  أ  العمععت  2030الوطر  مواجهععة حتععتيععاتعع   فقععًا لرؤيععة 
االجطمالم  اخلريي  املس  لية االجطمالية رم مسطهتفاب للرؤية يف سبيت الوسوت لوطر طموق   طمال عيوي ذ  اقطخاد 

 مزدرر.
ة للشباب لل   ج  الطاتيت مبتأ لاملم أرتب للي  املوا يق الت لية لةم  املطاتةل  ما ا بثق لنها  املشاحرة اجملطمعي

مر اسععععععععع اتيجياب  توجهاب لاملية. لاا ف   تنظي  العمت اخلريي  العمت الططولم ععععععععععر حة عطمية للوسعععععععععوت هلاس الغاياب 
 . شاحر  فعلي  يف املس  لية االجطمالية حتقيق عطواب ربرية يف دمج الشباب يف راا القطاع بالطباحر  م

                                                           

 عوت دل   متك  القطاع غري الرحبم يف تنمية الشبابل فقت تنا لل راس التحاسة القطاع منطتى العامل  مال الشبابق  ظراً لوجود دحاسة أعرى لخا  4ت
 .ا رثر احتباطاً بالشباب  بارطماماهت  ال ريز لل   ظام العمت الططولم بالطباحسل مال الثالث بشكت  طخر  حمت د
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ق لل  تتشعععع  اسعععع اتيجية عاسععععة باملسعععع  لية االجطمالية للشععععررابل 2020 قت أرت تتقرير بر امج الطاوت الوطملل
عيث تضعععععمنل االسععععع اتيجية حتليت  اقال املسععععع  لية االجطمالية يف اململكة  مقاحبة معياحية  فضعععععت املماحسعععععاب الت لية يف 

امل  إطاا السعودية لطكو  لماً ممنهجاً يطس  بالطأ ري الطنموي املسطت اجملاتل  ذلك لطعزيز املس  لية االجطمالية للشرراب
 املسععععععععا اب اجملطمعية مر عات عزمة مر املنطجاب تلك املنخععععععععابعيث تسععععععععطقبت  لتة منخععععععععاب  طنية جلمال الطولابل

 . املشر لاب الوقفية  الطنموية للكيا اب غري الرحبية

 : )التط ة( ئح ال أنظمة القطاة اليالث
شهت قطاع الططوع  العمت االجطمالم بشكت لام العتيت مر الططوحاب  ا  ظمة اليت سعل لطوجيه   تنظيم  لل  
مر لقود مر الزمرل  السنواب ا عرية تعت سنواب العمت االجطمالم بامطياز فقت شهتب ست ح أ ظمة  تنظيماب عاسة 

ية ختتم ا يلم لرض ا  ظمة اليت يوجت هبا مواد سعععرحية أ  ععععمنبالططوع  العمت اخلريي  املسععع  لية االجطماليةل  سعععيط  فيم
فبة الشعععععععباب يف قطاع الططوع  املسععععععع  لية االجطماليةل  رنا  العتيت مر اخلتماب  الوامج اليت تقتم للشعععععععباب مر عات 

ة تطنا ت مم سععععععععسععععععععاب عريية  مجعياب أرليةل  برامج مسعععععععع  لية اجطمالية. بينما رأ ظمة  تشععععععععريعاب فا يوجت رنا  أ ظ
الشعععععععععععععععباب رفبة إاا تكو  رمجات ارطمام مر عات ما يط  تقتمي  مر برامج. لاا فقت مت تنا ت  ظام العمت الططولم     
ا رثر احتباطاً بالشععباب  بارطماماهت ل رما مت تنا ت تنظي  م سععسععة مسععك اخلريية لل  الطباحرا امل سععسععة ا رلية ا برز يف 

 . 2030اً لطوجهاب حؤية اململكة  ات العمت مال الشباب  فق

 التط عي:  ال ملنظام 
 :يهتم النظام إىل اايت  م. 2020/ 22/1رع املوافق 1441/ 5/ 27ستح  ظام العمت الططولم بطاحيت 

 .تنظي  العمت الططولمل  تطويرس -
 . شر  قافة العمت الططولم ب  أفراد اجملطمال  م سسات  -
 .الططولمل  حتتيت عقوقه    اجباهت تنظي  العاقة ب  أطرام العمت  -
 .تعزيز قي  اال طماو الوطمل  العمت ات ساين  املس  لية االجطمالية لتى أفراد اجملطمال  م سسات  -
 .تنمية قتحاب املططول   توجيهها  و ا  لوياب الوطنية -

 راس ا رتام رم ظثابة عطواب تنظيمية لطأسعععععيت الططوع  إلطاوس سعععععفة الرتية رنشعععععاط ل  قيمط   د حس يف حتقيق 
أرتام تنموية   طنية. فيخععععبح للمططوع عقوا   اجباب يكفلها ل  النظامل  يف راا تشععععجيال  فراد اجملطمال لل  الططوعل 

ك  الشباب م  يطوقال أ  تكو  الفبة ا رثر لماً يف الططوع  ذلك ملا ميل الشباب فبة مر فباب اجملطمال اليت  لها راا النظا
مر شعععغف   شعععاط ملماحسعععة أ شعععطة مطنولة  مطعتدة يف سعععا  عتمة اجملطمال  الوطر.  ملا للططوع مر لوائت لل  الشعععباب 

ة بطقتميها ل  فقت سعععععععععععععععطفيتمر عيث سعععععععععععععععقت مهاحاهت   عواهت  ا ياتية.  للمططوع عقوا يكفلها ل  النظام  تلزم اجلهة امل
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 فق أعكام النظام  يف عت د الخاعياب  اتمكا اب املطاعة للجهة املسطفيتةل - خل املادة العاشرة "لل  أ   للمططوع 
 ا ق يف ا خوت مر اجلهة املسطفيتة لل  ما يأيت - ظا خيتم تنفيا العمت الططولم

 لم.الطتحي  الازم يف  ال  الططو  -
 . ابل  املابسل اليت حيطاج إليها العمت الططولما جهزةل  ا د -
 .اتلاشةل  املواسابل  رالك السكر إذا را  العمت الططولم عاحج مقر إقامط  -
 .العاج إذا أسي  أ ناو الطتحي  أ  مماحسة العمت الططولمل أ  عات ذراب  إىل لمل  الططولم  لودت  من  -
 .بطاقة تعريفية مر اجلهة املسطفيتة -
تطوع  عوةل تخعععتح باسععع  اجلهة املسعععطفيتةل تطضعععمر  وع العمت الططولم الاي أجنز  متت   سعععالاب  شعععهادة -

 .العمت الططولية   سف اخلوة اليت ارطسبها من 

 بالك يطاوت العمت الططولم مر  شاط غري حمسوب إىل  شاط ذ  قيمة  في  عف  للاقوا  الواجبابل  يف راا 
ها يف ا لمات الططولية    ما سيقوم ب  مر  شاط سيسالتس يف تطوير عوات  اليت حيطاج حتفيز للشباب لل  االةراط يف

حتسععع  فرسععع  يف سعععوا العمت.   اية للمططوع مر االسعععطغات مر قبت بعض عععععام النفوسل فقت  خعععل املادة اخلامسععة 
  غري ت  جود لائت ححبم مباشعععععر ألشعععععر لل  أ   "ال ُوز ملنشعععععآب القطاع اخلا  االسعععععطفادة مر جهود املططول  يف عا

 مباشر لطلك املنشآب". 

  مسك ال ا يةمؤسسة 
مز 2011م سعععسعععة غري ححبية تأسعععسعععل لل  يت سعععاع  السعععمو امللكم ا مري حممت بر سعععلما  بر لبت العزيز لام 

ك اخلريية سالسعودي بسياساهتا  برا ها املاطلفة.  ينضوي حتل مظلة م سسة م  رم م سسة موجهة  و قطاع الشباب
 ج. ماجنا لا طا  لمررز املبادحابل  مررز مسك اتلاممل  أرادميية مسكل  معهت مسك للفنو ل  مطاف مسك للعلوم

الثقافة    يطاتد  طاا لمت "مسععععععك اخلريية" لطمك  الشععععععباب السعععععععودي يف  ال حرائز أسععععععاسععععععية للمعرفةل  رم
  الطعلي   حيادة ا لماتل  أبرز ا رتام اليت تسع  لطاقيقها 

 .العمت لل  حقم العملية الطعليميةل املعرفية  الطنموية ₋
 . شر الطولية  املعرفة  الثقافة يف اجملطمال ₋
 .اتسهام يف الوامج الطعليمية  الثقافية  املعرفية  الطاحخيية  الرياعية  اتلامية ₋
 .املكطباب  مرارز املعلومابإ شاو  ₋

"تخعععععمي  الوامج  بناو الشعععععراراب مال املنظماب احمللية  العاملية يف عات بلوغ راس ا رتام مر لتسعععععع  امل سعععععسعععععة 
 طلف اجملاالبل رما تسعععععطثمر يف تطوير حأس املات الفكري  إطاا طاقاب الشعععععباب السععععععودي مر عات  مولة مطنولة 

 مر ا اعناب".
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ة مسعععك اخلريية يف سععععيها لطنمية حأس املات الثقايف لتى الشعععباب  بناو  طمال معريف حملم لل  أد اب تعطمت م سعععسععع
 منها 

 .الطعلي  ₋
 .اتلام ₋
 .املشاحراب احمللية  الت لية ₋
 .املشاحيال  املبادحاب ₋

لتاد اجلامعمل تففم الطعلي  ترتكز سياسطها لل  الطتحي  مر عات برا ها الطعليمية املوجهة للشباب مثت بر امج ا
 بر امج سععععععناع املسععععععطقبتل  بر امج زمالة مسععععععك.  أيضععععععاً مر عات تأسععععععيس امل سععععععسععععععاب الطعليمية مثت متاحس مسععععععكل 
 أرادميية مسععععععكل  رالك مر عات الشععععععرارة مال امل سععععععسععععععاب ا رادميية مثت أرادميية عا   جامعة راحفاحدل  أيضععععععاً مر 

 وار  الفنية  الطثقيف  بالفنو   اليت يقتمها معهت مسك للفنو . عات تقتمي الوامج اليت تسطهتم تنمية امل
تسعععععطفيت  ا فكاح اتبتالية أ  اخلوابل لالك  يف اتلام هتط  مسعععععك باتلام رو   أداة تثقيف لنقت املعرفة سعععععواوً 

 ملطق  اتلام  2015مر املنخععاب اتلامية املشععهوحة  تنظ  فعالياب عاسععة للشععباب مثت ملطق  مغرد   سعععوديو  يف 
  حلاية فعالياب مثت "تيترس" للشباب  دل  فعالية "شاح "  "رمت"  ببساطة". املرئم "شوم"

أما املشاحراب احمللية  الت لية تعمت مسك اخلريية مر عاهلا لل  دل  اجلا   الثقايفل  مر أمثلة املشاحراب الت لية 
غري حتية لل   رمجمولة   V20يف  مولاب الطواست الرتيةل   Y20 الععععععععععععععع مشاحرطها رمنضمة قيادية جملمولة الشباب

.  رمشععععاحراب حملية مشععععاحرطها يف 2020رام  ألمات  مولة د ت العشععععرير اليت اسععععطضععععافطها  ترأسععععطها اململكة يف لام 
 معرض الرياض الت   للكطاب. 

عزيز  غرس القي  القي ق  اليت تسععععطهتم ت  يطمثت  ات تنفيا املشععععاحيال  املبادحاب الثقافية يف إطاقها مبادحة تمسععععك
 اتُابيةل مر عات لتة برامج تسطهتم فيها فبة الشباب. 

 سععععععاط  الثالثة ظشععععععاحرة شععععععاخععععععياب باحزة  ممثلم  فكرية يفجلسععععععة عواح  60 منطتى مسععععععك الاي أداح أرثر مر 
 م سساب شبابية د لية. 

ت تنفيا املعاحض الفنية  دل  الفنا  ل  دل  الطوجهاب رالك إطاقها لتد مر الفعالياب  املشعععععععععععععععاحيال الفنية مث
الثقافية ا تيثة لتى اجليت اجلتيت مر عات "ماجنا لا طاج"  رم شععععررة تابعة ملسععععك اخلريية  طخععععة ظسععععلسععععاب ا  يمم 

   ات ا لعاب اتلك   ية.
لثقايف السعععععوديل  اسععععطكشععععام أ ية دل  ا را  الفمل الاي يثري املشععععهت ا 2020يوعععععح تقرير مسععععك السععععنوي 

 املبتل   إيخات الطجاحب الفنية احمللية للعامليةل  املسالتة لل  ازدراح م سساب الشباب ذاب االرطمام بالثقافة  الفر.
 شعععهتب مسعععك عات راا العام تغيرياب ربرية يف الطوجهاب لاالسععع اتيجياب  ففم مقابلة فريق التحاسعععة مال متيرة 

ريية أشععاحب أ  رنا  سععياسععة لطنمية مهاحاب الشععبابل  أ   مت تطوير اخلطة االسعع اتيجية لطشععمت برامج م سععسععة مسععك اخل
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أحبال حما ح حئيسعععععععية.  رمل تطوير املهاحابل  حيادة ا لماتل اخلتمة  املسعععععععا ة االجطمالية  الاي يهط  بامل سعععععععسعععععععاب غري 
. مسععععععك تعطمت لل  عسعععععع  املرعلة اليت ينطمم هلا الشععععععاب الرحبيةل  قسعععععع  القيادة  إلتاد القادةل  أ  الوامج اليت تقتمها

فهنا  بر امج اتلتاد للمرعلة اجلامعية لطاب املرعلة الثا وية  يررز لل  منح الشعععععباب املنضعععععم  املهاحاب الازمة للطقتمي 
 لل  اجلامعاب العامليةل  اعطياح الطاخلل  لتد املنضم  ملثت راا الو امج ربري.

طاب اجلامعةل  رو بر امج يز د الطاب باخلواب الازمة  املهاحاب النالمة رالطواسععععععععععتل لطجهيزر   بر امج موج  ل
لسوا العمت لر طريق مماحسة  شاطاب مطنولة هتتم لططوير املهاحاب تعقت يف  يماب تتحيبيةل  يسطهتم راا الو امج 

جامعة  50الزمالة الاي يسطهتم الطاب املنضم   فضت طالًبا  طالبة يف السنة. أما الو امج الثالث فهو بر امج  150
يف العامل.  يسععطهتم الو امج الرابال تطوير مهاحاب القيادة للشععباب لنت دعوهل  سععوا العمتل رالك ذررب متيرة برامج 

ات ال يف برامج القيادة بشععععكت أرول للطماشععععم مال  مسععععك اسععععطهتامعععععمر  طاا ترريز  أ  مرم سععععسععععة مسععععك اخلريية 
بر امج مل  عواو الوطرل  رو  بر امجيف متك  املرأة.  رالك رنالك بر امج إلتاد القادة الطنفياي ل  2030رتام حؤية أ

يط  إطاق  بعت ل  لكر يف طوح اتلتاد. أيضعععععاً يوجت بر امج سعععععنَّاع املسعععععطقبتل  رو بر امج م خعععععمَّ  عخعععععرياا مر م سعععععسعععععة 
ألف سععععودي يف اجملاالب  املهاحاب امل  رة يف مسعععطقبت العمت.  تأيت راس  100مسعععك اخلريية بشعععكت فريت تلتاد  جتهيز 

املبادحة اسعطجابة مر امل سعسعة للمسعا ة يف هتيبة الشعباب للطكيف مال الطغرياب املطسعاحلة يف الطاوت الرقمم  الطقنياب ذاب 
او البيبة الشععععععععععاباب مر الطقتمل  بنا  ر لل  مسععععععععععطقبت العمت يف رت القطالاب.  يسععععععععععالت الو امج يف متك  الشععععععععععباب   

 الطكنولوجية يف اململكة العربية السعودية اسطعتاًدا للوظائف املسطقبلية اليت تعطمت لل  الطقنية  الطكنولوجيا.

 :)التط ة(أنظمة القطاة اليالث استنتالات ح ل 

 : )التط ة(  اآلئيأنظمة القطاة اليالث ئتماز 
تشعععريال حتم للططوع يف اململكة  حتول  مر  رد رو    شعععاط غري حتم لنشعععاط إسعععتاح  ظام العمت الططولم يعت  -1

 م سسم  حتم.
 تنظي  العمت الططولم في  عف   قوا املططول   في   اية مر اسطغات قتحاب الشباب حتل مسم  الططوع. -2
 اسطهتام م سسة مسك اخلريية قطاع الشباب بوامج  ولية  فريتة موجهة  وس حتتيتاً. -3

 : )التط ة( اآلئيأنظمة القطاة اليالث يالحظ ع   
 .لتم  جود آلية لكيفية  شر  قافة الططوع ب  الشباب -1
 غياب الولم  االرطمام مر قبت املسطهتف   ر  الشباب بأ ية الططوع. -2
 حمت دية  ةبوية الوامج املوجهة للشباب مر قبت م سسة مسك اخلريية. -3
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 : )التط ة( ئتضمن اآلئيأنظمة القطاة اليالث المتاحة مي  الا ح
بععتالم  االبطكععاحي يف  ععات العمععت االجطمععالم  ذلععك مر عات  ظععام الططوع فيعع  حتفيز لل  تنميععة الفكر ات .1

 تشجيال تأسيس الفرا الططولية. 
ويرس ظعععا طالطعععأريعععت لل  حفال لعععتد املططول   لوائعععت الططوع يف الرؤيعععة حمفز للعمعععت لل  تفعيعععت  ظعععام الططوع  ت .2

 يطناس  مال تطلعاب الرؤية.

 : )التط ة( ئتضمن اآلئيانظمة القطاة اليالث ال  اسة المت  قة   التهديدات
قت يكو  رنا  اسعععععطغات مر بعض اجلهاب  عععععععام النفوس لوجود  ظام الططوع يف تشعععععغيت الشعععععباب يف مهام  .1

 ذاب لوائت ححبية حتل مسم  الططوع.
ظراقبة الططوع  اتشععععععععععرام للي  قت ُعت اجملات مفطوق ملماحسععععععععععة ألمات تطعاحض مال لتم  جود جهة حتية معنية  .2

 املقبوت  طمعياً  مال ا  ظمة املعموت هبا حتل مسم  الططوع.

 :ما نات نظام ال مل التط عي ودوره مي دعم الشباي
بناًو لل  ما مت اسععطعراععع  مر مواد  ظام العمت الططولم يطضععح احتباطها ظبادئ النظام ا سععاسععم للاك ز يف  اية 
عقوا الفرد يف العمتل  الطكافت االجطمالمل  تعزيز الوعتة الوطنيةل  الطعل  املنطلق مر العقيتة اتسعععععععععععععععامية القادح لل  

وا ا فراد يف مجيال عاالب الطواحئ لل  املسعععععععععععععطوى الفردي  االجطمالمل ارسعععععععععععععاب الفرد املهاحاب  القتحابل  رفالة عق
يف تنمية القتحاب البشععريةل  الططوع يف رافة اجملاالبل  املرتبطة ظبادئ اسعع اتيجية  2030 املرتبطة ظنطلقاب حؤية اململكة  

   شطة. تين   جود متثيت هل  يف رافة االيت أرتب لل  أ ية مشاحرة الشباب يف اجملطمال امل 2018ا م  املطاتة للشباب 
 منهععا بر ععامج جودة ا يععاة فععأعععت أبعععادس رععا  بعععت  2030 ظراجعععة للمبععادحاب  الوامج املنبثقععة مر حؤيععة اململكععة 

الطفالت االجطمالم  الاي يقاس ظتى مشعععععععععععاحرة الفرد يف ا  شعععععععععععطة االجطمالية  منها مماحسعععععععععععط  للططوع. فأعت مرتكزاب 
بر امج جودة ا ياة رو حتفيز املشاحرة االجطمالية مر عات حتفيز الناس لر طريق ا  شطة  الفعالياب اخلاسة اس اتيجية 

ق.  لطنظي  العمت الططولم  مأسععععععععععععسععععععععععععط  فقت بادحب  زاحة املواحد البشععععععععععععرية 2020بنمط ا ياة ت  يقة بر امج جودة ا ياة 
ألف فرسععة تطولية  بل  لتد املسععجل   156م  اليت  فرب أرثر مر  الطنمية االجطمالية إىل تتشعع  منخععة العمت الططول

ق ألف مططوع 409إىل ت 2015ق ألف مططوع 23شعال  راا أدى لنمو لتد املططول  مر ت   533.950يف املنخعة 
ق ألف مططوعل  احتفاع القيمة االقطخعععععععععععععادية للططوع يف اململكة للفرد مر 300ت 2020مطجا زا مسعععععععععععععطهتم لام  2020
 ق.2030تإجنازاب حؤية اململكة  2020لاير للسالة يف  21.27إىل  2017لاير للسالة يف  600

  الواعععععععععح  و الطوج النظام رويطب  مر حتليت الوعععععععععال الرارر لنظام العمت الططولم أ  أعت ا د اح املطوقعة لوجود 
يف حفال  سعععععععبة الططوع يف اجملطمال  ب   2030 شعععععععر  قافة الططوع ب  أفراد اجملطمال  م سعععععععسعععععععات   حتقيق مسعععععععطهتفاب حؤية 

الشععععععباب لل   ج  الطاتيت إال أ  راس اجلهود تفطقت لوجود اسعععععع اتيجية  اعععععععاة موجهة بشععععععكت مباشععععععر للشععععععباب لل  
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الطباحر  املسععععطهتم ا ر  يف منظومة العمت الططولم  ذلك برفال  ليه  بأ ية الططوع  مماحسععععط .  أيضععععاً بالوسععععوت  رو 
املططول ل لر طريق إُاد سعععععععياسعععععععاب  إجراواب تنفياية  إحشعععععععادية لربط الططوع بالطكاليف  الواجباب  شعععععععرحية ممكنة مر

 الوامج يف الطعلي  املتحسععععم  اجلامعم.  ذلك لطشععععجيال الشععععباب  دفعه  للتعوت يف لامل الططوعل  الطعرم للي . فالططوع 
طمال اجة لوجود جهة تنسعيقية تعىن بنشعر  قافة الططوع يف اجملمماحسعة للاياة اتُابية  االعسعاس بالسععادة. رما أ  رنا  ع

مر جهةل  اسعععععععععطقطاب املططول   تنسعععععععععيق حغباهت   مسعععععععععالتهت  بارطشعععععععععام حغابطه   تنسعععععععععيقها ظا يطوافق مال امكا اهت  
ث ي مواربه   مال االعطياجاب الططولية مر جهة أعرى. فوجود منخعععععععععععععععة العمت الططولم مه  مر الناعية الطقنيةل مر ع

تو يق سعععععالاب الططوع   شعععععر الفر  الططولية  الطنسعععععيق ب  اجلهاب املاطلفةل سعععععواًو املوفرة للمططول  أ  املقتمة للفر  
الططولية. إىل أ   رنا  عاجة لوجود تسعويق اجطمالم للططوع رمفهوم إ سعاينل  قيمة اجطماليةل  قيمة اقطخعاديةل موجه  

  ل لنشر  قافة العمت الططولم  تأسيلها يف  فوس الشباب السعودي.لفباب اجملطمال  للشباب لل   ج  اخلخو 
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 الاصل ال امر: قطاة السااحة:  
يعت قطاع السععععععععععععععياعة أعت القطالاب الناشععععععععععععععبة ذاب النمو السععععععععععععععريالل  ميثت أعت احملا ح املهمة لرؤية اململكة العربية 

التير  الطبيعم للمملكة العربية السعودية  عيث أ  أحعها مهتل إعافة للمكنوز الطاحخيم  ال ا م  الطنوع 2030السعودية 
االسععععععامم ما ُعلها حمت اجلاب السععععععياعم عيث  لل  الرغ  مر رو  اململكة  جهة حئيسععععععية للسععععععياعة التينية ملسععععععلمم 

مر  %24 والعامل بفضعععت ا رم  الشعععريف   رو ما ُعلها الوجهة السعععياعية ا  ىل يف الشعععرا ا  سعععط باسعععطاواذ لل   
مليو  سعععععائح يف العام الواعت  فق مررز املعلوماب  ا حبال السعععععياعية تماسقل إال أ  اهلل عبا  18ألتاد السعععععياق ب مجا  

اململكة إىل جا   ا رم  إمكا ياب سععععععععععععععياعية ربرية جتاب املاي  مر السععععععععععععععائا  الباعث  لر ال في   الثقافة  الطاحيت 
 رت اململكة لطكو  الوجهة السععععياعية ا  ىل يف العامل بعت اسععععطكمات املشععععاحيال اليت أطلقطها الرؤية  املناخ املطنوع  رو ما سععععي

 ق.mas.gov.saت
ارطمل اململكة العربية السعععععععععععععععودية باسععععععععععععععطثماح  ر اهتا  تنميطها  ا فاظ لل  ترا ها  آ احرا  ترا ها العمراين مر مت  

تاحخيية مهمة أ   طنيةل أ  قطعاً أ رية تشعععععععععععكت قيمة  طنية مر عيث   قرى  منشعععععععععععآب أ  مواقعاً تاحخيية شعععععععععععهتب أعتا اً 
طابعها الطاحخيم  العلمم  الثقايفل  االسعععععععطفادة منها  سعععععععيا طها لطعزيز القي  الوطنية  الثقافيةل  اسعععععععطثماحرا لطنمية االقطخعععععععاد 

أ ظمطها عيث بتأ القطاع الوطملل رما ا طلقل أ ظمة قطاع السعععععععععععععياعة  فق عطط  أ ظمة متح سعععععععععععععة  تطوح ملاوظ يف 
"بطنظي  اهليبة العامة للسععععععععععياعة  اا اح" إىل أ  مت إعات " ظام  زاحة السععععععععععياعة" ربتيت لر " ظام اهليبة العامة للسععععععععععياعة 
 اا اح"  إععععافة العتيت مر مواد النظام لطاسععع  قطاع السعععياعة  تطويرس يف اململكة   راا يطفق مال املادة الثا ية  العشعععر   

ام ا ك  اليت تنل لل  "حتقيق الطنمية االقطخعععععععععععععععادية  االجطمالية  فق عطة للمية لادلة"ل رما  لل غالبية مواد مر  ظ
تنظي  قطاع السعععععععععععععععياعة لل  االرطمام بالثقافة  ااداب  الفنو ل  ا فاظ لل  اهلوية  القي  الوطنيةل   اية اا اح  القيام 

عة تشعععجيال الباث العلمم يف  ات السعععياعة  اا احل  راا يطفق مال املادة الطاسعععبا حبال  التحاسعععاب  الطسعععجيت  الطو يق   
 العشععععععر   يف النظام ا سععععععاسععععععم للاك   اليت تنل لل  أ  "ترل  الت لة العلوم  ااداب  الثقافة  تعىن بطشععععععجيال الباث 

  سا ية. العلممل  تخو  ال ال االسامم  العريب  تسه  يف ا ضاحة العربية  اتسامية  اال
عيث هتتم الرؤية إىل تعزيز القطاع  2030راا  تعت السععععععععياعة مر سععععععععمي  حتقيق حؤية اململكة العربية السعععععععععودية 

اخلا  السععععودي ت شعععاو اقطخعععاد مزدرر لو الطنويال  االسعععطثماح بطرا تضعععال اململكة العربية السععععودية لل  عريطة الطجاحة 
ة مر عات تعزيز القي  االسعععععامية  اهلوية الوطنية  للي  فقت را  قطاع السعععععياع  املنافسعععععة العامليةل  الوسعععععوت جملطمال عيوي

أعت القطالاب اليت أرطمل هبا حؤية اململكة عيث أرتب لل  أ ية بات اجلهود مر عات الطوسععععععععال يف إ شععععععععاو املطاعف 
الثقايف  الطاحخيم السعععععععودي  هلوية الوطنية  اتحل هتيبة املواقال السععععععياعية  الطاحخيية  الثقافية  تنظي  زياحهتال  أ ية االلطزاز با

 العريب  االسعععاممل  أ ية احملافظة للي  لطعزيز الوعتة الوطنية  ترسعععيت القي  العربية  االسعععامية ا سعععيلة. مر عات غرس 
ياو مواقال ال ال ل  إعاملبادئ  القي  الوطنيةل  إقامة املطاعف  الفعالياب  تنظي  ا  شعععععععععععععطة املعززة هلاا اجلا  ل  العمت ل

الوطمل  العريب  االسامم  متك  اجلميال مر الوسوت إليها.  رتفل الرؤية لطأسيس مطاف إسامم يبىن  فق أحق  املعايري 
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العامليةل  يعطمت لل  أعتل الوسعععععععععععععائت يف اجلمال  ا ف   العرض  الطو يقل ليكو  حمطة حئيسعععععععععععععية للمواطن   الضعععععععععععععيوم 
السعععاممل  رتفل الرؤية لزيادة معتالب الطوظيف يف قطاع السعععياعة  زيادة اسعععطيعاهبا للقوى العاملة للوقوم لل  الطاحيت ا

مليو  فرسعععة لمتل عيث أ   مر املطوقال أ  ختلق الوامج السعععياعية إععععافة إىل املشعععاحيال السعععياعية الكوى مثت  2.6لطوفري 
ناطق دي مر اجلنسعععي ل  تسعععار  املشعععاحيال السعععياعية بططوير املتالبار ا  رل القتيةل أماالق فرسعععاً  ظيفية للشعععباب السععععو 

رتم فرلم مر أرتام املسععطوى الثاين  15احمليطة لو النشععاط االقطخععادي  توظيف أبنائهال  السععياعة تسععار  يف حتقيق 
دة ا ياة و رتم اسععععععععععععععع اتيجم مر أرتام املسعععععععععععععععطوى الثالثل  منها تعزيز اهلوية الوطنية  االحتقاو جب 28ل  2030للرؤية 

 إتاعة فر  العمت للجميالل  تسععععععععععععه  عطواب  برامج السععععععععععععياعة يف املوائمة ب   رجاب الطعلي  للشععععععععععععباب السعععععععععععععودي 
 اعطياجاب سعععوا العمت السععععودي املسعععطقبلية يف ععععوو املشعععاحيال السعععياعية الكوى اجلاحي تنفيارال إععععافة إىل إُاد برامج 

يادة ملشععععععاحيال ا الية  رو ما يسععععععه  يف حتقيق جارزية الشععععععباب لتعوت العمت  ز تتحيبية مهنية للشععععععباب لطوفري اعطياجاب ا
مشععععاحرة املرأة يف سععععوا العمتل  حفال مسععععطوى الطوط  يف السععععياعة  زيادة مسععععا ة الشععععباب للعمت يف قطاع السععععياعة  يف 

 ق2030االقطخاد بشكت لام. تحؤية اململكة العربية السعودية 
 طمال عيوي  اقطخعععععععععععععععاد مزدرر   طر طموق رو متك  الشعععععععععععععععباب  2030لمم اة هذا وئ د أحد مبادئ رؤية ا

تطاا طاقاهت   قتحاهت   اسععععععععععطثماح مكامر القوة خللق اقطخععععععععععاد مطنوعل لاا تسععععععععععع   زاحة السععععععععععياعة ليطوافق د ح القطاع 
 الفر  السععععياعمل  توفريالسععععياعم  اوس مال مكا ة  قي   د ح اململكة يف ا ضععععاحة ات سععععا ية مر عات االرطمام بالقطاع 

املميزة للشعععععععععباب للعمت يف راا القطاع  تاليت لوائق اوس بااللطماد لل  املقوماب البشعععععععععرية  االقطخعععععععععادية للمملكة العربية 
ل   مر مبادحاب بر امج الطاوت الوطمل يف 2030السعععودية  تفعيت االسععطثماح يف السععياعة بوسععف  أعت حرائز حؤية اململكة 

 ال ال  اليت ميكر للشععباب االسععطفادة منها مبادحة الشععررة السعععودية للارم  الخععنالاب اليت يةل  تأسععيس  ات السععياعة 
ععععععععما  الطمويت  بر امج رفالةل  دل  إقراض املشعععععععاحيال الفنتقية  السعععععععياعيةل عيث يسعععععععار  يف توليت الفر  االسعععععععطثماحية 

ملياح 15 مت إ شعععاو سعععنت ا الطنمية السعععياعم برأس مات قتحساجملتية للمسعععطثمرير بالتاعت  اخلاحجل  يف سعععبيت حتقيق ذلك 
طشعععععععجيال االسعععععععطثماحاب السعععععععياعية يف اململكة  تنويال مخعععععععادح التعت  زيادة مسعععععععا ة قطاع السعععععععياعة يف الناتج احمللم لاير ل

الوطنية  ةاتمجا   رالك زيادة فر  العمت لبناب  أبناو اململكة يف القطاع السععععععععععععععياعم  فقا ملسععععععععععععععطهتفاب االسعععععععععععععع اتيجي
 .2030للسياعة  حؤية اململكة 

 مر أرتام الوامج الطتحيبية يف  زاحة السعياعة اليت أرت لليها راً  مر سععادة متير لام توط  الوظائف السعياعية 
 سعععععععععادة متير إداحة توط  املهر السععععععععياعية  يف مقابلة مال مسعععععععع  ل  بوزاحة السععععععععياعة رو تشععععععععجيال  حتفيز املواطن  لل  

ااا باملهر السععععععياعية  ذلك بطنمية الخععععععوحة الارنية اتُابية عوت طبيعة العمت السععععععياعم  حفال مسععععععطوى  لم  فه  االلط
للقيام بطتحي  أرثر  2030شعععرراو الطنمية السعععياعية  راا يرتبط باملبادحاب املقتمة لطنمية القتحاب السعععياعية لرؤية اململكة 

 اال تتحيبيال  راا يرتبط ظا تسعععععععععععععععع  اململكة العربية  14عت لل  ألف مر موظفم الخعععععععععععععععفوم ا مامية لر ب 100مر 
السععععععودية لطاقيق  مر أرتام الطنمية املسعععععطتامة يف  ات السعععععياعة  اا اح  رو "تعزيز النمو االقطخعععععادي املطرد  الشعععععامت 
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راا اهلتم  ر املطاخعععععخععععع  أ  املسعععععطتام للجميال  العمالة الكاملة  املنطجة  توفري العمت الائق للجميال"ل  أرت العتيت م
يرتبط بالعتيت مر االجنازاب اليت تطمح الت ت لطاقيقها  مر أ ها  عال سياساب للسياعة املسطتامة اليت مر شأهنا علق 

 .2030فر  العمت للشباب  ا ت مر بطالة الشباب  تفعيت اس اتيجياب لطوظيف الشباب حبلوت لام 
م يف قطاع 2020ق لل  الوسعععععععععععععععوت إىل لتد مر االجنازاب يف لام 2020مللتتقرير بر امج الطاوت الوط قت أرت  

ألف تأشععععععرية  440م مما  طج لنها إسععععععتاح 2019السععععععياعة عيث مت إطاا الطأشععععععرية السععععععياعية يف الربال ا عري مر لام 
ادة لتد الوظائف يمل  إقراح تنظيماب حمفزة لاسطثماح يف القطاع السياعم  تنمية االقطخاد الوطمل  ز 2020حبلوت ماحس 

 السعععودي  ل  إطاا اجلمعية املهنية للما ف يف القطاع السععياعم  إ شععاو مشععاحيال سععياعية روى لطنمية السععياعة الوطنية
االم عريف  عرفية يف  طلف مناطق  5لطنمية  تطوير ا رم  الخععععععععععععنالاب اليت ية تباحعقل مما أسععععععععععععه  يف تسععععععععععععجيت  و 

جاب   ظيفية مطعتدة يف قطاع ال ال  ا رم اليت ية  احملافظة لل  اهلوية الوطنية  متك  املنطاململكةل  علق فر  جتاحية 
 ا رفية مر الوسوت للعاملية.

 :ئح ال أنظمة قطاة السااحة
أسععععععععععتحب اململكة العربية السعععععععععععودية عزمة مر ا  ظمة  اللوائح اليت تنظ  قطاع السععععععععععياعةل عيث تطوحب ا  ظمة 

رب لتد مر الطعتياب لل  أ ظمة راا القطاع متاشععععععياً مال ما تشععععععهتس اململكة العربية السعععععععودية مر بشععععععكت ملاوظ  أج
ل  ميكر حتتيت أر  ا  ظمة يف قطاع 2030تطوح لل  الخعععيت االجطمالم  االقطخععادي  الثقايف  متاشععياً مال حؤية اململكة 

 يلم السياعة اليت تنظ  لمت منظماب  م سساب ختتم فبة الشباب فيما 
  ظام السياعة. .1
 تنظي  اجلمعية السعودية للمرشتير السياعي . .2
 تنظي   زاحة السياعة .3

 نظام السااحة:
قل 2مل عيث سعععتح ظرسعععوم ملكم حق  تم/2/11/2014رعععععععععععععععععع املوافق 9/1/1436سعععتح  ظام السعععياعة يف تاحيت 

ق ق  زاحة لنشعععععععععععععاط السعععععععععععععياعم بوج  لامل  ت يهتم النظام إىل تنظي  العاقة ب  املرافق السعععععععععععععياعية  اخلتماب املطعلقة با
السععععععععياعة ا مارر السععععععععياعية العامة بالطنسععععععععيق مال اجلهاب ذاب العاقة  حتتد الائاة القوالت املنظمة لالك.  يطضععععععععمر 

مادةل  يطنا ت جوا   مطنولة عاسعععة بطنظي  السعععياعة بشعععكت لامل  ظراجعة مواد النظام الطسععععة لشعععر جنت أهنا  19النظام 
  مال حؤية  أرتام الطنمية  النظام ا سععععععاسععععععم للاك .  لعت ما يهمنا يف تلك املواد اليت تخعععععع  يف سععععععا  متك  تطماشعععععع

الشباب السعوديل  مر راس املواد املادة العاشرة عيث تنل لل  "إلتاد املعايري املهنية جلميال مهر القطالاب السياعيةل 
ا  لطكو  ة اليت تقتم برامج تعليمية سععععععياعية بطلك املعايري لاسعععععع شععععععاد هب تز د قطالاب الطعلي   الطتحي  ا كومية  ا رلي

عتاً أدىن ملططلباب املنارج املقتمة لطلبية اعطياجاب سوا العمت" تريبة اخلواو ظجلس الوزحاوق.  ظراجعة النظام أتضح أ   
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لياب السعععععععياعية سعععععععياعمل  معايري تنظي  الفعاحرز لل  تنظي  العاقة ب  املرافق السعععععععياعية  اخلتماب املطعلقة بالنشعععععععاط ال
 راا النظام ما يرتبط بالشعععععباب يف إ  تطويررا أرثر مر ال ريز لل  إُاد أ ظمة مرتبطة بالشعععععباب بشعععععكت مباشعععععرل عيث 

 رو ما اتضح يف املادة العاشرة مر الطأريت لل  إُاد الوامج الطعليمية السياعية لطوار  سوا العمت. 

 الس  دية ل م شدين السااحاان: ئنظام اليم اة 
م  عالة النظام تسععععععععاحيق بقراح  لس الوزحاو حق  26/5/2014رععععععععععععععععععععععع املوافق 27/7/1435سععععععععتح الطنظي  بطاحيت 

قل   شعععععأب ظقطضععععع  راا الطنظي  مجعية تسعععععم  اجلمعية السععععععودية للمرشعععععتير السعععععياعي ل  رم مجعية مهنية ذاب 312ت
تعمت حتل إشععرام اهليبةل  مقررا الرئيس متينة الرياض  هلا إ شععاو فر ع أ  مكات   شععاخععية الطباحية  ذمة مالية مسععطقلةل

يف مت  أعرى داعت اململكةل  هتتم رما  خعععل املادة الثالثة إىل تطوير  شعععاط املرشعععتير السعععياعي  مر عات لتد مر 
   تعزيز  السععععععياعم يف اململكة"ل " حتسععععععا غراض أ ها "االسععععععهام يف هتيبة البيبة املائمة لطنمية  تطوير عتماب االحشععععععاد 

رفاوة املرشععععععتير السععععععياعي  مر عات  عععععععال  تطوير معايري  ابطة لضععععععما  جودة اخلتماب   شععععععر الولم هباس املعايري يف 
اجملطمال د   إعات بالقي  االسععامية  ال ال الوطمل يف اململكة"ل " االسععهام مال الوزاحة  اجلهاب املعنية ا عرى يف تتحي  
 دل  الكوادح العاملة يف عقت االحشعععععاد السعععععياعم  املشعععععاحرة يف  ععععععال عطة لطافيز السععععععودي  لقبوت العمت هباا القطاع 
 تعاليعت العوائق عيعات ذلعك" تريبعة اخلواو ظجلس الوزحاوق.  ظراجععة النظعام أتضعععععععععععععععح أ ع  حيطوي لل  تنظي  لمعت اجلمعية 

أ  راا النظام مل يررز لل  فبة الشععباب بشععكت  اعععحل  مل يعكس ارطمام   حتتيت أرتافها  لضععوياهتا  اعطخععاسععاهتال إال 
بفبة الشععباب إال يف بعض املواد املاروحة  اليت ترتبط بطتحي  الكوادح العاملة يف عقت االحشععاد السععياعم  حتفيز العمت هباا 

 ياعية.القطاع أرثر مر روهنا مواد مسطقلة لتل  فبة الشباب بكافة اجملاالب  ا  شطة الس

  :ئنظام ومارة السااحة
مل ليات حمت تنظي  اهليبة العامة للسياعة 22/9/2020رعععععععععععع املوافق 5/2/1442ستح تنظي   زاحة السياعة بطاحيت 

قل  سعععتح مال راا الطنظي  تعتيت لنظام السعععياعة 96 ال ال الوطملل  تعطو عالة النظام تسعععاحيق بقراح  لس الوزحاو حق  ت
احة السياعةقل عيث  خل املادة الثا ية لل  "الوزاحة رم اجلهة املاطخة مر عات اسطبتات رلمة تريبةق ليكو  تالوزاحة   ز 

سل  املرجال الرئيس يف اململكة العربية السعععودية فيما يطعلق بطنظي  قطاع السععياعة  تنميط   النهوض ظقومات   تاليت لوائق او 
لزم يف سبيت ة اململكة  قيمها  هلا القيام بكت ما يبالطباحس حافتاً مهماً مر ح افت االقطخاد الوطملل  ذلك ظا يطوافق مال مكا 

حتقيق أرتافها  اليت مر أ ها  إجراو مسعععععععععح شعععععععععامت للمناطق  املقوماب السعععععععععياعية يف اململكة  حتتيث  د حياً بالطعا   مال 
العاملة يف  ىاجلهاب املعنية  تقومي االمكا اب السعععععععععياعية لكت منطقةل  مناقشعععععععععطها مال  لس املنطقةل  ختطيط  تنمية القو 

قطاع السعععععععياعة  تطويررا بالطعا   مال اجلهاب ذاب العاقةل  تشعععععععجيال القطاع اخلا  ت شعععععععاو شعععععععرراب لطاطيط  تطوير 
 اسعطثماح ا مارر السعياعية" تريبة اخلواو ظجلس الوزحاوق.  ظراجعة راا النظام أتضعح أ   يررز لل  توععيح اعطخعاسعاب 
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 جود مواد ختطل بفبة الشباب يف راا النظام لتا االشاحة إىل أ ية تنمية القوى العاملة الوزاحة  أرتافها بشكت لامل  لتم 
 يف قطاع السياعة.

