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مجال التنمية االقتصادية 
تعزيز نمو اقتصاد الدول من خالل زيادة مستوى النشاط 

التجاري وزيادة نسبة التوظيف. 

التحدي الثاني 
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تمكين الشباب من 
مهارات المستقبل 

       مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي  شـمل أكـثر مـن 750 شـاب وشـابـة 

حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء ورواد أعـمال 

فـي مـجال الـتنمية االقـتصاديـة وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات فـي هـذا الـمجال مـنها تـمكين 

الشباب من مهارات المستقبل. 

      تـشمل مـهارات المسـتقبل مـهارات الـتفكير الـعليا، والـمهارات االجـتماعـية والـعاطـفية، 

والــمهارات الــعملية والــبدنــية، وهــي مــهارات متجــددة يــحتاجــها الشــباب لــمواكــبة 

مـتطلبات المسـتقبل والـتعامـل مـع تحـديـاتـه وتـغيراتـه المسـتمرة، لـذلـك مـن الـمهم 

إتـاحـة الـفرص الـتعليمية والـتدريـبية الـتي تـمكن الشـباب مـن هـذه الـمهارات لـضمان 

جـاهـزيـته وفـعالـيته فـي المسـتقبل لـتعزيـز مـساهـماتـه فـي الـتنمية االقـتصاديـة، وفـيما 

يلي بعض األسئلة المحفزة لألفكار لتساعدك على تقديم فكرة محددة وواضحة . 

       



التحدي الثاني  

02 

تمكين الشباب من مهارات المستقبل 

03 

02 

01 

أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا تمكين الشباب السعودي من القدرات 
والمهارات اإلبداعية التي تضمن استعدادهم لمهن 

المستقبل؟  

كيف بإمكاننا رفع مستوى تميز قدرات الشباب السعودي 
؟ 
ً
لتعزيز قابلية استقطابه للجهات الرائدة عالميا

كيف بإمكاننا تسهيل وصول شباب المجتمع السعودي 
لفرص التعليم والتدريب المهني المتوفرة لتعزيز 

مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

مهارات ا لمستقبل: 
     نظام شامل للمهارات الشخصية يتنبأ ويثقف حول التحديات 
المتزايدة باستمرار في مكان العمل أي هي المهارات الالزمة 

لمواجهة تحديات المستقبل.  

مهن المستقبل:  
، ويتوقع ازدياد الطلب 

ً
       مهن جديدة لم تكن موجودة مسبقا

عليها مع مرور الوقت. 

مهارات التفكير العليا:  
      تـشمل الـتفكير اإلبـداعـي والتحـليلي الـناقـد، ومـهارات حـل الـمشاكـل 

والقدرة على التكيف. 

المهارات االجتماعية والعاطفية: 
       تـشمل مـهارات الـعمل الجـماعـي ومـهارات الـتكيف مـع الـتغيرات 

المجتمعية وتقبل اآلخرين واحترام ثقافاتهم.  

المهارات العملية والبدنية:  
      تـشمل الـمهارات الـرقـمية لـمواكـبة الـتقنيات الجـديـدة، بـاإلضـافـة إلـى 
أهـمية إتـقان الـمفاهـيم والـممارسـات الـمالـية الـعالـمية والـحفاظ 

على الصحة واللياقة. 

تعريفات هامة: 

كلمات مفتاحية: 
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ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.



معلومات وإحصائيات: 

29 مليون وظيفة أي ٪ 17 من الوظائف الحالية معرضة 
لإللغاء بحلول 2030 بسبب األتمتة.

يوافق فقط 39٪ من شباب مجموعة العشرين 
على أن تعليمهم يؤهلهم لسوق العمل.

ستقوم الرياض 
باستقطاب من 400 إلى 
500 شركة أجنبية خالل 
األعوام العشرة المقبلة.

ارتفاع معدل البطالة للفئة العمرية 15-24 عاما 
في المملكة بنحو %24.

 في العالم تقدر 
ً
٪69 من الشركات األكثر طلبا

سرعة التعلم وحب االستطالع مقابل التاريخ 
المهني والخبرة عند التوظيف.



اتخاذ القرار  
المهارات الرقمية  

مهارات اإلبداع واالبتكار

الذكاء العاطفي واالجتماعي  

المرونة المعرفية 

المصادر: 
•

 Mckinsey - تقرير - فرص للشباب، مستقبل مشرق للجيل القادم •
Report - Future Fit Youth - Y20 •

• تقرير - الوثيقة اإلعالمية برنامج تنمية القدرات البشرية 2021-2025 - برنامج تنمية القدرات البشرية
• مقال - "هيئة الرياض": نستهدف استقطاب 500 شركة أجنبية خالل الـ 10 سنوات القادمة - أرقام

Report - Future of Work Trends in 2022 - Korn Ferry •
Article - These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them - World Economic Forum

مهارات 
المستقبل

https://www.mckinsey.com/middle-east/ar/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/middle%20east/our%20insights/opportunityyouth_ar_final.pdf
https://www.vision2030.gov.sa/media/kumdady3/hcdp_ar.pdf


#فكرـلبكرة 


