
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البـنــد األول
 العربىتقرير المدير العام لمكتب العمل 

 

 

 : (القسم الثانى ) مالحق ** 
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 :تـقـديـــم ** 

خادم الحرمين الشريفين الملك  عبكد ب بكن عبكد ال آيكآ ود  ك  د  كريمة من رعايةب :  أولا 
للتنميكة  التشكليد نحك  المنتدى ال ربى الثكانى  عقدت منظمة ال مد ال ربيةحفظه ب 

حمايكككة ااتماعيكككة  تنميكككة م كككتدامة بالت كككا ن مكككم  آارل ال مكككد بالمملككككة ال ربيكككة 
/ فبرايكر  42 – 42د الفتكرل ال   دية  البن  الد لى  ذل  فكى مدينكة الريكال خكا

 .4102شباط 

مشككاركا يمثلكك ن لطككراا اانتككا  الثاثككة  555شككار  فككى لعمككاد مككذا المنتككدى نحكك   :ثانيةةاا 
 مختلا الاهات الفاعلة فى مااالت التخطيط  االقتصاد  المالية  الت ليم  التدريب 

الماككال   آيككراو  عككدد مككن ر  ككا   51المهنككى فككى البلككدان ال ربيككة مككن بيككنهم نحكك  
المنظمككككات ال ربيككككة  ااقليميككككة  الد ليككككة ذات ال اقككككة االقتصكككادية  االاتماعيككككة  

 .بم ض عات المنتدى  كذل  ممثلى الاهات ال   دية ذات الصلة

فك  ضكر رل  لمميكة   -من خاد ر ية المنظمة - قد تمح رت الفكرل الرئي ية للمنتدى  
اتمككككاعيين  االقتصككككاديين حكككك د ال كككك   للت صككككد قلككككى ت افككككا كامككككد بككككين الشككككركا  اال

اا ككتراتيايات ال امككة الداعمككة لمآيككد مككن فككرم ال مككد  الحمايككة االاتماعيككة فكك  المنطقككة 
  .نم ذ  تنم ي يركآ على تحقيا التنمية الم تدامة  ف  ض  ال ربية 

 -:أهداف المنتدى : ثالثاا 

االتفاا  عل  قطار عكام لكدعم التنميكة  التشكليد فك  ضك   المتليكرات  :الهدف العام ** 
القائمة  ت افا الفاعلين االقتصاديين  االاتماعيين بنا  علك  ر يكة مشكتركة تكامليكة تك اآن 
بككين مقتضككيات الحمايككة االاتماعيككة  تحقيككا التنميككة االقتصككادية الم ككتدامة  اعتمككادا علكك  

 . منظ مة م ل ماتية شاملة

 : هداف الرر ي األ** 

تط ير نظم   ا ال مد اتاحة الفرم لمآيد من تشليد الشكباب  المكرلل  المت لمكين . 0
 . تقليد م دالت البطالة

ت آيآ برامج   يا ات الحماية االاتماعية  شبكات األمان االاتماع  لتحقيا ال مكد . 4
 ااصكككا  الككككريم  ال كككام االاتمكككاع   المآيكككد مكككن فكككرم ناكككا  بكككرامج التنميكككة 

 .االاتماع 

مراا ة برامج الم ائمكة بكين مخراكات الت لكيم  التكدريب  احتيااكات التنميكة  قبكراآ . 5
 .الممار ات النااحة

ت ظيم د ر القطاع الخام ف  دعم م   ات الت ليم  التدريب  تط ير براماها  فا . 2
 .احتيااات   ا ال مد
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فك  تطك ير التشكليد  تكدعيم شكراكات مكم الم   كات  ال ربية تحديد ل ل يات المنطقة. 5
الد لية  االقليمية لتف يد قرارات القمة ال ربية التنم ية االقتصادية  االاتماعية بشكنن 

 .التشليد خاصة ف  قطار ال قد ال رب  للتشليد  طم حات الم اطن ال رب 

 : محاور العمل والنقاش بالمنتدى: رابعاا 

 : لتغليل وتنمي  الموارد البغري سياسات وآليات د م ا. 0

ركككآ مككذا المحكك ر علكك   ككبد    ككائد بنككا  ال يا ككات  الخطككط الخاصككة بككدعم 
اعتمادا عل  امكم  تحليكد الم ل مكات ,  التشليد  تنمية الم ارد البشرية بن ل ب متكامد 

 يتم عرل التقريكر ال ربك  .  الدرا ات  باال تفادل من التاارب النااحة عالميا  لقليميا
األ د لم ل مككات  كك ا ال مككد  الككذي ي ضككا الفاكك ات الن عيككة فكك  اتاامككات نمكك  القكك ل 

 كات  الليكات  اتاامات النمك  االقتصكادي  بمكا ي ككد علك  ضكر رل بنكا  ال يا, ال املة 
 . فا التحديات الف لية للمنطقة  لكد د لة عل  حدل

 : موائم  مخرنات التعليم مع احتيانات أسواق العمل. 4

مذا المح ر عل  التحديات الت  ت ااه متطلبات الت  م ف  الت لكيم لل صك د ركآ 
, نكب قل  الم دالت ال المية  تلبية رغبات الشكباب فك  الحصك د علك  ت لكيم عكال  مكن اا

 طبي ة احتيااات   ا ال مد من اانب لخر  الت  قد ال تتطلكب ن عيكات الخكرياين مكن 
 يقدم مذا المح ر نماذ  متط رل  ت تمكد علك  تحليكد احتيااكات  ك ا ال مكد . ذل  الت ليم

 مخراات الت ليم   كن قاطات م تقبلية  درا ة الفا ل بين ال رل  الطلكب  تحديكد وليكا 
 .ل  التاارب الد لية النااحةالم ائمة اعتمادا ع

 :التنمي  القتصادي  المتوازن  . 3

مكككذا المحككك ر علككك  فككككرل التنميكككة االقتصكككادية الم كككتدامة  وليكككات اادارل رككككآ 
, االقتصادية المت اآنة بين تحقيا النم  االقتصادي مكم ضكمان تك فير ال دالكة االاتماعيكة 

قتصكاد  د ر القطككاع الخككام كمحككر   كيفيكة تحقيككا التكك اآن بكين د ر الد لككة كمككنظم لا
 يتضمن مذا المح ر وليات    ائد الكربط بكين التنميكة  مكافحكة الفقكر .  مشلد لألقتصاد