 :استنتالات ح ل أنظمة قطاة السااحة

 : اآلئي أنظمة قطاة السااحةئتماز 
لسعععععياعة اياع  يف أ ظمة قطاع السعععععياعة بشعععععكت لام االرطمام الواععععععح بفطح اجملات للكوادح الوطنية يف قطاع  .1

 سواو باعث  لر لمتل أ  مسطثمرير  ح اد ألمات يف قطاع السياعة.  
ياع  ترريز ارطمام ا  ظمة املسععععععععععطات ة يف قطاع السععععععععععياعة لل  تغيري الخععععععععععوحة النمطية للوظائف السععععععععععياعية  .2

بت قالسععععطقطاب الشععععباب للعمت يف راا القطاعل   عععععوق اخلطط  الوامج اليت تعكس دل   زاحة السععععياعة ملسععععط
قطاع السععععياعةل  تكثيف الوامج  ا ماب االلامية اليت تسععععطهتم إيخععععات راس الرسععععالة  سععععااب املنشععععآب 

  أفراد اجملطمال ركتل  راا يخ  يف سا  الشباب مر اجلنس  لاقبات لل  الوظائف السياعية.
اع سعععععة هل  للعمت يف قطاتضعععععح يف أ ظمة قطاع السعععععياعة االرطمام بالشعععععباب رر اد ألمات مر عات إتاعة الفر  .3

السياعة  تقتمي الطسهياب الكبرية هل  للمشاحرة يف النشاط السياعم  تأسيس املشاحيال  ا لماتل  جود الرغبة 
 يف دل  املشاحيال السياعية.

 :اآلئي أنظمة قطاة السااحةيالحظ ع   
الرطمام فبة الشععععععباب ا تعطِ  بالرغ  مر تنوع  تعتد أ ظمة قطاع السععععععياعة  اسععععععطاتا ها بشععععععكت د حي إال أهنا مل .1

الكايف مر  اعية توععععععععيح آلياب إلزام املنشعععععععآب بطوط  الوظائف  آلياب لتل  ارطماماب الشعععععععباب  ميوهل  يف 
  ات السياعةل بت را  ترريز ا  ظمة فيما خيل الشباب لل  الشباب رر اد ألمات بشكت أرو مر غرير .

طقت معمل بفبة الشععععععباب مر  اعية اسععععععطثماحر   دلمه   توفري تفطقت أ ظمة قطاع السععععععياعة لنظام  اعععععععح  مسعععععع .2
الفر  املناسععععععبة هل ل  إلزام رافة اجلهاب  املنشععععععآب العاملة يف  ات السععععععياعة لل  دل   اسععععععطقطاب الشععععععباب 
 اسعععععععععطثماح قتحاهت   إمكا ياهت  يف  ات السعععععععععياعةل عيث ال يزات رنا  عععععععععععف يف االرطمام بفبة الشعععععععععباب يف 

 م  جود سياساب لطأريت املزيت مر الكوادح الشبابية يف  ات السياعة  سنالطها.ا  ظمةل  لت

 : ئتضمن اآلئي أنظمة قطاة السااحةالمتاحة مي  الا ح
 جود مسعععاح الطعلي   االبطعال اخلاحجم تُاد الشعععباب املطاخعععخععع  يف  ات السعععياعةل  إُاد الوامج الطتحيبية  .1

 الططويرية لعمت الشععععععععباب يف قطاع السععععععععياعةل  طرق لتد مر الوامج اليت تسععععععععطهتم إُاد املرشععععععععت السععععععععياعم 
 املطاخل. 

ية  جبلية السعععودية تسععياعة دينية   قافية  ترا ية  آ احي   سععارا  توسععال   راو  االب السععياعة يف اململكة العربية  .2
  حبريةق  اليت تطيح للشباب فر  لمت  اسطثماح مطنولة.
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 :ئتضمن اآلئي انظمة قطاة السااحةال  اسة المت  قة   التهديدات
عطياجاب التم  جود مواد توعععععععععععح الطواز  يف تطوير املت  يف جا   السععععععععععياعة  اليت قت تنعكس لل  اشععععععععععباع  .1

الشععباب يف رافة مناطق اململكة سععواو را وا مسععطفيتير مر برامج  أ شععطة  زاحة السععياعة أ  باعث  لر لمت أ  
 ح اد ألمات.

الطتاعت ب  اعطخععاسععاب  زاحة السععياعة  بعض القطالاب ا عرى قت ُعت رنا  لتم  عععوق لنت املسععطثمرير  .2
 لسياعية. ح اد ا لمات فيما خيل  االب االسطثماحاب ا

لتم  جود  ظام  اعح للتل  املادي للراغب  يف االسطثماح يف اجملات السياعم قت يكو  سب  يف االعجام لر  .3
 اجملات. 

 :ما نات أنظمة قطاة السااحة ودورها مي دعم الشباي
وار  مال طيطميز قطاع السياعة بالططوير  الطاس  املسطمر مر عات ست ح لتد مر الطنظيماب املسطات ة  اليت ت

تطلعاب اململكة العربية السععععععودية يف جعت اململكة أعت أر  الوجهاب السعععععياعية العامليةل عيث تعت السعععععياعة يف اململكة 
قرحب  2030مر أرثر القطالاب النامية اليت شعععععععععكلل تطوحاً  ارطماماً ربرياً يف السعععععععععنواب ا عريةل  ععععععععععمر حؤية اململكة 

قطاع السعععععععععععياعمل  جعل  أعت أر  الررائز اليت تقوم لليها الرؤية  تغيري مفهوم السعععععععععععياعة اململكة االجتاس لاسعععععععععععطثماح يف ال
التاعلية الطقليتية.  جعلها منافسععععععععععة للسععععععععععياعة اخلاحجيةل  أتضععععععععععح ذلك جلياً عات السععععععععععنواب الثا ة ا عرية مر عات 

رىل ر مشععععععععاحيال قائمة  اسععععععععطاتال أعالطاسععععععععر امللاوظ يف قطاع السععععععععياعة يف اململكة العربية السعععععععععودية مر عات تطوي
 الطنويال يف ا  شعععععطة السعععععياعية  مرالاهتا العطياجاب رافة فباب اجملطمال  با عل الشعععععباب.  االرطمام بططوير رافة أااط 
السععياعة تسععياعة الطسععوا  السععياعة الرياعععية  السععياعة البارية  السععياعة الريفية  غريرا مر ا ااطق  راا ما أرتس متير 

ة توط  املهر السععياعية الطابال لوزاحة السععياعة عيث ذرر أ   زاحة السععياعة هتط  بكافة أااط السععياعة  منها تالسععياعة إداح 
ر فراد الاير ميطلكو  املزاحع الريفية مر عات حتويلها إىل منطقة زياحة للزائريالريفيةق حتل مظلة  زاحة السعععععععععععععععياعة لتل  ا 

زائريرل  رما أ ععععععح تتقرير  مولة سعععععرياق أ  قطاع السعععععياعة يف اململكة العربية السععععععودية  السعععععائا  لطكو  جتربة مميزة لل
  فاا لل  السععععياعة التاعلية تالرعاب ال فيهية  الطجاحية داعت اململكةشععععهت م عراً اواً ملاوظاً عيث احتفعل  سععععبة ات

م عيععث 2018م  لععام 2009د الحق ب  لععام  مليو  262 اليت تبل  عوا  ت %1.56مر  قبععت املقيم  فيهععاق ظعععتت 
 ملياح د الح. 17م إىل 2018 سلل يف لام 

رما يطميز قطاع السعععععععععياعة باسعععععععععطهتاف  للشعععععععععباب مر عات الوامج رأر  الفباب اليت تعمت معها  مر أجلها  زاحة 
ح رباعث لر لمتل  يطضعع  السعععياعة سعععواو را  االرطمام بالشعععاب رزائر مسعععطفيت مر برامج السعععياعةل أ  ررائت ألماتل أ 

معرفة الشععععباب السعععععودي ظا تقوم ب   زاحة السععععياعة مر جهود  برامج عيث أتضععععح ذلك مر عات اسععععططاع الرأي لل  
مر الشععباب بأهن  يعرفو  جيتاً  ما تقوم  %50.4ق مر الشععباب السعععودي مر رافة مناطق اململكة الاي أرت في  738ت
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ق جهاب عكومية  أرلية 9عنية بالشبابل  جاوب  زاحة السياعة باملرتبة الرابعة مر ب  تب   زاحة السياعة رأعت اجلهاب امل
 يعرم الشباب ما تقوم ب .

عيث ا طلقل العتيت مر الوامج  املبادحاب  ا ماب اليت تسعععععععععععععطهتم فبة الشعععععععععععععباب رباعث  لر لمت يف قطاع 
 الوظائف السععععععياعية أ  الشععععععباب ر  مر عععععععمر الفباب السععععععياعةل  راا ما أرتس ا سععععععطاذ بنتح السععععععفري متير لام توط 

املسعععطهتفة يف االرتام االسععع اتيجية يف تنمية حأس املات البشعععري مر عات توفري تمليو  فرسععع  لمتق يف السعععنواب العشععر 
 ق بر ععا ععاً لععتل  ا فراد  ح اد15مل عيععث أطلقععل الوزاحة تمبععادحة أرلهععاق  تنل لل  ت2030م إىل لععام 2020مر لععام 

ا لمعاتل  جزو مر رعاس الوامج مت البعتو هبعا رعاا الععامل فمنهعا معا خيل االبطععال السعععععععععععععععيعاعمل  منهعا معا خيل الطعتحي  
املنطهم بالطوظيفل  منها ما خيل شعهاداب االلطماد االع افية اليت تعىن ببعض الطاخععخعاب السععياعية املطلوبةل  منها ما 

احاب  جزو منها خيطل بو امج عفا ة الاي يهط  بطأريت  تتحي   حفال مه خيطل بطتحي  القادة املواطن  مر اجلنسععععععععععععععع ل
مجيال مر ر  يف الخعععفوم ا مامية يف حعلة السعععائح  راا يطقاطال مال قطالاب ربرية جتال فمنظومة السعععياعة ليسعععل فقط 

عاملية  اليت ة المقطخعععععععععرة لل  اتيواو  الضعععععععععيافة  الفنادا بت تعمت مال قطالاب أعرى بناو لل  تخعععععععععنيف منظمة السعععععععععياع
قطاع اقطخاديز فكت ما يرتبط برعلة السائح يعطو جزو مر منظومة السياعة  12أشاحب إىل أ  منظومة السياعة مرتبطة بعع

  سععععععععععطهتم يف برامج توط  الوظائف حفال مسععععععععععطوى الولم مال شععععععععععرراو ا يف القطالاب مثت  قطاع ا غاية  املشععععععععععر باب 
-النقت الباري-مرة  قطاع الثقافة  قطاع الرياعععععععععععععة  قطاع النقت بكافة فبات  يف تالطريا  قطالاب ال في   قطاع ا ج  الع

 راالب السفر  السياعة  بعض تخنيفاب قطالاب الطجزئةل  رت راس القطالاب  عمت -تطبيقاب ا جرة-سكك ا تيت
ا ا فراد  ح اد عاليا مسععععععطهتف  فيهمعها لر قرب لطخععععععمي  برامج تتحي   حما لة االسععععععطفادة مر الوامج اليت  عمت لليها 

ا لماتل  أعععععافل ا مرية  وحة آت سعععععود بأ  لتى الوزاحة مبادحاب تعىن بالشععععباب  املواطن  يف منخععععة الطعلي  االلك  ين 
  مر الوامج الطتحيبية اليت تقتمها املنخععععععة بت   حسععععععوم مالية  "بر امج الطتحي  السععععععياعم"  يقتم لشععععععرير بر امج الك  ين
تتحيى يف القطاع السعععععياعم  "بر امج االبطعال السعععععياعم" تحسعععععات بعثاب جلامعاب مطميزة يف اجملات السعععععياعم  "بر امج 
عفا ة"  رو بر امج عا  بالخعععفوم ا مامية للعامل  مباشعععرة مال السعععائح لطتحيبه   توليطه  بكيفية الطعامت مال السعععائح 

  إبراز قي  الكرم  الضيافة السعودي.
طتحي  تاعة فر  االبطعال السععياعم  الإمما سععبق ارطمام  زاحة السععياعة يف برا ها لل  الشععباب مر عات   يطضععح

 2030املنطهم بالطوظيف  إدماجه  يف قطاع السعععععياعة رر اد ألمات  رباعث  لر لمتل يف الوقل الاي هتتم في  حؤية 
 ل ال الوطمل.لرفال  سبة الطوط  يف الوظائف املباشرة يف قطاع السياعة  ا

يف املقابت ف    مر عات حتليت الوعععععععععععععععال الرارر   ظمة السععععععععععععععياعة جنت أهنا حرزب ارطمامها لل  اللوائح الطنظيمية  
لقطاع السعععياعة  تنظي   شعععاط املطاعف  اا اح  تنظي  مجعياب املرشعععتير السعععياع   آلياب تأسعععيسعععها  إجراواب لملهال 

 ع  مل تأعا فبة الشععباب عيزاً  اعععااً يف ا  ظمةل عيث را  االرطمام هباس الفبة اشعع اطاب تشععغيت مرافق السععياعة يف 
أقت مر املطوقال مر  اعية توععععيح  سعععبة الطوط  يف الوظائفل  إُاد االية الواععععاة السعععطثماح   اسعععطقطاب ذ ي املوار  
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زا لة مة لل  حيادة االلمات  آلياب م االبتاع مر الشععععباب السعععععودي  لخععععا  السععععياعة التاعليةل عيث غل  ترريز ا  ظ
 النشاط السياعم أرثر مر ال ريز لل  فبة الشباب رفبة حتطاج أ ظمة  اعاة السطثماحرا  دلمها مر عات راا القطاع. 
راا  يطضععععععععح أ   ال ميكر إغفات جا   مه  يف ا  ظمة  رو تشععععععععجيال  حتفيز الشععععععععباب لل  االسععععععععطثماح يف اجملات 

يطناس  مال سوا العمت مر عات الطعلي   الطتحي   تقتمي التل  املادي للمطاعف السياعية السعوديةل إال السياعم ظا 
أ  راس اجلهود مطفرقة  مبعثرة يف تلك ا  ظمةل  حتطاج إىل إُاد سعععععععععياسعععععععععة للشعععععععععباب يف اجملات السعععععععععياعم تضعععععععععمر  جود 

يت  الطتحي  بابية  االسعععطثماح فيه  ظا حتقق الطعلي   الطأرإجراواب تنفياية  إحشعععادية  بيبة موعتة السعععطقطاب الكوادح الشععع
يف مكا   اعت يشعععمت رافة  االب أ ظمة السعععياعة  اا اح  دحاسعععة اعطياجاب مططلباب سعععوا العمت يف اجملات السعععياعم 

افة ر   ععععععما  دعوهل  ل  بوسعععععفه  م رل   فقاً العطياجاب سعععععوا العمتل رما أ  رنا  عاجة لوجود جهة تنسعععععيقية ب 
اجلهاب يف اجملات السععععععياعم لطاقيق أرتام حؤية اململكة  تطلعاهتا. رما أ  رنا  عاجة إىل تولية  طمال املسععععععطثمرير مر 

 الشباب املهطم  باجملات السياعم.
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 الاصل السادس: القطاة األمني:
 مجيال الت ت يف العامل ا مر ميعت ا مر مر أر  مقوماب ا ياةل  مر أسعععععباب اسعععععطمراح الت ت  اسعععععطقراحرال لاا ترل

 تسععار  هوداب ربرية لطوفري ا مر لل  أحاعععيها  جلميال مر يعيشععو  فيها.  غياب ا مر سععب  حئيس ملشععكاب عطرية 
هتتد بقاو الت ت  دميومطها.  اململكة العربية السعععععععععععععودية هتط  باجلا   ا ممل لعتة الطباحاب فهم د لة قامل لل  أسععععععععععععس 

اليت يعت ا فاظ لل  ا مر فيها أعت املقاست الشرلية فاف  النفوس  ا موات  ا لراض  ا  طا  مر  الشريعة االسامية
أسععععس قيام الت لة  مر الواجباب اليت يلطزم هبا    ا مر يف الشععععريعة اتسععععامية. لاا ف   اململكة العربية السعععععودية الطزمل 

أ   ثاً لل  تأسعععععيس منظومة أمنية مطكاملة حتمم الباد  العباد يفظرالاة  عف  ا مر جبميال سعععععوحس  أشعععععكال   سععععععل عثي
 اعت.  يف النظام ا سعععععععععاسعععععععععم للاك  رنا  مواد ت رت لل  عف  ا مر  منها املادة الثا ية لشعععععععععرة اليت تشعععععععععري إىل "تعزيز 

اليت تنل لل   ادسععة لشععرةاملادة السعع رالك   ل اال قسععام الفطنة  رت ما ي دي للفرقة  الت لة الوعتة الوطنية  اج ل  متنال
 . ايطهال  لل  املواطن   املقيم  احملافظة لليها" الت لة عرمطهال  لل  "لةموات العامةأ   

ا مر مسععع  لية مر قبت الت لة جتاس أفرادرا فقت  خعععل املادة  يف ع  أ  املادة السعععادسعععة  الثا و  أرتب لل  أ    
مواطنيها  املقيم  لل  إقليمهال  ال ُوز تقييت تخعععععععرفاب أعتل أ  توقيف ل أ  عبسععععععع ل ا مر جلميال  الت لة توفرأ  "لل  

 بالطا  فقت سععععععععععتح بناًو لل  ذلك العتيت مر ا  ظمة  الطشععععععععععريعاب اليت تنظ  القطاع ا ممل  .إال ظوج  أعكام النظام"
اي يعي  لل  عيات   أمن   أمر اجملطمال ال جلميال فباب اجملطمال  منها الشععباب  ذلك  اية ل  مر رت عطر يشععكت هتتيتاً 

ا العامل  بالطا  مر را في .  تطنوع املااطر  املهتداب ا منية اليت يواجهها الشععباب عوت العامل.  الشععباب السعععودي جزواً 
ة قيواج  مهتداب أمنية مطنولة تشععععععععععععكت عطر لل  مسععععععععععععطقبت عيات   لل  اجملطمال الاي يعي  في   منها  املهتداب املطعل

كافة را ل توجهاهتا  مخعععععععادحرال تر يج  تعاطم املاتحابل احتكاب اجلرائ  ب  با مر الفكري مثت تبمل ا فكاح املططرفة أياً 
  2030ة لك  ينل  أمر املعلومابق.  يف حؤية اململكأ والها  أشععععكاهلا سععععواًو جرائ  تقليتية أ  املطعلقة باجلا   الرقمم تات

اية  النهاية فاحملوح ا  ت لطاقيق أرتام الرؤية را  تأسيس قالتة سلبةل تنبثق مر اتميا  بأ ية را  اجملطمال رو حموح البت
بناو  طمال عيوي يعي  أفرادس  فق املبادئ اتساميةل  منهج الوسطية  االلطتاتل معطزير هبويطه  الوطنيةل فاوحير ب ح ه  

  تطوير املنظومة مقوماب جودة ا ياة.  للوسوت هلاس الغاية ف   العمت لل الثقايف العريق يف بيبة اُابية  جاذبةل تطوفر فيها
ا منية مطل  أسععاسل للافاظ لل  معتالب اجلرمية املنافضععة يف اململكة.  مت الطأريت لل  العمت مر أجت االسععطمراح يف 

ق يف 2030-2015املسععطتامة تمكافاة املاتحابل  عفض ا وادل املر حية.  راا أيضععاً ما أرتب للي  أرتام الطنمية 
لشععر بعنوا  تالسععام  العتت  امل سععسععاب القويةق عيث تسععع  أرتام الطنمية املسععطتامة إىل ا ت بشععكت   رتفها السععادس

ربري مر مجيال أشعععععععكات العنفل  العمت مال ا كوماب  اجملطمعاب احمللية تُاد علوت دائمة للخعععععععراع  ا عتام ا مر.  يعت 
   تعزيز عقوا ات سععا  أمر أسععاسععم يف راس العملية. يشععمت رالك جهود عفض تتفق ا سععلاة غري تعزيز سععيادة القا و 

تأرتام الطنمية املسععععطتامةق.  للي  را  رنا  سعععععم  املشععععر لة  تعزيز مشععععاحرة البلتا  النامية يف م سععععسععععاب ا ك  العاملية
 لغاية. بابل  اسطاتال أ ظمة للعمت لل  حتقيق راس اعثيث ملراجعة ا  ظمة ا منية املطعلقة بأمر اجملطمال  حبماية الش
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 : األمنيئح ال أنظمة القطاة 
رنا  عزمة ربرية مر الطشععععععععريعاب  ا  ظمة اليت تسععععععععع  لطنظي  لمت املنظومة ا منية يف اململكة العربية السعععععععععوديةل 

اب  اليت الخععععععلة بشععععععكت أرو بالشععععععب  ظراً لطعتد  تنوع راس ا  ظمة فالطاليت رنا سععععععيقطخععععععر لل  مراجعة لة ظمة ذاب 
اب  ركتل  ل  د ح يف تعظي  االسععععطفادة مر الشععععب  للمجطماليشععععكت العمت لل   اية الشععععباب يف راس القضععععايا رو  اية 

 اقطخادي  تنمويل  مر راس ا  ظمة  رموحد 
  ظام مكافاة املاتحاب  امل  راب العقلية. .1
 الوطنية ملكافاة املاتحاب. اللجنةتنظي   .2
 مكافاة جرائ  اتحراب  متويل . ظام  .3

 نظام ماامحة الم درات والمؤث ات ال ق اة:
بناو لل   2005/ 8/ 13رععععععععععععععععععععععععع املوافق 1426/ 7/ 28سعععععععععتح  ظام مكافاة املاتحاب  امل  راب العقلية بطاحيت 

علق بخرم هبال  رت ما يط.  يهتم النظام إىل حتتيت مارية املواد املاتحةل  جترمي بيعها  االجتاح 39املرسوم امللكم حق  م/ 
مادة.  النظام يف ا سعععععععععععععععت رو موج   ماية فبة  74املواد املاتحة ذاب االسعععععععععععععععطاتاماب الطبيةل  غريرا.  يأيت النظام يف 

الشعععععباب  هنا رم ا رثر لرععععععة للوقوع يف برا ر الطعاطم  االسعععععطاتام اخلاطئ للمواد املاتحة.  حيوي النظام مواد مطنولة 
ها  االجتاح هبال  مسععوغاب اسععطاتاماب املواد املاتحة  مطعتدة تشععمت ت خععنيف املواد املاتحة.  العقوباب امل تبة لل  ترُ 

عما  لتم اسطاتامها اسطاتاماب عاطبة.   ظراً خلطوحة املوعوع  تشعب    آلياب امل  راب العقلية يف أغراض مشر لة. 
أي  بعععت عىت يف اخلعععاحجل إذا رعععا  رنعععا  ليهعععا يف داععععت البلعععتفععع   إجراواب ا معععايعععة  العقوبعععاب ال تقال فقط لل  مرتكب

اسععطهتام تدعات أي مواد  تحة داعت اململكة.  تخععت لقوبة جرائ  االجتاح باملاتحاب  ال  يج ل  إىل القطت.  لقوباب 
لخاحمة ا سجر يف عاالب ا يازة   ورا تخت إىل مخسة لشر سنةل  غراماب مالية عامة.  راس العقوباب  اتجراواب

تتت لل  ا زم يف الطعامت مال تر يج  جتاحة املاتحاب.  ذلك هبتم  اية الشعععععععععععععععباب  اجملطمال ركت مر آ اح املاتحاب 
 ا ت مر اجلرائ  امل تبة لليها.  تشععععععععجيعاً للمطعاط  ممر  قعوا عععععععععاايا هلاس ا فة لاقاع لنهال فقت  خععععععععل املادة ملادة 

 الثا ية  ا حبعو  لل  اايت  
بسعععععب  تعاطم أ  اسعععععطعمات أ  إدما  املاتحاب أ  امل  راب العقلية حبق مرتك  أعت راس ا فعات  ال تقام التلوى

إذا تقتم بنفسععع  أ  أعت أسعععول  أ  فر ل  أ  ز ج  أ  أعت أقاحب  طالبا لاج ل  يشععع ط يف ذلك تسعععلي  ما حبوزة املطعاطم 
 .أ  اتحشاد إىل مكاهناأ  املتمر مر  تحاب أ  م  راب لقلية إ   جتب 

 :ُوز عف  الطاقيق يف قضايا اسطعمات املواد املاتحة أ  امل  راب العقلية يف املرة ا  ىل إذا حتققل االلطباحاب ااتية
 .أال يطجا ز لمر املطه  لشر   لاماً  -
 .أال تق   جرمية االسطعمات أ  الطعاطم جبرمية جنائية تسطتلم النظر شرلا -
 .جرمية االسطعمات أ  الطعاطم حبادل مر حي  طج لن   فياب  حت  يف ذمط  عقوقا عاسةأال تق    -
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 أي مقا مة شتيتة حتتل عرحا لسلطة القبض أ  غرير .  -لنت عبط -أال يكو  قت ستح مر املطه   -

املواد املاتحة  مبتال مر إيقاع العقوبة لل  املتمر بسععب  تعاط-ُوز لل  أ   "رما  خععل املادة الثالثة  ا حبعو     
ا مر ب يتال  يف إعتى املخععععععااب املاخععععععخععععععة هلاا الغرض.  حتتد الائاة ا االب اليت ُوز فيها  -أ  امل  راب العقلية 

 .ا مر ب يتاع املتمر املخاة  اجلهة اليت تأمر ب يتال   شر ط اتفراج لن 
لعقوبة املنخعععععععععععععععو  لليها يف املادة تا ادية مر توقيال ا بتالً -أ   "ُوز  اخلمسعععععععععععععععو  لل   خعععععععععععععععل املادةراا  قت  

إلزام املطعاطم أ  مسعععععععععععععطعمت املواد املاتحة أ  امل  راب العقلية ممر يثبل إدما  ل ظراجعة ليادة  - ا حبع ق مر راا النظام 
لعيادة ا  فسععععية ختخععععل هلاا الغرض ملسععععالتت  لل  الطالل مر اتدما .  يلزم مر يطقرح اتفراج لن  مر املخععععاة ظراجعة

النفسععية للطيقر مر شععفائ ل لل  أ  يرفال طبي  العيادة املكلف ظسععالتة املتمر تقريرا لر عالط  إىل جلنة النظر يف عاالب 
اتدما  عات  ا ة أشععععهر مر تاحيت بتو املريض ظراجعة العيادة النفسععععيةل لكم تقرح إيقام مراجعط  العيادةل أ  اسععععطمراحس 

املادة ا ادية  اخلمسعععععععو  لل  أ   "يعاس املتمر بسعععععععرية تامةل ُ   الطكط  لل  رويط   أي  يف ع   خعععععععل". ملتة أعرى
معلومة تطعلق ب ل  مر يف  مر املعني  بطلك املعلوماب شعععيبا مر ذلك يف أي مرعلة مر مراعت القضعععية يعاق  بالسعععجر 

 .متة ال تزيت لل   ا ة أشهرل أ  بغرامة ال تزيت لل   ا   ألف لاير"
 رععاس املواد تععتت لل  ا ر  لل   ععايععة الشعععععععععععععععبععاب مر الطعععاطم  العمععت لل  معععاجلطه   تععأريله  للعودة للايععاة 

 الطبيعية.
  ال  ناة لماامحة الم درات ال ينةئنظام 

رع املوافق 1430/ 17/4بطاحيت  119ستح تنظي  اللجنة الوطنية ملكافاة املاتحاب ظوج  قراح  لس الوزحاو حق  
 م.  هتتم اللجنة إىل  2009/ 13/4

 .اتسهام يف ا ت مر ا طشاح املاتحاب ب  أفراد اجملطمال .1
 .عقليةاسطعمات امل  راب ال تكوير  لم سام  اجطمالم   قايف لتى أفراد اجملطمال بأعراح املاتحاب  سوو .2
 .حتقيق الطناغ   اال سجام  تنسيق اجلهود ب  اجلهاب ا كومية  ا رلية ذاب العاقة ظكافاة املاتحاب .3
 . تعزيز املشاحرة الططولية  فراد اجملطمال املتين  م سسات  يف  ات مكافاة املاتحاب .4
 .لل  املاتحاب  أسرر فري  تطوير برامج التل  الاايت للمطعاف  مر اتدما   .5
 .توفري  تطوير الوامج العاجية  الطأريلية ملرع  إدما  املاتحاب .6
 .دل  التحاساب  الباول ذاب العاقة ظجات مكافاة املاتحاب .7
 . االسطفادة مر الطجاحب اتقليمية  الت لية يف  ات مكافاة املاتحاب .8

ملاتحاب رم ذحاع  طمل يهتم إىل ا ت مر ا طشاح املاتحاب  ظراجعة هلاس ا رتام ف   اللجنة الوطنية ملكافاة ا
 العمت لل  رافة ا سعععععتة بتوا مر الطولية  الطثقيفل   سععععوالً إىل تعزيز املشععععاحرة اجملطمعية يف ا ت مر ا طشععععاح املاتحاب 
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حاب.  قت عاطم املاتلنت الن ول  إجراو التحاسعععععاب ذاب الخعععععلة.  بالطا  راس اجلهود يطوقال أ  تسعععععار  يف ا ماية مر ت
 ا بثق لر ألمات اللجنة مشر ع السياسة الوطنية ملكافاة املاتحاب  اخلطط  الوامج الازمة لطنفيارا. 

   نظام ماامحة ل ا م اإلرهاي وئم ي ه
رععععععععع املوافق 1439/ 2/ 12ق  تاحيت 21ستح  ظام مكافاة جرائ  اتحراب  متويل  بناًو لل  املرسوم امللكم حق  تم

م.  يهتم النظام إىل تعريف ما رو الفعت اتحرايب عسععععع  الطشعععععريال السععععععوديل  مكافاة أي جرمية تقال 2017/ 1/11
حتل مظلة اتحراب  تفنيت  جترمي املنظماب  اجلمالاب اتحرابيةل  جترمي الطمويت  ي ريا  إحرايب سععععواًو يف التاعت أ  يف 

اقبة رت فعت إحرايب بأشععععععععععت العقوباب الخععععععععععاحمة إىل أ   يف جوا   حال  اخلاحج.  لل  الرغ  مر أ  النظام رتف  جترمي  مع
 اية الضععععاايا  املطوحط  يف اجلرائ  اتحرابية عخععععوسععععاً مر القخععععر  مر الشععععباب  ذلك هبتم إلادة تأريله   تخععععايح 

اجلهاب املعنية  لل  معطقتاهت   أفكاحر  ليعود ا مواطن  سععععععععععا   يف اجملطمال فاملادة اخلامسععععععععععة  الثما و   خععععععععععل لل  أ 
 اايت  
حلاية عقوا الضعععععععععععاايال  مر يف عكمه  يف اجلرائ  املنخعععععععععععو  لليها يف النظامل مر عات توفري املسعععععععععععالتة   -1

 . التل  املناسب  للمطالبة حبقوقه 
 يفتقتمي ا ماية الازمة للشعععععهود  املخعععععادح  القضعععععاة  املتل  العام   احملقق   حمامم التفاع  مر يف عكمه   -2

عات  جود أسباب جتية مر شأهنا أ  تعرض عياهت  أ  سامطه  أ  مخا ه  ا ساسية أ  أعت أفراد أسرر  
 .للاطر أ  الضرح

  اية لسمعة املواطن  فقت  خل املادة السابعة  الثما و  لل  "يلطزم رت مر ل  شأ  بططبيق أعكام النظامل بسرية 
سععريطها إال لضععر حة اسععطاتامها يف أغراض جهاب االعطخععا ل  أال يفخععح  ي  املعلوماب اليت اطلال لليهال  أال يكشععف

شععال لر أي مر إجراواب اتباغ أ  االسععطتالت أ  الطاقيق أ  احملارمةل اليت تطاا يف شععأ  أي مر اجلرائ  املنخععو  
كر املططرم  اتحراب فقت  للطولية ظااطر الف .لليها يف النظامل أ  اتفخعععععععععععععععاق لر البيا اب املطعلقة هبا د   مقطضععععععععععععععع "

 خعععععععل املادة الثامنة  الثما و  لل  "تنشعععععععأ مرارز مطاخعععععععخعععععععة تكو  مهماهتا الطولية ال بوية للموقوف   احملكوم لليه  يف 
اجلرائ  املنخععو  لليها يف النظامل  تخععايح أفكاحر   تعميق اال طماو الوطمل لتيه ل  حتتد قوالت ألمات اللجا  يف راس 

 قت عخععععخععععل املادة الطاسعععععة  .ية تشععععكيلهال  مكافأة ألضععععائها  مر يسععععطعا  هب  بقراح مر حئيس أمر الت لة"املرارز  ريف
 الثما و  ملعاجلة لودة مر سععبق ل  احتكاب فعت إحرايب للمجطمال عيث  خععل لل  "تنشععئ حئاسععة أمر الت لة د حاً تسععم  

ل  تسعععهيت احملكوم لليه  يف اجلرائ  املنخعععو  لليها يف النظامتد ح اتسعععاق  الطأريتق تكو  مهماهتا االلطناو باملوقوف    
ا تماجه  يف اجملطمالل  تعميق ا طمائه  الوطملل  تخععععايح املفاري  اخلاطبة لتيه ل  يخععععتح حئيس أمر الت لة قوالت تنظي  

يععة أفراد اجملطمال مر  رععاس املواد تععتت لل  عر  الععت لععة لل   ععا .رععاس الععت ح  مكععافععآب العععامل  فيهععا  املطعععا    معهععا"
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اتحرابل  لل  إلطاو فرسعععععععععة ملر ععععععععععت الطريق للعودة  عضعععععععععا  الوطر  املشعععععععععاحرة يف العمت مر أجل   مر أجت تنميط  
  ازدراحس. 

 :األمني القطاة استنتالات ح ل أنظمة

 :  اآلئي األمني القطاة أنظمةئتماز 
ا عقوا ات سعا  يف الطعامت مال اجلرائ   مال القضعاي تطسع  أ ظمة القطاع ا ممل بالوععوق  ا زمل  مرالاة جوا   -1

 ا منية.
 جود أ ظمة ملكافاة اتحراب سععععععا ل رثرياً يف اجطثال جا ح الفكر املططرم الاي ألاا الطنمية لسععععععنواب يف  -2

 العقود املاعيةل  عت مر اسطغات الشباب السعودي يف ألمات غري مشر لة  تطعاحض مال مخا  اململكة العليا. 
ود أ ظمة سعععاحمة   اععععاة يف  ات مكافاة اتحراب  املاتحاب سعععار  يف تعزيز السعععل  اجملطمعمل  يف  اية  ج -3

الشعععععباب مر اال سعععععياا يف طرا مشعععععبورة حتت مر االسعععععطفادة منه  رموحد  حأس مات بشعععععري ينطفال ب  يف حتقيق 
 تطلعاب الوطر يف الوسوت  لل  مسطوياب الطنمية لل  مجيال ا سعتة. 

 :اآلئي األمني القطاة أنظمةظ ع   يالح
رنا  عاجة لوجود آلياب توعح الطنسيق  الطكامت ب  القطالاب املاطلفة ذاب الخلة بالشباب يف سبيت إُاد  -1

 منظومة مطكاملة  ماية الشباب أمنياً.
 لالطعزير  تقليتية العقوباب لل  الرغ  مر أهنا تعىن بفبة ميكر االسعععععععععععععععطفادة منها بتت رتح الوقل يف السعععععععععععععععجر  -2

  اسطاتال لقوباب بتيلة تطماش  مال طبيعة الفبة  قتحاهتا. 

 : ئتضمن اآلئي األمني القطاة أنظمةالمتاحة مي  الا ح
العمت لل  تطوير أ ظمة عسعععععععع  املسععععععععطجتاب العخععععععععرية فيما يطعلق باجلا   ا ممل للشععععععععباب  مايط  مر أي  -1

 مهتداب قت حتتل مسطقبًا . 
 كر.رثرياً يف االسطفادة مر الطقنية القائمة يف مكافاة اجلرائ   تطبال مرتكبيها يف  قل مبالطاوت الرقمم يسالت   -2

 : ئتضمن اآلئي األمني القطاة انظمةال  اسة المت  قة   التهديدات
  ادل  غريرا مر ا رافاب فكريةقل يوج  العمت لل تنوع مخعادح  أ واع اال رافاب الفكرية مثات تالشعا ذل ات -1

أ ظمة جتيتة للعمت لل  اجطثا ها  مكافاطها قبت تفشعععععععيها ملا هلا مر آ اح جسعععععععيمة لل  السعععععععل   اسعععععععطاتال
 اجملطمعم مسطقبًا.
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ا طشععععاح  سععععائت الطواسععععت االجطمالم  غريرا مر قنواب تخععععت للشععععباب  تتاح مر جهاب عاحجية بعضععععها ذاب  -2
ة  اععععععععاة للطعامت مال راس توجهاب لتائية تسعععععععطهتم الشعععععععباب السععععععععوديل ُعت مر الضعععععععر حة إُاد سعععععععياسععععععع

 املهتداب  ما ي ت  لليهال   جود منظومة أمنية مضادة تعمت لل   اية الشباب مر تلك املااطر. 

 ودورها مي دعم الشباي: أنظمة القطاة األمنيما نات 
ه  سواًو لحبماية الشباب مر أ  يقعوا عاايا ملهتداب عطرية تسطغ ربرياً   ظهر مر العرض السابق أ  رنا  ارطماماً 

أ   رتام  أغراض سياسية أ  لت ا ية تسطهتم  ما  را ل ا رتام إما اسطغات  مر التاعت أ  عىت مر اخلاحجل  أياً 
ر بالطباحس مر أر  املكطسباب الوطنية اليت يعطمت لليها يف بناو منظومة الطنمية  يف  اية الوطر م تتمري الشباب السعودي

فا ميكر حتقيق ل 2030اململكة  مكطسععععععععععععبات .  راس ا  ظمة تطسععععععععععععق مال تطلعاب حؤية أي لت ا  أ  مسععععععععععععاس ظقومات  
لشععععباب  اية ا لطاقيق رت ما مر مسععععطهتفاهتا الكوى إذا را ل راس املهتداب قائمةل لاا فهنا  إجراواب عاتة  عازمة

لة يف ر مجيال اجلهاب ذاب الخععرنا  لمت منظ  تطضععافر في  اجلهود م   لالسعععودي مر االجنرام علف الشعععاحاب املضععللة
حراب مت تأسعععععععععععععععيس مررز الطتات تاملررز مكافاة املهتداب الفكرية  يف ا ت مر تعاطم املاتحاب. فمر أجت مكافاة ات

 ال حرائز أسععععععععاسععععععععية  رم  سععععععععنالة  مررز الطتات لل يقوم   م. 2017يف ا  ت مر مايو لام  العاملم ملكافاة الططرمق
ا للجا   الفكريل  يقوم رالك لل  حسععععععت  عطاب إلامم يطوافق   قافة االلطتاتل  يسععععععار  يف تعزيزرا لو تعزيزس أيضععععععً

 ا  شطة الرقمية للجمالاب اتحرابية. 
  الشععععععععوبل ترسعععععععيت  الطسعععععععامح بأما أبرز مهام  فططمثت يف  حماحبة الططرم فكريًا  إلامًيا  حقمًيال  تعزيز الطعاي  

املبادئ اتسععععامية املعطتلة يف العاملل حسععععت  حتليت  شععععاطاب الططرمل  الوقاية  الطولية  الشععععرارة  مواجهة الفكر املططرم 
ق.  قت سععععار  يف تعزيز اخلطاب املعطتت  يف  شععععر قي  الوسععععطية املعطتلةل رما مت العمت مال راً https://etidal.orgت

لشععععع    اتسعععععامية يف العمت لل  تطوير عطاب ديمل معطتت يعزز الشعععععاخعععععية الوطنية. رما يعمت بر امج تنمية مر  زاحة ا
  الطباحرا مر القي  الرئيسععععة اليت يط  العمت لل  تعزيزرا لتى الشععععباب السعععععوديل  تعمتبالقتحاب البشععععرية لل  راس القي  

او.  رالك زيز قي  الوسعععععطية  تعزيز الوالو  اال طماو لنت ا بنرالك امل سعععععسعععععاب الطعليمية لل  حتقيق  فس الغاياب يف تع
ها يف امل سععسععاب الطعليمية بكافة ا شععكات.  راس اجملهوداب  العمت اجلاد لل   قايطه  مر تعاطم املاتحابل  حماحبة ترُ 

 السعودي.   الشابتعزيز أمر   حتقيق أرتام الرؤية أ  تسه  يف هنا أمجيعها مر ش
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  ا: قطاة ال ياضة:الاصل السا
إ  االرطمام بالرياعععععععة يف اجملطمال السعععععععودي يعطو مر أقتم االرطماماب اجملطمعية اليت را  مياحسععععععها أفراد اجملطمال منا 
القتمل عيث را  يط  مماحسععععععععة ا لعاب الرياعععععععععية مثت الفر سععععععععية  املباحزة  الرماية اليت را ل با سععععععععت جزو مر عياة أفراد 

نما را  ااباو يتحبو  أبنائه  لل  حروب اخليت  اسعععععععععععطاتام السعععععععععععيف  القوس اجملطمال السععععععععععععودي  رثر مر ألفم لام عي
 السععه ل إىل أ  مت االرطمام الرتم بالرياعععة يف اجملطمال السعععودي مر عات  ال مراعت أسععاسععية عيث أ  املرعلة ا  ىل 

ث شعععععععهتب تأسعععععععيس أ ظمة م عي1953مل َث املرعلة الثا ية يف لام 1927رم ف ة تأسعععععععيس أ ت  ادي للرياععععععععة يف لام 
م عينما مت تأسيس الرئاسة 1974 قوا   أساسية مرتبطة بالرياعة  املشاحرة يف ا لعاب ا  ملبيةل َث املرعلة الثالثة يف لام 

العامة لرلاية الشععباب ر داحة مسععطقلةل  شععهت راا القطاع تطوحا  اعععاا عىت  قطنا ا ا  عيث قامل اململكة باالرطمام ب  
  توسيال ا  شطة  املشاحراب التاعلية  اخلاحجية تموقال متينة امللك لبت اهلل الرياعيةق.  تطويرس 

إ  ارطمام اململكة العربية السععععودية بالرياععععة جاو مر منطلق ارطمامها بأفراد اجملطمال بخعععوحس لامة  بالشعععباب بخعععوحة 
الخعععععععاة ادية  الثا و  مر  ظام ا ك  "تعىن الت لة بعاسعععععععة لطنميطه  سعععععععاياً  اجطمالياً   قافياًل  راا ما ت رتس املادة ا 

العامةل  توفر الرلاية الخعععاية لكت مواطر"ل عيث إ  االرطمام بالشعععباب  الرياععععة هلو مر السعععماب ا سعععاسعععية اليت تطميز 
لرياعععيةل ا هبا اخلطط الطنموية يف اململكة العربية السعععوديةل  ا عكس ذلك لل  ارطمام الشععباب أ فسععه  ظماحسععة ا  شععطة

ق أ  النسععبة املبوية لةفراد املماحسعع  2019عيث أ عععح تقرير ريبة االعخععاو السعععودي يف اعخععائية تالشععباب يف أحقامل 
ل بينما را ل  سعععععععبة الشعععععععباب %23سعععععععنةق إىل إمجا  السعععععععكا   24-15للنشعععععععاط الرياععععععععم مر الشعععععععباب السععععععععودي  ت
ل  راا يعكس ارطمام فبة الشعععععباب ظماحسعععععة ا  شعععععطة %21ق سعععععنة 34-25السععععععودي  املماحسععععع  للنشعععععاط الرياععععععم ت

 ق2019الرياعية بشكت لام.تتقرير ريبة االعخاول الشباب يف أحقام 
جنازاب يف فمنا بتاياب قطاع الرياعععععة يف اململكة  رو حيظ  بتل   ارطمام عكومم ربري ا عكس لل  مسععععرية ات  