 .من خاد آيادل فرم التشليد  رفم م ت يات الدخد

 :المناخ الستثمارى الدا م لخلق فرص العمل . 2

صككدي لمشكككلة مككذا المحكك ر علكك  وليككات ت ظككيم اال ككتثمار ب صككفه ل ككا  التركككآ 
 يتضمن مذا المح ر  يا ات اال تثمار الداعم لخلا فكرم . التشليد  خلا فرم ال مد

التشليد المنا بة المت افقة مم طبي ة ق ل ال مد خص صا  لن م ظم اال تثمارات الآالكت 
 .حت  األن تخلا الكثير من فرم ال مد غير المت افقة مم ن عية ق ل ال مد

 :ما ي  غامل  نحو أنظم  حماي  انت. 5

مككذا المحكك ر علك  كيفيككة تطكك ير نظكم الحمايككة االاتماعيككة بمكا يحقككا ت ظككيم رككآ 
د رمككا فكك  بنككا  شككبكات األمككان االاتمككاع   فكك  ذات ال قككت ال يت ككارل مككم متطلبككات 
. التنمية الم تدامة  الت  تضم ف  اعتبارمكا ال دالكة االاتماعيكة ك نصكر حكاكم فك  التنميكة

من برامج الحماية المتط رل  الحديثة  المتفقة مم الم كايير الد ليكة  قدم مذا المح ر حآمة
 . الت  حققت انطاا التنمية االقتصادية
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 :دور الحوار النتما ي في سياسات وبرامج التغليل. 2

مذا المح ر عل  لممية الح ار االاتماع  ف  بنا  ال يا ات التنم ية بشقيها ركآ 
االقتصادي  االاتماع   عدم افتئات طكرا علك  لخكر تحقيقكا لل كلم االاتمكاع   ضكمانا 

 يطر  المح ر كيفية بنا  شبكات للح ار االاتماع  . لا تقرار  الذي ي د ا ا  التنمية
الشككبكة لم ل مككات  الشككبكات االاتماعيككة  بككاألخم الم ككتمر  ذلكك  با ككتخدام شككبكات ا

 .ال ربية لم ل مات   ا ال مد

 .النهات المغارك  في أ مال المنتدى : خامساا 

الفنككى   آرا   الت لككيم آرا   آرا  االقتصككاد ل  الماليككة ل  التخطككيط   آرا  ال مككد   (0
عى  التككدريب التككك ين المهنككى  التشككليد  قيككادات الت لككيم  م   ككات الضككمان االاتمككا

  اللرا التاارية  الصناعية  االتحادات ال مالية المهنى  قيادات االتحادات
 االتحكادات ال ماليكة , ال مد  اتحادات اللكرا التااريكة  الصكناعية  لصحابمنظمات  (4

 .ف  البلدان ال ربية
 .األمانة ال امة لاام ة الد د ال ربية  منظمات  م   ات ال مد ال رب  المشتر  (5
 ILO, UNIDO, UNDPذات الصككلة  مككن بينهككا   ااقليميككةالمنظمككات الد ليككة  (2

UNFPA, OECD, ESCWA 
 .صناديا  بن   م   ات التم يد ال ربية  اا امية  الد لية (5
الاام كككات  مراككككآ البحككك ي االاتماعيكككة  االقتصكككادية  م   كككات التكككدريب الد ليكككة  (2

 . األقليمية ذات الصلة
 . لية النااحةممثلين لب ل التاارب الد (7
 .الم   ات ااعامية (8

 أسلوب العمل بالمنتدى :  سادساا 

 .تقديم ل راا عمد  مداخات  عر ل مرئية  -
عقكد ال ككات عامككة  مام عككات عمككد ت مكد علككى التكك اآى علككى لن التت ككارل مككم  -

 .الم اعيد المحددل لال ات ال مد 
  كككذل  ضككي اضككا  المنتككدى داخات لصككحاب الم ككال   ال كك ادل لعكلمككات ل  مكك -

 الشرا
برنامج  ير لعماد المنتدى عقد عكدد مكن الال كات ال امكة  مام عكات  تضمن  قد  -

 :ال مد على النح  التال  
 -: وتضمنت كلمات لكل من :النلس  الفتتاحي   (0)

 منظمة ال مد ال ربيةلحمد محمد لقمان المدير ال ام ل/ م ال  ال يد كلمة  -
 البن  الد لى لنار لندر  ن نائب رئي / ال يدل  كلمة -
 منظمة ال مد الد ليةل ااي رايدر المدير ال ام/ م ال  ال يد  كلمة -
ري ــــــككـقبككراميم الت يامحمككد بككن /  كك ادل الككدكت ر الاام ككة ال ربيككة للقامككا كلمككة  -

 اام ة الد د ال ربيةاألمين ال ام الم اعد ل
ل مككد ن محمككد فقيككه  آيككر اعككادد بكك/ للقامككا م ككال  المهنككد   كلمككة راعككى المنتككدى -

 بالمملكة ال ربية ال   دية
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 : نلسات العمل (4)
 :األولى  العمل نلس  -

 تضكمنت مكذا الال كة عكرل ر يكة البنك   آفاق التغةليل وتنمية  المةوارد البغةري 
الد لى  ابرآ اناكاآات صكند ا تنميكة المك ارد البشكرية بالمملككة ال ربيكة ال ك  دية 

 .متحدثا ح د مح ر الال ة 00  لفكار طر  ر ية 
  :نلس  العمل الثاني  -

تم خاد مذا الال كة  .لخلق فرص  مل الستثماريالمتوازن  ود م المناخ  التنمي 
 .متحدثين ح د مح ر الال ة 01  لفكارطر  ر ية 

  :نلس  العمل الثالث  -
تكم خكاد  الحوار النتما ى وأنظم  الحماي  النتما ي  لتحقيق التنمي  المسةتدام 

 05مذا الال ة عكرل ر يكة منظمكة ال مكد ال ربيكة  اال كتماع قلكى ر يكة   لفككار 
 .ح د مح ر الال ة متحدثاو 

  :نلس  العمل الرابع  -
 .نتائج مام عات ال مد  ققرار قعان الريال عرلتم خاد مذا الال ة 

 : العمل منمو ات (3)
  :األولى  منمو   العمل -

تكم خكاد ااتماعكات مكذا المام عكة عكرل  ق التغليل وتنمي  الموارد البغةري آفا
 .لمام عة ال مد  ل راا عمد ح د م ض عات تت لا بالمح ر الرئي  2 مناقشة 

  :منمو   العمل الثاني   -
تكم خكاد ااتماعكات  .التنمي  المتوازن  ود م المناخ الستثمارى لخلق فرص  مةل

 .لمام عة ال مد  ل راا عمد ح د المح ر الرئي  2المام عة عرل  مناقشة 
 :منمو   العمل الثالث   -