مشععرفة  اعطضععا  ميادير الرياعععة  عتال  مناسععباب لاملية جعلل  جنازابإراا القطاع عيث سععجلل الرياعععة السعععودية 
إذ تعطو الرؤية  قطة  2030للمملكة العربية السععععععععععععودية مكا ة مطميزة ب  د ت العاملل  با عل بعت إطاا حؤية اململكة 

زيادة الطميز   حتوت يف قطاع الرياععععععععععةل عيث شعععععععععهتب الرياععععععععععة السععععععععععودية يف اا  ة ا عرية مرعلة جتيتة مر سعععععععععنالة 
لل  تشعععجيال  أ  الرؤية ا عكسعععلالفعالياب  إطاا املبادحاب ظا حيقق تنمية شعععاملة للقطاع الرياععععم يف اململكةل  أتضعععح 

الرياععععاب بأ والها مر أجت حتقيق متيز حياععععم لل  الخععععيتير احمللم  العاململ  ذربل يف تنمية قطاع الرياععععة إىل العمت 
بناو اململكة مر عات بناو املزيت مر املرافق  املنشععععععآب الرياعععععععية  ظشععععععاحرة القطاع اخلا ل  مر لل  حتقيق جودة ا ياة  

م رأعت برامج 2018الاي أطلق   لس الشععع    االقطخعععادية  الطنمية  2020لو امج جودة ا ياة  23ب  ا رتام العععععععععععععععععع
املياً مالل  حتقيق الطميز يف لتة حياعععععععاب إقليمياً  لل  تعزيز مماحسععععععة ا  شععععععطة الرياعععععععية يف اجملط2030حتقيق حؤية اململكة 

 .ق2030تحؤية اململكة العربية السعودية 
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تقرير املنجزاب أ   سععععععبة مماحسععععععة الرياعععععععة ا سععععععبولية  أ عععععععحيف قطاع الرياعععععععة  2030 مر منجزاب حؤية اململكة 
مل  يف إطاح تعزيز جودة ا ياة 2020يف لام  %19يف ع   سععععلل النسععععبة إىل  %13للمواطن  السعععععودي  قبت الرؤية 
ل لتداً مر الوامج  املبادحاب اهلادفة إىل حتسععععععع  اط عياة الفرد  ا سعععععععرةل  بناو 2030يف اململكة  عععععععععل حؤية اململكة 

 طمال ينع  أفرادس بأسعععععععععععععععلوب عياة مطواز ل     حفارية النفس هلا ا  ر يف حتقيق النجاعاب حرزب الرؤية لل  جعت عياة 
  اململكة أرثر عيوية   راول  ذلك لو إشعععراره  يف ا  شعععطة الثقافية  ال فيهية  الرياععععة اليت تسعععه  يف تعزيز جودة سعععكا

أ ر غري مسععععععبوا يف القطاعل فمر منجزاب الرؤية يف  ات الرياعععععععة زيادة لتد  2030ا ياة للجميالل  را  تطاا الرؤية 
مل  مت إطاا أ ت بطولة 2020 مولة يف لام  451م إىل 2015يف لام  مولة حياعععععععية  50اجملمولاب الرياعععععععية مر 

 25م  تأسععععععععيس منطاباب  سععععععععائية   ت مرس عيث  سععععععععلل بعت إطاا الرؤية إىل 2020للسععععععععيتاب لكرة القتم يف لام 
ة يف تاحيت ياللبة سعودية يف أرو بعثة  سائية يف تاحيت اململكة يف د حة ألعاب  سائ 72مععععععععععععععععل  مشاحرة 2020منطاباً يف 

ميتاليةل   سععت  12م  قت عققل البعثة 2020اململكة يف د حة ألعاب ا  تية العربية اخلامسععة للسععيتاب يف الشععاحقة لام 
م إىل 2018فعالية  بطولة حياعععععية لامليةل  ذلك مر لام  50لتد الفعالياب الرياعععععية اليت اسععععطضععععافطها اململكة أرثر مر 

م "احتاد الرياعة للجميال" رجهة تنظيمية لقيادة 2018مليوين زائرل  تأسس يف لام  م  ذلك حبضوح أرثر مر2020لام 
مر سعكا   %40الرياععة اجملطمعية يف اململكةل  يعمت لل  تطوير الرياععة اجملطمعية لزيادة  سعبة مماحسعة النشعاط البتين إىل 

اب ر  اععععععة ب  أفراد اجملطمال اليت يعطو الشعععععبل  قت أطلق لتة فعالياب هبتم تعزيز مماحسعععععة الري2030اململكة حبلوت لام 
لاماً فما فوا"  رم مبادحة مر احتاد الرياعة  17أر  راس الفباب املسعطهتفةل  ا طاا مبادحة عاسعة بالفطياب مر لمر "

 لللجميال تطيح فرسععععة اللع   الطعلي  للراغباب باالسععععطمراح يف  ات الرياعععععة مر عات تقتمي  لتيت مر الت حاب  ختخعععي
م بطولععة الععتحاجععاب اهلوائيععة 2020ألف لاير للفريق الفععائز بكععأس بطولععة الععت حيل  ا طلقععل يف  وفمو  500جععائزة قععتحرععا 

للهواة مر الاروح  اال ال هبتم تشجيال مجيال ا لماح لل  بناو لاداب ساية   شطة يف متينة الرياض  اخلول إذ يلع  
نمية القي  جاب اهلوائية يف اململكةل  افططاق أ تية أعياو تعليمية  ترفيهية هتتم لطاالحتاد د حاً حئيسعععععععععععععععاً يف تعزيز قيادة التحا

ق  ادي تعليمم  ترفيهم  اسععععطفاد منها 1000 االجتاراب السععععليمة  العمت الططولم  عتمة اجملطمالل  قت بل  لتدرا  و ت
ة ا  ىل يف منطقة الشرا ا  سط  الاي ق مر حا  داراح للمر 42مليو  مسطفيتل  اسطضافل اململكة النساة ت 1.7 و 

م  لتد مر السباقاب ا عرى ظشاحرة فرا شبابية سعودية  لامليةل  مت إطاا اس اتيجية دل  ا  تية 2020 ظ  يف لام 
يف ا  تية  %75م إجنازاب لتة منها زيادة يف ا لعاب املاطلفة بنسعععععععععععععععبة 2019الرياععععععععععععععععية إذ عققل منا إطاقها لام 

 1964م  احتفال راا الرق  ليخععععععت إىل 2019-م2018 ظيفة يف لام  1353مل  توفري 2021-2020لة يف لام املطفال
م بزيادة تخت 2021-م2020 ظيفة جتيتة للشباب يف ا  تية يف لام  3097م َث  ست إىل 2020-م2019يف لام 

سعععالة  1259م إىل 2019 لام م   سعععلل يف2017ل  زادب ال اعيل للخعععاالب  املرارز الرياععععية يف لام %129إىل 
 .ق2030سالة حياعية تإجنازاب حؤية اململكة  1549م  سلل إىل 2020حياعيةل  يف لام 
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اليت  ععععل لضععما  االتسععاا مال مسععطهتفاب الرؤية رو بر امج جودة ا ياة  2030اململكة  مر برامج حتقيق حؤية 
امليا  اجملطمال"ل  "حتقيق الطميز يف لتة حياعععععاب إقليميا  لل  الاي مر أرتاف  "تعزيز مماحسععععة ا  شععععطة الرياعععععية يف2020

 ات الرياععععععة مال  ارطماماب اململكة العربية السععععععودية يف  تطواوم "تطوير  تنويال فر  ال في  لطلبية اعطياجاب السعععععكا "ل 
اية  بالرفارية لي  سعععععع أرتام الطنمية املسععععععطتامة يف  ات الرياعععععععة  الشععععععباب اليت ت رت لل  "عععععععما  متطال اجلميال بأااط

جلميال ا لماتل  أ  تطاق للجميال سععععععععععععبت مطكافبة للاخععععععععععععوت لل  الطعلي  اجليت  تعزيز فر  الطعل  متى ا ياة للجميالل 
 حتقيق املسعععععا اة ب  اجلنسععععع   متك  مجيال النسعععععاو  الفطياب"ل  راا ي رت تكاتف اجلهود يف اململكة العربية السععععععودية مر 

 ياعة الاي يعطو في  الشباب ر  املسطهتم ا  ت مر راا القطاع.أجت تطوير قطاع الر 

 ئح ال أنظمة قطاة ال ياضة:
تعطو أ ظمة قطاع الرياعة لتيتة  مطنولة  بعض منها مسطاتلل  با عل بعت إقراح  زاحة الرياعة روزاحة مسطقلة 

الفر سععععععية فة العربية السعععععععودية  منها ما يرتبط بهلا  ظامها املسععععععطقتل إعععععععافة لعتد مر ا  ظمة اليت منها ما يرتبط بالكشععععععا
 اخليت العربية  منها ما يرتبط بالسعععععععياحاب  التحاجاب الناحيةل  قت مت حتليت أر  ا  ظمة يف قطاع الرياععععععععة  اليت ترتبط بفبة 

 الشباب  رم 
 تنظي   زاحة الرياعة. -
  ظام مجعية الكشافة العربية السعودية. -
 العربية ا سيلة.الائاة الطنظيمية للايت  -
  ظام أ تية السياحاب  التحاجاب الناحية. -
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 ئنظام ومارة ال ياضة:
قل 95م  رو تنظي  ساحي بقراح  لس الوزحاو حق  ت22/9/2020رعععععععععععععععع املوافق 5/2/1442ستح الطنظي  يف تاحيت 

ق موادل عيث جاو يف املادة 5ظي  تلل  أ  يط  إعات لباحة ت زاحة الرياعععععععععةق حمت لباحة تاهليبة العامة للرياعععععععععةق   ت الطن
الثا ية أرتام  زاحة الرياعععععة  منها "تنمية القتحاب  الطاقاب الرياعععععية  سععععقت املوار   املهاحابل   عععععال الوامج الطتحيبية 

تاحس ملللعامل   املططول  يف اجملاالب الرياععععععععيةل  العمت مال  زاحة الطعلي   اجلهاب املعنية ا عرى لطنمية  تطوير حياععععععععة ا
 املعارت  الكلياب  اجلامعاب.   ععععععال الوامج اخلاسعععععة هبا" عيث  ت النظام لتد مر املواد اليت حرزب بشعععععكت أرو لل  
أرتام  زاحة الرياعة  اعطخاساهتا  مهامها التاعلية  اخلاحجيةل  ساعياب  زير الرياعةل لكر مل يطنا ت الطنظي  بشكت 

 والها ر  أتنمية ميوهل  لل  الرغ  مر أ  الفبة ا رثر مماحسععععععة للرياعععععععاب بكت  اعععععععح آلياب دل   اسععععععطثماح الشععععععباب   
 الشباب.

 نظام لم اة الاشامة ال   اة الس  دية:
م  يعطو النظام 21/12/1986رعععععععععععععععععععععع املوافق 20/4/1407سعععععععتح  ظام مجعية الكشعععععععافة العربية السععععععععودية بطاحيت 

اجلمعية  مقررا  أرتافها  مهام اجلمعية  سعععععععععاعياهتا  إداحهتا ل  يضعععععععععمر النظام أسععععععععع  8تسعععععععععاحيق ظرسعععععععععوم ملكم حق  م/
ق مادةل  فيما خيل الشعععععععععععععععباب  خعععععععععععععععل املادة الثالثة مر  ظام مجعية 19 مواحدرا املالية  أعكاماً لامةل  اعطوى النظام ت

وحر  بالواج   و عالكشافة العربية السعودية لل   شر ا ررة الكشفية يف  فوس الن و  إلتاد  تأريت الشباب  تنمية ش
التير  الوطر  ذلك مر عات ما تنل للي  املادة السعععابعة أيضعععا مر النظام بالعمت لل  تنمية ا ررة الكشعععفية  الطشعععجيال 

مة الكشعععععععععععفية املواطر الخعععععععععععا   فق قواِلت  تعالي  ا  ظِ  لليها  تطويررا يف أ او اململكة للمسعععععععععععا ة يف تنمية اجملطمال  بناو
الرعاب    تنظي  االشععععععععععععع ا  يف امل متراب  النت اب  الت حاباليت تطوافق مال الطعالي  اتسعععععععععععععامية مر عات  يةالعربية  العامل

التاعلية  الت لية تريبة اخلواو ظجلس الوزحاوق  رو ما يرتبط ظبادئ النظام ا سعععععععععععععععاسعععععععععععععععم للاك ز تعزيز الوعتة الوطنيةل 
يف تنمية  2030لل  ارسعععععاب الفرد املهاحاب  القتحابل  املرتبطة ظنطلقاب  الطعل  املنطلق مر العقيتة اتسعععععامية القادح 

القتحاب البشعععععععريةل  املرتبطة ظبتأ جودة الطعلي   الطتحي  يف   يقة ا م  املطاتةل  باالطاع لل  راا النظام بشعععععععكت لام 
مر ارطمام مواد  اعياهتا  أرتافها أرثرأتضح أ  غالبية املواد تررز لل  تنظي  مجعية الكشافة السعودية  آلياب لملها  س

 النظام بالشباب بشكت مباشر لتا املادة الثالثة.
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 الال حة التنظاماة ل  ال ال   اة األصا ة:
م  رم الئاة سععاحية متل املوافقة لليها ظوج  قراح  لس 2/2/2020رعععععععععععععععععع املوافق 20/6/1442سععتحب بطاحيت 

لطوععععيح الضعععوابط يف تسعععجيت  إسعععتاح تراعيل مرابط اخليت  شعععر ط ا خعععوت لل  قل  جاوب الائاة 337الوزحاو حق  ت
املوافقاب السطرياد اخليت  إقامة حياعة الفر سية  املزاداب  توعيح  الفاب الائاةل  تنل املادة الثالثة مر تنظي  الائاة 

ح املوافقاب الازمة اعيل ملرابط اخليت  إسعععععتاالطنظيمية للايت العربية ا سعععععيلة لطنظي  حياععععععة الفر سعععععية  إقامطها  منح ال  
تقتمي ا   هإقامة املزاداب اخلاسعععععععة باخليت العربية ا سعععععععيلةل  منح اتذ  ب قامطهال  تنظيمها  اتشعععععععرام لليالسعععععععطرياد اخليت   

اب  ا  شعععععععععععععععطة جا إقامة املعاحض  امل متراب  اللقاواب  النت اب  املهر     املشعععععععععععععععوحة  التل  الفمل للما   املنطج   املرب
الرياععععععية ذاب الخعععععلة باخليت العربية ا سعععععيلةل  تنظيمهال  املشعععععاحرة فيها داعت اململكة  عاحجها  تقتمي الت حاب الطتحيبية 

الرطمام هبا  زيادة  الطشعععععععجيال لل  اقطناورا  ا  املطخعععععععلة باخليت العربية ا سعععععععيلة  حلايطهال سعععععععواو للعامل  يف املررز أ  غرير
ا تريبة اخلواو ظجلس الوزحاوق  رت تلك اجلهود  احملفزاب تعمت لل  إفادة الشععععععععععععباب املشععععععععععععاحراب الرياعععععععععععععية هبإ طاجهال   

بالتحجة ا  ىل  تشععجيعه  لل  مماحسععة حياعععة الفر سععية  إُاد البيبة املناسععبة لطنمية اهلواياب يف راا اجملاتل  االسععطثماح يف 
ل  الاي يخعععع  يف مخععععلاة الشععععابل  مل تطنا ت مواد النظام فبة الشععععباب فيما خي ات الفر سععععية  الطنوع في  بأ ج   طلفة 

 راس الائاة بشكت مباشرل  إ  را ل الائاة يف  ملها موجهة لفباب لتيتة يف مقتمطها فبة الشباب.

 نظام أندية الساارات والدرالات النارية:
.  يطضمر 29م  رو  ظام ساحي ظرسوم ملكم حق  م/26/5/2009رعععععععععععععععع املوافق 2/6/1430ستح النظام بطاحيت 

النظام إ شععععععاو أ تية اسععععععطثماحية للسععععععياحاب  التحاجاب الناحيةل  أرتام النادي  ريفية إ شععععععاوس  جتهيزسل   شععععععاطاب  برامج 
ق مادةل  جاو 13باب  الفاب النظام  الائاةل   ت النظام تالناديل  االشععرام للي ل  حتتيت مواحدس  سععنط  املاليةل  لقو 

ما يرتبط بالشععععباب بشععععكت مباشععععر يف املادة الثا ية توعععععيااً  رتام الناديل  منها "تعزيز قي  الطعا    اال ضععععباط  الر ق 
سعععععععياحاب اية حياععععععععة الالرياععععععععية ب  الشعععععععباب  اسعععععععطثماح أ قاب فراغ الشعععععععباب  إُاد ا مارر املناسعععععععبة د لياً ملماحسعععععععة رو 

 التحاجاب الناحيةل  فطح متاحس لطعلي  مهاحاب حياععععععععععععععة السعععععععععععععياحاب  التحاجاب الناحيةل  فق القوالت املعطمتة مر االحتاد 
 التحاجاب الناحية "ل تريبة اخلواو ظجلس الوزحاوق.  بشعععععععععكت لام يعطو النظام بكافة موادس تنظيماً  للسعععععععععياحابالسععععععععععودي 

 التحاجاب الناحية اليت يعطو الشعععباب ر  املسعععطهتم ا  ت هلا لشعععغت أ قاب فراغه   اسعععطثماحس با ضعععباط   تية السعععياحاب 
  تنظي  يسالت أسااب املوار   اهلواياب مر الشباب يف االسطفادة مر راس النوادي.

 استنتالات ح ل أنظمة ال ياضة: 

 : اآلئي أنظمة ال ياضةئتماز 
ع الرياعععة الطنوع يف أ ظمة القطاع تنولاً يطماشعع  مال تنوع الرياعععاب اليت اتضععح مر عات قراوس أ ظمة قطا  .1

متاحس يف اجملطمال السعوديل فارطمام الشباب السعودي باخليوت العربية  حياعة الفر سية لكس لل  ارطمام 
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عزيز للايت لأ ظمة قطاع الرياععة ب قراح الئاة تنظيمية للايت العربية ا سعيلةل  اقراح تنظي  مررز امللك لبتا
العربية ا سعععععيلةل  اقراح تنظي   ادي سعععععباقاب اخليتل عيث أ  راا االرطمام ب قراح أ ظمة حياععععععة الفر سععععية 
 رت ما يرتبط هبا جاو ا طاقاً مر ا ر  لل  تنمية موار  الشعععععععععععباب  ارطماماهت   ميوهل   اتاعة الفر  

 للشباب السطثماح رواياهت  بطريقة منظمة.
يف القطاع الرياعععععععععععم االرطمام ب ُاد البيبة ا اعععععععععععنة ملماحسععععععععععة الرياعععععععععععاب املطنولة بطريقة تعكس ا  ظمة  .2

يف االرطمام بكافة أ واع  2030منضعععععععععععععبطةل العطواو رافة ميوت الشعععععععععععععباب  راا ما لكسعععععععععععععط  حؤية اململكة
 الرياعاب الشبابية.

 الشععععععععباب  إلتادر  سععععععععقتيطضععععععععح مر عات قراوة أ ظمة قطاع الرياعععععععععة  جود الرغبة الواعععععععععاة يف هتيبة  .3
 مهاحاب اهلواة  اسااب املوار  يف  ات الرياعة   عوق االياب املرتبطة بطقتمي التل  املباشر هل .

  جود فر   2030يطضععععععععح مر عات أ ظمة قطاع الرياعععععععععة اليت مت اسععععععععطعراعععععععععها احتباطها برؤية اململكة  .4
لطأسععععععيس املشععععععاحيال املطاخععععععخععععععة يف اجملات اسععععععطثماحية عععععععامة تفطح اجملات لتى الشععععععباب مر ح اد ا لمات 

 الرياعم.
أتضععح أ   ظام الرياعععة الاي مت اسععطاتا   ينخعع  ترريزس لل  الرياعععة احمللية  العاملية  الوسععوت إىل املنافسعة  .5

 يف حتقيق حياعاب مطميزة.

 :اآلئي أنظمة ال ياضةيالحظ ع   
ا حتطاج لنظام شعععععامت يوعت ا  ظمة يف لل  الرغ  مر  جود أ ظمة مطاخعععععخعععععة يف القطاع الرياععععععم إال أهن .1

القطاع الرياعم مال الشباب يف  ظام  اعت ليكو  رو املرجعية الاي تنطلق من  بقية ا  ظمة اليت مت إقراحرا 
 لخا  الشباب.

أتضعععععععععععععععح مر عات أ ظمععة قطععاع الريععاععععععععععععععععععة أ  ا  ظمععة ارطمععل بععالطنظي  اتداحي للجمعيععاب  النوادي  .2
ععععة بشعععكت تفخعععيلم   اععععح أرثر مر ترريزس لل  املارجاب اليت يهتم القطاع  امل سعععسعععاب يف  ات الريا

الرياععععععععععم  رم سعععععععععقت  تنمية ميوت  ارطماماب الشعععععععععباب السععععععععععودي يف اجملات الرياععععععععععم مر عات إُاد 
 ا اعناب هلاس امليوتل  االياب اليت يط  اختاذرا لطاقيق ذلك.

طمالل فعيت د ح الشععععباب  املشععععاحرة اتُابية هل  يف اجملتفطقت أ ظمة قطاع الرياعععععة إىل سععععياسععععاب مباشععععرة لط .3
  تفطقت لوجود جهة تنسيقية ب  رافة أ ظمة الرياعة.

تفطقت أ ظمة قطاع الرياعة لوجود سياساب  آلياب حتقق اسطثاحة الطاقاب اتبتالية املوجودة لتى الشباب  .4
 يف أ ظمة الرياعة.

تفطقت أ ظمة قطاع الرياععععععععة لوجود م شعععععععراب لقياس مسعععععععطوى املهاحاب  االعطياجاب للشعععععععباب يف أ ظمة   .5
 .الرياعةل لتم  جود مسم   اعح للشباب يف غالبية أ ظمة  زاحة الرياعة
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 : ئتضمن اآلئي أنظمة ال ياضةالمتاحة مي  الا ح
فادة  زاحة تططل   جود  ظام تشعععععغيلم هلا  اسعععععط  جود بنية حتطية يف ا عياو راملتحاس  ا تائق العامة  ورا .1

 الرياعة بالطعا   مال اجلهاب ذاب الخلة يف تفعيت أ شطة حياعية تطاق للجميال.
اال فطاق الكبري لل  الرياعععععععة   جود احتاداب رثرية يططل   جود تنظي  يتل  االسععععععطثماح يف راس اجملاالب  .2

 الشباب يف راس اجملاالب. الرياعية ا تيثة  تشجيال حيادة ا لمات مر قبت 

 : ئتضمن اآلئي انظمة ال ياضةال  اسة المت  قة   التهديدات
طفادة تنظي  الرياعععة يف توعععيح ريفية االسعع الرياعععة يفلتم  عععوق تقاطعاب اجلهاب ذاب الخععلة مال  زاحة  .1

 مر قتحاب الشباب  توظيفها الطوظيف ا مثت يف اجملاالب الرياعية املطنولة. 
أ ظمة الرياعععععععععععة لل  ا  شععععععععععطة الرياعععععععععععية للشععععععععععباب  إغفات اجلوا   ا عرى اليت تقال عععععععععععمر  ال ريز يف .2

 اعطخا   رالة الشباب  منها متك  الشباب  دلم  حملياً  د لياً. 
 لتم  جود  ظام  عطة اس اتيجية لورالة الشباب يف  زاحة الرياعة يضعف مر د حرا يف اجملطمال.  .3

 ورها مي دعم الشباي:ما نات أنظمة قطاة ال ياضة ود
 ظمة الرياععععة يف اململكة العربية السععععودية بالرغ  مر اعطافها  تنوع ترريزرا    ات ارطمامها إال أهنا أمر امل رت أ  

مجيعها هتتم تُاد  طمال مماحس للرياعععة  حياعععة تنافسععية مطميزة حملية  لامليةل  ذلك مر عات دل   تشععجيال الشععباب 
هباس ا  شععطة  االسععطفادة منهال  مر املاع  أ  القطاع الرياعععم م عراً فطح اجملات العطواو رافة أ واع  السعععودي لاةراط

الرياعععععععععاب الوطنية  مت  عععععععععال ا  ظمة املطنولة بطنوع أ واع الرياعععععععععاب يف اجملطمال السعععععععععودي  ذلك تتاعة الفرسععععععععة لكافة 
اعععععععم يف اجملات الرياعععععععمل  راا ما ت رتس ا  ظمة يف القطاع الري الشععععععباب املهطم  بالرياعععععععة باعطام ارطماماهت   ميوهل 

فمنها ما يرتبط برياععععععة الفر سعععععيةل  منها ما ينظ  الكشعععععافة السععععععوديةل  منها ما ينظ  أ تية السعععععياحاب  التحاجاب الناحية 
الرياعة يعكس  راا الطنوع يف قطاع ا لعاب ا  ملبيةل منها ما ينظ  أ تية السباقاب  املرارز املرتبطة بعتد مر الرياعابل   

ارطمام ا كومة بكت ما يرتبط بفبة الشعععباب  تنمية ميوهل   ارطماماهت   اسعععطثماح أ قاهت    سعععوت اخلتماب  الوامج لكافة 
ق مر الشععععباب السعععععودي مر رافة مناطق اململكة 738الشععععباب يف اجملطمال السعععععوديل  مر عات اسععععططاع حأي لعتد ت

مر الشععباب أرت ا بأهن   %54.8شععباب السعععودي ظا تقوم ب   زاحة الرياعععة مر جهود  برامجل عيث أ  أتضععح معرفة ال
يعرفو  جيتاً جتاً ما تقوم ب   زاحة الرياععععععععة رأعت اجلهاب املعنية بالشعععععععبابل  جاوب  زاحة الرياععععععععة باملرتبة الثا ية مر ب  

 ق جهاب عكومية  أرلية يعرم الشباب ما تقوم ب .9ت
افة إىل أ  االرطمام  التل  ا كومم لقطاع الرياعععععععععععة جاو ا طاقاً مر ا ر  لل  دل  فبة الشععععععععععباب  إبراز إععععععععععع 

مال  ريت  زاحة الرياعععععععة املسععععععالت  متير لام النشععععععاطاب الشععععععبابية املكلف  ريت  مقابلة أجرينارامواربه  حملياً  لاملياًل  يف 
أرت بأ  الوزاحة معنية بالشععععباب لل  مسععععطوى د ت  لس  زبابية املكلف زاحة الرياعععععة املسععععالت  متير لام النشععععاطاب الشعععع
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 الطعا   اخلليجم  رم ممثت اململكة لل  مسعععععععطوى اخلليج  جامعة الت ت العربية  لل  مسعععععععطوى منظمة الطعا   اتسعععععععامم.
لل  الوامج  ت مسعععععطمرفالوزاحة لتيها تعا   مال اجلامعاب  برامج جامعة الت ت العربية  يط  ترشعععععيح طاب  طالباب بشعععععك

اب فه  مقتمو الفكرة لل  الشعععععب الوزاحة قائمةاليت يقيموهنا لطمك  الشعععععباب يف ختخعععععخعععععاب معينة. فالوامج اليت تعطمترا 
 ملرارزا عققل الوزاحة بعض املبادحاب الشععبابية اليت عخععت فيها الشععباب السعععودي لل   .لر تنفيا املبادحة و  ر  املسعع  ل

ة ل أما حملياً فالوزاحة يطقاطال لملها مال جهاب لتة روزاحة التاعلية   زاحة الخعععععععععععععععا املررز الثاين لاملياً  لربياً    ا  ىل عليجياً 
  زاحة اخلاحجية   زاحة املواحد البشعععرية  الطنمية االجطمالية   زاحة الثقافة  مررز امللك سعععلما  للشعععباب  اجلامعاب  اجلمعياب 

ملناطقل  أععععام ا سعععطاذ  ليت بر إبراري  الراشعععت متير لام الوامج الشعععبابية أ   بالرغ   م سعععسعععاب اجملطمال املتين  إداحاب ا
مر اجلهود الكبرية لطنفيا الوامج اجملطمعية الشععبابية املطنولة حملياً  عليجياً  لاملياً إال أ  اجلا   االلامم يف الوزاحة ععععيف 

 الرياعععععععم أرثر مر اجلوا   ا عرىل  بالرغ  مر لتم  جود آلي  يف إبرازرا عيث أ  ال ريز ا رو  ينخعععععع  لل  اجلا  
أ  اسع اتيجية أ  سعياسعة مكطوبة أ  منخعو  لليها لطنظي  العمت لتى  رالة الشعباب يط  مر عاهلا اال طاا يف العمتل 

لعمت مال الشبابل ة يف اإال أ  الورالة تتل  رافة مبادحاب الشباب  تبات اجلهود  يف تنفيا لتد ربري مر الوامج  ا  شط
عيث يسعععري العمت يف الورالة لل  عطط سعععنوية يط   عععععها لطنفيا الوامج املقتمة للشعععبابل  تطعا    رالة الشعععباب بوزاحة 
الرياعععععة مال  زاحة الثقافة للطنسععععيق يف دل  املوار  الشععععبابيةل  تسععععطقبت الورالة الوفود الشععععبابية مر رت مت  العامل لطوعععععيح 

 عياة  اجملطمال السعودي لكافة الشباب يف رت أ او العامل.   قافة  اط 
 مر عات حتليت أ ظمة قطاع الرياعععععة أتضععععح أ   يف السععععنواب ا عرية تررز االرطمام لل  حتسعععع  عتماب القطاع 

 املواطن اليت ت رت لل  تنمية القتحاب البشعععععععععععععععريةل  متك   2030 برا    أ شعععععععععععععععطط   الاي جاو ا طاقاً مال حؤية اململكة 
 دل  املوار ل  تنمية املواحد البشعععععععرية  تعزيز الكفاوةل  مر عات ما مت اسعععععععطعراعععععععع  مر ا  ظمة اخلاسعععععععة بقطاع الرياعععععععة 

اليت تعمت لل  إقامة املزيت مر املرافق  املنشععآب الرياعععيةل  تعزيز االقطخععاد  2030يطضععح مسععطوى توافق ا  ظمة مال حؤية 
اسععععععععطقطاب الكفاواب  املوار  العاملية للعمت معنا  اتسععععععععهام يف تنمية االقطخععععععععادل  متك  لل  توليت فر  لمت مطنولة   

املواطن   املقيم   اسععععطثماح طاقطه   مواربه   دل  املوروب   تشععععجيال املسععععطثمرير داعليا  عاحجيا.  مر املاع  أيضععععاً 
عيث  جتب العتيت  2030اععععععععاب االع افية يف حؤية احتباط أ ظمة قطاع الرياععععععععة بأبعاد بر امج جودة ا ياة تُاد الري
لططوير املرافق  تقتمي العر ض  حتفيز املشععاحرة  مر  2020مر املبادحاب اخلاسععة ظرتكزاب اسعع اتيجية بر امج جودة ا ياة  

ل  بناو  راس املبادحاب  تطوير  تفعيت املنشعععععآب الرياععععععيةل  إ شعععععاو احتاداب حياععععععية جتيتة  بناو قتحاب حياععععععاب النا
مرارز تتحي  النابة الرياعععية املطاخععخععةل  تطوير ا رادميياب الرياعععيةل  تطوير  تنفيا اسعع اتيجية قطاع الرياعععةل  غريرا 

ق.  رت راس املبادحاب جاوب مطوائمة مال أ ظمة قطاع الرياععععععععععععععععة 2020العتيت مر املبادحاب ت  يقة بر امج جودة ا ياة 
بر امج جودة  يةلكسععععععطها اسعععععع اتيجرريزرا  ارطمامها.  لل  الرغ  مر املبادحاب املطميزة اليت بكافة تنوع ا  ظمة   االب ت

إال أ   يلزم لاسعععععععطفادة منها  حتقيق الطنمية املسعععععععطتامة هلا أ  يط   ععععععععال سعععععععياسعععععععاب منخعععععععو  لليها يلطزم  2020ا ياة 
إىل أ  رنا  بعضععاً مر ا  ظمة حتطاج إىل  2020ياة املسعع  لو  الطنفيايو  هبا. عيث مت االشععاحة يف   يقة بر امج جودة ا 
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تعتيت مر أجت السماق باملشاحرة يف  طاا  اسال مر مكو اب اط ا ياةل  منها قوا    اية ا فراد لنت مماحسة ا  شطة 
نسعع  يف ا  شععطة املاطلفةز  رم قوا   عععر حية لفطح مجيال ا مارر يف أ او اململكة أمام مجيال مر يريت   املشععاحرة مر اجل

 ق.83  2020 الفعالياب الفنية  الثقافية  ال فيهية  الرياعية ت  يقة بر امج جودة ا ياة 
 يطب  مر حتليت الوعععال الرارر   ظمة الرياعععة اليت مت اسععطعراعععها أ  تلك ا  ظمة هتتم بشععكت لام إىل اسععطثماح 

ت طاعل إال أ  تلك ا  ظمة تفطقت ال ريز لل  الشععععععباب بشععععععكالشععععععباب  توجيهه   تأريليه   إلتادر  للمشععععععاحرة يف الق
مباشععرز إذ ال توجت سععياسععة شععاملة مطكاملة عاسععة بالشععباب   ظام موعت حبيث يشععمت رت ما يرتبط بالشععباب مر أ ظمة 
 آلياب  برامج موجهة هل  بشععععععععععكت مباشععععععععععر  شععععععععععامت حبيث حتتد رت اعطياجاهت   مططلباهت  يف منظومة  اعتة  حتقق يف 
الوقل  فسععععععععع  الطوافق مال حؤية اململكة العربية السععععععععععودية  توجهاهتا عىت تكو  ا  ظمة ذاب فاللي  أرو يف العمت مال فبة 
الشععععععبابل رما أ  ا  ظمة تفطقت إىل إُاد آلياب  اعععععععاة  موجه  لطوفري البيبة املثالية للشععععععباب ملماحسععععععة الرياعععععععة اليومية  

اب توفريرا للمواطر يف ا عياو السععععععكنية لطاقق الكفاية يف املرافق  هتيبطها للشععععععب رجزو مر اخلتماب ا سععععععاسععععععية اليت يط 
عيث لكس تقرير ريبة االعخعاو أ   سعبة الشعباب السععودي غري املماحسع  للنشعاط الرياععم لعتم  جود مرافق مهيبة يف 

رما تفطقت ا  ظمة   قل2020تتقرير الشعععععععععععععععباب السععععععععععععععععودي با حقامل  لا ال %24.5للاروح   %10.2ا م بلغل 
إىل  جود سعععععععععععععياسعععععععععععععاب  آلياب حتقق اسعععععععععععععطثاحة الطاقاب اتبتالية املوجودة لتى الشعععععععععععععباب  إُاد الفر   املوجودة عالياً 

السععععععطثماحرا لاسععععععطفادة مر تلك الطاقاب  اتبتالاب  املسععععععا ة يف بناو شععععععاخععععععياهت   متكينه ل رما أ   مل تشععععععمت مواد 
اس مسعععععععطوى املهاحاب  االعطياجاب للشعععععععباب بشعععععععكت مسعععععععطمر  د حيل  معرفة أر  عاسعععععععة  حمتدة مرتبطة ظ شعععععععراب قي

قضععععععععععععايار   آحائه  بشععععععععععععأ  القضععععععععععععايا املطعلقة هب   يف راا القطاع  حتتيت الطاتياب اليت تواجهه ل عىت يط  بناو الوامج 
 خلتماب  تطويررا.ها حتس  ا ا  شطة   عال السياساب بناو لل  اعطياجاهت  الواقعيةل  اسططاع آحائه  اليت يبىن للي
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 الاصل اليامن: قطاة الت ماه:
ليةل  متاض اائية املططاشعععععهتب اململكة العربية السععععععودية عات اخلمسععععع  لاماً املاععععععية تطبيق لتداً مر اخلطط ات

يمية  الخعععاية االجطمالية  الطعللنها لتد مر املشعععر لاب  املنجزاب املطعتدة يف البنية ا سعععاسعععية  املرافق العامة  اخلتماب 
إععععافة إىل الوامج الثقافية  ال فيهية  السعععياعية.  أعاب ا  شعععطة ال فيهية إطاحرا الطنظيمم مر عات إ شعععاو اهليبة العامة 

خلياحاب اللسععععععععععععياعة  ال ال الوطملل َث إ شععععععععععععاو اهليبة العامة لل في  لطقوم لل  تنظي   تنمية قطاع ال في  يف اململكة  توفري 
 الفر  ال فيهية لكافة شععرائح اجملطمال  اليت يعطو الشععباب مر أر  راس الشععرائح.  تأسععسععل اهليبة العامة لل في  متاشععياً مال 

لطقوم لل  علق فر  ترفيهية مطنولة  شعععععععععععععععاملة تطماشععععععععععععععع  مال املعايري العاملية  تطناسععععععععععععععع  مال رافة  2030حؤية اململكة 
ق جزيرة بسععواعت البار ا  ر باملنطقة الشععمالية 50إ شععاو مشععاحيال السععياعة ال فيهية لل  تاعطياجاب أفراد اجملطمال.  يعت 

 ق.2021قفزة  ولية يف تطوير ا  شطة ال فيهية باململكة تاهليبة العامة لل في ل
طمال رما لكسط  لل  الرست العلمم العطياجاب أفراد اجمل إ  ارطمام اململكة العربية السعودية بقطاع ال في  جاو بناوً 

 فاا الشععععععهري ق أ  مطوسععععععط ات2019 أرتب دحاسععععععة تالغني ل  لالتحاسععععععاب العلمية  اسععععععططالاب الرأي يف  ات ال في 
لاير سعوديل  367ل15 فاا ا سري البال  مر عج  ات %2.9لاير سعوديل بنسبة  444لةسرة السعودية لل  ال في  

سعععععععععنة.  تطمح  60ال تقبت لل  ا  شعععععععععطة ال فيهية باسعععععععععطثناو الفبة العمرية أرو مر  ت رت التحاسعععععععععة أ  غالبية أفراد اجملطم
ملياح لاير  30 رم  سععبة مر شععأهنا أ  تطوح سععوقاً بقيمة  %6إىل  %2.9اململكة إىل زيادة إ فاا ا سععر لل  ال في  مر 

طاتام اللوائح تدعات  مراجعة اسعععع رنا  عطط  لسعععععوديل عيث مت تأسععععيس شععععرراب لاسععععطثماح يف البنية الطاطية لل في 
 ا وافز لطعزيز او راا القطاعل  سعععوم يسعععالت راا الططوير لل  إتاعة الفر  للشعععباب رمسعععطثمرير أ  باعث  لر لمت 

 ق. 2030تحؤية اململكة 
قيق حت سعععا ل اهليبة العامة لل في  يف حتقيق العوائت االقطخعععادية  االجطمالية لل  الشعععباب السععععودي مر عات فقت

شعععباب تطلعاب الشعععباب يف توفري البيبة ال فيهية املناسعععبةل  تقتمي الوامج  ا  شعععطة ال فيهية املطنولةل  توفري فر  العمت لل
ل في  تضععح معرفة الشععباب السعععودي ظا تقوم ب  اهليبة العامة لامر اجلنسعع . ففم دحاسععة اسععططاع حأي الشععباب السعععودي 

ق مر الشععععععععباب السعععععععععودي مر رافة مناطق 738ح ذلك مر عات اسععععععععططاع الرأي لل  تتضععععععععامر جهود  برامج عيث 
مر الشععععععباب بأهن  يعرفو  جيتاً جتاً ما تقوم ب  اهليبة العامة لل في  رأعت اجلهاب املعنية  %55.4اململكة الاي أرت في  

 مية  أرلية يعرم الشباب ما تقوم ب .ق جهاب عكو 9بالشبابل  جاوب اهليبة العامة لل في  باملرتبة ا  ىل مر ب  ت
يف  ات ال في  زيادة ألتاد ا مارر ال فيهيةل عيث را  لتد ا مارر ال فيهية  2030جنازاب حؤية اململكة إمر   

 يف ق مكا اً ترفيهياًل  جاوب اململكة يف املرتبة ا  ىل لربياً 277ق مكا اً ترفيهياًل يف ع   سعععععلل إىل ت154ما قبت الرؤية ت
مل  علل يف املرتبة 2021تقرير السععععععادة العاململ الخعععععادح لر شعععععبكة علوت الطنمية املسعععععطتامة الطابعة لةم  املطاتة لعام 

  ميثت قطاع ال في  يف اململكة جزواً مهماً مر الطنمية االقطخعععععععادية  االجطمالية  الثقافيةل .لاملياً يف م شعععععععراب السععععععععادة 21
فعالية حياععععععععية   قافية  2000 مينح املت  السععععععععودية قتحة تنافسعععععععية د ليةل  قت  فا أرثر مر  يوفر فر  لمت للمواطن  
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م 2018مل  يف لام 2020ق مليو  عىت لام 26ق ألف فعاليةل عضعععععععععععععععررا ما يزيت لل  ت26 تطولية بواقال أرثر مر ت
داح  32ل عيث تارا افططاق AMC بالشعععرارة ب  شعععررة ال في  السععععودية اململورة لخعععنت ا االسعععطثماحاب العامة  شعععررة

مناطق إداحية يف اململكةل  جرى  6متينة عمر  12داح سينما يف  33سينما يف  طلف مناطق اململكة ليخت لتدرا إىل 
 ظيفة مباشرة منا  2500شررة مطاخخة يف تشغيت د ح سينمال تسال منها شرراب د لية مما  لت أرثر مر  11ترعيل 

يف  ات ال في  زيادة لتد الشععععععرراب العاملة يف قطاع ال في  عيث  2030ةل  مر منجزاب حؤية إطاا السععععععينما السعععععععودي
شعععععععررة مما أسعععععععه  يف علق الوظائف املباشعععععععرة  غري املباشعععععععرة يف قطاع ال في  إذ  سعععععععت إمجا   1000بل  لتدرا أرثر مر 
 .ق2030ةل  ألف  ظيفة دائمة  موتية تإجنازاب حؤية اململك 101الوظائف  رثر مر 

 ئح ال أنظمة قطاة الت ماه:  
أتضعععععععععح مر عات أ ظمة قطاع ال في   جود تنظي  اهليبة العامة لل في  الاي يشعععععععععمت رت ما خيطل بال في  بشعععععععععكت 

 شامتل  رو النظام الوعيت الاي سيط  حتليل  يف راا القطاع.

 ئنظام الهاوة ال امة ل ت ماه:
قل 230م  رو تنظي  ساحي بقراح  لس الوزحاو حق  ت8/1/2019املوافق رعععععععععععععععع 2/5/1440ستح الطنظي  يف تاحيت 

ق مادة لطنظي  16  ل النظام لل  أ  حيت راا الطنظي  حمت ال تيباب الطنظيمية للهيبة العامة لل في ل عيث  ت النظام ت
اتداحةل  را ل املواد    لياب  لس شاط ال في ل عيث  لل غالبية املواد تنظي  اهليبة  حتتيت اعطخاساهتا  مواحدرا  مس

تنظيماً إداحياً أرثر مر روهنا أ ظمة ترتبط بفبة الشعععععباب بشعععععكت مباشعععععرل لتا املادة الثالثة اليت عتدب أرتام ريبة ال في  
 مر راس االرتام إقامة الت حاب الطتحيبية بالطنسعععععععععععععععيق مال اجلهاب ذاب العاقةل  اسعععععععععععععععطقطاب الكفاواب لططوير قطاع 

 "ل  تفطقت مواد الطنظي  لطاتيت آلياب اسعععععععععععععععطثماح الشعععععععععععععععباب ذ ي امليوت  املوار ل  آلياب تطويررا  ريفية تنميطها ال في
 ات ال في . طاقاب الشباب  يف   ا فاظ لليهال  سقت مهاحاب  ميوت الشباب يف جا   ال في ل  توظيف إمكا ياب   

 
 قطاة الت ماه:  أنظمة استنتالات ح ل

 : اآلئي قطاة الت ماه ئتماز أنظمة
عياحاب ا  شععععععطة  يفتضععععععح مر عات تنظي  اهليبة العامة لل في  ترريز االرطمام الواعععععععح بالططوير  الطنويال ا .1

ال فيهية يف اجملطمال السععععودي لطناسععع  رت الفباب العمرية  إشعععباع االعطياجاب املطنولة  اليت مر أر  راس 
 الفباب ر  فبة الشباب.

تنظي  اهليبة العامة لل في  إال أ  أ ر راا النظام  اععععععح يف عج  منجزاب راا القطاع يف  بالرغ  مر عتا ة .2
  تأ ريس لل  أفراد اجملطمال ركت  با عل الشباب. 2030حؤية اململكة 
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 :اآلئي قطاة الت ماه يالحظ ع   أنظمة
امج دحاساب مساية عوت الو حاو الشباب مر عات آافطقاد النظام الياب  اعاة لقياس ا  ر  اسططاع  .1

املقتمة يف قطاع ال في ل رو  ال في  مر القطالاب اليت حتطاج لقياس الرأي  اسعععععععععععععععططاع الطنوع يف  جهاب 
النظر عوت اعطياجاب الشباب لة شطة ال فيهية اليت قت ختطلف مر شاب اعر  مر منطقة  عرى  مر 

  قل اعر.
طاعل اب اجلامعية للشععععععباب يف  ات ال في  لططوير  توط  راا القمل يعكس الطنظي  أ ية إُاد الطاخععععععخعععععع .2

عتا ة القطاع  لتم  جود الطاخععععععععخععععععععاب اجلامعية خلتمط ل ي دي لاسععععععععطعا ة باخلواو اخلاحجي   إ عيث 
الاي قت يكو  مكلفاً لل  راا القطاعل عيث أرت االسعععععععععععععععطاذ للم العمري الطابال للهيبة العامة لل في  يف 

   مقابلط  أ  قطاع ال في  عتيث  يفطقت لوجود الطاخخاب اجلامعية خلتمة راا القطاع.
 مل يوعح الطنظي  آلياب تطوير القطاع ال فيهم يف رافة مناطق اململكة.  .3

 : ئتضمن اآلئي قطاة الت ماه المتاحة مي أنظمة الا ح
ل  مال برا ها 2030ميكر تطوير أ ظمة ال في  بشععععكت أرول  تا ة القطاع  تاقي  مال مسععععطهتفاب الرؤية  .1

  منها بر امج جودة ا ياة. 
ميكر اسععععععععععطثماح الشععععععععععباب بالعمت في   االبطكاح يف  االت   راس حيطاج  جود تنظي   اعععععععععععح القطاع  الت    .2

 يتل  راا الطوج . 

 : ئتضمن اآلئي قطاة الت ماه ال  اسة المت  قة  انظمة التهديدات
 ال يوجت يف الطنظي  ما يوعح  خي  رافة املناطق مر الفعالياب ال فيهية  الطواز  يف تقتمي ال في . .1
 يطضح ترريز راا القطاع لل  املت  الكوى  قخوح ا  شطة ال فيهية عىت اا  لل  راس املناطق.  .2
تتاعت بعض اعطخعععععاسعععععاب ريبة ال في  مال اعطخعععععاسعععععاب قطالاب أعرى رالثقافة  السعععععياعةل مما يططل   .3

 تفخيت يف االعطخاساب  لتم  جود تعاحض فيما بينها. 

 مي دعم الشباي:ما نات ئنظام قطاة الت ماه ودوره 
رو  اهليبة تأسععسععل متاشععياً   2030املاع  يف تنظي  اهليبة العامة لل في  احتباط  بشععكت  اعععح بوامج حؤية اململكة 

عيث تتل  الرؤية قطاع ال في  بوسعععععععععععععععف  مر مقوماب جودة ا ياة  ذلك بتل  جهود املناطق  2030مال حؤية اململكة 
يف  اخلا  يف إقامة املهرجا اب  الفعالياب  تفعيت د ح الخعععععناديق ا كومية يف املسعععععا ة احملافظاب  القطال  غري الرحبم   

تأسعععععععععععععععيس  تطوير املرارز ال فيهية لطمك  املواطن   املقيم  السعععععععععععععععطثماح طاقاهت   مواربه ل  دل  إُاد عياحاب  قافية 
ال فيهم شعععععععععععععر لاب د ح يف اجلا   الثقايف    ترفيهية مطنولة لططناسععععععععععععع  مال رافة ا ذ اا  الفباب  سعععععععععععععوم يكو  هلاس امل

  سيلع  د ح اقطخادي بطوفري العتيت مر فر  العمت. 
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اليت ت رت لل  لقت الشععراراب تقامة مشععر لاب  قافية  ترفيهية  اليت سععطوفر العتيت  2030 يطفق الطنظي  مال حؤية 
  ة اعطياجاب السععععععكا ل رما أ  رنا  تواوم بيف تنويال فر  ال في  لطلبي 2030مر فر  العمتل  يرتبط مال رتم حؤية 

الاي يعكس مشاحرة لتد مر اجلهاب منها اهليبة العامة لل في   اهليبة العامة للرياعةز  2020الطنظي   بر امج جودة ا ياة 
 شععععععععجيالتوفري عياحاب ذاب جودة لالية  مطنولة لنمط ا ياةل رط 2020فأعت مرتكزاب اسعععععععع اتيجية بر امج جودة ا ياة  

تطوير قالتة للموار  اخلاسععععععة بأااط ا ياة "مثت الفنا    الرياعععععععي  اخل"ل  حتتيت اعطياجاب اجلمهوح مر فباب اجملطمال 
ا عرى مثت الشععععععععععععباب لازب   مرارق  اخلل  حتفيز الناس لل  الطفالت  عععععععععععععما  مشععععععععععععاحرطه  مر عات إقامة أ شععععععععععععطة 

رما حرز بر امج جودة ا ياة لل  إ شععععععععععععععاو مرارز للطنمية  االبطكاح يف قطاع    فعالياب عاسععععععععععععععة بنمط ا ياة  اجملطمال رافةل
قل  يف مقابلة متل مال  ائ  الرئيس الطنفياي للسععععععععياسععععععععاب  االسعععععععع اتيجياب يف 2020ال في  ت  يقة بر امج جودة ا ياة 

يةل  أ  أبرز أرتام لة شعععععععطة ال فيهاهليبة العامة لل في  أرت لل  أ  تنظي  اهليبة يهتم إىل علق فر  النمو  اال طشعععععععاح 
الطنمية    اهليبة رو علق  ظائف للشععععععععباب السعععععععععودي ل  تطوير  االب الططوع للشععععععععباب بالطعا   مال  زاحة املواحد البشععععععععرية

عيث رما يرى أ  قطاع ال في  يعطمت بشعععكت ربري لل  املططول   تسعععالت اهليبة الشعععباب لل  االسعععطفادة مر  االجطمالية
الططوع اليت تطرعها. إعععععافة إىل أهنا ختلق فر  للشععععباب امل رل  للعمت يف قطاع ال في ل  أعععععام أ  اهليبة ال تقتم برامج 

بت متكر الشعععباب مر عات تسعععهيت  سعععوهل  للقطالاب التالمة راجلهاب ا كومية أ  اخلاسعععة  لالتل  املباشعععر للشعععباب
 لل  دل  ح اد ا لمات يف  ات ال في   دل  املوروب   أسعععععععاابمثت البنو  لتل  مشعععععععاحيال الشعععععععباب. عيث تررز اهليبة 

ا فكاح االبتالية يف  ات ال في .  أعععععام أ  اهليبة قامل ب طاا مبادحة للطتحي  الطعا ين لطاب  طالباب اجلامعة  يط  
اً للمسععععععععععععععععاعة اململكعة تبععالعمعت لليهعا عات الف ة ا عاليعة. رمعا أرعت بعأ  ا  شعععععععععععععععطعة ال فيهيعة ختطلف بعاعطام منعاطق 

 االرطماماب اخلاسععععة بكت منطقة  تبعاً للقتحة الشععععرائية  عج  السععععكا  فاهلتم يف ال في   اعت إال أ  احملطوى قت خيطلف 
مة للشععباب يف اهليبة ختطل بططوير الوامج املقت ةوجت إداحة مطاخععخععت فيما خيل قياس ا  ر أرت أ    .مر منطق   عرى
 تى فعالية الوامج هبتم تطويررا  حتسينها.السعودي  قياس م
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 :الباي ال امر:  نا  هاا ة ئنظاماة لمنظ مة قطاعات ال مل ما الشباي

 :الشباي ال مل ما قطاعات منظ مةالاصل األول: السااسات المقت حة لت زيز دور 
اب راس لليها يف رافة عطو  الط متمت سععععععععياغة راس السععععععععياسععععععععاب بااللطماد لل  لتد مر املرتكزاب الرئيسععععععععية اليت 

التحاسةل مر  اعية حتليت أ ظمة قطاع الشباب  الوسوت لعتد مر السياساب املق عة يف راس القطالاب لطاس  ا  ظمة 
 يف  ات الشبابل  متثلل املرتكزاب فيما يلم 

 :أواًل: الدراسات السا قة
قطالاب العمت مال الشباب يف لتد مر اجملطمعاب  مت الرجوع لعتد مر التحاساب السابقة يف  ات أ ظمة  سياساب
  رم رما يلم  زالت لية لاسطفادة منها يف حتليت ا  ظمة   عال السياساب املق عة

 ال ن ان الدراسة 

بعنوا  "حؤية مسعععععطقبلية لططوير آلياب سعععععياسعععععاب الرلاية ( 2016دراسةةةةة )شةةةة بي   التحاسة ا  ىل
 املواطنة لتى الشباب يف مخر"االجطمالية يف تنمية  قافة 

 بعنوا  "سياساب حلاية الشباب يف اجلزائر"( 2016دراسة )الطاف   التحاسة الثا ية

بعنوا  " و سعععععععععياسعععععععععة اجطمالية متكينية ( 2016دراسةةةةةةةة )المشةةةةةةةهداني وآخ ون  التحاسة الثالثة
 للنهوض بواقال الشباب العراقم"

بعنوا  "برامج   االب متك  الشعععععباب يف م( 2020دراسةةةةة )الحماد  والغ ايبة   التحاسة الرابعة
 إماحة أبو ظى"

بعنوا  "حملة لر النظام املاليزي ( (Yeon et al.,2016دراسةةة ي ين وآخ ون  التحاسة اخلامسة
 يف قوا   تطوير الشباب"

 ثاناًا: التياري الدولاة:
ي  قطاع لتداً مر الطجاحب العاملية  الططوح يف  ات تنظ ل عيث مت اسطعراضالدولاةمت االسطعا ة بعتد مر الطجاحب 

يها.  ل بالطباح أ  الشباب أعت حرائز الطنمية يف راس الت ت  اليت ُ  االسطثماح ف مراجعة تاحيت الطجاحب العامليةالشبابل 
راس السععياسععاب املقتمة مر قطالاب الشععباب  ا كوماب لاسععطفادة منها يف حسعع  السععياسععاب املق عة  رما مت اسععطعراض

 بناو لل  راس الطجاحب ظا يطاوم مال  طمعنال  تنا ت راا اجلزو جتاحب  ال د ت  رم 
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 الدولة التي  ة

 اململكة املطاتة الطجربة ا  ىل

 ا مريكيةالوالياب املطاتة  الطجربة الثا ية

 ماليزيا الطجربة الثالثة

 ثاليًا: أرا  ال ب ا :
ق مر 18مت االسعععععععععععطعا ة بعتد مر اخلواو يف لتد مر القطالاب العاملة يف  ات الشعععععععععععبابل عيث مت االلطقاو بعتد ت

واج  رت قطاعل تاخلواو  املطاخعععخععع ل  االسعععطعا ة بآحاو اخلواو مر عات  حشعععة لمت ملناقشعععة الطاتياب  الطهتيتاب اليت 
  الوسوت إىل لتد مر الطوسياب لططوير منظومة قطاع العمت مال الشباب يف اململكة العربية السعودية.

 را  ًا: مقا الت المسؤولان مي اليهات ذات ال القة  الشباي:
آحائه   أقواهل  بمت االسعععطعا ة بأداة املقابلة مال لتد مر العامل  يف اجلهاب ذاب العاقة بالشعععبابل  مت االسعععطشعععهاد 

يف حتليت أ ظمة قطالاب الشععععععبابل  السععععععياسععععععاب  ا  ظمة املرتبطة بكت قطاعل  االسععععععطفادة مر راس املقاباب يف لرض 
ق مقابلة مال لتد مر املسعععع  ل  يف القطالاب 18مناقشععععة حتليت ا  ظمة  سععععياغة السععععياسععععاب املق عةل عيث مت إجراو ت 

 العاملة مال الشباب.
ع هلاس املرتكزاب الرئيسعععية إععععافة إىل ما أسعععفرب لن  دحاسعععة الوععععال الرارر ملنظومة قطالاب العمت مال  قت مت الرجو 

الشععععبابل رم شععععراب معياحية  االسععععطفادة منها يف سععععياغة سععععياسععععاب مق عة لططوير لمت منظومة العمت يف رت قطاع مر 
 قطالاب العمت مال الشباب 
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 الشباي: ئياهلت  ام والتدريف اقطاة دور أواًل: سااسات مقت حة لت زيز 
رنا  عاجة لوجود سياسة شاملة للطعلي  بكافة مراعل ل تسالت لل  أ  تكو   رجاب الطعلي  مطوائمة مال راً مر 

يف الوسععوت لوطر طموقل  طمال عيويل  اقطخععاد مزدررل  يف حتقيق أرتام الطنمية املسععطتامةل مر  2030مرتكزاب حؤية 
عيث بناو قتحاب شبابية متلك معاحم  مهاحاب ميكر االسطفادة منها يف تنفيا اخلطط الطنموية  حتقيق النهضة االقطخادية 

  املنشودةل  لطاقيق ذلك يق ق لتد مر السياساب لل  الناو الطا 

علي  العام االلطااا حبيث ميكر خلريج الط ل ريز لل  تضععععععم  الطعلي  املهمل عععععععمر اخلطط التحاسععععععية يف الطعلي  العامال .1
 .مباشرة لبتو العمت ت رل بسوا العمت  يكو  لتي  مهاحاب 

ذلك بالسععماق   العمت لل  تفعيت السععياسععاب املوجهة لسععت الفجوة القائمة ب   رجاب الطعلي   عاجة سععوا العمتل  .2
 للقطاع اخلا  بالطوسال يف إ شاو املعارت الطتحيبية اليت ختتم  االب العمت املطلوبة يف سوا العمت.

ىت لل  بت ميكر أ  يكو  رنا  ابطعال ع لال تكو  فقط يف الطاخعععععععخعععععععاب ا رادمييةأالطوسعععععععال يف برامج االبطعال    .3
يف اململكةل  عارت ذاب الطجاحب املطميزة  اسعععطقطاهبا الفططاق فر عمسعععطوى املعارت الطتحيبية املهنية  ا رفية عخعععوسعععاً امل

 ميكر أ  يط  ذلك بشعععرارة ب  امل سعععسعععة العامة للطعلي  الفمل  الطتحي  املهمل  القطاع اخلا   تكو   ات اسعععطثماحي 
  تنموي يف آ   اعت.

  يف مجيال ت الطاخععخععاب العلميةل  تكو يف  ا مقطخععرة ال تكو  فقطأارطشععام املوار   القتحاب    برامج الطوسععال يف .4
وار ل  سقت الطنسيق مال اجلهاب ذاب االعطخا  يف تبمل تلك املتعمت باجملاالب املهنية  الفنية  الرياعية  الثقافية   

 اسعععطثماح مبكر لرأس املات البشعععري  توجي  ل  يف.  ذلك سعععي دي إىل ما لتيها مر إمكا اب عات مراعت الطعلي  العام
 الطتحيى  املوروب لالطااا باجملات الطعليمملو عععععععععععععما  اسععععععععععععطعتاد  اليت يطوقال أ  حيقق فيها أفضععععععععععععت لوائت اجملاالب

 تحاسعةال أ عم الطسعرب يف الطعلي  اجلام  تقليتل بعت الطارج مر الثا وية مباشعرة املناسع  ملا لتي  مر إمكا اب  قتحاب
 علي  اجلامعم أ  املهمل.امللطاق  بالط ختخخاب ال تطناس  مال ميوت  قتحاب يف

  



 

 

  منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية السعودية 

 

140  

 الشباي : ئياهقطاة ال مل وريادة األعمال دور ثاناًا: سااسات مقت حة لت زيز 

 يبةهلالل  الرغ  مر  جود دل  لريادة ا لمات إال أ  منظومة الريادة مازالل حباجة لططوير  توسالل  قت سالت  جود  .1
عطواب ربرية يف الطوسعععععال يف  ات حيادة ا لماتل  إال أ  لمنشعععععآب الخعععععغرية  املطوسعععععطة لل  أ  يكو  رنا  ل العامة

احملقق مال ما جاو يف الرؤية مر مسعععععطهتفاب يف  ات تعزير د ح ا لمات مطنارية الخعععععغر  الخعععععغرية  املطوسعععععطة أقت مر 
تطضععافر  لاملنشععودل  للوسععوت للمسععطهتفاب املرجوة البت مر  جود منظومة تشععريعيةل تعليميةل تولويةل متويليةل تنظيمية

الطنمية لامل  الطجاحةل  تنمية املواحد البشعععععععععععععععرية   يف بنائها  حتقيقها  مجيال اجلهاب ذاب الخعععععععععععععععلة روزاحة الطعلي ل  ات
االجطمالية  غريرا مر  زاحاب  ريباب حتطاج ملشعععععععععععععععاحيال حيادية  لتيها توجهاب لتل  حيادة ا لماتل  يكو  العمت 

ميكر أ  تكو  حيادة ا لمات  ات لمت ل  قيمة اقطخادية تنافس قطالاب   و  لل  مسطوى مجيال املناطق.  بالك
 ا لمات الكوى.

البشرية  سر الطشريعاب املنظمة ل ل  اخلر ج مر مررزية القراح رما رو معموت ب  عالياً  إداحة مواحدسأ  يطوىل رت قطاع  .2
اب  قت ومية قت ال تطوافق مال طبيعة بعض القطالفالطشعععععععععععععععريعاب العم  الطنمية االجطمالية. يف  زاحة املواحد البشعععععععععععععععرية

تطعاحض مال توجهاهتا لاا البت مر أ  تطاق الفرسعععة لكت قطاع أ  يطوىل  ععععال سعععياسعععاب العمت اخلاسعععة.  يكو  د ح 
تشععععععععععععريعم لسععععععععععععياسععععععععععععاب العمت العامة  حقايب ملطابعة ا داو  منال املاالفاب   الطنمية االجطمالية زاحة املواحد البشععععععععععععرية 

  زاب العامة.  الطجا

تعزيز سياساب الطعا   لل  ألل  املسطوياب ب  القطالاب ذاب ا رتام املش رة  لل  حأسها  زاحة الطعلي    زاحة   .3
 لسععت الفجوة القائمة ب   رجاب الطعلي   مططلباب سععوا العمت. فوجود سععياسععة الطنمية االجطماليةز املواحد البشععرية 

عطماً  ت قضععععايا ربرية لل  حأسععععها ملف البطالة.  ملف الطاخععععخععععاب غري   اعععععاة تخعععع  يف حتقيق ذلك سععععي دي
م الطعلي  العامل يف هناية املطام يطارجو  بشعععهاداب ال  املطلوبة يف سعععوا العمت اليت تسعععطقط   سعععبة ربرية مر عُر

باب لالطااا شععععععععععيوجت هلا  ظائف مطاعة.  يف عات را  رنا  تعا   ب  رات  الوزاحت  لكا  رنا  توجي  مبكر لل
 بفر  الطعلي  أ  الطتحي  املهمل اليت رنا  عاجة هلا.

لل   ري الرحبم غ اسععطاتال سععياسععاب لطاسعع  بيبة العمت جلعلها جاذبة أرثر للشععبابل  إلزام القطاع العام  اخلا  .4
 لعمت.ا توفري البيبة الخاية للعامل   املوظف   توفري الطافيز  الططوير املسطمر للموظف  رو لل  حأس

 الشباي: ئياهقطاة اليقامة  دور ثاليًا: سااسات مقت حة لت زيز

  لشعععععععراراب مال املنظماب الت لية الثقافية  العمت لل  املشعععععععاحرة الفعالة يف احملافت  ا  شعععععععطة الثقافية العامليةتعا   بناو  .1
  إُاد سياساب منظمة لعملية اال فطاق  الطبادت الثقايف ظا ال ينطج لن  تأ ري لل  اهلوية احمللية للشباب.
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 تطوير اتفاقياب الطعا   ب   زاحة الثقافة  القطالاب املاطلفة فيما يطعلق بالشععععباب. لل  غراح االتفاقية اليت  قعل ب  .2
مال  لثقافة للعمتادليت تنظيمم للعمت مال الشععععععععععععععباب فيما خيل  يط  توفري  أ   زاحة الثقافة  ريبة الطعلي   الطتحي  لل

 قطالاب مثت قطاع الرياعة  قطاع السياعة  غريرا مر القطالاب اليت تقتم عتماب للشباب. 

سعععر القوا   اليت تتل  االسعععطثماحاب يف السعععاعاب املفطوعة بالطعا   مال السعععكا  مر الشعععباب  املاطط   املسععع  ل   .3
 . قافية  تاحخيية شاو ساعاب ت

الطعا   مال القطاع غري الرحبم يف دل  ا  شععطة الثقافية  سععت القخععوح فيما يطعلق بارطشععام  دل  املوار  مال الفباب  .4
 ا قت عظاًل رمات دي التعتل املعاق ل  غرير  مر الفباب اخلاسة. 

 .الشبابية الثقافيةاجلمعياب  ا  تية   توسال سر تشريعاب تسمح بطأسيس  تسجيت .5

الطوسعععال يف برامج  أ شعععطة الطبادت الثقايف العاملية  ذلك باسعععطقبات الوفود الشعععبابية مر رافة د ت العاملل  إيفاد الشعععباب  .6
ايف السعععودي للطعرم لل   قافاب العامل.  تنظي  امللطقياب الشععبابية الثقافية اليت تسععالت لل  تعريف العامل ظوح  نا الثق

 لية. رويطنا احمل

العمععت لل  تعزيز الثقععافععاب احملليععة يف رععت منطقععة مر منععاطق اململكععة هلععا  قععافطهععا اخلععاسععععععععععععععععة  موح ل  قععايف غمل ميكر  .7
لفمل  الثقايف مطنولة.  إعياو املوح ل ا شعععععععععععبابية  قافية   شعععععععععععطةاالسعععععععععععطثماح في ل  تنميط   تطويرس ليكو  لامت جاب 
 م   مر عات تأسععععععععععععيس الفرا اليت متاحس راا املوح ل الثقايف ال اال ا م احمللم  عث الشععععععععععععباب لل  االسععععععععععععطثماح في

  العمت لل  املشاحرة  متثيت اململكة يف املهرجا اب  احملافت الثقافية العاملية. 
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 : ئياه الشباي القطاة اليالث دوررا  ًا: سااسات مقت حة لت زيز 

العمت لل  إُاد سععياسععة لطنظي  الططوع ب  الشععباب يف اململكة العربية السعععودية يف رافة القطالاب ا كومية  القطاع  .1
 ل  أ  يط  حبط الططوع جبهة  اعتة حتية لطنظي  لملية الططوع  عقوا   اجباب املططول لغري الرحبماخلا   القطاع 

للشععععععععععباب سععععععععععجت  طمل موعت  حتم  خععععععععععر ا لمات الططولية  حبط   أ  يط  حبط الططوع بنظام موعت حبيث يكو  
بكافة القطالاب ذاب العاقة بالشعععععععععباب.  أ  يرتكز الططوع لل  بناو شعععععععععاخعععععععععية الشعععععععععاب مر الناعية املهنية  غرس 

 ق5تمهاحاب القيادة  الطتحي  لل  سنال القراح.

يط  حبطها   العاملية لطسهيت املشاحراب الططولية الشبابيةل  أ إُاد  ظام يوعح الشراراب مال اجلهاب الططولية العربية  .2
 ب داحة مطاخخة للشراراب الططولية.

إُاد  ظام مطاخعععععععععععل الياب املشعععععععععععاحرة اجملطمعية  املسععععععععععع  لية االجطمالية لتى القطاع الثالثل  يوععععععععععععح راا النظام  .3
اب الطعا   ة جتاس اجملطمالل  أ  يوعح الطنظي  آليمس  لياب القطاع الثالث جتاس الشباب رجزو مر املس  لية االجطمالي

 . الطنسيق ب  رافة منظماب القطاع الثالث فيما خيل الشباب

إُاد آلياب تسععععععععععععالت لل  إدعات مفاري  املسعععععععععععع  لية االجطمالية  املشععععععععععععاحرة اجملطمعية يف اجلامعاب  املتاحس  برامج   .4
احرة س أ فسععععه   أسععععرر    طمعه ل  تشععععجيال الشععععباب لل  املشععععالشععععباب لطعويت الشععععباب لل  املسعععع  لية اجملطمعية جتا

 الفاللة يف امل متراب احمللية  الت لية  املشاحرة يف لملية الطنمية املسطتامة.

 عععال أ ظمة  اعععاة لطسععهيت تأسععيس اجلمعياب اخلريية يف  ات الشععبابل  تسععهيت ا خععوت لل  ال اعيلل  الطوسععال  .5
ب االرطماماب املاطلفةل  تطفق راس السععععععععععععياسععععععععععععة مال جتربة ماليزيا يف  جود تنظي  يف إ شععععععععععععاو اجلمعياب الشععععععععععععبابية ذا

مطاخععععل ت شععععاو  تسععععجيت اجلمعياب اخلريية الشععععبابية  حتتيت  طاقهال  توعععععيح ا عكام  االيابل  الفباب العمرية 
 اليت ختتمها اجلمعياب.

  

                                                           

  ق تسه  منخة العمت الططولم بت ح ربري يف ذلك.5ت
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 الشباي: ئياهحة لت زيز دور قطاة السااحة خامسًا: سااسات مقت  

طعلي  العام لرفال مراعت ال التحاسية يفتعزيز السياعة التاعلية  إدعات املعامل  الوجهاب السياعية احمللية عمر املقرحاب  .1
  الرغبة يف ارطشافها  زياحهتا. الطابالولم  االرطمام ب  

يث موتية بعض القطاع مر عتفعيت سياسة العمت املر  يف القطاع السياعمل  ذلك ملا تطميز ب  طبيعة العمت يف راا  .2
 ا  شطة  الفعالياب السياعية.

الطعا   مال اجلامعاب يف عثه  لل  اسععطاتال برامج دحاسععية يف الطاخععخععاب ذاب الخععلة بالسععياعة لطلى اعطياجاب  .3
سععوا العمت يف اجملات السععياعمل  الطوسععال يف برامج االبطعال يف الطاخععخععاب ذاب الخععلة ظجاالب العمت السععياعم 

  ال يطوفر برامج تعليمية  تتحيبية حملية لطقتميها.  اليت

لطغيري املفهوم  لامية املكثفةتغيري  قافة الشععععععععباب  و العمت يف القطاع السععععععععياعم مر عات الطوسععععععععال يف ا ماب ات .4
ة  تعمت لل  لتة مسععطوياب  موجهة لشععرحي  اب إلاميةالنمطم للعمت يف  ات السععياعةل  يكو  لمت منظ   فق 

 برية مر أفراد اجملطمال هتتم لطغيري الخوحة النمطية لر العمت يف املهر اليت ختتم قطاع السياعة.ر

إُاد  ظام لطفعيت د ح اجلهاب الطمويلية للعمت لل  إتاعة الفر  للشعباب للاخعوت لل  الطمويت لاسعطثماح يف  ات  .5
اراب مال لشباب لل  حيادة ا لمات مر عات بناو شر السياعةل فقت را  للوالياب املطاتة ا مريكية جتربة يف حتفيز ا

قطاع ا لمات بطوفري فر   ظيفية بت ام جزئم للشععععععععععباب لتل  فهمه  بريادة ا لمات  تطوير مهاحاهت   تعل  لاداب 
 جتيتة يف  ات قطاع ا لمات. 

باع اعطياجاب شعععععععإنعكس لل  ططوير املت ل  اليت تلا   الطواز  اجلأ  ترتكز سعععععععياسعععععععاب تطوير املت  السعععععععياعية لل   .6
الشعععباب يف رافة مناطق اململكة سعععواو را وا مسعععطفيتير مر برامج  أ شعععطة  زاحة السعععياعة أ  باعث  لر لمت أ  ح اد 
ألماتل  قت أرت لل  راس السععععياسععععة املق عة لتد مر اخلواو الاير مت العمت معه  يف  حش العمت لخععععياغة لتد مر 

 السياعة.  الطوسياب لططوير أ ظمة قطاع
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 الشباي: ئياهسادسًا: سااسات مقت حة لت زيز دور القطاة األمني 

الطوسععععال يف سععععياسععععاب الوقاية  الطولية  ا ماية للشععععباب  مايطه  مر رافة أشععععكات اال رافاب  العمت لل  الطخععععتي  .1
طاوت مر ا طشععععععاحاً ب  الشععععععبابل  الملخععععععادحرال  النظر يف سععععععياسععععععاب العقوباب القائمة يف املاالفاب  اجلرائ  ا رثر 

العقوباب الطعزيرية  السعععععجر للعقوباب البتيلة اليت يكو  فيها اسعععععطفادة مر مقتحاب الشعععععباب  عتمة  طمعه .  يطفق 
الاي أ جت بتائت للاجز ب لادة  2009ذلك مال جتربة اململكة املطاتة يف مرسععععععععععععععوم إلادة تأريت الشععععععععععععععباب يف لام 

 طمعية.تأريت الشباب بأعكام  

الطعا    الطنسعععععيق ب  القطالاب ذاب الخعععععلة يف  ععععععال حسععععع  سعععععياسعععععة  طنية للات مر اال رافاب الفكرية  السعععععلورية  .2
  ا عاقية.

حتتيت املااطر ا منية ا رثر تأ رياً يف  طمال الشععباب  تخععنيفها  حتتيت مخععاحرا  دحجة عطوحهتا  الفباب ا رثر تأ راً  .3
لة للعمت لل  مواجهطها  معاقبة مرتكبيهال   اية ععععععععععععععععاايارا.  الطولية ظااطررا هبال  مر َث  ععععععععععععععععال عطة مطكام

 جتفيف منابعها  مخععععععععععادح دلمها  متويلها إ   جتب.  قت تبنل الوالياب املطاتة ا مريكية سععععععععععياسععععععععععاب مما لة  قت 
 سالتب يف ا ت مر اجلرائ  قبت  قولها  يف  اية الفباب ا رثر عطوحة مر الشباب.

 الوزاحاب ذاب الخعععلة يف  ععععال اسععع اتيجية أمنية هتتم  ماية الشعععباب  تنمية ا س  مال اجلهابلل  الطعا    العمت .4
لل   أرثر  لياً ظخعععععععععععععععادح اخلطر ميطلكو  التحاية  القتحة اا ممل لتيه   تعزيز مفهوم املواطنة الخعععععععععععععععا ة. حبيث يكو و 

 ماو  الوالو الوطمل. جتن  احتكاب املاالفاب ا منيةل  حبط ذلك بقي  اال ط
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 الشباي: ئياهسا  ًا: سااسات مقت حة لت زيز دور قطاة ال ياضة 

 ظراً العطخععععععاسععععععاب  زاحة الرياعععععععة   جود  رالة عاسععععععة بالشععععععباب مر عععععععمر  راالب الوزاحة فيج  أ  يكو  رنا   .1
 سياساب للشباب  اس اتيجية  اعاة توج  لمت  رالة الشبابل  تفعيلها بشكت أرو. 

ا اجة لنظام شععععععامت يوعت ا  ظمة يف القطاع الرياعععععععم  لملها مال الشععععععباب يف  ظام  اعت ليكو  رو املرجعية الاي  .2
 تنطلق من  بقية ا  ظمة يف  ات الرياعة.

سر تشريعاب  أ ظمة تسالت لل  الطوسال يف الطمويت  دل  حيادة ا لمات يف  ات الرياعةل مر عات توفري سنت ا  .3
السطثماح يف اجملات الرياعمل  تفعيت د ح البنو  يف دل  مشاحيال الشباب يف  ات الرياعةل  قت أرت مطاخل لتل  ا

لل  راس السعععياسعععة املق عة لتد مر اخلواو الاير مت العمت معه  يف  حش العمت لخعععياغة لتد مر الطوسعععياب لططوير 
 أ ظمة قطاع الرياعة.

رت    الرياعععةل يكو  ألضععاؤرا مر الشععباب  تقوم بطقتمي املشععوحة يف إُاد ريبة اسععطشععاحية مطاخععخععة يف قطاع الشععباب .4
ما خيل الشعععباب مر برامج  توجهابل تسعععالت يف سعععياغة السعععياسعععاب عوت القضعععايا املطعلقة بطنمية الشعععباب  تنسعععيق 

 .الطاطيط  ا  شطة لكافة املنظماب الرياعية

بطة ات الرياععععععععععة لتى الشعععععععععباب.  إُاد آلياب لطأسعععععععععيس حاإُاد آلياب لطفعيت ت الس ا عياوق لطنمية اهلواياب يف   .5
للهواة يف  ات الرياعععةل حبيث يط  حتويت ارطمام الشععباب يف  ات الرياعععة مر مشععارتير إىل مماحسعع ل  عفض تكلفة 

 مماحسة الرياعة لطكو  الرياعة للجميال مر عات إُاد آلياب  أ ظمة  اعاة خلفض أسعاح اال شطة الرياعية.

سعععععععال يف تأسعععععععيس أرادميياب مطاخعععععععخعععععععة لطنمية موار  الشعععععععباب  االسعععععععطثماح يف راس املوار   اهلوايابل  إُاد الطو  .6
يف  ات الرياععععة التقيقة فالقائم  لل  الرياععععاب ليس لتيه  عواب رافيةل  تنويال ا  شعععطة الرياععععية  املطاخعععخعععو 

 املشاحرة يف احملافت الرياعية الت لية.  قادح   لل م رلو  حياعيو  حبيث يكو  لتينا 
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 الشباي: ئياهثامنًا: سااسات مقت حة لت زيز دور قطاة الت ماه 

حاو الشععباب مر عات دحاسععاب مسععاية عوت الوامج املقتمة يف قطاع ال في ل رو  آُاد آلياب  اعععاة السععططاع إ .1
ال في  مر القطالاب اليت حتطاج لقياس الرأي  اسعععععططاع  جهاب النظر املاطلفة عوت اعطياجاب الشعععععباب لة شعععععطة 

 ال فيهية. 

مات  مماحسعع  ب السعععودي رر اد ألسععر تشععريعاب  اعععاة ت رت لل  أ  يكو  تنفيا املشععاحيال يف  ات ال في  للشععبا .2
 للعمت السياعم تتاعة الفر  هل  لطفعيت راا القطاع مر عات جهود  طنية.

و النشعععععععععععععععاط م قط  تنطهم با طها ألماتال تكو   أل مسعععععععععععععععطتامة ألماتُاد آلياب لطنفيا إأ  تقوم أ ظمة ال في  لل   .3
 ال فيهم أ  املوس  احملتد.

ة املكلفة مطنولة يف مسععطوياهتا حبيث توج  لكافة شععرائح الشععبابل  أال تقطخععر لل  ا  شععطأ  يط  تبمل أ شععطة ترفيهية  .4
 شرحية حمتدة. االيت يسطفيت منه

أ  يط  الطماد الطتحي  الرقمم  تفعيت بنك الوامج الطتحيبية يف  ات ال في ل  إُاد م شععععععععععععععراب لقياس رفاوة الطتحي   .5
 سة ظجات ال في   متى ماومطها العطياجاب الشباب  سوا العمت. لل  املهاحاب اليت ختطل بالوظائف اخلا

وير راا القطاع تضععععععععح ترريز تطا عععععععععال آلياب لططوير القطاع ال فيهم يف رافة مناطق اململكة بشععععععععكت مطواز ل عيث  .6
 .لل  املت  الكوى  قخوح ا  شطة ال فيهية عىت اا  لل  راس املناطق
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 :التنسا  والتاامل  ان ما نات قطاة الشبايالاصل الياني: آلاات 
 (ما الشبايل  ام ان  مش وة المي ر األع  )

 يف سععبيت ذلك مت ختخععيل  ل2030 مر أجت حتقيق تطلعاب حؤية اململكة مهمةمتر اململكة العربية السعععودية ظرعلة 
برامج  مبادحابل  إ شعععععععععاو ريبابل  اسعععععععععطاتال  زاحابل  تنفيا برامج ععععععععععامة مر أجت حتقيق الطاوت الوطمل تعتال 
هنضععة تنموية  اقطخععادية غري مسععبوقة.  مر العوامت اليت سععالتب لل  تبمل راا النهج الططويري الشععامت رو ما يطوفر لتى 

بشععععععععععععععرية تسععععععععععععععالت لل  حتقيق راس الططلعابل  الطغل  لل  الطاتياب.  لعت طبيعة ال ريبة اململكة مر إمكا اب مادية   
السعععكا ية ا الية للمملكة تعت أعت راس املرتكزاب اليت عفزب لل  اختاذ القراح بطبمل اسععع اتيجية الطغيري  الططوير الشعععاملة. 

عمت ت.  بالطا  رنا   ر ة بشعععععرية تسعععععطاق الفاململكة بلت شعععععاب فما يفوا  خعععععف السعععععكا  ر  مر فبة الشعععععباب  ا طفا
أرتام  يطميز با تا ة  الططوح  القتحة لل  املشعععععععععععععععاحرة يف حتقيق معها  مر أجلها يف بناو  طر  فق ألل  املعايري العاملية

تنموية لاملية.  مر أجت ذلك البت أ  يكو  رنا  آلياب  اععععععاة لطاقيق راس ا رتام.  مر اسعععععطعراض الوععععععال الرارر 
نظومة قطالاب العمت مال الشععباب ظهر أ  رنا  لمت ربري   اسععال النطاا للعمت مال العامل  مال الشععباب  مال الشععباب مل

 مر أجله .  تفا تل تلك ا لمات  ا  شعععععععععععطة مر قطاع اعرل  رنا  تتاعت فيما بينها مر ع  اعر. رما قت يظهر 
نظومة العمت مال م مكو ابح يف الطنسععععيق  الطكامت ب  يف بعض ا عيا  تعاحض يف بعض السععععياسععععاب  ذلك يعود لقخععععو 

ال يوجت يف الواقال مظلة تنسعععععيقية تنظ  منظومة العمت مال الشعععععبابل  تسعععععالت يف   حمطمت عيث مطوقالأمر الشعععععباب.  راا 
 2030متكينه   حتقيق االسععععععطفادة القخععععععوى مر قتحاهت   إمكا اهت   العمت لل  الوسععععععوت إىل مسععععععطهتفاب حؤية اململكة 

 ما ا بثق لنها مر موا يق  اسعععععع اتيجياب تخعععععع  يف سععععععا  العمت مال الشععععععباب  2030 حتقيق أرتام الطنمية املسععععععطتامة 
فجميال راس املوجهاب را  الشععععععععععععباب يف أ لوياب  طاا ترريز ز 2018 متكينه  راسعععععععععععع اتيجية ا م  املطاتة للشععععععععععععباب 

 لاباو يف راس املوجهاب مر مبادئ  اسعععععععععععع اتيجياب  اتفاقيارطماماهتا.  اململكة تسععععععععععععع     تكو  فاللة يف تنفيا ما ج
 ذلك رالطزام منها بالعمت اجلاد عععععمر منظومة ا م  املطاتة  ر عتى الت ت ا رثر اسععععطجابة لطاسعععع  أ عععععاع مواطنيها 

لقطالاب  مال ا  حتقيق ألل  مسعععطوياب الرفاس  الطنمية املطواز ة.  للوسعععوت هلاس املسعععطهتفاب البت مر تنظي  العمت يف مجيال
مجيال الفباب.  ظا أ  فبة الشعععباب هلا  خعععي  ربري يف أرتام  برامج قطالاب مطنولة  مطعتدة يف الوطر ف    البت مر أ  

لطنظي    هتتم إىل حتقيق اسععع اتيجية  طنية موعتةل يكو  رنا  مظلة ينطظ  حتطها لمت منظومة قطاع العمت مال الشعععباب
لل  متكينه   تعزير مشععععععاحرطه  يف الطنمية  يف اختاذ القراحاب.  سععععععنال القياداب الشععععععابة جهود العمت مال الشععععععباب  تعمت 

القادحة لل  متثيت اململكة حملياً  د لياً. يضعععام لالك مشعععاحرة اجملطمال الت    املنظماب الت لية منجزاب اململكة يف سعععبيت 
طنظي  العمت ت مال الشعععباب.   جود جهة تنسعععيقية معنية بمتك  الشعععباب  حتقيق ا رتام  املعايري العاملية يف  االب العم

م 2018مال الشعععععباب قائمة  معموت هبا  رنا  جتاحب إقليمية  لاملية تنطهج راا النهج يف العمت مال الشعععععبابل ففم العام 
جلهود امت تأسععععيس مكط   زير الت لة لشعععع    الشععععباب يف د لة الكويل ملطابعة تنفيا السععععياسععععة الوطنية للشععععباب  لطنسععععيق 

.  يف د لة اتماحاب (youth.gov.kw)املقتمة للشعععععباب يف مجيال القطالاب  فق مبادئ  أرتام اسععععع اتيجية حمتدة 
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تأسععععععيس امل سععععععسععععععة االحتادية للشععععععباب رم سععععععسععععععة عكومية احتادية هتتم إىل إشععععععرا   م مت2018العام  املطاتة يفالعربية 
 بتالاب  أفكاح الشعععععععععععععععباب  تبمل مواربه إالشعععععععععععععععباب يف  طلف قطالاب اجملطمالل  سعععععععععععععععقت  إطاا طاقاب  قتحاب   

.(youth.gov.ae)  ًسأ ية راب رنا   الس  ريباب يف لتد مر د ت العامل هتتم ملطابعة العمت مال الشععععععععععباب إميا ا 
 يضععع   منها جتربة ماليزيا بوجود  لس للشعععباب يرأسععع   زير الرياععععة  الشعععباب لالفبة  للمسعععالتة يف متكينها  تنمية قتحاهتا

 لضوية  زحاو  جهاب ذاب سلة بالعمت مال الشباب.