تم خكاد  التنمي  المستدام الحوار النتما ى وأنظم  الحماي  النتما ي  لتحقيق  
  ل راا عمكككد حككك د المحككك ر الرئي ككك 7ااتماعكككات المام عكككة عكككرل  مناقشكككة 

 .لمام عة ال مد
 :انتماع لنن  الصياغ   (2)

 ممثلككى األطككراا  شككار  فيهككا عككدد مككن ال ككادل الكك آرا تككم تشكككيد لانككة الصككياغة 
  عقككككدت ممثلكككك  الاهككككات المنظمككككة للمنتككككدى   المختصككككين الخبككككرا   المشككككاركة

الككذي تضككمن ل كك  التفككامم المشككتر   قعككان الريككال  صككياغة ااتماعاتهككا اعككداد
لتحقيا التنمية الت  تضمن آيادل التشليد  الحد مكن البطالكة  مكافحكة الفقكر  محكدداو 

 .لم الم تحقيا ت ا ن بين المنظمات ال ربية  الد لية ف  مذا المااد 

لمنلةةإ ادارة ( 01)ى  لةةى الةةدورة قامةةت المنظمةة  بعةةرض تقريةةر حةةول المنتةةد :  اا سةةابع
 :منظم  العمل العربي  ، وبعد المناقغات أصدر المنلإ القرار التالى 

نحكك  حمايككة " لخككذ ال لككم بالت صككيات الصككادرل عككن المنتككدى ال ربكك  الثككان  للتنميككة  التشككليد  -0
 (. 4102شباط / فبراير  42 – 42الريال , ) ااتماعية  تنمية م تدامة 
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) لخادم الحرمين الشكريفين لرعايتكه للمنتكدى  لحك مكة المملككة ال ربيكة ال ك  دية تقديم الشكر  -4
ال تضافة لشلاد المنتدى  الت هيات التكى قكدمتها اناكا  لعمالكه مكم األشكادل (  آارل ال مد 

 .بما حققه المنتدى من ناا  فى تف يد قضايا التشليد  التنمية المت اآنة فى المنطقة ال ربية 

كر للبن  الد لى لم اممته القيمكة فكى لشكلاد المنتكدى  فريكا ال مكد الكذى شكار  فكى تقديم الش -5
 .التحضير  التنفيذ 

ت ايككه الشكككر لمنظمككة ال مككد ال ربيككة  للمككدير ال ككام لمكتككب ال مككد ال ربككى علككى مبادرتككه فككى  -2
ة فكى ااعداد  التنظيم لهذا المنتدى الهام مم األشادل بما حققه من ناا   دعم ت اهات المنظمك

 .عقد مثد مذا الف اليات الهامة 

ا ةةالن الريةةاض للتنميةة  " دعكك ل الككد د ال ربيككة قلككى األخككذ ب ككين االعتبككار منطلقككات  مبككاد   -5
 كككذل  الت صككيات الصككادرل عككن المنتككدى  ال مككد علككى قدرااهككا ضككمن  يا ككات  "والتغةةليل

 . برامج عملها باعتبارا يمثد منهااو متكاماو للتنمية الم تدامة

ل منظمة ال مد ال ربية لم اصلة الت ا ن  التن يا مم البن  الد لى  منظمة ال مد الد لية دع  -2
 المنظمات ذات ال اقة لمتاب كة تنفيكذ المبكاد  المقكرل فكى ااعكان  الت صكيات الصكادرل عكن 

 .المنتدى لم ااهة التحديات الهيكلية للتشليد  الت  م فى نطاا برامج الحماية االاتماعية

المدير ال ام لمكتب ال مد ال ربى باتخاذ ما يلآم من تن يا  متاب ة تنفيذ ما صكدر عكن  تكليا -7
قلكككى القمكككة ال ربيكككة التنم يكككة االقتصكككادية " قعكككان الريكككال"المنتكككدى مكككن ت صكككيات  رفكككم 

 .4105 االاتماعية المقبلة فى ت ن  عام 

 نتكدى  قعكان الريكالالمتكليا مكتب ال مد ال ربى بمتاب كة تنفيكذ الت صكيات الصكادرل عكن  -8
 .قدر ت لا األمر بمنظمة ال مد ال ربية 

 

األمر معروض  لى المؤتمر العةام المةوقر للترضةل ب خةع العلةم والتونيةي بمةا يةرا   :اا  ثامن
 ..مناسبا فى هعا الغ ن 

 

 أحمد محمد لقمان 

 المدير العام 

 :مرفق  ●

 .ا الن الرياض  -0
 توصيات منمو ات العمل -4

 
 
 
 

  

 حمدى
 محمد/ ط
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 ا ـــالن الـريـــاض

 " للتنميـ  والتغليـل" 

 نحو حماي  انتما ي  وتنمي  مستدام 

 ( 4102غباط / فبراير 42 – 42الرياض ، )  
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 ا ــالن الريـاض

 "للتنميـ  والتغليـل"  

 نحو حماي  انتما ي  وتنمي  مستدام 

 

 

نحكك   -المنتككدى ال ربكك  الثككان  للتنميككة  التشككليد  " نحككن الماتم كك ن فكك  قطككار 

فكككى مدينكككة الريكككال عاصكككمة المملككككة ال ربيكككة " حمايكككة ااتماعيكككة  تنميكككة م كككتدامة 

 برعايكة كريمكة مكن ( م  2014شكباط / فبرايكر  42 – 42) ال   دية فى الفترل مكن 

حفظه ب ,  بترتيكب . خادم الحرمين الشريفين المل  عبد ب بن عبد ال آيآ ود    د 

 البنك  الكد ل   تنظيم منظمة ال مد ال ربية   آارل ال مد بالمملككة ال ربيكة ال ك  دية 

ا تضككافة كريمككة مككن حك مككة المملكككة ال ربيككة ال كك  دية  بمشككاركة رفي ككة  ,  بككدعم 

لم كككت ى لألطكككراا االقتصكككادية ممثلكككة بنصكككحاب الم كككالى  آرا  المكككاد  االقتصكككاد ا

 التخطيط  لألطراا االاتماعية ممثلة بنصحاب الم الى  آرا  ال مد  الت لكيم الفنكى 

 قيادات  آارات التربية  الت ليم  التدريب  الضمان االاتماعى  مشاركة رفي كة مكن 

 الصككناعة ال ربيككة  المنظمككات ال ماليككة منظمككات لصككحاب األعمككاد  غككرا التاككارل 