  ما أسعععععععععفرب لن  اًو للمر را املنطلق   ظراً ملا ميثل  الشعععععععععباب مر أ ية بالغة  سععععععععععياً لطنظي  اجلهود املقتمة هل   بن
 زاجة    يكو  رنا  جهة تنسععيقية لليا لطنظي  منظومة قطالاب العمت مال الشععبابا  طائج التحاسععة ا الية اليت أظهرب 

نظيمية حتقق ليكو  جهة تنسعععععيقية  ت "المي ر األع   ل  ام ان ما الشةةةةباي"لاا سعععععيط  فيما يلم تقتمي مق ق ت شعععععاو 
 املسطوياب. فة لل  رالاب  تطابال الططوح ا است يف العمت مال الشباب يف مجيال القطالاب الطكامت ب  رافة القطا

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 لشبايا ل  ام ان ما المي ر األع  

 :الهد  ال ام ل مي ر األع   ل  ام ان ما الشباي
يعطو اجمللس ا لل  للعامل  مال الشعععععباب اجلهة العليا املاولة بالطنسعععععيق ب  رافة اجلهاب العاملة مال الشعععععباب  ذلك 

  يرتبط ظجلس الوزحاو أ مبععاشعععععععععععععععرًة ظجلسلطوعيععت اجلهود يف رععافععة القطععالععاب تا كوميععة  ا رليععة  غري الرحبيععةق.  يرتبط 
-ة سععععاع  السععععمو امللكم ا مري حممت بر سععععلما  بر لبت العزيز    العهت الشعععع    االقطخععععادية  الطنميةل  يكو  برئاسعععع

 أرتام الطنمية  2030ترتبط أرتام اجمللس  عطط  بأرتام حؤية اململكة   .  يع  ألضععععععععععععععاؤس بأمر ملكم. -عفظ  اهلل
رويطع  العربية يعادتع    اجملطمالل  تعزيز  الئع   ا طمعائع  لعتينع    طنع   ق املسعععععععععععععععطعتامعة.  دل  مكعا عة الشعععععععععععععععبعاب  د حس يف هنوض

 .  اتسامية  متثيت الوطر يف احملافت احمللية  اتقليمية  الت لية
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  يف سبيت حتقيق راا اهلتم يكو  ل  أرتام فرلية لل  الناو الطا   
قق  اية حي الشعععععععععبايب ظا  مال شعععععععععبابل  ذلك هبتم توعيت اجلهودل  تعزيز العمت لإقراح سعععععععععياسعععععععععة  طنية للعام .1

الشععععباب   قايطه  مر رافة املااطر التاعلية  اخلاحجية  العمت لل  حسعععع  سععععياسععععاب ملواجهطها  حتجي  تأ ريرال 
  فق أ لوياب حمتدة  تغطم  االب مطعتدة.

 بناو اس اتيجياب  طنية للشباب حتقق أرتام السياسة الوطنية للشباب. .2
لعمت يف لملنظماب ذاب الخعععلة بالشعععباب  تنسعععيق ا د اح فيما بينها تنسعععيق العمت ب  رافة الوزاحاب  اهليباب  ا .3

مال الشبابل  مطابعة تنفيا السياساب  الوامج  املبادحاب املطعلقة بالشباب يف مجيال   مش رة حؤية  اعاة إطاح
 القطالاب.

 .2030سر  مراجعة الطشريعاب املطعلقة بالعمت مال الشباب ظا يطوافق مال حؤية اململكة  .4
طنسععععععيق ب  اجلهاب احمللية العاملة مال الشععععععباب  املنظماب الت لية ذاب الخععععععلة  مشععععععاحرطها يف امل شععععععراب ذاب ال .5

 العاقة.
إبتاو الرأي عيات الطقاحير  التحاسععععععاب  الطوسععععععياب اليت تخععععععتحرا اهليباب احمللية  اتقليمية  الت لية عوت قضععععععايا  .6

نفيارا مال االبل  تقتمي املرئياب  الطوسععياب عياهلا  مطابعة تجنازاهت  يف مجيال اجملإالشععباب  برا ه   أ شععططه    
 اجلهاب املعنية.

مطابعة منجزاب القطالاب ا كومية  ا رلية  القطاع غري الرحبم يف متك  الشعععععععععععععباب  اسعععععععععععععطاتال الوامج اليت  .7
 ختتم توجهاب الشباب  ارطماماهت .

 يمية  الت لية يف رافة اجملاالب.دل  متثيت  مشاحرة الشباب يف احملافت احمللية  اتقل .8
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 : ئشاال المي ر األع   ل  ام ان ما الشباي

 حئيساً  ساع  السمو امللكم ا مري حممت بر سلما     العهت

 لضو  زير التاعلية

 لضو  زير اخلاحجية

 لضو  زير الطعلي  

 لضو  زير املواحد البشرية  الطنمية االجطمالية

 لضو  زير الخاة

 لضو الطجاحة  زير

 لضو  زير الرياعة

 لضو  زير الثقافة

 لضو  زير السياعة

 لضو  زير االقطخاد  الطاطيط 

 لضو حئيس اهليبة العامة لل في  

 لضو حئيس ريبة عقوا اال سا 

 لضو حئيس بر امج تنمية القتحاب البشرية

 لضو حئيس بر امج جودة ا ياة 

 لضوير ا نا  مر حؤساو اجلامعاب

 لضوير ا نا  مر ممثلم القطاع اخلا 

 لضوير ا نا  مر ممثلم القطاع غري الرحبم

 لضوير ا نا  مر اخلواو  املاطخ  يف  ات الشباب

 . يكو  للمجلس أم  لامل  جلا  لامة تنظ  اعطخاساب اجمللسل  إداحاب مطاخخة تداحة ألمات اجمللس

 :ل  ام ان ما الشباياألول يات االست ائاياة ل مي ر األع   
  عال حؤية مش رة للعمت مال الشباب.  .1
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بناو منظومة مطكاملة لطنمية قتحاب الشعععباب  قتحاب القطالاب العاملة معه  مر عات ال ريز لل   قاط القوة  .2
  الفر  املطاعة يف رت قطاع.

 إُاد ا لوت املبطكرة لاسطثماح ا مثت للمواحد املطاعة يف رت قطاع. .3
 تعميق  اسطتامة العاقاب  الطعا   ب  رافة منظومة قطالاب العمت مال الشباب.  .4
 تأريت الشباب للطغرياب املسطقبلية. .5

 :القام والمبادئ االست ائاياة ل مي ر األع   ل  ام ان ما الشباي
 اال طماو  الوالو. تاال طماو  الوالوق  تعزيز اهلوية الوطنية  .1
 الشباب السعودي يف رافة املناطق. تتكاف  الفر قحتقيق مبتأ تكاف  الفر  ب   .2
 ست الفجوة ب  اجلنس  يف ا خوت لل  الفر  لل  مجيال املسطوياب. تالعتالةق .3
 تالطواز ق حتقيق الطنمية املطواز ة لقطالاب الشباب يف رافة املناطق. .4
 تاملسبوليةق تنمية عس املسبولية جتاس الوطر  اجملطمال. .5
 تاالسطمراحيةق عات االسطمراح يف الطعل   ارطساب املعاحم  تطوير القتحاب.تعزيز املعرفة مر  .6
 االسطثماح ا مثت للشباب  حتفيزر  لل  االبطكاح.تاالبتاعق .7
 ة.االسطتام .8
 ة.الشفافي .9

 :اختصاصات وصالحاات المي ر األع   ل  ام ان ما الشباي
زاب بية السعععععععععودية لرئيس  لس الوزحاو  منجحفال تقرير سععععععععنوي لر  عععععععععال العامل  مال الشععععععععباب يف اململكة العر  .4

 اجمللس  العقباب اليت  اجهط  يف حتقيق أرتاف .
 الطماد اخلطط السنوية  االس اتيجياب الفرلية اخلاسة بالشباب يف رت قطاع مر قطالاب العمت مال الشباب. .5
 س. ب اعطخا  اجمللتلقم تقاحير د حية مر القطالاب العاملة مال الشباب تعكس العمت املنجز يف  اال .6
مرارز  - تفعيت  تنشععععععععععيط املمكناب املطاعة يف رافة القطالاب ذاب الخععععععععععلة بالشععععععععععباب تمرارز دل  الشععععععععععباب .7

 جنازاهتا السنوية.إ مراست ا حبالقل  الطماد تقاحيررا   
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 :الم الا
 الم الا ال   اة:

مخعععععععععر  املررز القومم للباول ق. مقاحباب  أطر  ظرية يف دحاسعععععععععاب  سعععععععععياسعععععععععاب الشعععععععععباب. 2019أ تل عسععععععععع  ت ق1
 االجطمالية  اجلنائيةل اجمللة االجطمالية القومية. اجمللت السادس  اخلمسو ل العتد الثالث.

ق. سععععععياسععععععاب حلاية الشععععععباب يف اجلزائر  بعت اقطخععععععادي. جامعة زيا  لاشععععععوح باجللفة   لة 2016بو راتل الطي  ت ق2
 ا  ت. أ سنة للباول  التحاساب. اجمللت السابالل العتد

 ق. اخلتمة االجطمالية يف  ات حلاية الشباب. الرياض  مكطبة الرشت  اشر  .2016جا ل لبت الر ر ت ق3
مر اجلععامعععاب يف تعزيز العاقععة ب  اجلععامعععاب  املععأموتق الععت ح 2021ا واسل  ععت عععالععت  العخعععععععععععععععيممل أ ععت حممععت ت ق4

ل اجمللععة العربيععة للعلوم   شعععععععععععععععر ا حبععالل  لععة العلوم 2030 القطععاع اخلععا  يف ظععت حؤيععة اململكععة العربيععة السععععععععععععععععوديععة 
 االقطخادية  اتداحية  القا و ية. اجمللت اخلامسل العتد اخلامس. 

 153ق. برامج   االب متك  الشععباب يف إماحة أبو ظى. جامعة بغتاد   لة ااداب. العتد 2020ا ماديل فاطمة ت ق5
 ترا و  ا  تق.

 ياسة االجطمالية. الرياض  داح املقا  للنشر  الطوزيال.ق. الس2021اخلمشمل ساحة ت ق6
ق ا بعاد االقطخععععععععععادية لسععععععععععياعة ال في  يف اململكة العربية السعععععععععععودية.  لة أسععععععععععيوط  جامعة 2019الغني ل عالت فهت ت ق7

 أسيوط. العتد الثامر  ا حبعو ل اجمللت الثاين.
.  لة 2030لكة العربية السععععععععودية يف ععععععععوو حؤية اململكة ق قضعععععععايا ا  شعععععععطة ال فيهية باملم2019الغني ل عالت فهت ت ق8

 أسيوط  جامعة أسيوط. العتد الثامر  ا حبعو ل اجمللت الثاين.
ق. حؤية مسعععععطقبلية لططوير آلياب سعععععياسعععععاب الرلاية االجطمالية يف تنمية  قافة املواطنة لتى 2016شعععععلىل لماد التير ت ق9

 تمة االجطمالية. العتد الرابالل اجمللت ا  ت.الشباب. جامعة أسيوط  اجمللة العلمية للا
ق. حلاية الشععععععععباب يف اجملطمال العريب. مخععععععععرل االسععععععععكنتحية  املكط  اجلامعم 2013الكواحيل رلث   املنالمل سععععععععاق ت ق10

 ا تيث.
ق.  و سععععععععععياسععععععععععاب اجطمالية متكينية للنهوض بواقال الشععععععععععباب العراقم.  لة العلوم ال بوية 2016املشععععععععععهتاينل فهيمة ت ق11

 .123 النفسية العت 
 

 الم الا األلنباة:
 .Asmah.Y and. Zainal.A and Azhar,Alias and,Siti.A and,Rozita.A(2016), ق12

View on Malaysian low of youth development. Malaysia. Universiti Utara 
Malaysia. UUM COLGIS. UUMJLS 7,71-28. 
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 UNITED NATIONS YOUTH STRATEGY, YOUTH 2030 ق13
WORKING  

WITH AND FOR YOUNG PEOPLE 
 Huinga.J.And King.V. (2006). Youth Organisations’ Participation in the ق14

Nation Building of Malaysia.  Department of East Asian Studies The 
University of Leeds United Kingdom 

 

 التقاري :
ق  مررز الطاليت اتعخععائم  دل  القراحل اهليبة العامة لاعخععاول اململكة 2020تتقرير الشععباب السعععودي يف أحقام  ق15

 العربية السعودية.
ق  مررز الطاليت اتعخععائم  دل  القراحل اهليبة العامة لاعخععاول اململكة 2019تقرير الشععباب السعععودي يف أحقام ت ق16

 العربية السعودية.
 املسعععععععععععععععععارر  تقعععاحير  بيعععا عععاب  إعخعععععععععععععععععائيعععاب. الرابط  ق تععععتاد السعععععععععععععععكعععا  2020اهليبعععة الععععامعععة لاعخعععععععععععععععععاو ت ق17

https://www.stats.gov.sa  
 قUNDESA.UNTTED NATIONSتتقرير  ق18
ق. اللجنة الوطنية  رتام الطنمية املسعععععععععطتامةل مررز الشعععععععععباب العريب. 2020تقرير الشعععععععععباب العريب  االسعععععععععطتامة ت  ق19

 ية املطاتة.اتماحاب العرب
  (vision2030.gov.sa)2030حؤية السعودية  -بر امج تنمية القتحاب البشرية  ق20
 2030اجنازاب حؤية اململكة العربية السعودية  ق21
 ق2030اهليبة العامة لاعخاو تإعخاواب  سوا العمت للربال الرابال   ق22
 2020  يقة بر امج جودة ا ياة  ق23
 2030اململكة   يقة حؤية  ق24
 2018مايو  18تقرير  رالة ا  باو السعودية  ق25
 .2030حؤية اململكة العربية السعودية  ق26
 تقرير سريا "حتليت مفخت لقطاع السياعة  السفر يف اململكة العربية السعودية". ق27
 م2020تالطقرير السنويق لو امج الطاوت الوطمل  ق28
 

 لات وناة ع  اة:لم اقا 

https://www.stats.gov.sa/
https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/
https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp/
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 ريبة اخلواو ظجلس الوزحاو. ق29
 موقال متينة امللك لبت اهلل الرياعة. ق30
 اهليبة العامة لل في . ق31
 مررز معلوماب  أحبال السياعة تماسق. ق32
 )الطتات(املررز العاملم ملكافاة الططرم  ق33
 امل سسة االحتادية للشباب االماحاب العربية املطاتة. ق34
 مكط   زير الت لة لش    الشباب.  ق35
 

 لات وناة ألنباة:لم اقا 
 www.youthpolicy.org ق36
 pjp-eu.coe.int ق37
 assets.publishing.service.gov.uk ق38
 Wales_NationalWorkStrategy_Eng.pdf (youthpolicy.org)_2014 ق39
 Our ambitions for improving the life chances of young people in Scotland ق40

- National Youth Work Strategy 2014-2019 (youthpolicy.org) 
 www.sentencingproject.org ق41
 www.nap.edu ق42
 youth.gov ق43
 sites.ed.gov ق44
 jlc.org/youth-justice-system-overview ق45
 www.dol.gov ق46
 www.thecommonwealth-healthhub.net ق47
 Overview of national youth policies | Youthpolicy.org ق48
 www.iyres.gov ق49
 LAWS OF MALAYSIA. Act 668. YOUTH SOCIETIES AND ق50

YOUTH DEVELOPMENT. ACT 2007 
 national-policies.eacea.ec.europa.eu ق51
 Youth policy decision-making | YouthWiki (europa.eu) 1.4 ق52
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 مقا الت:
  في .لاس اتيجية  مكط  حتقيق الرؤية يف اهليبة العامة للمقابلة ا سطاذ للم العمري  ائ  الرئيس الطنفياي  ق53
 مقابلة ا سطاذ حممت بر فوزا  السويل   ريت  زاحة الرياعة املسالت  متير لام النشاطاب الشبابية ق54
 مقابلة ا سطاذ  ليت بر إبراري  الراشت متير لام الوامج الشبابية يف  زاحة الرياعة. ق55
 ين متير قس  الطواست الشبايب بوزاحة الرياعة.مقابلة االسطاذ للم اهلزا ق56
 مقابلة االسطاذ طات ا ريب متير لام اهليباب الشبابية بوزاحة الرياعة. ق57
 مقابلة ا سطاذ بنتح السفري متير لام الطوط   الطتحي  بوزاحة السياعة. ق58
 .مقابلة ا سطاذ بتح العبيت متير إداحة تخمي   ختطيط برامج  زاحة السياعة ق59
 بلة ا مرية  وحة آت سعود متيرة إداحة الشراراب بوزاحة السياعة.مقا ق60
 .مقابلة االسطاذ الواو العورلم  ريت مسالت للسياساب  االس اتيجياب بوزاحة الثقافة ق61
 اخلريية. متيرة بر امج القياداب يف م سسة مسك الزغىمشالت مقابلة االسطاذة  ق62
 .مررز بر امج جودة ا ياةحائت بر سعيت املشرم لل  اس اتيجية الشباب يف  مقابلة االسطاذ ق63
 .املشرفة لل  بر امج دل  املوار  يف مررز بر امج جودة ا ياة  وحة اليوسفمقابلة االسطاذة  ق64
املطوسععععععععطة   مقابلة االسععععععععطاذة ريفاو العبت اللطيف متيرة الطاطيط االسعععععععع اتيجم يف اهليبة العامة للمنشععععععععآب الخععععععععغرية  ق65

 تمنشآبق.
 .بر امج تنمية القتحاب البشرية االسطاذة بت ح الريس  ائ  حئيس الو امج يفمقابلة  ق66
 الوريت املسالت للطنمية املسطتامة بوزاحة الطاطيط. االسطاذ مر ا  ا ريبمقابلة  ق67
 الجطمالية.مقابلة االسطاذ أ ت الزرراين  ريت الوزاحة للعمت بوزاحة املواحد البشرية  الطنمية ا ق68
  



 

 

  منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية السعودية 

 

156  

 :المالح 

 (1م ح  رقم )

 استمارة المقا الت

 مقدمة:

مت تخعععععمي  اسعععععطماحة مقابلة تضعععععمنل تسعععععاؤالب مثلل احملا ح الرئيسعععععة اليت مت طرعها لل  املسععععع  ل  يف القطالاب اليت مت 
إجراو مقاباب معه .  عيث را ل دليت اسععععععععععععععع شعععععععععععععععادي لطوجي  املقاباب حبيث يط  اسعععععععععععععععطيفاو املعلوماب املطلوبة مر 

 قت  لل تسععععععععععععععاؤالب عوت ا  ظمة املعموت هبا  ما تطضععععععععععععععمن  مر القطالاب املاطلفة بناو لل  ما جاو فيها مر حما ح. 
تشععععريعاب تطعلق بالشععععبابل إعععععافة للسععععياسععععاب  االسعععع اتيجياب اليت توج  لمت القطالاب مال الشععععباب. رما تضععععمنل 

  2030تساؤالب عوت الوامج  املبادحاب املقتمة خلتمة الشباب يف ظت مسطهتفاب حؤية اململكة 

 استمارة المقا  ة

  ئاريخ المقا  ة 

  مدة المقا  ة 

  اليهة المستهدمة 

  الا د المستهد  

 

 الس ات ا  ت  رت رنا   ظام أ  سياسة عا  بالشباب عمر لمت قطالك ؟ 

                            ع                             ال 

 النظام فيما ل  لاقة بشكت مباشر بالشباب  الس ات الثاين  إذا را ل اتجابة بنع ل حتتل لر مطضمناب راا 

  الس ات الثالث  رت رنا  اس اتيجياب عاسة بالشباب يف قطالك ؟ 

                            ع                             ال 

  رة بالشباب مباشالس ات الرابال  إذا را ل اتجابة بنع ل حتتل لر أبرز ما حتوي  راس االس اتيجية فيما ل  لاقة 
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...........................................................................................................
........................................................................... 

...........................................................................................................
........................................................................... 

 الس ات اخلامس  رت رنا  برامج أ  مبادحاب عاسة بالشباب يف قطالك ؟ 

                            ع                             ال 

  الس ات السادس  إذا را ل اتجابة بنع ل حتتل لر راس الوامج  املبادحاب 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

 الس ات الثامر  رت يط  تطبيق م شراب قياس ملعرفة متى االسطفادة مر راس الوامج  املبادحاب؟ 

                            ع                         ال     

 الس ات الطاسال  إذا را ل اتجابة بنع ل رت ميكر مشاحرطنا  طائجها؟ 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 
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  الس ات العاشر  رت رنا  آلياب ملعرفة متى حعا الفبة املسطهتفة تالشبابق لر اخلتماب املقتمة هل ؟ 

                            ع                       ال       

 الس ات ا ادي لشر  ما رم راس ا لياب؟ 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

  السعععع ات الثاين لشععععر  رت تعطقت أ  ما يقتم ه قطالك  مر عتماب للشععععباب فريت مر  ول  أ  أ  رنا  جهاب أعرى
 تقتم برامج مما لة؟ 

                            ع                       ال       

  الس ات الثالث لشر  رت يقتم قطالك  عتماب  برامج تطماش  مال أرتام الرؤية؟ 

                            ع                             ال 

 الس ات الرابال لشر  إذا را ل اتجابة بنع ل ريف تطقاطال راس اخلتماب مال الرؤية؟ 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

  الس ات اخلامس لشر  رت تطقاطال أ  تطعاحض السياساب/ الوامج/ املبادحاب املقتمة مر قطالك  مال ما يط  تقتمي  مر
 قطالاب أعرى؟

                            ع                             ال 
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  الس ات السادس لشر  إذا را ل اتجابة بنع ل سف ذلك 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

   السعععععع ات السععععععابال لشععععععر  رت رنا  سععععععياسععععععاب/ اسعععععع اتيجياب/ مبادحاب/ برامج ترالم اعطام االعطياجاب بناو لل
 اعطام املناطق؟ 

                            ع                             ال 

 الس ات الثامر لشر  ما رم راس السياساب/ االس اتيجياب/ املبادحاب/ الوامج املقتمة لل  عس  املناطق؟ 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

  الس ات الطاسال لشر  رت رنا  ما تر   إعافط  فيما يطعلق بقطاع الشباب؟  حتتل لر ذلك 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 
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.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

.............................................................................................................
......................................................................... 

 ( 2)م ح  رقم 

 قا مة مقا الت اليهات ذات ال القة  اوة الشباي

رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 المقا  ة

 اليهة االسم

  زاحة الثقافة االسطاذ الواو العورلم 1
 االسطاذ حممت السويل  2

 االسطاذ  ليت الراشت
  زاحة الرياعة

 االسطاذ بنتح السفري 3
 االسطاذ بتح العبيت

 االسطاذة ا مرية  وحة آت سعود

 السياعة زاحة 

 االسطاذ للم العمري 4
 االسطاذ أ ت بارو 

 ريبة ال في 

مشعععععععععععععععالت الزغيى ل متيرة االسعععععععععععععععطاذة  5
 برامج م سسة مسك

 بر امج مسك تبر امج الطنمية البشريةق

 حائت بر سعيت االسطاذ 6
  وحة اليوسفاالسطاذة 

 مررز بر امج جودة ا ياة
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العامة للمنشعععععععآب الخعععععععغرية  املطوسعععععععطة اهليبة  االسطاذة ريفاو العبت اللطيف 7
 تمنشآبق

 بر امج تنمية القتحاب البشرية االسطاذة بت ح الريس 8
  زاحة الطاطيط االسطاذ مر ا  ا ريب 9
  زاحة املواحد البشرية  الطنمية االجطمالية االسطاذ ا ت الزرراين 10
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 (3م ح  رقم )

 الشبايالمقا الت ل يهات ذات ال القة  اوة 

 :مقا  ة ومارة اليقامة 

متل مقابلة ا سعععععععطاذ الواو العورلم الوريت املسعععععععالت للسعععععععياسعععععععاب  االسععععععع اتيجياب بوزاحة الثقافة  ل عيث لرم ا سعععععععطاذ 
العورلم بنفسععععععععععععععع   أرت بأ   را  يعمت قبت أ  يلطاق بوزاحة الثقافة يف لتة جهاب مثت شعععععععععععععععررة أحامكو   زاحة الطاطيط 

وية الوطنية قبت أ  يط  د   مال بر امج تنمية القتحاب البشعععععععرية  أ ععععععععح يف بتاية عتيث  أ  االسععععععع اتيجية  بر امج تعزيز اهل
الوطنية للشعععععباب مت إلتادرا مر قبت بر امج تعزيز اهلوية الوطنية ر عتى مبادحاب راا الو امج  بعت د   مت توزيال مبادحات  

ا لوطنية للشباب مر  خي  بر امج جودة ا ياة الاي يعمت عالياً لل  تنفيلل  لتة برامجل  را ل مبادحة االس اتيجية ا
راس االسعععععععععع اتيجية مر عات لتة مبادحاب هت  الشععععععععععباب يف قطالاب لتةل رما أ عععععععععععح الفرا ب  املبادحاب اليت تبنارا 

ية الوطنية للشباب اليت س اتيجبر امج تنمية القتحاب البشرية فيما خيل ا  شطة اليت مياحسها الشباب يف املتاحس  ب  اال
تبنارا بر امج جودة ا ياة  اليت تررز لل  ا  شععطة الاسععفية اليت مياحسععها ر الو الشععباب عاحج أسععواح املتاحس  اجلامعاب. 
 ت ملزيت مر املعلوماب لر االسعع اتيجية الوطنية للشععباب اق ق ا سععطاذ العورلم الطواسععت مال ا سععطاذ حائت بر سعععيت املسعع   

لر راس االسععع اتيجية منا را ل ععععمر بر امج تعزيز اهلوية الوطنية  بعت ا طقاهلا إىل بر امج جودة ا ياةل  أ ععععح ا سعععطاذ 
لامال  القياداب يف الوزاحة أيضعععاً يف سعععر الشعععباب  أ   سعععبة  33العورلم أ  مطوسعععط ألماح املوظف  يف الوزاحة ال يطجا ز 

 11تيتا يف املناس  العليا  قاموا بوعال االس اتيجية الوطنية للثقافة  ا بثق لر الوزاحة  حت %50العامل  مر اال ال يبل  
مر برا ها موجهة للشعععباب  عاسعععة يف برامج سعععنالة ا فام  املوسعععيق   ا زياو  غريرال  لر الطبادت الثقايف  %90ريبةل 

 يط  اطاق   يط  العمت لل  برامج للطبادت الثقايف ملللشعععععععباب أ ععععععععح ا سعععععععطاذ العورلم أ  لتيه  برامج لابطعال الثقايف 
بعت.  أ ععععععععح أ  الوزاحة تعمت عالياً لل  اسععععععع اتيجية لطنمية املوار  باالتفاا مال  زاحة الطعلي ل  لر مسعععععععألة لمت الوزاحة 

ة  مسععطهتفة بشععكت مسععطقت أم بشععكت تكاملم  تعا   مال بقية اجلهاب . أ عععح ا سععطاذ العورلم أ  فبة الشععباب فبة ربري 
مر قطالاب لتيتة  امله  الطنسعععععععععععععععيق ب  راس اجلهاب عىت ال يكو  رنا  تكراح  أ  الوزاحة لل  اطاع لر رث  لل  
جهود  رالة الشععععععباب يف  زاحة الرياعععععععة  رالك تنمية املوار  يف م سععععععسععععععة مسععععععك  أرت لل  عععععععر حة الطنسععععععيق ب  مجيال 

وىل لة للشعععععباب تكو  ظثابة مظلة لكت املبادحاب اخلاسعععععة بالشعععععباب رما تطاجلهابل  يف حدس لل  اق اق ا شعععععاو ريبة مسعععععطق
سعععر ا  ظمة  الطشعععريعاب اخلاسعععة بالشعععباب . أ ععععح ا سعععطاذ العورلم أ  راا االق اق موجود منا ف ة  مت حفع  للجهاب 

ياس أ ر مبادحاب الوزاحة ألة قاملاطخةل رما مت تضمين  يف االس اتيجية الوطنية للشباب  سيط  مناقشط  مر جتيتل  يف مس
أ ععععععح ا سعععععطاذ العورلم أ   لتى الوزاحة أداحة  طخعععععة بطاطيط  قياس ا  ر للمبادحاب حبيث تضعععععال  مولة مر م شعععععراب 
ا داو لكت مبادحة  يط  تقيي  راس امل شععععععراب بشععععععكت حبال سععععععنوي  ذلك مر أجت ارطشععععععام اخللت  معاجلط .  أ عععععععح أ  

 اب املعياحية تطعا   مال  مولة مر البلتا  مثت سععنغافوحة  فنلنتا  أسععطو يا  رو   رو   عسعع  طبيعة الوزاحة  يف  ات املقاح 
 النشاط الاي خيل الشباب.
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رما أشاح ا سطاذ العورلم إىل أ   الوزاحة  تعمت لل  سر السياساب الثقافية ظا خيتم قطاع الشباب عيث مت العمت لل  
قطمل الوزاحاب  اهليباب ا كومية ألمات فنية لشععباب سعععودي   ذلك تشععجيعا هل الو اسععطخععتاح مرسععوم ملكم يقطضععم أ  ت

الشععباب  يط  العمت عالياً لل  سععياسععاب جتيتة ختتم اعطياجاب الشععباب عيث مت تأسععيس سععنت ا او لتل  املشععاحيال 
بطوفري "لتد مر  ر  اال طاج  ذلكالثقافية  متويلها رما يط  العمت لل  "جارس"   رم منطقة فنية ابتالية للرسععععع   الطخعععععوي

االمارر املاخععععخععععة للطخععععوير"ل رما يط  اسععععطقطاب الكفاواب ا جنبية املهمة لطتحي  الشععععباب  تعليمه  يف  االب لتة 
مثت سعععععنالة ا فام  يف  االب أعرى مثت الطنقي  لر اا احل  لر ارطمام الوزاحة باللغة العربية أ ععععععح ا سعععععطاذ العورلم 

ادحة للوزاحة را ل لباحة لر  مال امللك سعععععععلما  العاملم للغة العربية  مر أر  أرتاف  تعزيز اللغة العربية   اال طاج أ  أ ت مب
اب العامة.  قت مت  العاق ل النشععععععععرل   إلتاد اعطباحاب اللغة العربية لطكو  شععععععععرطا للطوظيف يف بعض اجملاالب مثت احملاماة

 فيما يطعلق  لالعربيةاجملمال  سعععععععطنطج لن  مبادحاب ععععععععامة لطعزيز اسعععععععطاتام اللغة  ا خعععععععوت لل  املوافقة لل  ا شعععععععاو راا
ين  العر ض الوزاحة داعلياً بالطأريت لل  رطابة مجيال حسعععائت الويت االلك    العربية تقوملل  اسعععطاتام اللغة  الن وبطشعععجيال 

 باللغة العربية.  لقت املسابقاب العربيةل اللغة باللغة العربية  رالك تشجال الوزاحة النشر باللغة العربية  ال مجة اىل

 

 )مقا الت ومارة ال ياضة )وكالة النشا ات الشبا اة 

متل مقابلة رت مر ا سععطاذ حممت بر فوزا  السععويل   ريت  زاحة الرياعععة املسععالت  متير لام النشععاطاب الشععبابية 
د ت  لشبابية الاي أرت بأ  الوزاحة معنية بالشباب لل  مسطوىاملكلف  ا سطاذ  ليت بر إبراري  الراشت متير لام الوامج ا

 لس الطععا   اخلليجم  رم ممثعت اململكعة لل  مسعععععععععععععععطوى اخلليج  جعامععة العت ت العربيعة  لل  مسعععععععععععععععطوى منظمعة الطععا   
الطنمية بشعععععععرية   اتسعععععععاممل  يطقاطال لمله  مال جهاب لتة روزاحة التاعلية   زاحة الخعععععععاة   زاحة اخلاحجية   زاحة املواحد ال

االجطمالية   زاحة الثقافة  مررز امللك سعععلما  للشعععباب  اجلامعاب  اجلمعياب  م سعععسعععاب اجملطمال املتين  إداحاب املناطقل 
فالوزاحة لتيها تعا   مال اجلامعاب  برامج جامعة الت ت العربية  يط  ترشعععععيح طاب  طالباب بشعععععكت مسعععععطمر لل  الوامج 

  شعععباب يف ختخعععخعععاب معينةل فالوامج تعطمت لل  الشعععباب الاير يطقتمو  بأفكاحر   مبادحاهت  راليت يقيموهنا لطمك  ال
املس  لو  لر تنفيارا  را ل الوزاحة رمظلة هل  تشرم لليه   توجهه   تسهت مهامه  لطنمية ح ق القيادة لتيه ل  أرت 

حاب  حيادة ا لمات  الططوعل  عققل بعض مباد بأ  برامج الشعععععععععععععععباب ختطلف يف  ات الطنمية املسعععععععععععععععطتامة  القوة النالمة
الشعععععععباب املرارز ا  ىل عليجيا  لربيا  املررز الثاين لامليال  بسععععععع اهل  لر متى تسعععععععليط  الضعععععععوو لل  تلك اجلهود الاميا 

ل  ل اتضععح أ   ال يوجت تسععليط الامم  جلهود  رالة الشععباب  منجزاب الشععباب فاتلام يف  زاحة الرياعععة ترريزس منخعع 
اجلا   الرياععععععمل  بسععععع اهل  لر مكا  إقامة ا  شعععععطة أفاد ا بأهنا تقام أ شعععععطة مطنولة للشعععععباب إما ميتا يا أ  يف قالاب 
الفنادا أ  يف قالاب الوزاحة  يط  اسععععععطاتام بيوب الشععععععباب للسععععععكر إذا را  الشععععععباب املشععععععاحر  يف ا  شععععععطة مر عاحج 

بأهن  يقيمو   حش لمت جلمال الشععععععععععععباب  ال عي  بآحائه   مناقشععععععععععععطه  يف الرياض.  بسعععععععععععع اهل   لر آلية لمله  أجابوا 
أفكاحر   برا ه   مبادحاهت ل رما أهن  يعملو  بناو لل  عطة سعععنوية فوامج السعععنة ا الية ختطلف لر السعععنة السعععابقة    
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 فبة  الث  ا وي  طابالوامج  املبادحاب مقتمة مر الشعععععععععععععععبابل  بسععععععععععععععع اهل  لر ألماح فبة الشعععععععععععععععباب أجابوا بأهن  مر 
اجلامعابل  بسعععععععع اهل  لر  جود آلية السععععععععطقطاب الشععععععععباب أعو  ا بأ   ال يوجت آلي ل  بسعععععععع اهل  لر  جود سععععععععياسععععععععة أ  
اس اتيجية للشباب ال توجت رنا  اس اتيجية أ  سياسة مكطوبة أ  منخو  لليها لطنظي  العمت لل  مسطوى عا  لل  

مر اململكة العربية السعععععععوديةل رما أ   ال يوجت لتيه  مسععععععطهتفاب  ال م شععععععراب لقياس  مسععععععطوى اجلهود املقتمة  املبا لة
ا داو  ال توجت آلياب السطقطاب الشبابل  بس اهل  رت يوجت لتيه  داعت اهليكت الطنظيمم سياساب  إجراواب أفاد ا 

لة أ  داول عيث أتضح مر عات املقاببأهن  يعملو  لل   عع  بالطعا   مال شررة تعراج دليت لاجراواب  م شراب لة
لتيه  فقط عطة تشععغيت غري مربوطة ظسععطهتفاب  اسعع اتيجية  يعملو  ظنأى لر  زاحة الرياعععةل رما أ   يطضععح أ  ال ريز 

 يف  زاحة الرياعة لل  اجلا   الرياعم.

 

 مقا  ة ومارة السااحة 

بيت  الطتحي  يف  زاحة السععععععياعةل  ا سععععععطاذ بتح العمتل مقابلة رت مر ا سععععععطاذ بنتح السععععععفري متير لام الطوط  
متير إداحة تخععععععععععمي   ختطيط برامج الطتحي  يف  زاحة السععععععععععياعةل  ا مرية  وحة آت سعععععععععععود متيرة إداحة الشععععععععععراراب يف  زاحة 

لسياعة ا السياعةل بتأ ا سطاذ بنتح السفري متير لام الطوط   الطتحي  للوظائف السياعية بطعريف بسيط لر اس اتيجية
 100للوسععععععععععوت إىل أرثر مر  2030 مر امل شععععععععععراب اليت هتتم الوزاحة لطاقيقها يف لام  2020اليت أطلقل يف أرطوبر 

مليو  زياحة للمملكة  الاي ينعكس لل  ترتي  اململكة لطخععبح  اعتة مر أفضععت مخس د ت سععياعية لل  مسععطوى العامل 
يف هناية  %10السنة القادمة بأرثر مر  5إىل  3سا ة الناتج احمللم مر  يطوقال أ  تسار  السياعة اقطخاديا  ذلك برفال م

 أععععام أ  أعت أرتام راس االسععع اتيجية فيما يطعلق بالشعععباب رو تنمية حأس املات البشعععري  توفري مليو  فرسعععة  2030
رامج منها بر امج مسعععععععععععطقت تسعععععععععععال ب 15 مر عاهلا مت إطاا تمبادحة أرلهاق  رم تنل لل   2030-2021لمت مر 

تسععععععطهتم  تتل  ا فراد  سععععععل برامج منها تسععععععطهتم  تتل  ح اد ا لمات  جزو مر راس الوامج مت البتو هبا راا العام 
 جزو مر رععاس الوامج مرتبط بععاالبطعععالل  جزو منهععا مرتبط بععالطععتحيعع  املنطهم بععالطوظيفل  جزو منهععا مرتبط بشعععععععععععععععهععاداب 

 طاخععععععععععععععخععععععععععععععاب السععععععععععععععياعية املطلوبةل  جزو منها مرتبط بطتحي  القادة املواطن  مرااللطماد االع افية اليت تعىن ببعض ال
اجلنسع ل  جزو منها مرتبط بو امج عفا ة الاي يهط  بطأريت  تتحي   حفال مهاحاب مجيال مر ر  يف الخعفوم ا مامية يف 

يافة  الفنادا   اتيواو  الضعحعلة السعائح  راا يطقاطال مال قطالاب ربرية جتال فمنظومة السعياعة ليسعل فقط مقطخعرة لل
 12بت تعمت مال قطالاب أعرى بناو لل  تخنيف منظمة السياعة العاملية  اليت أشاحب إىل أ  منظومة السياعة مرتبطة بعععععع

قطاع اقطخاديز فكت ما يرتبط برعلة السائح يعطو جزو مر منظومة السياعة  أرت بأ   زاحة السياعة تسطهتم يف برامج 
حفال مسعععععععطوى الولم مال شعععععععرراو ا يف القطالاب مثت  قطاع ا غاية  املشعععععععر باب  قطالاب ال في   قطاع  توط  الوظائف

تطبيقاب -كك ا تيتسعععععع-النقت الباري-ا ج  العمرة  قطاع الثقافة  قطاع الرياعععععععة  قطاع النقت بكافة فبات  يف تالطريا 
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  ل  رت راس القطالاب  عمت معها لر قرب لطخعععمي راالب السعععفر  السعععياعة  بعض تخعععنيفاب قطالاب الطجزئة-ا جرة
 برامج تتحي   حما لة االسطفادة مر الوامج اليت  عمت لليها عاليا مسطهتف  فيها ا فراد  ح اد ا لمات.

م هبتم توفري 2021-3- 19رما أعععععععام ا سععععععطاذ بنتح السععععععفري أ   مت إطاا  لة مسععععععطقبلك سععععععياعة يف 
 رم عطوة أ ىل  و املليو .   طابال أداو راس ا ملة مال مجيال شعععععععععععععععرراو ا  جبا   راس  ألف فرسعععععععععععععععة لمت هلاا العام100

ا ملة مت إطاا  لة إلامية تسطمر ملتة لام لطولية اجملطمال لطاس  الخوحة النمطية لوظائف السياعية  توعيح مسطقبت 
حاب  أععععععافل ا مرية  وحة بأ  لتى الوزاحة مباد قطاع السعععععياعة  توجي  حسعععععائت للمنشعععععآب  ا فراد  أ لياو ا موح  اجملطمالل

تعىن بالشعععععععععععباب  املواطن  يف منخعععععععععععة الطعلي  االلك  ين  مر الوامج الطتحيبية اليت تقتمها املنخعععععععععععة  ا ا  تبر امج الطتحي  
اب جلامعاب ثالسياعم  يقتم لشرير بر امج الك  ين تتحيى يف القطاع السياعمل  بر امج االبطعال السياعم تحسات بع

مطميزة يف اجملات السععععععياعمل  بر امج عفا ة  رو بر امج عا  بالخععععععفوم ا مامية للعامل  مباشععععععرة مال السععععععائح لطتحيبه  
 توليطه  بكيفية الطعامت مال السععععائح  إبراز قي  الكرم  الضععععيافة السعععععوديل  بسعععع اهل  لر متى تفعيت الئاة الا ا العام 

حة السعععععععياعة أعت املبادحاب تُاد  وع جتيت مر الوظائف  سعععععععمي  تا مر السعععععععياعمق  رو أفاد ا سعععععععطاذ بتح أ   لتى  زا
اجلهة املعنية بضععععبط ا مر يف الوجهاب السععععياعية ظا ال يطعاحض مال أ ظمة الت لة عيث أ  ا مر السععععياعم ليسععععل جهة 

ئاة نسععععيق مال  زاحة السععععياعة أطلقل المشععععرلةل رما أعععععام ا سععععطاذ بتح أ   بالطزامر مال إطاا الطأشععععرية السععععياعية  بالط
الا ا العام لطايف بعض السلورياب اليت قت ت  ر لل  املشهت العام  جتربة الزائر أ  السائحل رما أطلق أيضا بر امج عفا ة 

ب االاي يهتم إىل تنمية مهاحاب الطعامت مال الزائر أ  السعععععععععائح  راس الوامج اليت مت إطاقها هتتم إىل معاجلة السعععععععععلوري
اليت قت ت  ر لل  املشعععععععععععععععهت العام أ  قت ت  ر لل  جتربة الزائر أ  السعععععععععععععععائحل فأعت الوامج  يطلق للي  "أرلها" رو بر امج 
عفا ة يسععععععععععععععطهتم إىل تغيري بعض املفاري   السععععععععععععععلورياب لتى بعض أفراد اجملطمالل  أرت ا سععععععععععععععطاذ بنتح بأ  لمت  زاحة 

 ة.السياعة يطقاطال مال منشآب  قطالاب أعرى رثري 

 

 مقا  ة هاوة الت ماه 

متل مقابلة رت مر ا سععععععععطاذ للم العمري  ائ  الرئيس الطنفياي لاسعععععععع اتيجية  مكط  حتقيق الرؤية  ا سععععععععطاذ 
أ ت بادرو  متير الطاطيط االسعععع اتيجمل عيث بتأ ا سععععطاذ للم ب يضععععاق أ  ريبة ال في  لتيها اسعععع اتيجية أ ىل ظهرب 

مل  تعمت ريبة ال في  لل  تأسعععععععيس اسععععععع اتيجية 2019يف لام  م  أللر لنها  مت تعتيلها  اتععععععععافة لليها2017يف لام 
مل  اليت حتتد فعليا فر  الططوح  الطوظيف  املشعععععععععععععععاحرة 2021عتيثة ما زالل حتل اتجراو  ميكر أ  تظهر عات لام 

 تيثة ا للشعععععباب السععععععودي  اسعععععطهتافه   توظيفه   تتحيبه   اليت حتطوي لل   مولة مر املبادحابل  راس االسععععع اتيجية
ل  أععععععععام أ  ريبة ال في  تعت جهة مشعععععععرلة  منظمة للقطاع يف لتة بنود  مطوحة 2030تطماشععععععع  مال مسعععععععطهتفاب حؤية 

للقطاع يف لتة بنود  هتط  ب  يج اخلياحاب ال فيهية داعليا  عاحجيا  تقتميها للمسعععععععععععععععطهلكز فالثال لشعععععععععععععععرة مادة اليت 
ودة املعر ضل  لثا ة فالطشعععععريعاب هتط  بخعععععنالة ال في   حمطواس  حفال مسعععععطواس  جيشعععععملها تنظي  ريبة ال في  يعكس ا د اح ا
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رما تعىن بططوير الشععرراب  ا فراد العامل  يف قطاع ال في   علق فر  لنمو الشععرراب  اخلياحاب ال فيهية  زيادة ا طشععاحرا 
 اهل  لر  جود ال في  بشعععععكت رامت  مباشعععععرل  بسععععع ال  يج للاياحاب التاعلية  اخلاحجيةل فهيبة ال في  مسععععع  لة لر قطاع 

برامج  مبادحاب هلا لاقة بالشعععععععععععععععباب  ععععععععععععععععح ا سعععععععععععععععطاذ للم بأ  مر أبرز أرتام ريبة ال في  رو علق  ظائف للقطاع 
االقطخادي  البيبم مر  اعية  تطوير الوظائف  زيادة لتدرا للسعودي  مر  اعية أعرى  رو ميس الشبابل رما أ   لتى 

لمت ربري يف  ات الططوع بالطنسععععععععيق مال  زاحة املواحد البشععععععععرية  الطنمية االجطمالية ل عيث أ  الططوع يعت أسععععععععاسععععععععم  اهليبة
 حئيسم يف قطاع ال في  اللطمادس بشكت ربري لل  املططول  مر الشباب  يتل  فرسه   العامل  بشكت جزئمل رما أ  

نمية ات فهو غري موجود يف تنظي    ظام  أرتام اهليبةل إال أ نا  عمت لل  تلتى اهليبة ألمات رثرية غري مباشرة يف راا اجمل
القتحاب  علق الفر  الوظيفية لةشعععععاا  امل رلة للطوظيفل  بسععععع ات ا سعععععطاذ للم تلقاو الضعععععوو لر تقتمي ريبة ال في  

لوت الطمويلية شععععععباب؟ فيتير مر راس ا علوت متويلية لر اد ا لمات  رت اهليبة تعىن بطمويت املشععععععاحيال ال فيهية  رت املسععععععط
أفاد بأ   ال يقتم التل  بشععععععكت مباشععععععر  إاا د ح اهليبة مطوحير لقطاع ال في ل   سععععععع  لطمك   سععععععوت الشععععععرراب العاملة 
 تقطاع ال في  للبنو   اجلهاب الطمويليةل  علق منطجاب متويلية لتل  املشععععععاحيال ال فيهية الناشععععععبة للشععععععباب مر ح اد ا لما

بشعععععععكت مباشعععععععر  دل  أسعععععععااب ا فكاح اتبتالية يف  ات ال في  لتل  الشعععععععباب  النهوض ظشعععععععاحيعه ل  رنا  بر ا   
 حئيسي  لتل  الشباب  ح اد ا لمات  ا 

بر امج الطمويت  الاي يعىن بر اد ا لمات  تعمت في  ريبة ال في  مال بنك الطنمية االجطماليةل رما تعمت اهليبة مال  -1
 مج رفالة  الاي يعىن باملنشآب الخغرية  املطوسطة.بر ا

يع  لعتد مر بر عامج تحتعتيعاب ال فيع ق  أبعتع ف إطاابر عامج تطوير قعتحاب الشعععععععععععععععبعاب اتبعتاليعة يف قطعاع ال فيع   مت  -2
 ات  مت دلمه   قتم هل  برامج تتحيبية تطويرية لفطح فر  لمت هل ل رما أ  رنا   19الشععععععععععععععباب السعععععععععععععععودي يف 

ط  بتل  املوروب  مر أسعععععععععععععععااب اهلوياب  ا فكاح اتبتالية يف  االب معينة اليت هلا لاقة بقطاع ال في  برامج هت
 بعتة طرا مر عات شرراو ا يف برامج الططوير يف اجلامعاب  املعارتل  اجلهاب الطمويلية.

ة هتط  باملوار  ا دائية ال  لكر  زاحة الثقاففتل  املوار  يف ريبة ال في    زاحة الثقافة مطقاحبة رثريا لطقاحب  االهتم 
لةفراد مر ممثل  أ  لازف  لل  املسعععاحقل يف ع  ريبة ال في  هتط  بأسعععااب املرارز ال فيهية أ  مشعععغل  ا لعاب أ  مر 

اليت هت  ريبة  ةلتيه  تقنياب معين  ميكر سععععععععنالة ترفي  مر عاهلا  حتويلها لنشععععععععاط  فعاليةل  مر أبرز حما ح االسعععععععع اتيجي
ال فيع   توجههعا يف الف ة القعادمعة رو اسعععععععععععععععطعتامعة قطعاع ال فيع   متكينع  بعتل  مر القطعاع اخلعا   تقليعت العتل  ا كوممل 
 بالسعععع ات لر متى اسععععطفادة الشععععباب بشععععكت مباشععععر مر منخععععة فر  اليت متنح الراغب  اسععععطبجاح أمارر تقامة فعالياب 

ريبة فيها لمت اهليبة مال  زاحة الشععع    البلتية  القر يةز أفاد ا سعععطاذ للم أ  العمت تكاملم   ملشعععاحيال ترفيهية  اليت يطقاطال 
ال في  بوسععععفها شععععريك حئيسععععم يف املنخععععة عيث لملل لل  إلطاو تخععععاحيح  مارر غري مسععععطغلة لاُاح  اتاعطها تقامة 

ت االجطمالم ملسععععععالتة ال في  يف  سععععععائت الطواسععععععفعالياب ترفيهية  يط  ال  يج  الطسععععععويق ملنخععععععة فر  يف عسععععععاباب ريبة 
الشععععععباب السععععععطغات الفر  لطميز أسعععععععاح ا حاعععععععم  توزيعها اجلغرايف الرائال يف مجيال مناطق اململكةل  بالسعععععع ات لر متى 
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 تفعيت مبادحة ريبة ال في  اليت أطلقل  تطعلق بالطتحي  الطعا ين مال طاب  طالباب اجلامعة يف الفخعععععععععععععععت الخعععععععععععععععيفمز أفاد
ا سعععععععطاذ للم مت تفعليها يف الف ة الخعععععععيفية ا اليةل عيث بتأ فعليا اعطياح املطقتم ل رما أععععععععام ا سعععععععطاذ للم أ  ريبة 

ألف  ظيفة مباشععععععععععععععرة للموظف  العامل  يف اجملاالب ال فيهيةل   ظائف غري مباشععععععععععععععرة  400ال في  تسععععععععععععععطهتم أرثر مر 
لرباب املأروالب -فيهية خللق فر  هل  مر عات تأقسععععععععععام البيال الطجاحية للعامل  يف اجملاالب املخععععععععععاعبة لة شععععععععععطة ال  

 املسععععععععععوق  لة شععععععععععطة ال فيهية  العامل  لل  اخلتماب اتعععععععععععافية راخلتماب الطقنية مر مراقبة  مطابعةل  إمجا  -املطنقلة 
مر أرتام ريبة ال في  متك  ل رما أععععععععععععام أ   2030الوظائف اليت  طمح لطاقيقها أرثر مر مليو   ظيفة حبلوت لام 

م أ  ا ضععععععععععععوح النسععععععععععععائم مر 2019املرأة  إلطاورا فر  مطسععععععععععععا ية يف الطوظيفل  قت سععععععععععععتح يف تقرير ريبة ال في  لام 
ل  تعمت ريبة ال في  لل  تنويال اخلياحاب ال فيهية لططناسععععععععععععع  مال مجيال حغباب %50العاماب يف قطاع ال في   سعععععععععععععت إىل

مر الفعالياب موجهة  فراد اجملطمال بشععكت منافض جتا مر  %80مال  تلى اعطياجاهت ل عيث أ   مسععطوياب أفراد اجملط
 حياالب  أعيا ا  اين. 10إىل  30

 بس ات ا سطاذ للم أ   مر عمر مسطهتفاب ريبة ال في  أ  تكو  اململكة لاشر  جهة سياعية لل  مسطوى العامل   
رععا ععل ا بععاب ربري ت طععاجنععا عيععاحاب ترفيهيععة مطميزة   2019 ز أفععاد بععأ  ريف تكو  مواجهععة مثععت رععاا الطاععتي  حتقيقعع

 جاذبة مسععععععطهتف  فيها العامل فلتينا شععععععرراب تنفا الفعالياب ظسععععععطوى لا   لتينا أفكاح متيز السعععععععودي  لثقافطه  العالية 
ة ح ا اململكةل  راا أدى لطغري  جه الطاله  لل  العامل  الاي مييزر  فمباب ااالم مر الز اح مر د ت العامل الاير زا

 ظر املسععععطثمرير  حغبطه  يف اسععععطهتام السععععوا السعععععودي  التعوت ل   االسععععطثماح في ل فاهلتم مشعععع   مال رت مر ريبة 
ال في   سعععععععنت ا االسعععععععطثماحاب العامة   زاحة السعععععععياعة   زاحة الثقافة بوامج يف  يوم  البار ا  ر  القتية لطوسعععععععيت حمطوى 

احز للعاملل  أرت االسعععععععععطاذ للم بأ  االسععععععععع اتيجية ا تيثة تسعععععععععطهتم رافة مناطق اململكة لطنمية البيبة الطاطية سععععععععععودي ب
مسطتامة فيهال رما أ  رنا  لمت مال ريبة تطوير منطقة لسري  ريبة تطوير منطقة مكة املكرمةل عيث يطقاطال لمت ريبة 

التاعليةل  زاحة الثقافةل  زاحة السعععععععععععععياعةل  زاحة املواحد البشعععععععععععععرية  الطنمية ال في  مال جهاب لتة منهاز إماحاب املناطقل  زاحة 
االجطماليةل  زاحة الشععع    البلتية  القر يةل الطأميناب االجطماليةل بنك الطنمية االجطمالمل سعععنت ا االسعععطثماحاب العامةل 

للم بأ   للطواسععععت معه ل  أفاد االسععععطاذ  يط  الطنسععععيق ب  تلك اجلهاب باسععععطمراح مر عات إداحة الشععععرارة االسعععع اتيجية
رنا  اعطام ب  املت  مر  اعية عج  املت   القتحة الشععععرائية يف املنطقة   ولية االرطمام فهنا  مناطق تفضععععت فعالياب 
 قافية  تعليمية  مناطق أعرى تفضععععععععععت فعالياب ذاب طاقة ألل   أرو مر عيث املسععععععععععطوى  النولية  لكر اهلتم  اعتل 

را ج را ل برامج تطويرية للشباب للمشاحرة بفعالية  تقتمي أفكاح إبتالية يف ال في   دل  تنفيا تلك ا فكاح  تطوير  الوام
 مت قياس تفالت الشعععععباب الكبري مر عات  سعععععائت الطواسعععععت االجطمالم فوامج ريبة ال في  تاقم ارطمام  قبوت ربري جتا 

مك  أ   قت مت ختخيل إداحة راملة لططوير القتحاب البشرية يف قطاع ال في  لطمر الشباب السعوديل  أفاد ا سطاذ للم ب
الشعععععععععععععععباب مر عات دحاسعععععععععععععععة جت ى الوامج  املبادحاب اليت تقتمها ريبة ال في   قياس فعاليطها  أعا الطغاية الراجعة مر 

رامج مر سعععععطفيتير  لما قتم هل  مر بالشعععععباب هبتم الططوير  الطاسععععع   أفاد أيضعععععاً أ  رنا  تقاحير مفخعععععل  لر آحاو امل
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 اعية حمطوى اجلودة  الكمية  لر املشعععععععععععععععاحيال اليت طرعل للطأرت مر فعالية الطنفيا  الفائتة اليت عرجوا هبال  مر  اعية 
 الطاتياب أفاد ا سطاذ للم بأ   مر الطاتياب لل  املسطوى القري  يعت روح  ا  آ احس السلبية ماديا اليت علفها لل  رثري
مر الشععععررابل  لل  املسععععطوى البعيت تاليت الخعععععوباب لتعوت املسععععطثمرير يف قطاع ال في  حمليا  لامليا لرفال جودة احمللمز 
 تطوير الشععععرراب  اورا  متكينها بعت جائاة روح  ال  قلة أ  ععععععف الوامج الطاخععععخععععية لططوير الشععععباب يف قطاع ال في  

 مخععععععععععممو  -بري إداحة املشععععععععععاحيال ال فيهية  رو يعت  ات  الت  ر -طاطيط إىل الطنفيامثت تنظي  الفعالياب ال فيهية مر ال
طويررا لطكو  حملية  برامج ختخخية أيضا للعامل  بالطقنية عيث  طاج لط-اخلوة  جتربة العميت أ  الزائر  تطويررا  حتسينها

طقر للاوة يف لطاطيةل  أ  قطاع ال في  يعت  اشعععععععئ  يفبتال مر اسعععععععطرياد الطقنياب مر اخلاحجل إععععععععافة لطاتي متويت البنية ا
 تخمي   تنفيا  عورمة املشاحيال ال فيهية.

 

 :مقا  ة   نامج ل دة الحااة 

يف البتاية متل مقابلة املشعععرم لل  اسععع اتيجية الشعععباب يف مررز بر امج جودة ا ياة االسعععطاذ حائت بر سععععيتل عيث 
حتتل االسععطاذ حائت لر االسعع اتيجية الوطنية للشععباب اليت ا طلقل يف بتاياهتا مر  زاحة االقطخععاد  الطاطيط َث ا رلل إىل 

ر  اعية االس اتيجية إىل مررز بر امج جودة ا ياةل  ال زالل يف املرعلة ا  ىل م بر امج تعزيز الشاخية الوطنيةل َث ا طقلل
املراجعة  الطاليت  مواومطها داعلياًل فاالسعععع اتيجية بنيل مال شععععررة اجنبيةل   عععععال هلا  مولة متعابل  اا  تررز أرثر 

نفسععيةل ثت تاملشععكاب الخععايةل  املشععكاب اللل  بناو مبادحاب للشععبابل  يط  مناقشععة الطاتياب اليت تواج  الشععباب م
 لتم اسععععطثماح  قل الفراغل  تغرياب سععععوا العمتل  تسععععاحع الطغرياب االجطمالية بسععععب  الطقنيةقل  مت حتليت راس اجلوا   
بعت االجطماع مال لتد مر اجلهاب اليت تعمت يف  ات الشععععععبابل  ي رت لل  أ  االسعععععع اتيجية حرزب   بشععععععكت أرو لل  

قل  أتضح بعت حتليت عخائل الشباب أ  راا اجليت يطمطال بعتد مر اخلخائل أ ها 34-15تدة  ر  مر لمر تفبة حم
الطأر   االسعععععععطعتاد للطغيري  جيت مفع  با ياةل  جيت يفضعععععععت ا ياة الخعععععععايةل  مت الوسعععععععوت إىل مخسعععععععة تطلعاب مرتبطة 

جية رو الشعبايب العاململ  أرت بأ  رتم راس االسع اتي ظ شعرير حئيسعي  لةداو   ا م شعر مسعك للشعباب  م شعر الطنمية
ق شاب  شاب  م  رير يف العامل العريبل  تطمح راس االس اتيجية 1000ق مليو  سالة إ رائيةل  سنالة ت50الوسوت إىل ت

تد مر لبأ  تكو  اململكة العربية السععععودية ععععمر قائمة أفضعععت الت ت لقضعععاو مرعلة الشعععبابل  أرت لل  أ   را  رنا  
الررائز هلاس االس اتيجية مر أ ها "اسطثماح شغف الشبابل  إلتاد  تطوير الشباب رقادة  طمعيةل  تشجيال اط سام 
مطواز ل  تعزيز عس املواطنة العامليةل  ترسيت اال طماو الوطمل"ل  ا طلق مر ذلك عزمة أ لية مر املبادحاب مر أجت الوسوت 

ادحاب "مبادحة مسععا تة الشععباب مر الناعية النفسععيةل  مبادحة بناو اط عياة سععام مطواز ل إىل املسععطهتفابل  مر راس املب
 إُاد مررز مطاخععععل لطاسعععع  الطشععععريعاب اخلاسععععة بالشععععبابل  فطح الفر  للشععععباب تظهاح إبتالاهت ل  سععععنالة القادة 

خععات رة مال  زاحة التاعليةل  مبادحة إيالشععباب  إشععراره  يف سععنالة القراحل عخععا ة اجملطمال  الشععباب مر املاتحاب بالشععرا 
الشعععباب العاملم بالشعععباب السععععودي  إظهاح ا ضعععاحة احمللية هل "ل  أرت االسعععطاذ حائت بأ  مررز بر امج جودة ا ياة ال يزات 
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سطوى مليقوم بعمت مراجعة لاس اتيجيةل  أ  االس اتيجية مل تأعا عطواب الطنفيا عىت اا ل  سيط  العقاً إقراحرا لل  ا
الوطملل فاالسععع اتيجية أعت مبادحاب مررز بر امج جودة ا ياةل إععععافة إىل أ  العمت لل  االسععع اتيجية يسعععطلزم الطعا   مال  
رافة القطالابل  أرت االسعععععععععطاذ حائت بأهن  مهطمو  بكت التحاسعععععععععاب العلمية يف  ات الشعععععععععباب لاسعععععععععطفادة منها يف بناو 

ذة  وحة اليوسعععععععععععععععف املتير الطنفياي يف قطاع االلمات يف بر امج جودة ا ياة أ  رنا  املبادحاب القادمةل  أرتب االسعععععععععععععععطا
ل عيث أ  بر امج 2030مبادحاب مطاخخة ظررز جودة ا ياة  مسطقل  لر بر امج جودة ا ياة املنطلق مر حؤية اململكة 

او اهلواياب عيث عيث يهط  املررز ببن جودة ا ياة يعطو حتل مظلة الو امجل فالكثري مر املبادحاب تسعععععععععطهتم الشعععععععععبابل
رنا  ما يسعععععم  بعععععععععععععععععععع تقطاع اهلوايابق عيث تأسعععععس ريكت تنظيمم هلاا القطاع  اهلتم من  تسعععععهيت إبراز اهلواياب لتى 
الشعععباب  متك  ا خعععوت لل  ال اعيل  ا اععععناب  التل  املادي مر عات إطاا منخعععة تسعععم  تبوابة را يق عيث 

 اهلوايابل  راس املبادحة سطكو  منخة  طنية مطاخخة للهواة  بالطعا   مال رافة اجلهاب ذاب العاقة. يطبىن املررز مماحسم 

 

 :مقا  ة   نامج ئنماة القدرات البش ية 

ك املواطر و امج يسعععععععععععع  إىل أ  ميطلبأ  ال ائ  حئيس بر امج تنمية القتحاب البشعععععععععععرية أرتب الترطوحة بت ح الريس 
فسعععععة لاملياًل مر عات تعزيز القي ل  تطوير املهاحاب ا سعععععاسعععععية  مهاحاب املسعععععطقبتل  تنمية املعاحم. قتحاٍب متكن  مر املنا

يررز الو امج لل  تطوير أساس تعليمم مط  للجميال يسه  يف غرس القي  منا سر مبكرةل  حتضري الشباب لسوا العمت 
تى ا ياةل  دل  ة مهاحاب املواطن  لو توفري فر  الطعل  ماملسعععععععععععععععطقبلم احملل   العاململ  تعزيز  قافة العمت لتيه ل  تنمي

 قافة االبطكاح  حيادة ا لماتل مرتكزاً لل  تطوير  تفعيت السععععياسععععاب  املمكناب لطعزيز حيادة اململكة.  سععععينطلق الو امج 
االسععععطاذة أرتب ك ؟ اسعععع اتيجياب عاسععععة بالشععععباب يف قطالل  عوت ما إذا رنا  2021حتياً يف الربال الثالث مر لام 

ل سععععععياً لططوير 2030يأيت إ شعععععاو بر امج تنمية القتحاب البشعععععرية رأعت الوامج املسعععععطات ة لرؤية اململكة بأ    بت ح الريس
قتحاب مجيال مواطمل اململكة العربية السععععععععوديةل  لطاضعععععععرير  للمسعععععععطقبت  اغطنام الفر  اليت توفررا االعطياجاب املطجتدة 

ملسعععععطوي  احمللم  العاملم. عيث سعععععريرز بر امج تنمية القتحاب البشعععععرية لل  تعزيز القي   تطوير املهاحاب  املطسعععععاحلةل لل  ا
املعاحم يف  طلف اجملاالب. مما ميكر املواطر مر املشعععععععاحرة يف الطنمية االقطخعععععععادية   تنميةا سعععععععاسعععععععية  مهاحاب املسعععععععطقبت 

 االجطمالية  الثقافية حملياً  املنافسععععععععة يف سععععععععوا العمت لاملياًل  عوت ما إذا رنا  برامج أ  مبادحاب عاسععععععععة بالشععععععععباب يف 
اطاق   الطخعععريح هبا  ظرا ال  الو امج مل يط  قطالك ؟ أرتب االسعععطاذة بت ح الريس بأ    ع  يوجت مبادحابل لكر مل يط 

 حفال  بعت.  لكر رنا  مبادحاب هتط  بططوير الطعلي   االرطمام جبودت   بططوير القائم  للي ل  تطوير مهاحاب الشعععععععععععععععباب 
 رمسعععطوى رفاوهت  لطلى اعطياجاب سعععوا العمتل السععع ات الثامر  رت يط  تطبيق م شعععراب قياس ملعرفة متى االسعععطفادة م

ال يوجت م شععععععراب سععععععوى معتت الطوظيفل  عوت ما إذا رنا  بأ    راس الوامج  املبادحاب؟ أرتب االسععععععطاذة بت ح الريس
آلياب ملعرفة متى حععععععععا الفبة املسعععععععطهتفة تالشعععععععبابق لر اخلتماب املقتمة هل ل أرتب االسعععععععطاذة بت ح الريس بأ  معايري 

م اجلهاز الطعليمم  املهمل  الطققياس حعععا املسععطفيتير تعطمت لل  معتت الطوظيف    مل. أما يف اسععطقطاب سععوا العمت خلُر
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عالة  جود  سبة مر الشباب العاطت لر العمتل  مجيال اجلهاب تعمت  تطعا   مال الو امج  لطهيبة ر الو الشباب للتعوت 
راس   ول  للشعععععععبابل  أ القطاع فريت مر  يقتم بأ  ما  االسعععععععطاذة بت ح الريس  موائمة ملططلباب سعععععععوا العمتل  أرتب 

مر ععمر أرتام الرؤية حفال جودة ا ياة للمواطن ل  جودة ا ياة رنا مرتبطة عيث أ    الوامج تطماشع  مال أرتام الرؤية
ظوعععوع برفال مسععطوى الطعلي ل حفال رفاوة الشععباب  إُاد فر  لمت جيتة تطناسعع  مال مهاحاهت   م راهت ل  أعععافل أ   

امل الو امج بشععععععععععععكت رامت اىل اال ل  لكر الو امج قائ  لل  تخععععععععععععمي  مبادحاب  طلفة   مطنولة يف الواقال مل تطضععععععععععععح مع
ظاطلف اجملاالب. مثا مبادحاب للمواحد البشععريةل  مبادحاب للطعلي   غريرال  يط  توجي  املبادحة لل  عسعع  ختخععخععها اىل 

قابلة ا  املبادحاب تخعععععععععععم  يطضعععععععععععح مر امل   وجيهها لوزاحة الطعلي لالقطاع املعمل هبا. ف ذا را ل املبادحة هتط  بالطعلي ل فيط  ت
لل  اسعععععععععاس حتليت الوععععععععععال الرارر للمواطن  مر عيث جودة الطعلي   تناسعععععععععب  مال اعطياجاب سعععععععععوا العمت. بعت حتتيت 

املواطن  يف ب االعطياجاب يط  تخعععععمي  املبادحاب. مل تطضعععععح سعععععوحة املبادحاب بعتل  لكر بر امج تنمية املواحد البشعععععرية يهط 
مجيال فباهت  العمريةل منا سععععر الر عععععة اىل ما بعت الطقالت. مثال مر ارتام الو امج حفال  سععععبة االطفات امللطاق  ظرعلة 

بر امج تنمية املواحد البشعععععععععععرية يهط  جبميال الفباب العمرية.  لكر فيما   أععععععععععععافل بأ ل ٪90اىل  ٪20حياض االطفات مر 
 يهط  بطقتمي املبادحاب لططوير الطعلي  ليطناس  مال اعطياجاب سوا العمتخيل مرعلة الشبابل فهو 
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 :مقا  ة مسك ال ا ية 

  جود  ظام أ  سياسة عا  ل  ا تيث معها عوتل متيرة برامج م سسة مسكالزغىمتل مقابلة االسطاذة مشالت 
 را  يف املاعم ترريزرا فقط لل  تطوير مهاحابأرتب بأ    ع  يوجتل عيث أرتب أ     بالشباب عمر لمت قطالك ؟

ل مت تطوير اخلطة االسععع اتيجية لطشعععمت أحبعة 2020اجلامعة. عات لام  تما بعالشعععباب يف لمر اجلامعة  مرعلة الطوظيف 
ري ححبيةل غاالجطمالية  الاي يهط  بامل سعععسعععاب ال  املسعععا ةحما ح حئيسعععية. أ هلا ل تطوير املهاحابل  حيادة ا لماتل اخلتمة 

 قسععع  القيادة  إلتاد القادةل  أ  الوامج اليت تقتمها مسعععك تعطمت لل  عسععع  املرعلة اليت ينطمم هلا الشعععاب مر مرعلة 
ب لطاو الشعععععععععععععباب املنضعععععععععععععم  املهاحاب الازمة  College Prepالثا ويةل  رو بر امج اتلتاد للمرعلة اجلامعية أ  ات 

نععا  ر اعطيععاح الطاخعععععععععععععععلل  لععتد املنضعععععععععععععععم  ملثععت رععاا الو ععامج ربريل  عوت مععا إذاللطقععتمي لل  اجلععامعععاب العععامليععةل   
أرتب االسطاذة مشالت بأ    ع  يوجت اس اتيجياب عاسة بالشباب عيث  اس اتيجياب عاسة بالشباب يف قطالك ؟ 

 فبة الشباب  اا  مسك تعمت لل  تطوير برا ها لطشمت 2020مسك را ل تسطهتم الشباب بشكت لام اىل لام أ  
  سعععععنالة القادة الاي قت ال يكو وا مر ععععععمر الشعععععبابل هتط  منشعععععآب بطعلي  الشعععععباب لر طريق النشعععععاطاب  ليس لر 
طريق الطعلي  الطقليتي عيث ا  مسععععععك هتط  بططوير املهاحاب النالمة يف اجلامعة   معلوماب لر القيادة  غريرا للطاضعععععري 

لر االحشععععععاد الوظيفم فيما بعت الطاخععععععل  رم تقتم لطاب اجلامعاب بعت للتعوت لسععععععوا العمت. رما ا  رنا  برامج 
اعطياحر  الطاخعععععل. ظعىن ا  طاب اجلامعاب تسعععععطهتفه  مسعععععك لر طريق بر امج توجيهه  للطاخعععععل املناسععععع  قبت 

يت تقتمها مسك الوامج الاجلامعةل  توجيهه  للوظيفة املناسبة بعت بتو التحاسة اجلامعية.ل  أعافل االسطاذة مشالت بأ  
تعطمععت لل  عسعععععععععععععععع  املرعلععة اليت ينطمم هلععا الشععععععععععععععععاب مر مرعلععة الثععا ويععةل  رو بر ععامج اتلععتاد للمرعلععة اجلععامعيععة أ  ات 

College Prep  ب لطاو الشباب املنضم  املهاحاب الازمة للطقتمي لل  اجلامعاب العامليةل  اعطياح الطاخلل  لتد
اب  ختريج املسعععععطفيتير يأعا سعععععنط    خعععععف للطاريجل  الو امج الثاين الاي يقتم لطاملنضعععععم  ملثت راا الو امج ربريل 

اجلامعة بر امج يعل  الطاب اخلواب الازمة  املهاحاب النالمة مثت الطواسععععت  غريرا ليكو  جارزا لسععععوا العمت لر طريق 
ل   طالبة يف السععنة. الو امج الثالث طا 150مماحسععة  شععاطاب مر عات لقت  يماب تتحيبيةل  يسععطهتم راا الو امج 

جامعة يف العامل. الو امج الرابال  50رو بر امج الزمالة الاي يسعععععععععععععطهتم الطاب يف عاحج اململكة املنضعععععععععععععم   فضعععععععععععععت 
يسععععععطهتم الشععععععباب لططوير مهاحاب القيادة لنت دعوهل  سععععععوا العمتل  فكرة راا الو امج رو أ  رنا  قطالاب جتيتة 

ت قطاع السعععععععياعة  القطاع الخعععععععام  غريرال  راا الو امج يقوم ب لتاد القياداب الازمة. رما ا  مسعععععععك  يف عالة او مث
ك  عيث ا  لتد القياداب مر النساو قليتل  الرؤية هتتم إىل مت أروهتط  اىل اسطهتام ات ال يف برامج القيادة بشكت 

واو سطهتم مر لتي  عوة فوا العشر سنواب يف القيادة. بر امج عاملرأة. رما يوجت بر امج إلتاد القادة الطنفياي   راا ي
الوطر  راا بر امج مل يط  إطاق  بعتل  لكر يف طوح اتلتاد. رالك يوجت بر امج سععععععناع املسععععععطقبت  رو بر امج مخععععععم  

  رة يف مسطقبتألف سعودي يف اجملاالب  املهاحاب امل   100عخريا مر م سسة مسك اخلريية بشكت فريت تلتاد  جتهيز 
العمت. تأيت راس املبادحة اسعععععطجابة مر امل سعععععسعععععة يف املسعععععا ة يف هتيبة الشعععععباب للطكيف مال الطغرياب املطسعععععاحلة يف الطاوت 
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الرقمم  الطقنياب ذاب ا  ر لل  مسطقبت العمت يف رت القطالاب. يسالت راا الو امج يف متك  الشباب  الشاباب مر 
 الطكنلوجيانولوجية يف اململكة العربية السعودية اسطعتادا لوظائف املسطقبت اليت تعطمت لل  الطقنية   الطقتم  بناو البيبة الطك

 عوت متى تطبيق م شععراب قياس ملعرفة متى االسععطفادة مر راس الوامج  املبادحاب؟ أرتب االسععطاذة مشععالت بأ   
ل قياس ا  ر يكو  برفال 2030 امج. فمثا قائت تعطمت مسعععععععععك يف قياس ا  ر  فقا للو ال يوجت م شعععععععععراب حمتدةل  لكر 

املهاحاب. بر امج اتلتاد للجامعابل يكو  قياس ا  ر رو  ولية اجلامعاب اليت مت القبوت فيها. برامج اتلتاد عات ف ة 
ة متى حععا رفآلياب ملعاجلامعةل يكو  قياس ا  ر لر طريق قياس معتت الطوظيف بعت اال طهاو مر الو امجل  عوت  جود 

 الفبة املسطهتفة تالشبابق لر اخلتماب املقتمة هل ؟ 

أرتب االسعععععععععععععععطاذة مشعععععععععععععععالت بأ  قياس اال ر مه  ملسعععععععععععععععك ال  الوامج مكلفة  رثريةل بقياس ا  ر يف رت الوامج 
ياسععع  ق  مسعععكناب للوسعععوت لة ر الاي تسعععع  إلي  مسعععك. فا مر يعطمت لل  الو امجل مثت بر امج القادة يعطمت اال ر يف

أرتب أ   مر ععمر أرتام  2030لل  تطوير مهاحاب القيادةل  ركاا.  يف سع اهلا لر متاشعم الوامج مال حؤية اململكة 
الرؤية التاد القادة  متك  املرأةل لالك يف برامج القادة  برامج اعرى  طلفة تسععطتل  لقبوت  سععبة ألل  مر ات ال  ذلك 

لعمت.  أ   ال يوجت تقاطال مال جهاب أعرى ال  مسعععععععك منشعععععععأة تعمت لل  تطوير لرفال  سعععععععبة مشعععععععاحرة املرأة يف سعععععععوا ا
املهاحاب للمسطفيتير  دلمه ل  أرتب بأ  عتماب مسك مقتمة للجميال  يسططيال اجلميال الوسوت خلتماهتا لر طريق 

اليت أجرب املقابلة.  ةاملوقال اتلك  ين. بالنسعععععععبة لة ظمة  اللوائح اليت تعطمت لليها مسعععععععك غري  اععععععععاة بالنسعععععععبة للموظف
 أعععافل أ  رنا  سعععوبة يف اال ضععمام لوامج مسععك مثت برامج مسععك باللغة االجنليزيةل لالك مسععك تعمت لل  الطنويال 
يف الوامجل عيث مت إطاا بر امج م عرا لر تطوير املهاحاب باللغة العربية.ل  بشععععععععععععكت لامل مسععععععععععععك تسععععععععععععطهتم تطوير 

ب  قيود  تال يوجل  راا الو امج 2030مر الوامج املسععطقبلية بر امج التاد قادة املسععطقبت  املهاحاب  تطوير القادة. رما ا 
سعععنة يف القيادة  بالطا  غالبا سعععيكو  لمر امللطاق  ب  ربريل  راا  15اىل  10لمرية  لكر يسعععطهتم شعععال لتي  مر 

كو  مال منظماب لاملية معر فة  لكر ال ي بالشعععععععرارةالو امج يسعععععععطهتم اخلوة ارثر مر العمرل  التاد راس الوامج يكو  
 اتها  اعح    ملكية راس الوامج  ملكية حمطوياهتا مملو  ملسك.

 

 :مقا  ة منشآت 

أرتام  يف منشعععععععععآب اليت أرتب بأ   مر الطاطيط االسععععععععع اتيجم اللطيف متيرمتل مقابلة االسعععععععععطاذة ريفاو العبت 
تعمت  طوسطة يف اململكة  دلم   تنميط   حلايط   فقاً  فضت املماحساب العاملية.منشآب تنظي  قطاع املنشآب الخغرية  امل

"منشعععآب" لل  إلتاد  تنفيا  دل  برامج  مشعععاحيال لنشعععر  قافة  فكر العمت ا ر  ح ق حيادة ا لمات  املبادحة  االبطكاحل 
ري ريول إىل جا    عععععععال السععععععياسععععععاب  املعاي تنويال مخععععععادح التل  املا  للمنشععععععآبل  حتفيز مبادحاب قطاع حأس املات اجل

لطمويت املشععععاحيال اليت تخععععنف لل  أهنا مشععععاحيال سععععغرية  مطوسععععطةل  تقتمي التل  اتداحي  الفمل للمنشععععآب  مسععععا تهتا يف 
املنشععآب  ت الطسععويقية  املواحد البشععرية  غريرا.  مر أرتافها االسعع اتيجيةل رم ا عا بي املالية تنمية قتحاهتا اتداحية  الفنية 
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.  لل  عسععععععع  اعخعععععععائياب 2030مر الناتج احمللم حبلوت  %35الخعععععععغرية  املطوسعععععععطة لطكو  حمر  اقطخعععععععادي يشعععععععكت 
مر الوظائف رم مر املنشععآب  ٪60إىل  ٪28ل اململكة  سععلل اىل حفال إ طاجية املنشععآب الخععغرية  املطوسععطة مر 2018

 لرنا  اسعععع اتيجياب عاسععععة بالشععععباب يف قطاله تب بأ   الخععععغرية  املطوسععععطة لالك مر امله  دل  راس املنشععععآبل  أر
را ل املنشعععآب الخعععغرية مر الخعععع  لليها الطوحيتل رالك سععععوبة يف الطمويت  الوسعععوت للبنو  عيث را  الطمويت عيث  

ل  مل يكر رنا  تبمل لر اد ا لمات  ال يوجت رنا  دل  ٪2مر البنو  للمنشعععععععععآب الخعععععععععغرية  املطوسعععععععععطة تخعععععععععت فقط اىل 
رلاب  عاععععععناب ا لمات  ال تشعععععجيال االبطكاح. لالك لملل منشعععععآب اىل العمت لل  العتيت مر املبادحاب. لتيها ملسععععع

العتيت مر املبادحاب اليت تتل  قطاع ا لمات الناشععئل مر عععمنها مبادحة إ شععاو مرارز دل  املنشععآب الخععغرية  املطوسععطةل 
 يةل  تعزيز  قافة حيادة ا لمات. رما أ  رنا  مبادحاب اسعععاسعععية مثت  دل  املنشعععآب سعععريعة النمول تطوير الطجاحة االلك   

مبادحة الشعععععععرراب الناشعععععععبة اجلامعيةل مرارز االبطكاحل الطمويت البتيتل إ شعععععععاو مسعععععععرلاب  عاععععععععناب ا لماتل  غريرا مر 
لشععععععععرراب طجاحي   ظام ارالك مت إطاا العتيت مر اال ظمة مثت  ظام االمطياز الاملبادحاب اليت يسععععععععطفيت منها الشععععععععبابل  

اجلتيتل منخعععععععة الطمادل  لكر بشعععععععكت لامل غالباً ح اد ا لمات مر الشعععععععبابل  أرتب بأ  رنا  اسععععععع اتيجياب عاسعععععععة 
تعمت منشعععآب لل   ا ة أرتام اسععع اتيجية حئيسعععية تطمثت يف علق بيبة حمفزةل   طمال حياديل  تأسعععيس بالشعععباب عيث 

تقوم منشععآب لل  تشععجيال إ شععاو شععرراب مطاخععخععة يف الطمويتل  تفعيت د ح  منشععآب  التة.  للوسععوت هلاس ا رتامل
البنو   سناديق اتقراض  حتفيزرا  داو د ح أرو  فعات يف الطمويت  االسطثماح يف املنشآبل  إ شاو  دل  الوامج الازمة 

ات ب النظامية هلا   ورا مر علطنمية املنشععععآبل إعععععافة إىل إ شععععاو مرارز عتمة شععععاملة للمنشععععآب تسععععتاح مجيال املططلبا
املشععععععععاحرة الفعلية  اتلك   ية للجهاب العامة  اخلاسععععععععة ذاب العاقةل  أرتب بأ  "منشععععععععآب" حتر  لل  إزالة املعوقاب 
 داتداحية  الطنظيمية  الفنية  اتجرائية  املعلوماتية  الطسععععععويقية اليت تواج  املنشععععععآب بالطعا   مال اجلهاب ذاب العاقةل  إُا

عاععععععععناب الطقنية  عاععععععععناب ا لمات  تنظيمهال إععععععععافة إىل  ععععععععال برامج  مبادحاب تُاد فر  اسعععععععطثماحية للمنشععععععآب 
 الطعريف هبال  العمت لل   قت الطقنية ذاب الخععلة  توطينها لططوير أداو راس املنشععآب  إ طاجيطهال  يشععمت ذلك سععاسععت 

ز دل  املنشععآب الخععغرية  املطوسععطةل  دل  املنشععآب سععريعة النمول اتمتادل  مر عععمنها مبادحة بنك منشععآبل إ شععاو مرار
تطوير الطجاحة االلك   يةل  تعزيز  قافة حيادة ا لمات. رما ا  رنا  مبادحاب اسععععععععععاسععععععععععية مثت مبادحة الشععععععععععرراب الناشععععععععععبة 

يت مر حاب اليت يسععععععطفاجلامعيةل مرارز االبطكاحل الطمويت البتيتل إ شععععععاو مسععععععرلاب  عاعععععععناب ا لماتل  غريرا مر املباد
او العبت االسععععععطاذة ريف عوت تطبيق م شععععععراب قياس ملعرفة متى االسععععععطفادة مر راس الوامج  املبادحابل أرتب الشععععععبابل 

 ع  يوجت م شععراب  طلفة لقياس ا  ر لل  املسععطوى الطنفيايل االقطخععادي  لل  مسععطوى املبادحاب  فسععهال اللطيف بأ   
 أ  أي شال يطلق  عتمة مر منشآب يوجت رنا  تقيي  للاتمة  بعترا يط  قياس الرعا لر اخلتمابل  عوت تقاطال 

  تطقاطال ألمات منشعععععععععععآب مال  زاحة الطجاحةل  زاحة بأ  االسعععععععععععطاذة ريفاو العبت اللطيفالو امج مال اجلهاب ا عرى أرتب 
االسعععععععععععطثماحل  زاحة الزحالةل   زاحة البلتيابل    زاحة املواحد البشعععععععععععرية  غريرا مر القطالاب. رالك رنا  تعا   مال القطاع 

ت معتت ي اخلا ل  تقريبا منشآب تطعا   مال  طلف القطالاب لل  عس   وع املشاحيال اليت تطبنارال  حتا ت منشآب تقل
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تل  االبطكاح فقت مت افططاق أقسععععععععععععععام ل  أما مرارزالطتاعت مال اجلهاب االعرىل  رم  اجاة ظنال تكراح اجلهود  تتاعلهال 
االبطكاح يف الرياض  اخلو لتل  الاراو االسععطنالم  الطقنية  غريرا.  رالك قت مت افططاق مرارز االسععطشععاحاب  الطتحي  يف 

 اد ا لمات بشعععععععععكت مباشعععععععععر  فعلم.  رالك مت العمت لل  برامج ل  يج حيادة ا لمات يف  طلف مناطق اململكة لتل  ح 
مر أجت تر يج العمت اخلا ل  راس املعسععكراب تسععطهتم رالك  boot campsاملتاحس  برامج  طلفة للطاب مثت 

اب فكاح يف مسعععععععععععععععرلطاب اجلامعاب حبيث يط  اسعععععععععععععععطقطاب الطاب بعرض أفكاحر   تطويررا  بعترا ادعات راس ا 
ا لمات مر أجت دلمها  تطويررا. ايضععععا رنا  معاحض  طلفة مثت معرض بيبا  عيث يقوم فيها الشععععباب بفكرة مشععععر ع 
مع   يط  مسعععععععالتت  لططويررا. رما يوجت مررز دل  يف الرياض  اخلو  املتينة املنوحة. رما ا  اخلتماب االلك   ية مططوحة 

املسععععععععععطفيتير يف مجيال املناطقل  بالنسععععععععععبة للمبادحاب الناجاة  الغري  اجاة. املبادحاب احملوحية جتا تتاعة الفرسععععععععععة جلميال 
 املبادحاببالطسعععععةل  أر  الطاتياب بالنسععععبة لر اد ا لمات رم الطمويت  ععععععف اال ظمة  الطشععععريعاب  االجراوابل لالك 

ا بر امج االلك   ية ا  ريفية الوسععععععوت للمسععععععطثمريرل ايضععععععاالر  رم املطعلقة هباس اجلوا  . املبادحاب ا عرى مثت الطجاحة 
اسعععععع داد الرسععععععوم ا كومية جاو ظرسععععععوم ملكم  ال يوجت حتتياب تاررل  اغلبية الطاتياب اليت تواج  منشععععععآب رم  جود 

 بعض اتجراواب  ا  ظمة اليت تعيق العمت بسب  لتم الطنسيق ب  اجلهاب  راس أرو الطاتياب.

 لقطالاباأ  ترريز منشعععععععععآب لل  قطالاب الطجزئة  الطشعععععععععييت  راا اقت ذة ريفاو العبت اللطيف االسعععععععععطا أععععععععععافل 
ات طاجيةل رما ا  منشععععععآب تررز لل  قطالاب مثت الطعلي   ال في   اليت ال يوجت فيها مسععععععطثمرير رثر  راا ما تعمت للي  

بل اب العمرية املسععععععطفيتة مر عتماب منشععععععآمنشععععععآب مر عيث توجي  املسععععععطفيتير هلاس القطالاب. مت سعععععع اهل  لر الفب
 را ل االجابة ا  عتماب منشعععععععععآب مقتمة للجميالل  ا  الفبة السعععععععععائتة مر ح اد ا لمات غالباً ما زالوا يف طوح إ شعععععععععاو 

فبة الشعععععبابل رما أ  بنك منشعععععآب سعععععياا ت جتا ز الطاتياب اليت تواج  ح اد  ر  مرألماهل   بالطا  غالباً املسعععععطفيت   
ات الشعععععععععباب مال البنو  الطجاحيةل مر عيث ختفيف الضعععععععععما اب املأعوذة مر ح اد ا لمات.  معظ  اخلتماب  ا ية ا لم

برسععوم حمزيةل  تسععطاتم ت سععائت الطواسععت االجطمالمق للطعريف خبتماب منشععآبل  سععيط  لقت  املشعع رةمالتا املسععاعاب 
 جوالب ميتا ية بعت اجلائاة للطعريف خبتماب منشآب.