 كذل  حض ر مام للمنظمكات ال ربيكة  ااقليميكة  الد ليكة  شخصكيات عربيكة  د ليكة 

 .رفي ة الم ت ى  عدد من قادل الرلى ال ام  قعاميين 

ب كككد مشكككا رات  مناقشكككات م  ككك ة مكككذا ااعكككان الكككذى يمهكككد الطريكككا  يقةةةرون

ة  التنمية الم كتدامة  د رمكا فكى بنكا  مكنهج شكامد لتفاممات متبادلة للحماية االاتماعي

 متكامد للتنمية , كما لن مذا ااعان ي لط الض   على الد ر الهام الذى يضكطلم بكه 

التشككليد  الحمايككة االاتماعيككة فككى تطكك ير ماتم اتنككا  قككد نككتج عككن مككذا المشككا رات 

 :الت صد قلى التفاممات التية 
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 :انطالقا من 

 كككا م بكككالحق ا االقتصكككادية  االاتماعيكككة المنبثقكككة مكككن م كككانى القكككيم التآامنكككا الت 

كككمان االاتمكككاع   لكككة علكككى  اكككه التحديكككد بنحقيكككة ال مكككد  الض  اا كككامية المتمث 

ككد   ال ككيا الكككريم  التنميككة المت اآنككة  الم ككتدامة فكك  لشككمد م انيهككا  التكك  يمث 

 .اان ان فيها ال  يلة  اللاية م ا 

 رتفاع المتآايد لم د الت البطالة  تفاقمهكا فكى الكد د انشلالنا البالغ بخص م اال

ة  الادد على   ا  الداخلينال ربية  الت  طالت مختلا شرائا الماتمم  خاص 

 .ال مد 

  امتمامنككا بمككا تشككهدا المنطقككة ال ربيككة مككن التحكك الت االقتصككادية  االاتماعيككة

فكرم ال مكد  ال يا ية الناتاة من تب كات مشككات البطالكة  التشكليد  تك فير 

 . ال يما المت لقة منها بالشباب

  قدراكنا لن م ضلة البطالة شنن يخم كد د لة على حدل , كما لنه شنن عربكى

 . ليضا  ندر  لن م الاتها تتطلب لمتماما خاصا  مآيداو من الت ا ن ال ربى 

  كما ندر  لن م ض ع دعكم التشكليد  الحكد مكن البطالكة  الفقكر يتطلكب تضكافر

مات لصكحاب ال مكد كد الاه د   ت بئة كد  الطاقات ال ربي ة من حك مات  منظ 

ككككلة  الم    ككككات الماليككككة  ككككاد  مختلككككا الكككك آارات ذات الص  مككككات ال م   منظ 

 . االقتصادية ف  قطار شراكة عربية حقيقية 

  ككمحا  المحف ككآل علكى التكافككد  التكمآر لم ااهككة مككا ا كتلهامنا للقككيم اا كامية ال  

 .ظامرل البطالة ما لم يتم ال يطرل عليها يترتب على ا تفحاد 

  ا تحضارنا لقيم  مباد  م    ات ال مد ال رب  المشتر  الداعية قلكى الت كا ن

 . التكامد ال ربى

  ا ككتثمارنا للقككرارات الصككادرل عككن االاتماعككات ال ربيككة رفي ككة الم ككت ى مثككد

,  بيكان  4118المنتدى ال ربى األ د للتنمية  التشليد  قعان الد حة ن فمبر 

,  األانككدل ال ربيككة للن هكك ل  4112الاآائككر بشككنن تشككليد الشككباب , نكك فمبر 

,   ثيقكككة الريكككال حككك د التكككدريب التقنكككى  4112بالتشكككليد بيكككر ت لكتككك بر 

 . 4101 المهنى  احتيااات   ا ال مد يناير 
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   ل قلى القكرارات ال يا كية ألصكحاب الاالكة  الفخامكة  ال كم ا تنادنا بثقة  ق  

دل الككد د ال ربيككة فككى القمككم التنم يككة االقتصككادية  االاتماعيككة الك يككت ينككاير قككا

 . 4105 الريال يناير  4100,  شرم الشيخ يناير  4112

  ا ككتذكارنا لن مبككررات اعتمككاد مبككدل قمككم عربيككة تنم يككة اقتصككادية  ااتماعيككة

مككك  لم ااهكككة  4117بصكككفة د ريكككة كمكككا اكككا  فكككى قمكككة الريكككال االعتياديكككة 

ت التنم يككة فككى البلككدان ال ربيككة  اككا  فككى مقككدمتها تفشككى الفقككر  تفككاقم التحككديا

 .م دالت البطالة 

 المشتركة فيما يخكم قضكايا البطالكة  التشكليد  مكافحكة   قنطاقا من األمداا

الفقر با تهداا خلا فرم ال مد الائا فى المنطقة ال ربية مم تركيكآ خكام 

لل دالككة  ال ككلم االاتمككاعيين  كككذل  علككى قضككايا الحمايككة االاتماعيككة ت آيككآا 

 .متطلبات التنمية الم تدامة 

  قذ تتاقى الاه د ال ربية  الد ليكة فكى مكذا المنتكدى الهكام بمشكاركة م   كات 

ال مككد ال ربككى المشككتر   تمثلهككا منظمككة ال مككد ال ربيككة  الم   ككات الد ليككة 

ال ربيكة  الد ليكة  يمثلها البن  الد لى  منظمكة ال مكد الد ليكة لتتضكافر الاهك د 

للت امكككد مكككم قضكككايا التنميكككة  التشكككليد بر يكككة منفتحكككة  الت كككاطى مكككم قضكككايا 

 . متطلبات الحماية االاتماعية  التنمية الم تدامة بص رل مركآل  م مقة 

  ب د المدا الت  النقاا  ال ق ا لمام  ض ية  ك ا ال مكد  البطالكة المرتف كة 

ات التكى شكهدتها عكدد مكن د د المنطقكة  م بباتها التى اآدادت ت قيكدا  التطك ر

 .ال ربية  ال ق ا لمام متطلبات التنمية الم تدامة  دعم الحماية االاتماعية 

 : يقر المغاركون المبادئ اآلتي  

اعتبار مفه م التحالا  التضامن ال رب  من لاكد التشكليد  الحكد  مكن البطالكة فك   (0

ماتم ككة مبككدل  منطلقككا يكت كك  ضكك   ال اقككم الككرامن لكككد الككد د ال ربيككة منفككردل  

صككبلة الككدفاع ال قككائ  بنب ككادا االقتصككادية  االاتماعيككة  األمنيككة لتر ككيخ ال ككلم 

 .األملى  اال تقرار االاتماعى 

لن ال مككد حككا  للاميككم بككد ن تمييككآ مهمككا كككان ن عككه باعتبككارا شككرطا مككن شككر ط  (4

 كة مكن ر افكم ص ن الكرامة  ركنا من لركان الم اطنة  المشاركة الفاعلة ,  راف

التنميكككة  مككك  مكككا ي كككاعد علكككى تن كككي  ر ابكككط ااتماعيكككة كفيلكككة بم الاكككة الفاككك ل 

 .االاتماعية  الفا ل بين األاياد 
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ا د التشليد مدفا مركآيكا فك  ال يا كات االقتصكادية  االاتماعيكة  فك   يا كات  (5

الم ارد البشرية  فى الخطط  البرامج التنم ية علكى الم كت يين الك طن   ال ربكى 

 .ضمان تكاف  فرم التشليد  التدريب  التنميد بشفافية د ن لى تمييآ  

ال مد على تقليم م د الت البطالة  الفقر, على الم ت يين ال طن   ال رب  تنفيكذا  (2

 ت  كيم مشكاركة الشكباب  المكرلل  4141-4101ألمداا ال قكد ال ربك  للتشكليد 

بطالة ال ا ك ة بكين المنكاطا  ذ ى ااعاقة ف  التنمية االقتصادية  تضييا فا ل ال

داخككد الد  لككة ال احككدل ,  بككين الككد  د ال ربيككة بمككا ي ككامم فكك  تككنمين شككر ط التنميككة 

 .المت اآنة  ا تدامتها  ت آيآ التما   االاتماع  

ال كك ى الم ككتمر  الحثيككي نحكك  امتككداد نظككم التككنمين االاتمككاعى لفقيككا لمختلككا  (5

ين الصكحى  التككنمين ضكد البطالككة قطاعكات  فئككات الماتمكم  رل ككيا لتشكمد التككنم

بككالتاآم مككم تككنمين الشككيخ خة  ال اككآ  ال فككال  تككنمين قصككابة ال مككد ,  بحيككي 

 .تشمد القطاعين المنظم  غير المنظم  فقا لظر ا  قمكانيات كد د لة 

فكككم مكككن اككك دل  (2 االرتقكككا  بكككندا  منظ مكككة الت لكككيم  التكككدريب المهنكككى  التقنكككى  الر 

مكم القطكاع الخكام لتحقيكا الم ائمكة بكين مخرااتهككا مخرااتهكا فك  قطكار شكراكة 

 . احتيااات   ا ال مد 

ال     قلى دفم ال مد الم تقد  دعم ر   المبادرل  ثقافة الريادل  رعاية البكاحثين  (7

 .عن عمد  تبن يهم بما يمك ن من ت  يم القاعدل االقتصادية  ت ليد فرم ال مد 

حككي ال لمككى بالككد د ال ربيككة كمككدخد التنكيككد علككى ضككر رل االرتقككا  بمنظ مككة الب (8

 .الم رفة ك  يلة لآيادل فرم ال مدلتحقيا التنمية الم تدامة المبنية على اقتصاد 

تككككري  الحككك ار االاتمكككاع  علكككى الم كككت يين الككك طنى  ال ربكككى ككككندال للح كمكككة  (2

شيدل ل ك ا ال مكد  عاقكات ال مكد  ال ك ى للتكنقلم مكم المتلي كرات االقتصكادية  الر 

عيككة  ح ككن اادارل لألآمككات الناتاككة عنهككا بمككا يضككمن مصككالا لطككراا  االاتما

 .اانتا  

دعككم قنشككا   تف يككد الماككال  االقتصككادية  االاتماعيككة بالككد د ال ربيككة  ضككمان  (01

مشككاركة األطككراا الم نيككة مككن ممثلككى الحك مككات  منظمككات لصككحاب ال مككد 

علككى الم ككت ى  ال مككاد  ممثلككى الماتمككم المككدنى بمككا ي ككآر الحكك ار االاتمككاعى 

 .ال طنى ,  يرفم من المشاركة ال ربية على الم ت ى الد لى 



02 

 

ااعكداد األمثكد للمك ارد البشكرية لتك فير المهكارات الفنيكة التخص صكية  الكفككا ات  (00

بما ي تايب الحتيااكات الم   كات االقتصكـادية  يكـ م ن متطل بكات البكاحثين عكن 

 .ال مد 

دى  لحككد المصككادر الرئي ككة للتشككليد لن القطككاع الخككام قككاطرل النمكك  االقتصككا (04

 : ين ي كد ن على ال مد   يا من لاد التنمية  تحقيقا لهذا اللاية , فنن المشارك

التنكيد على د ر القطاع الخام كنحد لكبر مقدمى فرم ال مكد  ذلك  مكن  (ل )

خككاد تنفيككذ بككرامج ااصككا  االقتصككادى مككم تلييككر د ر الحك مككات مككن 

خ اال ككككتثمار  الخككككدمات تح ككككين منككككاماككككرد تقككككديم فككككرم ال مككككد قلككككى 

 .االاتماعية

ال مككد علككى تطكك ير التشككري ات  تب ككيط اااككرا ات مككن لاككد تكك فير لطككر  (ب )

عمككد شككفافة ,  ال كك ى قلككى تشككايم قنشككا  المآيككد مككن األعمككاد  فككتا بككاب 

المناف ة التاارية ,  فكى ذات ال قكت ال مكد علكى قاكرا ات ت كديات علكى 

 .تنقد األيدى ال املة تشري ات حماية ال ماد لتشايم 

التنكيد علكى الحااكة قلكى ترشكيد التشكليد فكى القطكاع ال كام ,  قعكادل تنظكيم  (  )

شر ط التشليد فى ككد مكن القطكاعين ال كام  الخكام ,  تقليكد الفاك ل فكى 

األا ر  المآايا بين القطاعين ال ام  الخام لت آيآ دخ د الشباب للقطاع 

 .الخام 

ى ت ديه المرلل فى  ك ا ال مكد  التكنثيرات ااياابيكة التنكيد على لممية الد ر الذ (05

لمشاركتها على األص دل االقتصادية  االاتماعية من خاد تشاي ها الكدائم علكى 

 .المشاركة  قيااد المناخ المائم لها  قيااد بيئة ال مد المنا بة  الائقة لها 

 لمميكة  ضكم  فى ال مكد( الم اقين ) التنكيد على حا ذ ى االحتيااات الخاصة  (02

 يا ات خاصة برعايتهم  تنميلهم  تشكليلهم بمكا يمككنهم مكن لدا  د رمكم المنكتج 

 .فى الماتمم 

اتكككه  مهاراتكككه  (05 ال مكككد بصككك رل م كككتمرل علكككى ت عيكككة الفكككرد بنمميكككة تنميكككة م م 