 

   ة ومارة الت طاط:مقا 

متل مقابلة االسعععععععطاذ مر ا  ا ريب  الوريت املسعععععععالت للطنمية املسعععععععطتامة بوزاحة الطاطيط الاي أرت أ  ارتام الطنمية 
مر أر  مكو اب عطط  اسععع اتيجياب  زاحة الطاطيط  رت رتم  2016 تبنطها اململكة  2015املسعععطتامة  اليت ظهرب 

 حضل   الطوظيف  احملافظة لل  روربنا   حتقيق العتالة لل  ال  م شعععععععراب يرتبط بالشعععععععباب مثت املسعععععععا اة ب  اجلنسععععععع  
 القضعععاو لل  الفقر  قضعععايا الطغري املناخل  أرت بأهن  يعملو  مال اجلامعاب  مرارز الشعععباب مثات  حابط تبو  اخلضعععراو يط  

لطاقة املطجتدةل ا توظيف الشعععباب لطنظيف الشعععواطئ  مثله  شعععررة سعععتاحة لطمك  الشعععباب للافاظ لل  املياة  اسعععطاتام
أيضا يعملو  يف  ات الطتحي  لطسهيت ادحاج ارتام الطنمية املسطتامة عمر أرتام  منارج الطعلي  ليطمكر الشباب مر 
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ل  الطاتي ا  ت رما يرى رو لتم قتحة الشععباب الشععبابفهمه   رنا  لشععر جهاب داعت  زاحة الطعلي  تعمت مر اجت 
امة مثات عينما مت تقتمي بر امج مال جتاحة  مال مسعععععك  جت ا سععععععوبة يف فه  الشعععععباب لل  فه  ا رتام للطنمية املسعععععطت

للجزو الفمل املطعلق بأرتام الطنمية املسععطتامةل  توفر حتسعع  جودة اهلواو لكر الطاتي لتم  جود بيا اب رافية عوت راا 
طلق عىت  رنا  اسععععع اتيجية جتيتة مل تاالمرل  أرت أ  رنا  اسععععع اتيجياب لتيتة فهنا  اسععععع اتيجية قبت احبال سعععععنواب. 

اال ل  قت سعععععععتحب شعععععععررة مطاخعععععععخعععععععة يف الب  ريما ياب منبثقة مر أحامكو  رنا  اهليبة امللكية للجبيت  ينبال   زاحة املياس 
  البيبة.  

 

 :مقا  ة ومارة الم ارد البش ية والتنماة االلتماعاة 

ام حتل حئاسععة اململكة جملمولة العشععرير عات لمت الاي أرت أ   متل مقابلة االسععطاذ أ ت الزرراين  ريت الوزاحة للع
م حرزب  مولة لمت الطوظيف عاهلا لل   ال أ لوياب حئيسة رم  هتيبة أفضت للشباب لسوا العمت  مواربة  2020

أ لوية  با ماية االجطمالية  ااط العمت املطغريةل  اسعععععععطاتام العلوم السعععععععلورية يف سعععععععياسعععععععاب سعععععععوا العمت. عيث جاو
الشعععععععععععععععباب أعت أر  ا  لوياب جلت ت ألمات  مولة الطوظيف عات حئاسعععععععععععععععة اململكة عيث حرزب عاهلا  مولة لمت 
الطوظيف لل  طرق  مناقشعععة لتة قضعععايا مرتبطة ببطالة الشعععبابل  لل  حأسعععها الطاتياب  الفر  السعععا ة أمام الشعععبابل 

 رالك آلياب الطجا ب املمكنة مر د ت  (NEET)طعلي  أ  الطتحي   ال سعععععععععيما أ لبك غري املنارط  يف الوظيفة أ  ال
 مولة العشعععععرير لتل  الطنفيا الفعات للسعععععياسعععععاب لطاقيق سعععععياسعععععاب فعالة للشعععععبابل  قياس اجلهود اليت بالطها  مولة 

ت ظقتاح مالعشرير يف راا الشأ  ل  تسطهتم راس اجلهود عفض معتالب الشباب املعرع  خلطر االبطعاد لر سوا الع
حبسعععععع  ما اتفقل للي  الت ت ا لضععععععاو ظجمولة العشععععععرير عات قمة  مولة العشععععععرير لعام  2025حبلوت لام  15%

ل  لنت سععع ال  رت رنا  اسععع اتيجياب عاسعععة بالشعععباب يف راس القطاع أرت االسعععطاذ أ ت الزرراين حتسععع  إ طاجية 2015
ة أر  ا رتام االسععععععع اتيجية لوزاحة املواحد البشعععععععرية  الطنمية االجطمالي أداو القوى العاملة  متك  توظيف السععععععععودي  أعت

عيث تعىن  رالة املهاحاب  الطتحي  بالعمت لل  حتقيق راس ا رتام مر عات تنظي   مطابعة سعععععععععععععوا العمت  املططلباب 
طلعاب الت لة   حسعععععععععععععاب اليت توار  تاملطعلقة باملهر  املهاحاب  تنمية القوى العاملة  ا طاجيطها ظا يطواوم مال أفضعععععععععععععت املما

سععوا العمت السعععودي  حتقق افضععت املسععطهتفاب لطنمية حاس املات البشععري ظا يف ذلك تتحي   تأريت الشععباب السعععودي 
الباعث  لر لمتل  لنت سعع ال  رت رنا  برامج أ  مبادحاب عاسععة بالشععباب يف راا القطاع أرت أ  مبادحة عاحطة طريق 

م عيث بنل  مولة  2020رم أعتى مبادحة حئاسة اململكة جملمولة العشرير لعام  2025العشرير  الشباب يف  مولة
 أ شأب عاحطة طريق  2025حبلوت سنة % 15العمت  الطوظيف لل  تعهت قادة  مولة العشرير لطاقيق رتم أ طاليا 

لرئيسععععم للااحج  لر  طاا الطعلي  لطشععععمت عععععمر الطقرير الاايت السععععنوي امل شععععر ا 2025الشععععباب يف  مولة العشععععرير 
 الطوظيف  الطتحي  يف عطط الطوظيف جملمولة العشرير.  ميكر أ  يكو  مخاوباً ظجمولة مر امل شراب اتعافيةل رما 
تعىن  رالة املهاحاب  الطتحي  ظبادحاب  مشعععععععععاحيال مطعلقة بالشعععععععععباب منها   تمبادحة تتحي   تأريت الشعععععععععباب السععععععععععوديق 
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اب السععععععععودي  مر اجلامعاب احمللية  اخلاحجية  الكلياب يهتم املشعععععععر ع  اىل تتحي   تأريت الشعععععععباب مر اخلُر   اخلُر
ارطسععععععاب  القطاع اخلا ل ليطمكنوا مر يف املعارت الفنية  الخععععععاية  اتداحية يف امل سععععععسععععععاب ا كومية  الشععععععرراب املطميزة 

يف سعععععععععععععععوا العمت لر طريق تنظي  منظومة املارجاب الطتحيبية  اخلواب  املهاحاب الازمة تلتادر   هتيبطه  للمشعععععععععععععععاحرة
 تنسيق ا د اب هلا  رالك مر عات بناو سياساب تتحي   طنية  تطوير علوت ملطابعة  تقيي  الطتحي ل ت مبادحة مسرلة 

طالاب ذاب ا  لوية قاملهاحابق  تطوير برامج لطسريال تنمية املهاحاب  إلادة تأريلها بالطعا   مال القطاع اخلا  ملاطلف ال
مر أجت تطوير املهاحاب   إلادة الطأريت  معاجلة الفجواب ا الية  املسعععععععععععععطقبلية يف سعععععععععععععوا العمت  اليت بت حرا تزيت قابلية 
توظيف الشعععباب مر عات إلادة املواومة السعععريعة للمهاحاب مال اعطياجاب سعععوا العمتل  رت يط  تطبيق م شعععراب قياس 

ر راس الوامج  املبادحاب أرت االسطاذ أ ت الزرراين بناًو لل  عوو ما تطرقنا ل  مسبقاً تقتم مجيال ملعرفة متى االسطفادة م
د ت  مولة العشععرير تقريرا ذاتيا لر الطقتم احملرز لطاقيق رتم أ طاليال عيث يشععمت الطقرير لتة إعخععاواب  معلوماب 

اب  العمت  م  حتسععع   سعععبة الشعععبابل  حتسععع  الطعلي   املهاح عوت السعععياسعععاب  الوامج اليت اختاهتا رت د لة لطاقيق اهلت
ل اتفقل الت ت لل  اسعععطاتام  عسعععاب  سعععبة 2020 يف البيا  الوزاحي ا عري جملمولة لمت الطوظيف لسعععنة   .للشعععباب 

 - 15باسعععععطاتام م شعععععر الفبة العمرية مر (NEET) الشعععععباب الاير ال يطواجت   يف الوظائف أ  الطعلي  أ  الطتحي   
لمال تخعععنيف اجلنس رم شعععر حئيسعععم. عيث تسعععططيال الت تل ظا يطماشععع  مال ظر م رت د لةل اسعععطاتام راا امل شعععر  29

إىل جا    مولة مر امل شعععععععراب الطكميلية لةعا يف ل  االلطباح أ ععععععععاع سعععععععوا العمت املطنولة اليت تواج  الشعععععععباب يف 
يقتم قطالك  عتماب  برامج تطماشععععع  مال أرتام الرؤية؟ أسعععععواا العمت لتى د ت  مولة العشعععععريرل  لنت سععععع ال  رت 

لمت جاذبة للموار   القتحاب احمللية  العامليةل توفر   رم سعععععععععوا 2030حؤية سعععععععععوا العمت مسعععععععععطوعاة مر حؤية اململكة 
يث ع للمواطن  فر  لمت م نطجة  عياة ررمية  تعزز اال طقات القطخعععععععاد مطنوع  مزدررل يطجا ز حتتياب اليوم  املسعععععععطقبت.

حتقيق الرؤية  معاجلة حتتياب سوا العمت تططل  إساعاب جوررية منها   حفال املهاحاب  الادة الطأريت  مواومطها مال  إ 
اعطياجاب السععوا  رالك ختطيط املهر ا الية  املسععطقبلية  بناو  تطوير املهاحاب ا سععاسععية   العمت لل  حتقيق الرؤية مر 

 تطرقنا هلا.عات الوامج  املبادحاب اليت 
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 ق4ملاق حق  ت
  طائج املقاباب 

 
  زاحة الثقافة  

عس  إفادة املس  ت الاي قابل  فريق التحاسة يف  زاحة الثقافة تب. عق أ   مت إلتاد "اتس اتيجية الوطنية للشباب" مر قِبت 
"بر ععامج تعزيز اهلويععة الوطنيععة" رعع عععتى املبععادحابل  بعععت دمج الو ععامج متَّ توزيال مبععادحاتعع  لل  لععتة جهععابل  رععا ععل مبععادحة 

مر  خعععععي  "بر امج جودة ا ياة" الاي يعمت عالياا لل  تنفيا راس اتسععععع اتيجية مر عات  اتسععععع اتيجية الوطنية للشعععععباب
مبادحاب هت ُّ الشععععععباب يف قطالاب لتيتة. رما يررز "بر امج جودة ا ياة" لل  ا  شععععععطة الاسععععععفية اليت مياحسععععععها الشععععععباب 

 عاحج املتاحس  اجلامعاب. 
خة للشباب  بطشجيال مر تو الوزيرل  ال سيما أ  مطوسط ألماح  أشاح مس  ت الوزاحة إىل أهن  فكر ا يف إ لتاد برامج  خَّ

ال ف   القياداب يف الوزاحة يف  33املوظف  يف الوزاحة ال يطجا ز  لاًماز ما يعمل ق رهب  مر الشعععععععباب  تفهُّمه  ملططلباهت .  أيضعععععععً
ال اتسععع اتيجية  حتتيًتا يف ا %50سعععر الشعععبابل  أ   سعععبة العامل  مر ات ال يبل   ملناسععع  العليال  ر  الاير قاموا بو ععععق

 الوطنية للثقافة. 
مر برا ها موجَّهة للشععباب  عاسععة يف سععنالة ا فامل  املوسععيق   %90ق ريبةل 11 قت ا بثقل لر الوزاحة إعتى لشععرة ت

الثقايف" مل  امج للشععباب "لابطعال ا زياول إعععافة إىل  شععاطاب أعرى.  لر "الطبادت الثقايف"ل أ عععح املسعع  ت أ  لتيه  بر 
يط  إطاقها بعت ل  أ  راا الطبادت سعععععععععععيكو  مال جامعاب لامليةل رما تعمت الوزاحة عالياا لل  إسععععععععععع اتيجية "لطنمية املوار " 

ك لباالتفاا  الطنسععععيق مال  زاحة الطعلي .  تعمت  زاحة الثقافة مال لتة جهاب عكومية بغرض الطنسععععيق  توعيت اجلهودز  مر ذ
  رالة  زاحة الرياعة للشبابل  م سسة مسك اخلرييةل مال تأريت املس  ت لل  أ ية الطنسيق ب   طلف القطالاب.

 يف حدِّس لل  سعععع ات عوت أ ية  جود ريبة لليا للشععععبابل أشععععاح املسعععع  ت إىل أ  راا املق ق ليس باجلتيتل فهو مطر ق منا 
حغ  بعض االل اعععععاب للي ز لكو  قضععععايا الشععععباب إمجااًل تقال عععععمر ارطمام  لتة سععععنوابل رما أ    حد يف اتسعععع اتيجيةل

 مجيال الوزاحاب متاًما رسائر الشرائح العمرية يف اجملطمال. 
 يف مسععععععألة قياس أ ر مبادحاب  زاحة الثقافةل أ عععععععح املسعععععع  ت أ  لتى الوزاحة إداحة  طخععععععة بطاطيط  قياس ا  ر للمبادحابل 

راب ا داو لكت مبادحةل َث يط  تقيي  راس امل شععععععععراب بشععععععععكت حبال سععععععععنويز  ذلك مر أجت عيث تضععععععععال  مولة مر م شعععععععع
ارطشععععععععععععععام مواطر اخللت  معاجلطها. رما أ عععععععععععععععح أ  الوزاحة يف  ات املقاح اب املعياحية تطعا   مال  مولة مر البلتا ل مثت 

رِّ السياساب ب. رما أ  الوزاحة تعمت لل  س رو   رو  ل عس  طبيعة النشاط الاي خيل الشبا  اسطويناسنغافوحة  فنلنتا 
الثقافية ظا خيتم قطاع الشعععععبابل  قت مت العمت لل  اسعععععطخعععععتاح مرسعععععوم ملكم يقضعععععم بأ  تقطمل الوزاحاب  اهليباب ا كومية 
ألماالً فنيًة لشععععباب سعععععودي ز  ذلك لطشععععجيال ر الو الشععععباب.  يط  العمت عالياا لل  سععععياسععععاب جتيتة ختتم اعطياجاب 

لشعععبابل  قت مت هباا اخلخعععو  تأسعععيس سعععنت ا او لتل  املشعععاحيال الثقافية  متويلهال رما يط  العمت لل  "جارس"ل  رم ا
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كفاواب ا جنبية  غريرال رما يط  اسعععطقطاب ال با سعععطوديورا"منطقة فنية" إبتالية للرسععع   الطخعععوير  ات طاجز  ذلك بطوفري 
ةل ب لتةز رخععععععععنالة ا فام  الطنقي  لر اا اح.  لر ارطمام الوزاحة باللغة العربياملهمة لطتحي  الشععععععععباب  تعليمه  يف  اال

ف   أ ت مبادحة للوزاحة را ل لباحة لر " مال امللك سعععععععلما  العاملم للغة العربية"ل  الاي يهتم إىل تعزيز اللغة العربية إ طاًجا 
 يف يف بعض املهر راحملاماةل  العاقاب العامة.  قت متَّ   شعععععععععععرًال  إلتاد اعطباحاب اللغة العربية لطكو  ععععععععععععمر شعععععععععععر ط الطوظ

ا خوت لل  املوافقة لل  إ شاو راا اجملمالل  سطنطج لن  مبادحاب عامة لطعزيز اسطاتام اللغة العربية.  فيما يطعلق بطشجيال 
 ين  العر ض باللغة ويت اتلك  الن و لل  اسععععععععععععععطاتام اللغة العربيةل تقوم الوزاحة داعلياا بالطأريت لل  رطابة مجيال حسععععععععععععععائت ال

 العربيةل رما ت شجِّال الوزاحة النشر باللغة العربية  ال مجة إىل اللغة العربيةل  لقت املسابقاب باللغة العربية.
 

  زاحة املواحد البشرية  الطنمية االجطمالية  
الوزاحاب اليت  مية االجطماليةل ف   الوزاحة تع تُّ مرعسعععع  إفادة املسعععع  ت الاي قابل  فريق التحاسععععة يف  زاحة املواحد البشععععرية  الطن

هتط ُّ بالشععععععععبابل  راا  اعععععععععح مر جهودرا امللموسععععععععة يف توفري فر  العمت هل ل  هتيبة رت ما مر شععععععععأ   الرفال مر مسععععععععطوى 
 .2030الشباب  ا عا بأيتيه  إىل ما حيقق حؤية اململكة 
مل الاي لقت لقاؤرا يف اململكة تلر ب عتقل فقت حرزب  مولة لمت 2020 أ ناو حئاسععععععععععععة اململكة جملمولة العشععععععععععععرير للعام 
ق مواربة ا ماية 2ق هتيبة أفضععععععععععت للشععععععععععباب للتعوت إىل سععععععععععوا العمتل ت1الطوظيف لل   ال أ لوياب حئيسععععععععععيةل رم  ت

 علوم السلورية يف سياساب سوا العمت. ق اسطاتام ال3االجطمالية  ااط العمت املطغريةل ت
 قت جاوب أ لوية الشععععععباب رأر  ا  لوياب جلت ت ألمات  مولة الطوظيفز عيث حرزب لل  طرق  مناقشععععععة لتة قضععععععايا 
مرتبطة ببطالة الشبابل  لل  حأسها الطاتياب  الفر  السا ة أمام الشبابل  ال سيما أ لبك غري املنارط  يف الوظيفة أ  

 رالك آلياب الطجا ب املمكنة مر د ت  مولة العشععرير لتل  الطنفيا الفعات للسععياسععاب  (NEET)  أ  الطتحي  الطعلي
لطاقيق سعياسعاب فعالة للشعبابل  قياس اجلهود اليت بالطها  مولة العشعرير يف راا الشعأ ل  تسعطهتم راس اجلهود عفض 

حبسععععع  ما اتفقل للي  الت ت ألضعععععاو  مولة  2025لام  حبلوت %15معتالب الشعععععباب املعرعععععع  خلطر البطالة ظقتاح 
 .2015العشرير عات قمة  مولة العشرير لعام 

 أر  إسععععععععع اتيجية تطبقها  زاحة املواحد البشعععععععععرية رم حتسععععععععع  إ طاجية أداو القوى العاملةل  متك  توظيف السععععععععععودي  رهتم 
ملططلباب حتقيق ذلك مر عات تنظي   مطابعة سعععععوا العمت  ا إسععععع اتيجمز عيث ت عىن  رالة املهاحاب  الطتحي  بالعمت لل 

املطعلقة باملهر  املهاحاب  تنمية القوى العاملة  إ طاجيطها ظا يطواوم مال أفضعععععت املماحسعععععاب اليت توار  تطلعاب الت لة  سعععععوا 
باب الباعث  لر الشععععع العمت السععععععوديز لطاقيق أفضعععععت املسعععععطهتفاب  تنمية حاس املات البشعععععري ظا يف ذلك تتحي   تأريت

 لمت.
ل  رم إعتى مبادحاب حئاسععة اململكة جملمولة العشععرير لعام 2025 رنا  مبادحة عاحطة طريق الشععباب يف  مولة العشععرير 

مل  قت بنل  مولة العمت  الطوظيف راس املبادحة لل  تعهُّت قادة  مولة العشععععععععععععععرير لطاقيق رتم عفض معتت  2020
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ل لطشعععمت ععععمر الطقرير 2025ل  أ شعععأب عاحطة طريق الشعععباب يف  مولة العشعععرير 2025سعععنة حبلوت % 15البطالة إىل 
الاايت السععنوي امل شععر الرئيسععم للااحج  لر  طاا الطعلي   الطوظيف  الطتحي  يف عطط الطوظيف جملمولة العشععريرل  ميكر 

  .أ  يكو  مخاوبًا ظجمولة مر امل شراب اتعافية
اب  الطتحي  ظبادحاب  مشععععععععاحيال مطعلقة بالشععععععععبابل منها  مبادحة تتحي   تأريت الشععععععععباب السعععععععععودي رما ت عىن  رالة املهاح 

اب السعععععععععععودي  مر اجلامعاب احمللية  اخلاحجية  الكلياب  املعارت الفنية  هبتم تتحي   تأريت الشععععععععععباب مر اخلُر   اخلُر
احاب  القطاع اخلا ل ليطمكنوا مر ارطسععععاب اخلواب  امله الخععععاية  اتداحية يف امل سععععسععععاب ا كومية  الشععععرراب املطميزة يف

الازمة تلتادر   هتيبطه  للمشععععععععععاحرة يف سععععععععععوا العمت لر طريق تنظي  منظومة املارجاب الطتحيبية  تنسععععععععععيق ا د اب هلال 
هاحاب" مل رالك مر عات بناو سععععععععععياسععععععععععاب تتحي   طنية  تطوير علوت ملطابعة  تقيي  الطتحي .  رالك مبادحة "مسععععععععععرلة ا

لططوير برامج بغرض تسععععععععععععععريال تنمية املهاحاب  إلادة تأريت الشععععععععععععععباب بالطعا   مال القطاع اخلا  ملاطلف القطالاب ذاب 
ا  لويةل  معاجلة الفجواب ا الية  املسعععععععععععطقبلية يف سعععععععععععوا العمتل  اليت بت حرا تزيت قابلية توظيف الشعععععععععععباب  ذلك باملواومة 

 وا العمت.السريعة للمهاحاب مال اعطياجاب س
 خبخععععععو  قياس م شععععععراب ا داول تقتم مجيال د ت  مولة العشععععععرير تقريرًا ذاتياا لر الطقتُّم احملرز لطاقيق أرتافها.  يشععععععمت 
الطقرير إلتاد  تقتمي إعخعععععاواب  معلوماب عوت السعععععياسعععععاب  الوامج اليت اختاهتا رت د لة لطاقيق اهلتم  حتسععععع   سعععععبة 

نة الطعلي   املهاحاب  العمت للشباب.   يف البيا  الوزاحي ا عري جملمولة لمت الطوظيف لس الشباب يف سوا العمتل  حتس 
ل اتفقل الت ت لل  اسععععععععععطاتام  عسععععععععععاب  سععععععععععبة الشععععععععععباب الاير ال يطواجت   يف الوظائف أ  الطعلي  أ  الطتحي  2020

سعععععععم.  تسعععععععططيال الت ت ظا ل مال تخعععععععنيف اجلنس رم شعععععععر حئي29 -15ق باسعععععععطاتام م شعععععععر الفبة العمرية مر (NEETت
يطماشعععععععع  مال ظر م رت د لةل اسععععععععطاتام راا امل شععععععععر إىل جا    مولة مر امل شععععععععراب الطكميلية لةعا يف ل  االلطباح 

 أ عاع سوا العمت املطنولة اليت تواج  الشباب يف أسواا العمت لتى د ت اجملمولة.
ل  رم سوا 2030ف   سوا العمت مسطوعاة مر حؤية اململكة ز 2030 فيما خيلُّ تقاطال أرتام الوزاحة مال حؤية اململكة 

لمت جاذبة للموار   القتحاب احمللية  العامليةل  توفر للمواطن  فر  لمت م نطجة  عياة ررميةل  ت عزِّز اال طقات القطخععععععععععععععاد 
إجراو إسعععععععععععاعاب    مطنوع  مزدررل يطجا ز حتتياب اليوم  املسعععععععععععطقبت.  يططل  حتقيق الرؤية معاجلة حتتياب سعععععععععععوا العمت

جورريةل منها  حفال املهاحاب  إلادة الطأريت  مواومطها مال اعطياجاب السععععوال  رالك ختطيط املهر ا الية  املسععععطقبليةل  بناو 
  تطوير املهاحاب ا ساسيةل  العمت لل  حتقيق الرؤية مر عات الوامج  املبادحاب اليت متل اتشاحة إليها سابًقا.

 
  الطاطيط  زاحة االقطخاد  

عسعععععع  إفادة املسعععععع  ت الاي قابل  فريق التحاسععععععة يف  زاحة االقطخععععععاد  الطاطيطز فقت ظهرب أرتام الطنمية املسععععععطتامة لام 
 إسعععع اتيجياب  زاحة االقطخععععاد  الطاطيط.  لكت رتم عطط ل  رم مر أر  مكو اب 2016 تبنطها اململكة لام  2015

راملسععععععععععا اة ب  اجلنسعععععععععع ل  الطوظيفل  احملافظة لل  روربنا  حتقيق العتالةل مر أرتام الوزاحة م شععععععععععراب ترتبط بالشععععععععععبابز  
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 القضاو لل  الفقرل  قضايا الطغري املناعم.  تعمت الوزاحة مال اجلامعاب  مرارز الشبابز  مر أمثلة ذلك  حابط تبو  اخلضراو 
اسعععععطاتام ر ا فاظ لل  املياس   عيث مت توظيف الشعععععباب يف تنظيف الشعععععواطئل  رالك شعععععررة سعععععتاحة لطمك  الشعععععباب م

الطاقة املطجتدة. رما تعمت الوزاحة يف  ات الطتحي  لطسعععععهيت إدحاج أرتام الطنمية املسعععععطتامة ععععععمر أرتام  منارج الطعلي  
ليطمكر الشععععباب مر فهمهال  رنا  لشععععر جهاب داعت  زاحة الطعلي  تعمت مر أجت الشععععباب. رنا  بالطبال حتتياب تواج  

ها  لتم قتحة الشععععععععععععباب بخععععععععععععوحة رافية لل  فه  أرتام الطنمية املسععععععععععععطتامة  اجلوا   الفنية لالك.  توفِّر الوزاحة الوزاحةل  من
 البيا اب حغ  سعوبة ذلك أعيا ًا.

 
  زاحة الرياعة  

عععععة بشععععكت اعسعععع  إفادة املسعععع  ت الاي قابل  فريق التحاسععععة يف  زاحة الرياعععععة أ  ترريز الوزاحة يف املرعلة الرارنة رو لل  الري
لامل  أ  رنا  حتوُّاًل ملاوظًا يف مفهوم الرياععععععة لطكو  للجميالز ففم السعععععابق را ل "الرياععععععة  الشعععععباب"ز أما اليوم فالوزاحة 
ت ررِّز لل  الرياعععععةل  أ  راا جزو مر الطاوت حبك   جود لتة جهاب هتط  بالشععععباب  ليس فقط  زاحة الرياعععععة.  مال ذلكل 

ة للشععععععععباب لتة برامج  مبادحاب.  يشععععععععري املسعععععععع  ت إىل أ   ال توجت إسعععععععع اتيجية للسععععععععنة أ  السععععععععنط  فقت  فَّرب  رالة الوزاح 
القادمط ل لكر يوجت مباب املبادحاب اليت يعملو  لليهال رما أ  الوزاحة تعمت لل  سععععععععععياغة م شععععععععععراب لقياس ا داو.  رما 

 يعل  اجلميالل فالوزاحة عتيثة  تعمت مال لتة جهاب عكومية. 
بالطبال إسعععع اتيجية للشععععباب لكنها ليسععععل لمت الوزاحة ظفردرال بت يشعععع   فيها مجيال اجلهاب ا كومية تقريبًا. رما أ   رنا 

لععتى الوزاحة احتبععاطععًا مال د ت  لس الطعععا    منظمععاب ا م  املطاععتة املعنيععة بععالشععععععععععععععبععاب.  تررز الوزاحة لل  مفهوم الطنميععة 
وقل أسععععبح لتى الوزاحة قالتة بيا اب جيتة ميكر اتفادة منها.  الوزاحة بشععععكت لام مواربة املسععععطتامة فيما تقتِّم ل  بطقتُّم ال

 للطاوت فيما خيل الرؤيةل  رنا  شررة تعمت مال الوزاحة هباا اخلخو ز للطأرت مر لملية الطاوت.
 

  م سسة مسك اخلريية 
إىل  ل  منها بر امج تنمية القتحاب الاي يسع عس  إفادة املس  ت الاي قابل  فريق التحاسةل يف م سسة مسك لتة برامج

أ  ميطلك املواطر قتحاٍب متكِّن  مر املنافسععععععة لامليًال مر عات تعزيز القي ل  تطوير املهاحاب ا سععععععاسععععععية  مهاحاب املسععععععطقبتل 
 حتضعععععععري  ل تنمية املعاحم.  يررز الو امج لل  تطوير أسعععععععاس تعليمم مط  للجميالل يسعععععععه  يف غرس القي  منا سعععععععر مبكرة

الشععععباب لسععععوا العمت املسععععطقبلم احملل   العاململ  تعزيز  قافة العمت لتيه ل  تنمية مهاحاب املواطن  لو توفري فر  الطعل  
متى ا ياةل  دل   قافة االبطكاح  حيادة ا لماتل مرتكزًا لل  تطوير  تفعيت السععععععععياسععععععععاب  املمكناب لطعزيز حيادة اململكة. 

 . 2021حتياا يف الربال الثالث مر لام  سينطلق الو امج 
 يوجت لتى مسععععععععععععععك مبادحابل لكر مل يط  الطخععععععععععععععريح هبا  ظرًا    الو امج مل يط  إطاق  بعت ل  رم لموًما مبادحاب هتط  

جاب ابططوير الطعلي ل  االرطمام جبودت ل  بططوير القائم  للي ل  تطوير مهاحاب الشععععبابل  حفال مسععععطوى رفاوهت  لطلبية اعطي
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سععععوا العمت.  مر امل شععععراب اليت تسععععطاتمها مسععععك لقياس ا  ر معتت الطوظيف الاي يعكس متى جناق برا ها املوجَّهة 
م  للشععباب.  لقياس حعععا املسععطفيتيرل ف   مسععك تعطمت لل  راا امل شععر تمعتت الطوظيفقل  اسععطقطاب سععوا العمت خلُر

    جود  سعععععععبة مر الشعععععععباب العاطت لر العمتل ف   مجيال اجلهاب تعمت  تطعااجلهاز الطعليمم  املهمل  الطقمل. أما يف عالة 
ر الو الشععباب للتعوت  مواومة ملططلباب سععوا العمت.  تعطمت مسععك لل  حتليت الوعععال الرارر للجميال  الو امج لطهيبةمال 

. مل تطضععععععح   املبادحابمر عات جودة الطعلي   تناسععععععب  مال اعطياجاب سععععععوا العمتل  بعت حتتيت االعطياجاب يط  تخععععععمي
سعععوحة املبادحاب بعت ل  لكر بر امج تنمية املواحد البشعععرية يهط  باملواطن  يف مجيال فباهت  العمريةل منا سعععر الر ععععة إىل ما بعت 

 قت را ل مسعععك  %90إىل  %20الطقالت. مثًال مر أرتام الو امج  حفال  سعععبة ا طفات امللطاق  برياض ا طفات مر 
ل 2020ررز فقط لل  تطوير مهاحاب الشععععباب يف لمر اجلامعةل  مرعلة الطوظيف ما بعت اجلامعة.  عات لام يف املاعععععم ت

مت تطوير اخلطة اتسععععععععععععع اتيجية لطشعععععععععععععمت أحبعة حما ح حئيسعععععععععععععية  أ هلال تطوير املهاحابل  حيادة ا لماتل  اخلتمة  املسعععععععععععععا ة 
 القيادة  إلتاد القادة.  تعطمت الوامج اليت تقتمها مسعععععععك لل  االجطماليةز  الاي يهط  بامل سعععععععسعععععععاب غري الرحبيةل  قسععععععع 

 Collegeعسعع  املرعلة اليت ينطمم هلا الشععاب مر مرعلة الثا ويةل  منها أ اًل  بر امج اتلتاد للمرعلة اجلامعية أ  العععععععععععععععع 
Preparation  ب لطاو الشعععععععباب املنضعععععععم  املهاحاب الازمة للطقتمي لل  اجلامعاب العامليةل  اعطياح الطاخعععععععلل  لتد

 املنضم  ملثت راا الو امج ربري. 
الو عامج الثعاين العاي تقعتِّمع  مسعععععععععععععععك يطوجع  لطاب اجلعامععةل  رو بر عامج ي علِّ  الطاب اخلواب الازمعة  املهعاحاب النعالمعة  

الطال  جارزًا لسوا العمت لر طريق مماحسة  شاطاب مر عات لقت  يماب تتحيبيةل  يسطهتم راا  رالطواستل ليكو 
طالبًا  طالبة يف السعععععععععععععنة. أما الو امج الثالث فهو بر امج الزمالة الاي يسعععععععععععععطهتم الطاب يف عاحج اململكة  150الو امج 

 ال الشباب لططوير مهاحاب القيادة لنت دعوهل  سوا العمتلجامعة يف العامل.  يسطهتم الو امج الراب 50املنضم   فضت 
 فكرة راا الو امج رو أ  رنا  قطالاب جتيتة  يف عالة او مثت قطاع السععععياعة  القطاع الخععععام  غريرال  راا الو امج 

 يقوم ب لتاد القياداب الازمة. 
ىل القياداب مر النساو قليتل  الرؤية هتتم إ رما أ  مسك تسطهتم ات ال يف برامج القيادة بشكت أرول عيث إ  لتد

متك  املرأة.  رنا  بر امج إلتاد القادة الطنفياي ل  يسععععععععطهتم م ر لتيه  عواب فوا العشععععععععر سععععععععنواب يف القيادة.  رنا  
ل  رو تبر امج عواو الوطرل  رو بر امج مل يط  إطاق  بعت ل  لكر يف طوح اتلتاد. رالك يوجت بر امج سععععععععععععنَّاع املسععععععععععععطقب

ألف سعععععودي يف اجملاالب  املهاحاب  100بر امج م خععععمَّ  عخععععرياا مر م سععععسععععة مسععععك اخلريية بشععععكت فريت تلتاد  جتهيز 
امل  رة يف مسطقبت العمت.  تأيت راس املبادحة اسطجابة مر امل سسة للمسا ة يف هتيبة الشباب للطكيف مال الطغرياب املطساحلة 

اب ا  ر لل  مسععععععععععععععطقبت العمت يف رت القطالاب.  يسععععععععععععععالت الو امج يف متك  الشععععععععععععععباب يف الطاوت الرقمم  الطقنياب ذ
قنية  الشاباب مر الطقتم  بناو البيبة الطكنولوجية يف اململكة العربية السعودية اسطعتاًدا للوظائف املسطقبلية اليت تعطمت لل  الط

  الطكنولوجيا.
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  ريبة املنشآب الخغرية  املطوسطة تمنشآبق 
إفادة املسعع  ت الاي قابل  فريق التحاسععة يف ريبة املنشععآب الخععغرية  املطوسععطة تمنشععآبقل مر أرتام منشععآب تنظي   عسعع 

قطاع املنشآب الخغرية  املطوسطة يف اململكة  دلم   تنميط   حلايط   فًقا  فضت املماحساب العاملية.  تعمت "منشآب" لل  
افة  فكر العمت ا ر  ح ق حيادة ا لمات  املبادحة  االبطكاحل  تنويال مخعععععععععادح إلتاد  تنفيا  دل  برامج  مشعععععععععاحيال لنشعععععععععر  ق

التل  املا  للمنشععآبل  حتفيز مبادحاب قطاع حأس املات اجلريول إىل جا    عععال السععياسععاب  املعايري لطمويت املشععاحيال اليت 
ا اتداحية نشعععععآب  مسعععععا تهتا يف تنمية قتحاهتت خعععععنَّف لل  أهنا مشعععععاحيال سعععععغرية  مطوسعععععطةل  تقتمي التل  اتداحي  الفمل للم

  الفنية  املالية  الطسويقية  املواحد البشرية  غريرا. 
رًِّرا اقطخعععععادياا حبيث تشعععععكت  مر الناتج  %35 مر أرتافها اتسععععع اتيجية ا عا بيت املنشعععععآب الخعععععغرية  املطوسعععععطة لطكو  حم 

ملكة  سعععلل إىل حفال إ طاجية املنشعععآب الخعععغرية  املطوسعععطة  زيادة ل ف   امل2018.   فًقا تعخعععائياب 2030احمللم حبلوت 
  لالك مر امله  جتاا دل  راس املنشآب. %60اىل %28الوظائف فيها بناو 

 قت را  مر الخعععع  لل  املنشعععآب الخعععغرية الطوحيتل رالك رنا  سععععوبة يف الطمويت  الوسعععوت للبنو ل عيث را  الطمويت 
 مل يكر رنا  تبمل لر اد ا لمات أ  دل  ملسعرلاب  عاععناب  %2 املطوسعطة يخعت فقط إىل مر البنو  للمنشعآب الخعغرية

ا لمات أ  تشعععععجيال االبطكاحز لالك لملل منشعععععآب لل  العتيت مر املبادحابل  منها مبادحة إ شعععععاو مرارز دل  املنشعععععآب 
ا أ  رنا  ل  تعزيز  قافة حيادة ا لمات. رمالخعععععععغرية  املطوسعععععععطةل  دل  املنشعععععععآب سعععععععريعة النمول  تطوير الطجاحة اتلك   ية

مبادحاب أسععععاسععععية مثت مبادحة الشععععرراب الناشععععبة اجلامعيةل  مرارز االبطكاحل  الطمويت البتيتل  إ شععععاو مسععععرلاب  عاعععععناب 
 ا لماتل  غريرا مر املبادحاب اليت يسطفيت منها الشباب. 
نشععآب  التة. ت يف علق بيبة حمفِّزةل   طمال حياديل  تأسععيس م تعمت منشععآب لل   ا ة أرتام إسعع اتيجية حئيسععيةز تطمث

 لكم تخت هلاس ا رتامل تقوم منشآب لل  تشجيال إ شاو شرراب مطاخخة يف الطمويتل  تفعيت د ح البنو   سناديق 
لطنمية املنشعععآبل  ةاتقراض  حتفيزرا  داو د ح أرو  فعات يف الطمويت  االسعععطثماح يف املنشعععآبل  إ شعععاو  دل  الوامج الازم

إعععععععافة إىل إ شععععععاو مرارز عتمة شععععععاملة للمنشععععععآب تسععععععتاح مجيال املططلباب النظامية هلا   ورا مر عات املشععععععاحرة الفعلية 
 اتلك   ية للجهاب العامة  اخلاسععععععععععععععة ذاب العاقة. رما حتر  "منشععععععععععععععآب" لل  إزالة املعوقاب اتداحية  الطنظيمية  الفنية 

ماتية  الطسععويقية اليت تواج  املنشععآب بالطعا   مال اجلهاب ذاب العاقةل  إُاد عاعععناب الطقنية  عاعععناب  اتجرائية  املعلو 
ا لمات  تنظيمهال إعععععععععافًة إىل  عععععععععال برامج  مبادحاب تُاد فر  اسععععععععطثماحية للمنشععععععععآب  الطعريف هبال  العمت لل   قت 

إ طاجيطهال  يشععععععمت ذلك سععععععاسععععععت اتمتاد.  رنا  مبادحة "بنك الطقنية ذاب الخععععععلة  توطينها لططوير أداو راس املنشععععععآب   
منشععععععععآب"ل لتل  املنشععععععععآب الخععععععععغرية  املطوسععععععععطة  املنشععععععععآب سععععععععريعة النمول  تطوير الطجاحة اتلك   يةل  تعزيز  قافة حيادة 

 ا لمات. 
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 ق5ملاق حق  ت
 حما ح  حشة العمت 

 المح ر األول

 التدريف:التهديدات والتحديات مي قطاة الت  ام 
   بتحاسععععععععععة شععععععععععاملة لة ظمة املنظمة لقطاع الطعلي  يف عتمط  لفبة الشععععععععععباب جنت تلك ا  ظمة قت تفا تل ما ب

 جود مواد سعععععرحية ختتم مباشعععععرة الشعععععباب ععععععمر منظومة الطعلي ل إىل مواد قت تشعععععري ععععععمنياً  رتام ختتم فبة 
ظمة رنظام اجلامعابل  تنظي  امل سععععععسععععععة العامة الشععععععبابل لل  الرغ  مر أهن  ر  املسععععععطفيت ا  ت يف بعض ا  

للطتحي  الطقمل  املهملل يف ع  تطاق  مال غريرا مر الفباب يف أ ظمة أعرى مثت  ظام متينة امللك لبت العزيز 
 حجال  للموربة  االبتاع تموربةق. إال  أ   يف املواد املنخععو  لليها يف رت  ظام را  ال ريز لل  الطنظي  اتداحي 

ملا  أرثر مر  جود مواد تشععععري مباشععععرة لت ح راا النظام يف متك  الشععععباب يف قطاع الطعلي   ما يطفرع من  مر  ا
 برامج  ختخخاب.

  ال يوجت  ظام شععععععععععععامت للطعلي  بكافة قطالات   مراعل    االت ل  ظام مطاخععععععععععععل يهط  بطنظي  شعععععععععععع    العملية
مت رز لل  ا موح االداحية. فهنا  أ ظمة مطنولة  رت منها يعالطعليمية  ظارجاب الطعلي  بشكت لام.  مر َث ير 

 لل  تنظي  جزئية يف منظومة الطعلي . 
  رنا  قخعععععوح يف تنظي  العاقة ب  القطاع اخلا   اجلامعاب السععععععودية مر عات مشعععععاحرة م سعععععسعععععاب القطاع

  اخلا  يف رت مر الفعالياب اليت تنظمها اجلامعاب لربط اخلُر  بسوا العمتل
   تسعععععاحع تغيري النماذج الطعليمية  املنارج مال لتم قتحة الوسعععععط ال بوي لل  اسعععععطيعاب   قلة الطتحي  مما ي دى ا

فشععععت بعض املبادحاب يف حتقيق أرتافها أ  لتم جارزية امل سععععسععععاب الطعليمية هلا مثت   ادعات اللغة الخععععينية َث 
ر سععععيطبق مال بتاية الفخععععت القادم  مت إيقاف .  غريرا م إيقام ذلك ا  فكرة تنويال مسععععاحاب الثا وية  الاي را 

 مبادحاب مت االلا  لنها  مل يط  تنفيارا.  
 

 

  



 

 

  منظومة قطاع الشباب يف اململكة العربية السعودية 

 

184  

 :المح ر الياني

 التهديدات والتحديات مي قطاة ال مل وريادة األعمال:
   لطنفيا الل  الرغ  أ  رنا  تشريعاب  أ ظمة تكفت عقوا الشباب السعودي يف بيبة العمتل إىل أ  الططبيق أ

رو ما يع ي  بعض الضعععععفل  الطاايت يف تنفيا بعض القراحاب  االلطزامابل مما يضععععيال فر  الشععععباب يف سععععوا 
 العمت السعودي.