با ككتمرار عبككر التككدريب الم ككتمر مككدى الحيككال المهنيككة لضككمان قيمتككه المضككافة 

م ق ه صلب الم   ة ل  خاراهكا فالتشكليد الم كتدام   قدرته التناف ية بما ي م ن

د الم ارا   .لصبا مرتبطا با تدامة الم م ات نظرا للن  ا المت ارع لتاد 
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دعم  تف يكد عمكد الام يكة ال ربيكة لم   كات التكدريب  الت لكيم التقنك   المهنك   (02

 التكككى تحتضكككنها الريكككال نظكككراو للحااكككة الملحكككة لم اكبكككة التطككك رات ال لميكككة 

تكن ل اية  التقنية  بثقافة ال مد  التليرات مما ي اعد علكى تح كين اانتاايكة  ال

 . القابلة لا تخدام  ا تحداي المآيد من فرم ال مد

ال     قلى تب كيط  ت كهيد تنق كد ال مالكة ال ربيكة بكين الكد  د ال ربيكة  فقكا لقاعكدل  (07

 كاد مكم متطل بكات الم ا مة بكين مهكارات القك ى ال املكة المتك ف رل فك  بلكدان اار

 .ل  اا ال مد ف  بلدان اال تقباد خدمة للمصالا المشتركة 

التنكيد على ضر رل  د الثلرات فى الم ل مكات مكن خكاد دعكم ا كتكماد قنشكا   (08

الشككبكة ال ربيككة لم ل مككات  كك ا ال مككد ,  االمتمككام بتبككادد الم ل مككات لا ككتناد 

للت ككرا علككى اتاامككات  ورا  قليهككا فككى اتخككاذ القككرارات المنا ككبة  فككتا الحكك ار 

الشباب  األد ار التى يرغب ن القيام بها لخدمة ماتم كاتهم  ككذل  الت كرا علكى 

 .الاه د  المبادرات ألحداي فرم ال مد 

تبنكك  بككرامج شككبكات األمككان االاتمككاع  لمككا لهككا مككن تككنثير قكك ى للحككد مككن الفقككر  (02

التك  ت كتهدا الفئكات  قعطا  األ ل يكة للتكدخات .  ال مد على تحقيا الم ا ال 

 ينبلك  لن تكتم . األكثر تهميشاو  فقراو  تشايم اال تثمار ف  رل  الماد البشكري 

مثكد مكذا التككدخات مكن خكاد الليككات الصكحيحة لتقكديم الخدمككة  ياكب متاب تهككا 

 . تقييمها 

تبن  لفضد الممار ات الد لية لضكمان اادارل االحترافيكة  الشكفافة الحتياطيكات  (41

اتمكاع   ال مكد علكى درا كة ف اليكة مك ارد شكبكات األمكان االاتمكاع  األمن اال

لتحديد األفضد من تدابير ااصا  حتكى يمككن قتباعهكا  ذلك  لتح كينها  مكن ثكم 

تحديد األمداا  ضكمان تلقكى الفقكرا  غالبيكة المك ارد مكم اشكرا  المك اطنين فكى 

 .الح ار الخام ببرامج االصا  

م دعم ال كلم ككندال للحمايكة االاتماعيكة  التحك د قلكى التقليد التدرياى فى ا تخدا (40

 .ا تهداا الفئات األكثر فقراو مباشرل 

قنشككا  وليككات م   ككية لت ككهيد قاككرا  الحكك ار االاتمككاعى حكك د قضككايا التشككليد  (44

 الحمايككة االاتماعيككة  ت  ككيم مشككاركة الشككباب  المككرلل  الماتمككم المككدنى فككى 

حديككد الحككد األدنككى لألاكك ر  حمايككة الحكك ار االاتمككاعى حكك د ب ككل القضككايا كت

 .ال مالة  التنمين ضد البطالة  م اشات التقاعد  تشليد المرلل
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دعم  تف يد الام ية ال ربية للضمان االاتماعى ببير ت كندال ل ا ية فكى  كبيد  (45

 .ت آيآ ثقافة الحماية االاتماعية 

لكدعم المنا كب ت  يم نطاا برامج الحماية  الرعايكة االاتماعيكة القائمكة لتك فير ا (42

للتخفيككا مككن حككدل األآمككات  المخككاطر االاتماعيككة المختلفككة ,  اتخككاذ قاككرا ات 

 .عااية  تدابير لكثر ف الية 

تشايم ت اه الق ى ال املة نح  القطاع الخام من خاد تبنك  قصكاحات لتليكر  (45

 :نمط الممار ات  الثقافة ال ائدل ,  ذل  من خاد 

 .المآايا  األا ر بين القطاعين ال ام  الخامال مد على  د الفا ل فى  (ل )

 .ربط الحص د على  ظيفة بالقطاع ال ام بالكفا ل  األدا   (ب )

 .تح ين  يا ات قنتقاد الق ى ال املة (  )

 .التن يا بين برامج الضمان االاتماع  لمختلا فئات ال املين  (د )

 قارا  قصاحات على برامج الدعم الشامد لل صك د قلكى بكرامج شكبكات األمكان (42

 :االاتماع  الم تهدفة من خاد 

قنشا   اات م حدل للم تفيدين بحيي يمكن ا كتخدامها ال كتهداا بكرامج  (ل )

 .مت ددل  ت آيآ تقديم الخدمة المنش دل

 .قعادل ميكلة ااعانات المدع مة بما يحقا ا تفادل الفئات األقد دخا  (ب )

غطكككا  قاكككرا  قصكككاحات علكككى بكككرامج التنمينكككات االاتماعيكككة لضكككمان ت  ككك ة  (47

البككرامج  آيككادل قمكانيككة ت آيككم الفائككدل  ضككمان اال ككتدامة الماليككة علككى المككدى 

 .الط يد 

االعتمككاد علككى الدرا ككات ااكت اريككة لتحقيككا التكك اآن بككين مكك ارد  نفقككات نظككم  (48

التكككنمين اااتمكككاعى  ضكككمان قكككدرتها علكككى ال فكككا  بالتآاماتهكككا  تف يكككد الكككد ر 

الاتماعيككة فككى ماككاد التنميككة االقتصككادية اا ككتثمارى المت ككدد لككنظم التنمينككات ا