  اب الكفاواب احمللية الشابةل  راا  اتج لر غي العمت غيابقت تكو  مر جوا   الضعف اليت يعاين منها قطاع
اب يف مجيال قطالاب العمتل  راا النوع مر الطتحي  مطل  حئيس الطتحي  املنهجمل القائ  لل  مفهوم الكفاي

لسععععت الفجوة الناجتة لر قخععععوح أ ظمة الطعلي  القائمة يف ختريج طلبة لتيه  امل راب الكافية لالطااا بوظائف 
 ولية يف سععععوا العمت. لاا البت مر  جود أ ظمة مطعلقة بطأريت الشععععباب السعععععودي لسععععوا العمت  فق منهجية 

 اة  قابلة للقياس  االسطتامة.  اع
   رنا  تتاعت يف بعض ا  ظمة املطعلقة بالعمت مما ُعت الطفسععععععري  طلفل رالك سععععععرلة الطغيرياب تسععععععب  إحبا

لسعععععععععععععععوا العمتل  يكو  ا لقة ا عععععععععععععععععف يف ظت راس الطغيرياب رو العامتل  يف الغال  ر  مر الشعععععععععععععععباب 
 السعودي .

  املطوسطة تواج  العتيت مر العقباب الطنظيمية  االش اطاب القا و ية اليت قت تسه  يفالزالل املنشآب الخغرية  
 لز م الشباب لر اتقتام لل  االسطثماح فيها.

   الطمويت  شعععععععر ط ا خعععععععوت للي   مسعععععععطوى الضعععععععما اب املطلوبة مر اجلهاب الطمويلية الزالل تشعععععععكت أسعععععععع
 املشارت اليت تواج  ح اد ا لمات.

 :الثالمح ر الي
 :التهديدات والتحديات مي قطاة التط ة والمسؤولاة االلتماعاة

   تفطقت اجلهود املبا لة لوجود اسعع اتيجية  اعععاة موجهة بشععكت مباشععر للشععباب لل  الطباحر  املسععطهتم ا ر
ر م يف منظومة العمت الططولم  ذلك برفال  ليه  بأ ية الططوع  مماحسععععط ل  أيضععععاً بالوسععععوت  رو شععععرحية ممكنة

املططول  لر طريق إُاد سعععياسعععاب  إجراواب تنفياية  إحشعععادية لربط الططوع بالطكاليف  الواجباب  الوامج يف 
 الطعلي  املتحسم  اجلامعم  ذلك لطشجيال الشباب  دفعه  للتعوت يف لامل الططوع  الطعرم للي . 

  حبية .اليت تقتمها املنظماب غري الر   الطتحيبية  الطمويليةجهت الكثري مر الشباب بالفر  الطعليمية 
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 المح ر ال ا ا
 التهديدات والتحديات مي قطاة ال ياضة: 

   رنا  ترريز يف  زاحة الرياعععععععة لل  ا  شععععععطة الرياعععععععية  تنظيمهال   رنا  لتم  عععععععوق يف مهام  رالة الشععععععبابل
  د حرا يف دل  الشباب  متكينه  لل  مجيال املسطوياب. 

  يف قطالاب حياعععععية مثت الرياعععععاب املائية  الرياعععععاب املناسععععبة للمرأة مر الطاتياب اليت  االسععععطثماحابزالل ال
 تواج  راا القطاع .

  لل  الرغ  مر تنوع اجملاالب الرياععععععععية اليت تسعععععععع  الوزاحة لطنشعععععععيطها إىل أ   فعلياً ال يوجت  وادي رافية يف رافة
 يال ا  شطة الرياعية. املناطق السطيعاب اهلواة مر الشباب يف مج

 :المح ر ال امر

 التهديدات والتحديات مي قطاة الت ماه: 
  .عتا ة القطاع  لتم توفر عواب  طنية م رلة للعمت  االسطثماح يف اجملات 
   ععف الوامج الطاخخية املطاعة لطتحي  الشباب السعودي يف اجملاالب اليت حتطاجها مشاحيال ال في  مثت تنظي

 الفعاليابل إداحة املشاحيالل تقيي  جتربة الزائرل الطكنلوجيا املرتبطة بطنفيا املشاحيال ال فيهية.
  ا اجة لفه  اعطياجاب الشعععععععاب  الطنوع الثقايف  االرطماماب لنت الشعععععععاب السععععععععودي لطوفري أ شعععععععطة  فعالياب

 تناس  اجلميال. 

 :المح ر السادس
 :واآلثارالتهديدات والتحديات مي قطاة السااحة 

  بالرغ  مر تنوع  تعتد أ ظمة قطاع السياعة  حتتيثها بشكت د حي إال أ   ال يوجت رنا  سياسة مكطوبة توعح
آلياب إلزام املنشآب بطوط  الوظائف  آلياب لتل  ارطماماب الشباب  ميوهل  يف  ات السياعةل بت را  ترريز 

 شكت أرو مر غرير . ا  ظمة فيما خيل الشباب لل  الشباب رر اد ألمات ب
  حتتياب مرتبطة براس املات الكبري الاي تططلب  املشعععععاحيال السعععععياعية املاطلفة  القتحة لل  اسعععععطقطاب املسعععععطثمرير

 احمللي   ا جا    تاليت العقباب القا و ية  اللوجسطية أمامه .
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 :المح ر السا ا
 التهديدات والتحديات مي قطاة اليقامة واله ية ال  ناة:

 يظهر  جود  طاا لمت عا  بقطاع الشبابل  إاا يتحج الشباب رفبة مر الفباب املسطفيتة. إىل أ   بقراوة  ال
حتليلية للطوجهاب االسععععععععع اتيجية لوزاحة الثقافة  ما يقال حتل مظلطها مر قطالاب  مبادحاب ف هنا تسعععععععععطهتم فبة 

 را.اب الثقافية السطة لشر اليت ترلاالشباب مر عات سياسطها لتل  املوار  الشبابية يف رافة القطال
  عععععععععف  قلة املنخعععععععاب اتلامية الرتية الطفاللية املمكنة للشعععععععباب مر االسعععععععطفادة الكاملة مر الوامج  اهليباب

 الثقافية.
  ج جعت الثقافة  ا  شعععععطة الثقافية املاطلفة اط عياة للشعععععباب  توفري امل سعععععسعععععاب  الوام مطعلقة بآليابحتتياب

 ماحسة ا  شطة الثقافية املطنولة.   الكافية مل

 :المح ر اليامن
 التحديات والتهديدات التي ئ اله القطاة األمني: 

  لتم  جود آلياب توعح الطنسيق  الطكامت ب  القطالاب املاطلفة ذاب الخلة بالشباب يف سبيت إُاد منظومة
  مطكاملة  ماية الشباب أمنياً.

  بالوقاية  ا ماية مر رت املهتداب ا منيةل  ال تقطخعععر فقط لل  تفنيت العقوباب امل تبةلتم  جود أ ظمة تطعلق 
 لل  اجلرائ .
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 (6م ح  رقم )
 ئق ي  ورشة ال مل

 المم اة ال   اة الس  دية رؤية لمنظ مة وئ لهات قطاة ال مل ما الشباي مي ورشة عمل

 

 املكا    مررز أسباح

 مساًو تالطقت اسطمرب عىت لشرة   خف ق؟؟ 00 22 -00 19السالة  6/6/2021الزما    ا عت 

 

   نامج ال رشة:

 .اجلزو ا  ت  تعريف ظاطوى التحاسة  أرتافها  منهجياهتا

 اجلزو الثاين  تقسي  املشاحر  إىل  ال  مولاب  بالطا  تقسي  حما ح الوحشة لل  اجملمولاب الثال.

مولاب الطوسعععععععت إلي  يف رت  مولة مر اجمل ما مت يف  مولة  اعتة السعععععععطعراض  مناقشعععععععة اجلزو الثالث   الطبام املشعععععععاحر 
 الثال.

 لدارة ال رشة:

ر  اىل  ال  مت تقسععي  اخلواو املشععاح  لفهت العرايب ا اح م التحاسععة الترطوحمتل إداحة الوحشععة بأشععرام املشععرم العام لل  
عة  شععععععععاح  يف مطاب التحاسععععععععةللضععععععععوا  مر الباعث  املشععععععععاحر  يف إلتاد  عواو  يقود رت  مولة 6 مولاب مكو ة مر 

 . لبت املنعسطاذ حممود ا براري  لياش   إالوحشة رت مر االسطاذ 

تولل رت  مولة مناقشععععععععة أر  الطاتياب اليت تواج  القطالاب موعععععععععال التحاسععععععععة  اليت مت إلتادرا مسععععععععبقا مر قبت فريق 
 ة  مر َث الطوست  ر  الطوسياب  املق عاب يف رت قطاع الباث القائ  لل  إلتاد التحاس

  ذلك لل  الناو الطا  

 اجملمولة ا  ىل

 القطاعات:

 الطعلي   الطتحي  -
 العمت  حيادة ا لمات -
 الططوع  املس  لية االجطمالية -
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 المشارك ن:
 لبت الكرميم. إلياس  -1
 د. اجلازي الشبيكم -2
 د. عالت بر دري  -3
 د. سا ة شويت -4
 الزرراين بالورالبت د.  -5
 أ. مقبوت العلياين -6

 اإلدارة والمتا  ة:

 أ. د. فوزية البكر -
ري -  أ. بسمة الطُو

 أهم األماار والمقت حات التي ئمت مناقشتها مي كل قطاة من القطاعات اليالثة ل ميم عة األول 

  قطاع الطعلي   الطتحي  -1
"  املشععععاحر  أ  املنارج التحاسععععية يف اململكة متثت ما أتاسمت يف البتاية مناقشععععة موعععععوع املنارج التحاسععععية عيث ذرر أعت 

 لاحععععع  عبري آعر  لاملعرفة املعز لة " ظعىن أ  املنارج مليبة ظعلوماب تفخععععيلية ال يسععععطفيت الطال  منها شععععيباً يف املسععععطقبت
 أ  راس املنارج  ب يف دحاسععععط  .بأ  املعرفة اليت تقتمها املنارج رم معرفة ترارمية  تناسعععع  رت مرعلة لمرية مير هبا الشععععا

 ختتم الطلبة يف توجهاهت  املسطقبلية رت عس  ختخخ   أ  حموح اس اتيجية الطعلي  رو الطال . 

 مسععععععععطهتفاهتال رما أ   2030ذرر أعت املشععععععععاحر  أ  الطاب يف معظ  قطالاب الطعلي  ليس لتيه  معرفة جيتة برؤية 
ير  االسععع اتيجمل  أشعععاح مشعععاح  آعر إىل أ   ظام الطعلي  لتينا ال خيرج شعععباباً مارر الطاب غري ملم  بالطفكري الطاليلم 

 عياتياً  مهنياًل  ال يهط  خبلق جتية لتى الشباب يف إلتاد ملف اجنازاهت  الشاخية.

يس لتى الوزاحة ل أشعععاح لتد مر املشعععاحر  إىل مشعععكلة تغري عطط  زاحة الطعلي   اسععع اتيجياهتا بطغري الوزحاو  املسععع  ل   أ  
اسعع اتيجية  ابطة  معطمتة عىت اليوم.   أشععاح أعت املشععاحر  يف مسععألة د ح القطاع اخلا  يف توظيف الشععباب إىل أ  راا 
الت ح ال يخععت إىل ما رو مأموت من   أ  يوم املهنة الاي تقيم  منشععآب القطاع اخلا  يف اجلامعاب السععطقطاب الشععباب 

رثر  إىل مراجعة للسعععععععياسعععععععاب اليت حتكم . رما اق ق املشعععععععاحرو  االسعععععععطفادة مر جتاحب الطتحي  للعمت حيطاج إىل تفعيت أ
م اجلامعاب.  املنطهم بالطوظيف لطفعيت د ح القطاع اخلا  يف توظيف عُر

س هلا ي يف موعععوع الطتحي   الطعلي  الطقمل  املهمل فقت أشععاح لتد مر املشععاحر  إىل أ  برامج الطتحي  املوجودة شععكلية  ل
قيمة مضععععافةل  أ  الطعلي  الطقمل  املهمل يسععععري ببطو ُ   لتم فخععععل  لر الطعلي  بت أ  يكو  مت اً يف الطعلي  باتعععععافة 

 اىل توسيال  االت  عس  طر عاب الرؤية .
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 أهم المقت حات والت صاات:

يطة ذرنية للرؤية  شععرق  ذلك لر طريق تبسععيطها  شععرعها  حظا مر عات لمت عر  2030إدماج الشععباب يف حؤية  ق1
 برا ها للطلبة يف مادة ال بية الوطنية . 

 تلقم تغاية حاجعة مر الشباب لر الرؤية  برا ها  عاسة اليت هتمه .  ق2
 إطاا اس اتيجية  طنية للطعلي  طويلة املتى  ملزمة  أ  يط  حبطها ظجلس الش    االقطخادية  الطنمية.  ق3
 ج ال الطعلي  العام  توسععععععععيال  االت  حبيث تشععععععععمت  االب جتيتة ترتبط بالرؤية مثت / ادمج الطعلي  الطقمل  املهمل م ق4

  العمرة/ سنالة العطوح/ سنالة العست. 
 تفعيت جتربة يوم املهنة  حتتيت سياساهتا جلعلها ختتم توظيف الشباب يف القطاع اخلا .  ق5
 ا سغرر . تشجيال م سساب الطعلي  لل  بناو سجت اتجناز الشاخم للشباب من ق6
 إ شاو  لس اسطشاحي مش   ب   زاحة املواحد البشرية   زاحة الطعلي   القطاع اخلا .  ق7
 معرفة آحاو أحباب العمت يف املنارج التحاسية  تقوميها بالنسبة للطلبة  متى ماومطها لسوا العمت. ق8
املواحد  الطأريت  الطوظيف يف  زاحةاتفادة مر املهاحاب اليت حيطاجها الطال  املطارج  إععععععععععععععععافطها مر عات  عتاب  ق9

 البشرية  منشآب القطاع اخلا 
  تعزيز الشرارة ا قيقية ب  سوا العمت  م سساب الطعلي  العا   الطقمل هبتم  ق10

  توعيت الرؤية املسطقبلية لسوا العمت. -

  حتتيت اعطياجاب سوا العمت مر القوى العاملة ا الية. -

  باعطياجاب سوا العمت مر القوى العاملة املسطقبلية املطوقعة. اسطقراو املسطقبت  الطنب  -

 حتقيق الكفاوة  اجلودة  املوائمة الفعلية ب   رجاب الطعلي   اعطياجاب سوا العمت.  -

 أ ية توعيت سياساب الطعلي   الطتحي   الطأريت  االسطاتام  الطوظيف.  ق11
  اجملطمال احمللم  امل سساب الطعليمية. تبادت اخلواب  املعرفة ب  م سساب القطاع اخلا  ق12
متك  طلبة اجلامعاب مر تكثيف تتحيبه  يف م سععععسععععاب القطاع اخلا  متهيتا ال طقاهل  مر التحاسععععة ا رادميية إىل  ق13

 سوا العمت.
 إلادة النظر يف ا سالي  اليت ت دي إىل تطوير  ولم يف  ات الطعلي  العا   الباث العلمم. ق14
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 ادة ا لماتقطاع العمت  حي -2
أشعععاح لتد مر املشعععاحر  اىل لتم  ععععوق الرؤية فيما يطعلق ظرجعية حيادة ا لمات باتععععافة إىل تضعععاحب  تعاحض القوا   

ما أشعععععاح أعت ر  اجلهابلاليت حتك  لمت ح اد ا لمات ب  اجلهاب املاطلفة مثت ريبة منشعععععآب   زاحة الطجاحة  غريرا مر 
ناب  مسععرلاب ا لمات .  أمجال الكثري مر املشععاحر  لل  سعععوبة عخععوت ح اد االلمات املشععاحر  إىل ععععف أداو عاععع

لل  الطمويت الازم  لماهل   أ  ا ت قت يكو  يف بنك منشععععآب  الاي مت تأسععععيسعععع  قبت بضعععععة أشععععهر. رما أشععععاح أعت 
 االبطكاحاب إىل مشاحيال  ت بعض ا حبالاملشاحر  إىل الت ح الاي قت تلعب  ريبة تنمية الباول  الططوير  االبطكاح يف حتوي

  إىل عر حة تفعيت مرارز ا حبال يف اجلامعاب. ا لماتلاسطثماحية لر اد 

 أر  املق عاب  الطوسياب 

  عر حة اُاد جهة  اعتة تقوم هباس املس  لية. جهابلتوزع مس  لية حيادة ا لمات ب  لتة  ق1
  عر حة مراجعة راس ا  ظمة لطفادي أي تعاحعاب بينها. ا لماتل جود تعاحض يف ا  ظمة اليت حتك  حيادة  ق2
 سعوبة الطمويت ملشاحيال حيادة ا لمات  قت يعود السب  إىل لتم معرفة ح اد ا لمات بفر  الطمويت املطاعة.  ق3
العلمية  ةحتعتيعت مواسعععععععععععععععفعاب الطلع  احمللم مر أحبعاب العمعت للراغب  يف العمعت بعأ  يكو  هل  اخلوة املهنيعة  الثقعافع ق4

امل طرة بالطجربة العملية يف  ات الطاخععععععععل حبيث ميكنه  مر تشععععععععايل ا اجاب  الطاخععععععععخععععععععاب املطفقة  عاجة 
 . السوا اىل العمالة املاررة  غري املاررة

 عر حة معرفة املطارج  بقا و  العمت  تفه  موادس القا و ية رم يطلال املطارج لل  ما ل   ما للي  . ق5
راحية الطاتيث للبيا اب االعخععععععععائية املطعلقة باملطارج  لطوفري قالتة بيا اب تكو  املرجال لكت دميومة العمت  اسععععععععطم ق6

  ق...ا طرام ت املطارج .. ساع  العمت ... ا كوماب ... املاطخ  يف العلوم االجطمالية  االقطخادية
االلمات    سعععععععععيلة فاللة يف تعزيز اوإدامة العمت حباععععععععععنة ا لمات لو حلاية االفكاح  املشعععععععععاحيال الخعععععععععغريةل إذ تعطو ق7

بشعععععععععكت مسعععععععععطتام  حتفيز ح ق املبادحة  االبطكاح مر عات الطاو الفرسعععععععععة لكت مر لتي  فكرة مشعععععععععر ع جتيتة مر 
املبتليعععععععععععر مر ح اد االلمعععععععععععات الاير تطوفر لتيه  االفكاح الطموعة ت شاو شررة ا  مخنال عا  هب ل للمسا ة يف 

 عرى.أتنمية االقطخاد مر  اعية تقليت البطالة مر  اعية   
زيادة فرسعععععة جناق املشعععععاحيال اجلتيتة  توفري بيبة مائمة لنشعععععأة املشعععععاحيال الخعععععغرية  ا شعععععاو ا اععععععنة الطكنولوجية  جت ق8

   ايطها يف مراعلها اال ىل الخعبة.
 . شر  قافة العمت ا ر  لتم االلطماد لل  الوظائف ا كومية ق9
 َث مناه  قر ض رافية لاسطفادة منها يف مشاحيال عقيقية. تتحي  العاطل  لر العمت  مر  ق10
تشعععجيال العاطل  لر العمت لل  تقتمي االفكاح ا  املشعععاحيال  بتحاسعععاب جت ى تشعععجال لل  تشعععغيت لتد جيت مر  ق11

 يط  مناه  القر ض الكافية لطنفيا راس املشاحيال.  أ رراالعامل   لل  
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اس سعععجاب  اقعية  متققة تثبل التاد العامل  فيها  مسعععا ة ر  توفرياجباح الشعععرراب  احملات الطجاحية لل  عيازة  ق12
 الشرراب  احملات يف الضما  االجطمالم هل الو العامل  .

 رنالك عاجة ربرية اىل النمو االقطخادي  اسطاتال  ظائف جتيتة توار  الزيادة املطردة  لتاد اخلُر .  ق13
   الطجاحي. لملياب الطس غري الرتيةمالة الوافتة ا ت مر ظاررة االقامة لل  اجلهاب املعنية مطابعة ش    اقامة الع ق14
 

 القطاع الثالث -3
 اق  املشاحرو  موعوع توزع اداحاب الططوع لل  العتيت مر ا جهزة ا كومية د    جود تنسيق بينها  د    جود قوالت 

  يف مفهوم املسعععععع  لية االجطمالية  اخللط ا ادل بينها  ب اللبس املوجودرما  اق  املشععععععاحرو     عورمطهالمنظمة لعملها 
رما أ   ال يوجت  ظام حمتد للمسعععععععععععع  لية االجطمالية لتا ما رو موجود يف الئاة ا ورمة الخععععععععععععادحة لر   اخلرييةلا لمات 

يعاب تنظ  تشعععععر  ريبة السعععععوا املالية بشعععععأ  املسععععع  لية االجطمالية للشعععععرراب املتحجة.  أمجال املشعععععاحرو  لل  ععععععر حة  جود
الططوع  املسع  لية االجطمالية  ععر حة  جود جهة مرجعية هلما.  حأى بعض املشعاحر  ععر حة فخعت الطنمية االجطمالية لر 

  زاحة املواحد البشرية.

 أر  املق عاب  الطوسياب 

 ُاد ريبة  طنية مسطقلة تنظ  لمت القطاع غري الرحبم.إ ق1
 الطأريت لل  أهنا ليسعععععععععععععععل لماً عريياًل بت إهنا تطوير اقطخعععععععععععععععادي  حد مجيت إلادة تعريف املسععععععععععععععع  لية االجطمالية  ق2

 للمجطمال الاي تعمت في  منشآب ا لمات يشطمت لل  تطوير منطجاب  توظيف شباب  ازدراح  طمعاب.
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 الميم عة الياناة

 القطاعات:

 الرياعة -
 ال في  -
 السياعة -

 المشارك ن:

 أ. ابراري   اظر -1
 أ. بنتح السفري -2
 عالت العثما م.  -3
 الضوحيم لبت اهللأ.  -4
 أ. لينا القاطاين -5
 د.  فاو الرشيت -6

 اإلدارة والمتا  ة:

 أ. د.  يتة الناج  -
 أ. شوا السليما  -

 أهم األماار والمقت حات التي ئمت مناقشتها مي كل قطاة من القطاعات اليالثة ل ميم عة الياناة

 قطاع الرياعة  -1
ل  أ  الشباب 2030 د ح الشباب يف تفعيت اس اتيجياب حؤية  2030 اق  املشاحرو   عوق د ح  زاحة الرياعة يف حؤية 

ر  أعت مسععععععععطهتفاب الرؤية يف تفعيت اجلا   الثقايف  الرياعععععععععمل  أرت أعت املشععععععععاحر  لل  أ ية أ  توفر  زاحة الرياععععععععة 
واياب ا ا  يف  زاحة الرياعععععة لل  تطوير املنطاباب أرثر مر ارطشععععام رالفر  للشععععباب بكافة فباهت ل عيث أ  ال ريز 

الشععععععععععباب  االرطمام بطنميطها منا سععععععععععر املتحسععععععععععةل لاا يرى أعت املشععععععععععاحر  أ  يط  االرطمام بططوير  الس ا عياو لطنمية 
ياو  يكو  حياععععية يف ا ع رواياب الشعععباب يف اجلا   الرياععععمل  أععععام مشعععاح  آعر بأ ية تطوير ا عياو  إُاد مرارز

للبلتية د ح يف تفعيت املرارزل  أ ية أ  يط  إُاد تشعععععععععريعاب لطسعععععععععهيت تأسعععععععععيس النوادي الرياععععععععععية  أ  تكو   وادي ذاب 
اسعععطتام ل يف ع   اق  أعت املشعععاحر  قضعععية لتم  جود املطاخعععخععع  يف  ات الرياععععاب التقيقةل  قلة اخلواب يف راس 

سعععععاب  ا  ظمة  اععععععاة يف قطاع الرياععععععة إال أ  الططبيق عععععععيفل  أ   مر  قاط الضععععععف يف قطاع اجملاالبل  أ  السعععععيا
الرياعة رما ترى أعت املشاحراب أ  مشاحيال الرياعة ليسل ذاب اسطتامةل إعافة إىل ععف د ح البنو  يف متويت املشاحيال 

ت رو أير تم برا   لكافة الشععباب إال أ  الطسععاؤ الرياعععيةل يف ع  أعععام أعت املشععاحر  بأ  قطاع الرياعععة يف ض أ  يق
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الوامج ا عرى اليت تقتم للشععععباب الاي ال مياحس الرياعععععة  مر اجلهة املسعععع  لة لن ؟ل يف ع  أعععععام أعت املشععععاحر  أ   
 ررة القتم مكلف  جتاً إال أ  الشععععععباب فيها يشععععععارت    ال مياحسععععععو ل  يق ق دل  مشععععععاحيال الشععععععباب  دل  ح اد ا لمات
 الطوسال يف متويت  اسطثماح املشاحيال يف قطاع الرياعةل  أعام أ  رنا  ععف يف برامج الطعلي   الطتحي  يف  ات الرياعة 
 الطاخل التقيق يف  ات اتساباب الرياعيةل يف ع  أعام أعت املشاحر  أ  رنا  قلة يف ا رادميياب الرياعية اليت 

 ات الرياعم.تسالت لل  تنمية موار  الشباب يف اجمل

 أر  املق عاب  الطوسياب 

تأسعععععععيس  لس تنسعععععععيقم تشعععععععاح  في  رت الوزاحاب يف العضعععععععوية  يكو  مر  ظائف   مهام  ت ععععععععال اسععععععع اتيجياب    ق1
 للشبابق 

 دل  حيادة ا لمات  الطوسال يف الطمويت يف  ات الرياعةل  إُاد سنت ا ملر يريت أ  يسطثمر يف  ات الرياعة.  ق2

 ال ريز لل  برامج الطعلي   الطتحي  يف  ات الرياعة .  ق3

 اسطثماح موار  الشباب  إُاد أرادميياب مطاخخة لطنمية موار  الشباب يف  ات الرياعة تتل  موار  الشباب ق4

 إُاد املطاخخ  يف  ات الرياعاب التقيقة فالقائم  لل  الرياعاب ليس لتيه  عواب رافية.  ق5

 تفعيت د ح البنو  يف دل  مشاحيال الشباب يف  ات الرياعة.  ق6

 إُاد برامج أ سال تدعات ا لشباب يف مماحسة الرياعةل غالبية الشباب يشارت أرثر مما مياحس.  ق7

 الطنسيق ب  اجلهاب يف  ات الرياعة. ق8

 تفعيت  وادي االعياو  تفعيت د حرا يف تنمية موار  الشباب. ق9

 مة الفعالياب الرياعية.اسطثماح املتاحس تقا ق10

 قطاع ال في   -2

 اق  ألضععاو اجللسععة اال شععطة ال فيهية  متى مناسععبطها لفبة الشععباب  أبرز املشععاحيال ال فيهية اليت مت إطاقها يف السععنواب 
ا ال ا عريةل  أرت أعت املشععععععاحر  لل  أ  ال في  رو جزو مر جودة عياة الشععععععبابل إال أ  املاع  يف أ شععععععطة ال في  أهن

حتقق االسعععععععععععععععطتامةل يف املقابت يط  إ فاا الكثري مر ا موات يف  قل يف ض أ  يط  تقن  اال فاا لل  بعض املشعععععععععععععععاحيالل 
إعععععافة إىل أ  املنفاير هلاس ا  شععععطة مر غري السعععععودي   الشععععرراب ليسععععل  طنيةل يف ع  را  د ح الشععععباب السعععععودي  

  كومية أسبال منافسة للشباب يف اسطثماح املشاحيال الرياعية.رمططول  يف الغال ل  أرت لل  أ  اجلهاب ا

 أر  املق عاب  الطوسياب 

 إُاد بتائت للشباب لر ا  شطة ال فيهية املكلفة.  ق1

 إُاد مشاحيال ترفيهية ذاب اسطتامة.  ق2
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ملشاحيال ال في  ليسل  ةأ  تورت مهمة تنفيا املشاحيال يف  ات ال في  للشباب رر اد ألمات  مماحس  فامل سساب املنفا ق3
  طنية. 

 أال تكو  اجلهاب ا كومية منافسة للشباب يف االسطثماح يف قطاع ال في .  ق4

 تخمي  برامج ترفيهية تعزز اهلوية الوطنية للشباب السعودي. ق5

 قطاع السياعة  -3

ت يف قطاع السعودي للعمعيث  اق  ا لضاو الططوح الواعح يف برامج  زاحة السياعةل  ترريزرا لل  جاب الشباب 
السععععععععياعةل  أتفق املشععععععععاحرو  لل  أ  السععععععععياعة التاعلية تعطمت بشععععععععكت أرو لل  تغيري  قافة أفراد اجملطمال  و السععععععععياعة 
التاعليةل  أ ية تغيري الخوحة النمطية للسياعة التاعليةل  أرت أعت املشاحر  لل  أ ية تعزيز  قافة االرطشام  السياعة 

ا طفععات منععا الخعععععععععععععععغر  أ  يبععتأ ذلععك لل  طاب املععتاحس رططوير  تكثيف حعاب املععتاحس لةمععارر  الععتاعليععة لععتى
 السياعيةل  أعام أعت املشاحر  أ  رنا  ععف يف الطاخخاب ا تيثة يف  ات السياعة يف الطعلي  العا  .

 أر  املق عاب  الطوسياب 

 علية  مفهوم االرطشام لنت طلبة املتاحسالطكامت ب  القطالاب يف تعزيز مفهوم السياعة التا ق1

 . املوتيةفطح اجملات للشباب العامل  يف القطالاب ا عرى للعمت يف ا  شطة  ق2

 توسيال الطاخخاب يف الطعلي  اجلامعم يف  ات السياعة. ق3

سعععععية ابشعععععكت عا  مر عات ال ريز لل  تبمل سعععععي اجراو تقيي  شعععععامت ملسعععععاح الطعلي  بشعععععكت لام  الطعلي  السعععععياعم ق4
تعليمية تعطمت النولية  ليس الكمية  عخوسا يف املسطوياب اجلامعية التبلوم  البكالوحيوس  التحاساب العليا مال االعا 
بع  االلطباح الظر م ا الية  املسعععععععطقبلية لسعععععععوا العمت  عاجط   جتن  ختريج  تأريت االعطخعععععععاسعععععععاب امل ارمة اليت 

 .  جود فائض منها  الطماد الية السوا رم شر موعولم مه  أسا مريشكو السوا 

علق املواومة  االتساا ب   رجاب امل سساب الطعليمية السياعية  اعطياجاب سوا العمت السياعم لر طريق القيام  ق5
عمت لبتحاسعععععاب  حبول حتليلية تطوالرا االجهزة املطاخعععععخعععععة ملعرفة عاجاب السعععععوا مر اخلواب  الكفاواب املطلوبة  ا

 .لل  اُاد فر  لمت جلميال اخلُر  ظا يائ  اعطخاساهت   مهاحهت  تبعا الياب تشغيت جتيتة

بناو مررز  طمل ظثابة بنك معلوماب لسعععععععوا العمت السعععععععياعم  يرتبط هبيبة السعععععععياعة  يط  الطنسعععععععيق بينها  ب  رلياب  ق6
 العمت مر عيث العرض  الطل   ا جوح فضععععععا السععععععياعة  يكو  مر أبرز مهمات  مجال املعلوماب الطفخععععععيلية لر قوة

لر املعلوماب املطعلقة بالبطالة ا طاقا مر توفري البيا اب  املعلوماب رو اعتى اخلطواب املهمة  الخعععععععععععععععاياة لل  
 طريق معاجلة راس الظاررة  ا ت مر آ احرا.
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ظاطلف  تشجيال السياعة التاعلية  الطعريفالطاو االلام د حاً حيادياً يف زيادة الولم السياعم مر عات ال ريز لل   ق7
 املناطق السياعية يف باد ا.

حتتيث منارج الطعلي  السععععياعم  تطوير البيبة الطعليمية  حما لة جعلها ختاط  الطاخععععل بشععععكت دقيق فهم بوععععععها  ق8
يف معارت الفنتقة   ا ا  تعطم معرفة لامة  ليسل مطاخخة  البتو بو امج  لتاد املتحب  السياعي   االفادة منه

 تطوير قتحاهت  لر طريق ا اقه  بت حاب تتحيبية عاحج الت لة يف معارت مطاخعععععععععععععععخعععععععععععععععة  برامج  لتاد املرشعععععععععععععععتير 
 السياعي .

العمت لل  ا شاو بر امج للطتحي  السياعم  تأم   متويت  تر يج  تسويق رام ملعاجلة االعطاالب ا اسلة يف سوا  ق9
 زاحة السياعة  امل سساب الطعليمية  الشرراب السياعية.العمت  بالطنسيق ما ب    

توسعععععععععععيال قالتة الطل  لل  القوى العاملة الوطنية يف السعععععععععععياعة اىل عت د معقولة للطافيف مر ظاررة البطالة  راا  ق10
افتة و يططل  مر  زاحة السععععياعة أ  تقوم ببعض اخلطواب املناسععععبة منها لتم االلطماد لل  القوى العاملة االجنبية ا  ال

 السماق ب لادة برامج تتحي   تطوير للقوى العاملة الوطنية مخاوبة ب ستاح بعض الطشريعاب منها حتس  معتالب 
 . االجر يف القطاع السياعم  حتس  ظر م العمت

ا  نأ ية تطبيق االلطماد ا رادميم يف الطعلي  السعععععععياعم  زيادة الوسعععععععائت الطعليمية العملية رما البت مر أ  تكو  ر ق11
جلنععة لطاطيط الطعلي  السعععععععععععععععيععاعم تععأعععا بععا سعععععععععععععععبععا  توفري الظر م  ا وافز املوائمععة لعمليععة الطاطيط  تنظي  الطعلي  
 الطتحي  حبيث يطناسعععععععععع   املطلوب مر قوة العمت املاررة  ا  ترتبط عطط الطعلي  السععععععععععياعم باملطغرياب النولية خلطة 

الرطمام ة مل سععععععسععععععاب الطعلي   يزداد االرطمام باجلا   الططبيقم بنفس االطنمية السععععععياعية  أ  تططوح القتحة االسععععععطيعابي
باجلا   النظري  أ  تكو   رجاب الطعلي  السعععععععياعم موائمة لقطالاب سعععععععوا العمت السعععععععياعم  ا  يط  حتتيت الك  

   النوع املوجود فعا مر القوى العاملة مر عيث املهاحة  املسطوى الطعليمم  ختخخاب العمت املاطلفة

مثة عاجة مطزايتة اىل  عال اس اتيجية لطنمية السياعة الوطنية  الطعرم لل  املواحد املطوافرة  القابلة لاسطثماح  حتس   ق12
مناخ االسعععطثماح السعععياعم  توفري مقوماب تشعععجيال االسعععطثماح السعععياعم راتلفاو الضعععريى  سعععياسعععاب الطمويت  تقتمي 

باتعخععاواب السععياعية ال  اية دحاسععة  جناعها يطوقف لل  املعلوماب  البيا اب التل  للمشععاحيال السععياعية  االرطمام 
 االعخائية بشكت تفخيلم.

 الطعا   ب  اداحة الفنادا  م سساب الطعلي  السياعم  الفنتقم باسطقطاب  رجاب الطعلي  السياعم  الفنتقم.  ق13
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 اجملمولة الثالثة

 القطاعات:

 الثقافة  اهلوية الوطنية -
 ا مر -

 المشارك ن

 أ. حائت بر سعيت -1
 د. زياد التحيس -2
 د. سا  النخاح -3
 د. حممت الثقفم -4
 د. رنت اخلليفة -5
 د.  فاو طيبة -6

 اتداحة  املطابعة      

 د. عالت الربيعا  -
 د. لفام ا  سم -

 أر  ا فكاح  املق عاب اليت متل مناقشطها يف رت قطاع مر القطالاب الثا ة للمجمولة الثالثة

 االقطخاد  الطاطيطقطاع  -1

ذرر اخلواو أ  الطاطيط يف اململكة ختطيط قطالم ظعىن أ  رت قطاع معمل بالطاطيط بشععععععكت مسععععععطقتل  الطاتي يكمر 
يف أ  الشععععععباب يتعلو  يف راس القطالاب رافًة. رما أ  رنا  لتد مر اجلوا   اليت تعمل الشععععععباب قت ال تتعت عععععععمر 

و يف راا القطاع لل  ععر حة اسعطاتال جهة تكو  مظلة للطاطيط لوامج الشعبابل ارطمام أي قطاع فطهمت.  اتفق اخلوا
ختطط لوامج رافة القطالاب  تضمر الطناسق  لتم الطتاعت ب  راس الوامج. رما أ   مر الضر حي تفعيت  إلادة ريكلة 

 اجملالس الشبابية أ  أي ريباب معنية بالشباب لكم ت دي د حرا املطلوب .

 عاب  الطوسياب أر  املق  

إ شععععععععاو  لس شعععععععع    الشععععععععباب لل  غراح  لس شعععععععع    ا سععععععععرة تريكت أ  رينو ة للشععععععععبابق مرتبط بوزاحة الطنمية  .1
االجطمالية يقوم بالطاطيط  الطنسعععععععععععيق ب  القطالاب ذاب العاقة  إلتاد التحاسعععععععععععاب  االسععععععععععع اتيجياب اخلاسعععععععععععة 

 بالشباب.

باب  اليت ليسل معنية بالوزحابل  إ شاو إما مجعياب مطاخخة أ  جهاب النظر إىل النقاط أ  الز ايا املاطخة بالش .2
 أ  ريباب للطاطيط يف قطاع الشباب ظا خيل قضاياس مثت الز اج  اجلوا   الخاية  ا قوا.
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إلادة النظر يف  الس الشعععععععععععباب املوجودة عالياً يف املناطق  إلادة ريكلطها  تفعيلها لربط الطاطيط بكت اعطياجاب  .3
 اب يف رت منطقة عىت ال يكو  الطاطيط  و .الشب

 الطاطيط لطفعيت د ح اجملطمال املتين يف قطاع الشباب  تشجيال إ شاو اجلمعياب املعنية بالشباب. .4

 متك  الشباب مر املشاحرة يف الطاطيط للوامج  املبادحاب اليت ختخه . .5

 الطاطيط ت شاو مت  ستيقة للشباب . .6

 

 قطاع الثقافة  اهلوية الوطنية  -2

ذرر اخلواو أ  الشععععباب ر  أرثر فبة معرعععععة لطهتيتاب اهلوية الثقافية احملليةل عاسععععًة بعت دعوت  قافاب  مماحسععععاب غريبة 
 .لل  اجملطمالل  ذرر ا أ  رنا  ععفاً فيما يوفرس القطاع يف الوامج اليت تعزز اللغة العربية  أيضاً اليت تعزز عس املواطنة

رما أشععععاح أعت اخلواو أ  االسعععع اتيجية الوطنية للشععععباب السععععابقة اليت ألتب مر قبت  زاحة الطاطيط حرزب لل  اسععععطثماح 
قتحاب الشباب  تعزيز اال طماو الوطمل  ا ضاحيل  تشجيال اط عياة مطواز ل  تعزيز عس املواطنة العامليةل  إلتاد  تطوير 

 عف ترريزرا لل  الوامج اليت تقوي االلطزاز اللغوي  الثقايف احمللم.قادة مر الشباب ل لكر ي عا لليها ع

 أر  املق عاب  الطوسياب 

 ال ريز لل  السياساب  الوامج اليت تعزز اللغة العربية حبك  أهنا مر أر  مكو اب اهلوية الوطنية. -1

 ا  شطة  الوامج املاطلفة.العمت لل  تنظي   قت اخلواب الثقافية السابقة لةجيات اجلتيتة مر عات  -2

 إُاد سياساب دالمة لطنظي  ا  شطة الثقافية  الوامج غري الخفية للشباب يف املتاحس.  -3

 إُاد سياساب منظمة لعملية اال فطاق  الطبادت الثقايف ظا يخ  يف مخلاة الشباب مال ا فاظ لل  اهلوية احمللية. -4

ية ل  مواسععع  حمتدة مرتبطة ب ال املناطق  حبطها بقي   طنية  أعاقاسعععطاتال أ شعععطة  قافية مسعععطمرة غري مقطخعععرة ل -5
 عىت ال تخبح مماحساب شكلية فقط. 

تنشععععيط د ح امل سععععسععععاب ال بوية  االجطمالية راملسععععاجت  د ح حتفي  القرا  السععععطثماح  قل الشععععباب يف برامج تربوية  -6
 دينية  اجطمالية.

  تنشيط د ح املكطباب العامة الثقايف مر عات -7

   تكثيف الوامج الثقافية الطفاللية يف املكطباب العامة عىت تنمم اجلا   املعريف  الفكري لتى الشاب 

  إُاد بر امج اجطمالم دائ  باملكطباب اهلتم من   قت عوة اجليت السعععععععععععععععابق للجيت اجلتيت مر عات لقاواب
   حش لمت  حماعراب  غريرا مر النشاطاب

 ا  تية الطابية  تفعليها ظا يخ  يف مخلاة تنمية الشباب  قافيا  فكرياً.معاجلة الضعف يف  شاط  .8
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 ال ريز لل  تنمية اهلوية الوطنية داعت املتاحس مر عات املنارج  الوامج  ا  شطة. .9

حتتيت السماب الشاخية الثقافية النموذجية للشاب السعودي  العمت لل  إبرازرا مر عات الوامج اتلامية  .10
 ولوية الط

 املواز ة يف برامج تعزيز الشاخية السعودية عىت ال يخت الشباب إىل العنخرية   با ااعر. .11

  

 :القطاة األمني -3
ل رما تطرقوا  املاتحاب السععععععععيواينذرر اخلواو أ  أر  الطاتياب اليت تواج  الشععععععععباب يف راا القطاع الططرم  ا مر      

إىل أ  أسععععاس املشععععكلة رم العطالة أ   قل الفراغ الاي ُ  أ  يكو  آمر لطفري  طاقاب الشععععباب لاا ال بت مر ال ريز 
لل  متو فراغ الشعععباب ظا يعود لليه   لل   طمعه  باملنفعةز أيضعععاً تطرا اخلواو أ  ا لوت السعععابقة اليت طرعل روامج 

راس املشععكلة قت أ لل أ  أ قفل بسععب  املشععارت اليت را ل حتيطهال  أ  إيقام راس الوامج ليس ا ت  مشععاحيال  تأ  
 إاا ُ  دحاسة الطاتياب بشكت مسطقت  حما لة علها.

 أر  املق عاب  الطوسياب 

    عال عوابط يدحاسة الطاتياب ا منية املخاعبة لطفعيت د ح اجلمعياب  اهليباب التينية  املساجت  علقاب الطاف .1
  علوت مسطنتة لل  التحاسة لطفعيت د حرا يف دل   مسا تة الشباب. 

 دحاسة الطاتياب ا منية املخاعبة لطفعيت املايماب الخيفية  الوامج اجملطمعية للشباب  إلادة تفعيلها. .2

هتتد اهلوية التينية  اليتالطخعععععععععععععععتي للطهتيتاب ا منية الفكرية التعيلة لل  اجملطمال  املخعععععععععععععععاعبة لا فطاق الثقايفل    .3
  الثقافية للشباب.

 إتاعة الفرسة للططوع ا ممل للشبابل  إُاد الوامج التالمة لالك .4

ال ريز لل  الوقعايعة ا منيعة للشعععععععععععععععبعاب مر عات الوامج الطولويعة الوقعائيعة  غريرعا مر الوامج اليت تررز لل  اجلعا ع   .5
 الوقائم.

إلادة النظر يف لقوباب جرائ  املاتحاب  املنشععععطاب العقليةل  دحاسععععة تخععععنيف العقوباب طبقاً العطام مفهومها   .6
 لتى الشباب.
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