 االاتماعية المت اآنة مكن خكاد ت ايكه ل اكه اال كتثمار قلكى مختلكا الماكاالت 

التى تحد من  لبيات التح الت االقتصادية الهيكلية  التكى تحقكا لقصكى مصكلحة 

 .اقتصادية ااتماعية للم من عليهم 

الد ليكة قلكى اانكب منظمكة  يدع  المشارك ن كد مكن البنك  الكد لى  منظمكة ال مكد

ال مد ال ربية قلى لن يك ن مذا ااعان بمثابة خارطة طريا لل يا كات الم اهكة قلكى 
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المنطقككة ال ربيككة مككن لاككد دعككم النمكك   التطكك ر المطلكك ب لم ااهككة التحككديات الهيكليككة 

 .للتشليد 

 يككنمل ن لن تككك ن بنكك د  مبككاد  قعككان الريككال م ر ضككة علككى اككد د لعمككاد 

 .القمة ال ربية االقتصادية  التنم ية  االاتماعية المقبلة ااتماع 

 ي رب اميم المشارك ن فى المنتدى عن عظيم تقكديرمم للكد ر الرائكد الكذى يقك م 

حفظكه ب , فكى . به خادم الحرمين الشريفين المل  عبكد ب بكن عبكد ال آيكآ ود  ك  د 

المتميآل كما ي بر ن عن قعاابهم ااطار ال ربى  الد لى  قذ يشيد ن بم اقفه الق مية 

 .لما تشهدا المملكة فى عهدا من اآدمار  انت اا 

كمككا يقككدر المشككارك ن عاليككا الرعايككة الكريمككة ألعمككاد المنتككدى  ممتنكك ن لحفككا ل 

اال تقباد  كرم الضيافة  ما ميئته  آارل ال مد مشك رل  م الى ال آير  م ا نيه من 

المنتدى بهذا الصك رل  الشككر م صك د لمنظمكة ال مكد ظر ا ا همت فى ان قاد مذا 

ال ربية  م الى المدير ال ام الذى بادر بفكرل المنتدى  ق هام فريكا عمكد المنظمكة فكى 

 .الترتيب  التحضير له  كذل  البن  الد لى الذى ا هم بف الية فى التحضير 

◘ ◘ ◘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 حمدى
 محمد/ ط
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 اتـــــــــــيـوصـت

 المنتدى العربى الثانى للتنمي  والتغليل

 نحو حماي  انتما ي  وتنمي  مستدام 
 ( 4102غباط / فبراير 42 – 42الرياض ، ) 
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 اتـــــــــــيـوصـت

 المنتدى العربى الثانى للتنمي  والتغليل

 نحو حماي  انتما ي  وتنمي  مستدام 

 ( 4102غباط / فبراير 42 – 42الرياض ، ) 

 
 

نحكك  حمايككة " الثككانى للتنميككة  التشككليد تضككمن اككد د لعمككاد المنتككدى ال ربككى 

 –45ثككاي مام عككات عمككد تككم عقككدما علككى مككدى يكك مى "ااتماعيككة  تنميككة م ككتدامة 

 :شباط ,  قد ت صد المشارك ن للت صيات التالية / فبراير 42

 :فى منال آفاق التغليل : أول 

  تطك ير  ال ربيكة ال طنية ال مد ل  اا قصا   تنظيم اعادل األ ل ية قعطا  (0)

 المتليكرات  متاب كة بم شراتها الم رفة  ت ميا ال مد ل  اا مراصد   شبكات

 القك ى علكى  الطلب ال رل عن  المحدثة الدقيقة  الم ل مات البيانات  ت فير

 بالت كا ن  ذلك ,  ال ربيكة البلكدان اميكم فكى  الت ظيا التدريب  فرم ال املة

 فكى ي كامم ممكا الشركا  االاتماعيين  مختلا الاهكات ذات ال اقكة بين الكامد

 ال ربيككة الشككبكة تف يككد  بنككا  ال ككتكماد ال ربيككة ال مككد منظمككة اهكك د ت آيككآ

 . ال مد   ا لم ل مات

 المنككتج ال مككد فككرم مككن المآيككد  تكك فير التشككليد تنميككة اهكك د لن علككى التنكيككد (4)

 تكنثيرات لهكا تكك ن بكد لل امكد الكدخد تكنمين م ت ى عند فقط تقا ال  الماآى

 الكداخل  الطلكب تحريك  خكاد مكن االقتصكادى النمك  م دالت رفم على قياابية

 الت ظيكا  قعكادل اال كتثمار تحفيآ على ي اعد مما اال تها  م ت ى  تح ين

 . التنمية فى القادمة األاياد حق ا  ضمان اانتا  لطاقات األمثد

 لإلحاطككة  متن عككة مرنككة  بكرامج  يا ككات تبنككى الكى ال ربيككة الحك مككات دعك ل (5)

 مكن بدايكة لهكم  المكادي الفنك  الكدعم لشككاد اميكم  تقكديم بالرياديين  المبادرين

 برا ات  حماية النماذ  قنتا  بمرحلة مر راو  للمشر ع الف ل  االنطاا مرحلة

 اانتكا  مرحلكة لكدخ د الشكر ط اكتماد عند المشر ع تم يد  ضمان االختراع

 .  الت  يــا
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 المنا ككبة الحكك افآ   الت ككهيات مككن المآيككد تقككديم علككى ال ربيككة البلككدان حككي (2)

  اانتكا  عمليكات تاآئكة فكى الت  كم علكى  الكبكرى المت  كطة المنشمت لتشايم

ت من ب ل األنشطة الخدميكة   صليرل صلرى منشات بنا  من الشباب لتمكين

عاقككات  قطككار فككى الرئي ككية للمنشككات النهككائى المنككتج مك نككات ب ككل انتككا  

 مكن المآيكد  تك فير دفكم ن كا ققامكة المشكاريم علكى ي كاعد ممكا ت اقديكة منظمكة

 . التناف ية القدرات  دعم ال مد فرم

 لشكككاد  ت آيككآ نشككر الككى الهادفككة الت ا نيككات  الام يككات ققامككة  تشككايم دعككم (5)

 خكاد مكن التشكليد ماكاالت فى د رما  تف يد االقتصادى االاتماع  التضامن

 الصككلرى للمشككاريم التضككامن  ااقككرال تكك فير خككام  ب اككه لنشككطتها ميككتن 

 . الشبان بالباعثين  ااحاطة النصا  ق دا   المت  طة  الصليرل

  الحك افآ  االاتماعيكة  الل ا كتية ااداريكة  الخكدمات الت كهيات اميكم تقديم (2)

 التنظيميككة  اااككرا ات ال يا ككات مككن حآمككة قطككار فككى  الضككريبية التم يليككة

  تن يككم ت  ككيم  علككى الخككام القطككاع  تشككايم لم ككاعدل التشككا ر علككى ترتكككآ

 .  التشليد التنمية فى ت امم اديدل ل  اا  فتا االقتصادية األنشطة

  التكدريب الت لكيم ماكاالت فكى اال كتثمار مكن مآيد على الخام القطاع تشايم (7)

 ركيككآل الماككاالت مككذا باعتبككار الخدمككة لثنككا  التنميككد  قعككادل  التقنككى المهنككى

 علكى القادرل المامرل ال مالة ت افر خاد من المنشمت  ا تدامة لتط ير ل ا ية

 .  التكن ل اية ال لمية  التط رات الم تادات مم التكيا

اانتكككا   ثقافكككة  نشكككر ال مكككد قيمكككة  رفكككم لتر كككيخ الت ع يكككة الحمكككات تكثيكككا (8)

 المهنككى لل مككد االعتبككار قعككادل خككام  ب اككه الحككر  ال مككد الككذات  التشككليد 

   كائد  مختلا الحك مية  غير الحك مية  الهيئات الم   ات اميم بمشاركة

  ضكر رل الشكباب لكدى  المبكادرل االبتكار ر   تنمية على التركيآ مم ااعام

 الصككككلرى المنشككككات قطككككاع لتطكككك ير المتن عككككة  الحكككك افآ الت ككككهيات تقككككديم

 .ال مد فرم من المآيد ت فير على قدراتها  دعم  المت  طة  الصليرل

البيئكككة  ماكككاالت فكككى الخكككام للقطكككاع االاتماعيكككة الم كككئ ليات علكككى التنكيكككد (2)

  تطك ير ال مالكة مرد د على  المشاريم االاتماعية بما لها من تنثيرات قياابية

 . فيه ت مد الذى  الماتمم االقتصادية المنشات

  اتخكككاذ المشكككتركة ال ربيكككة ال ككك ا بنكككا  ال كككتكماد الاهككك د مكككن المآيكككد بكككذد (01)

 الاماعيكككة  شكككبه الثنائيكككة الم كككت يات علكككى المنا كككبة  التنظيميكككة اااكككرا ات
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 انتقكاد  تحريكر البينيكة ال ربيكة التاكارل  آيادل الخدمات تحرير نح   الاماعية

 ال ربيككة اال ككتثمارات تككدفقات  آيككادل األعمككاد  راككاد ال املككة القكك ى  حركيككة

 مشكتركة  مصكالا تفاضكلية ميكآات ذات االقتصكادية القطاعات نح   اتااماتها

 علكى المنشك د ال ربكى االقتصكادى التكتكد بنكا  لاكد من ال ربية البلدان بين فيما

 . االقتصادى التناف   لي   الت ا ن التكامد ل  

 تحقكا  مكا المتب كة التنميكة لنمكاط  مراا ة لتقييم المنا بة الليات  تف يد قنشا  (00)

 فكى خكام  ب اكه المتاآمكة  لب ادمكا مك ناتها ح ب قنااآات من خالها من

 الم يشكة م ت ى  تح ين  التهميا  اال تب اد الفقر  مكافحة التشليد مااالت

 ل ا كيا شكريكا الخكام القطكاع يك ن لن على , ال ربية للش  ب الحيال  ن عية

 الداعمكة التنم يكة  البكرامج ال يا كات  ضكم لاكد مكن الليكات مكذا فكى  فاعا

 . الثر ل  تك ين الق مى الدخد  فرم ال مد  آيادل الم   ات ال تدامة

 الماتم كات  حداثكة  التقكدم النهضكة مفتكا  مكى البشكرية التنميكة لن على التنكيد (04)

 الخكام القطكاع  فكى مقكدمتهم المنكافم لصكحاب قشرا  ي ت اب  تط رما مما

  ك ا  احتيااكات  التكدريب الت لكيم مخراكات بكين التك اآن اخكتاد م الاة فى

 القكدرات  تح ين البشرية الثر ل ا تلاد ح ن على ي اعد بما المتليرل ال مد

 . ال مد فرم من المآيد  ت فير ال ربية للمنتاات التناف ية

 التككدابير  اتخككاذ ال ربيككة ال املككة للمككرلل االقتصككادى  التمكككين االنككدما  ت آيككآ (05)

 مككم التنميككة  عمليككة االقتصككادية الحيككال فككى مشككاركتها  آيككادل لتشككايم الاآمككة

  التككدريب  التنميككد ااعككداد ببككرامج االلتحككاا مككن تمكينهككا لمميككة علككى التنكيككد

 . لها المخصصة المهنى

تنظككيم القطككاع غيككر المككنظم د ن قعاقككة حركيتككه فككى ت ليككد فككرم ال مككد بهككدا  (02)

قككرال ت  ككيم مظلككة اا: االرتقككا  بككه تككدريايا قلككى القطككاع المككنظم عككن طريككا 

قياككككاد  –تي ككككير عمليككككة الت ككككايد  –تقككككديم الخككككدمات  الحكككك افر  –األصككككلر 

 . تشري ات خاصة بهذا القطاع 

ضككر رل رصككد  علككى التنكيككد مككم التشككليد  خككدماتها مكاتككب  تطكك ير تحككديي (05)

  المهنكككى التربككك ى  الت ايكككه اارشكككاد اتاامكككات  ككك ا ال مكككد  دعكككم  ظكككائا

 المراحكد فى اختياراتهم  تحديد الذاتية قمكانياتهم اكتشاا على الشباب لم اعدل

 االنتقكاد  تحقيكا فكيهم الكامنكة القكدرات تنميكة بهدا األعلى  التدريبية الت ليمية

 مكذا فكى اانتا  لطراا  بمشاركة المهنية الحيال قلى الدرا ية الحيال من ال ليم

 . ال ملية
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الم رفكة فكى الكد د فى اقتصاد   ت ظيفها المتط رل التكن ل ايا الكت اب ال  ى (02)

 المنطقكة فكى الاديكدل ال مكد  لنمكاط القاعكدل االقتصكادية ت  كم لاكد ال ربية من

 .ال ربية

دع ل البلدان ال ربية قلى بذد المآيد من الاهك د لتحقيكا المآيكد مكن ااناكاآات  (07)

الملم  ة بشكنن متطلبكات ال قكد ال ربكى للتشكليد فكى ضك   ت اهكات  قكرارات 

 .م ية  االاتماعية الد رية  المت اقبة القمم االقتصادية التن

دع ل لطراا اانتا  الثاثة فى البلدان ال ربية للم اممة ااياابيكة لكدعم اهك د  (08)

منظمة ال مد ال ربية لتنفيذ البرنامج المتكامد لكدعم التشكليد  الحكد مكن البطالكة 

 االاتماعيكة فى البلكدان ال ربيكة فكى ضك   قكرارات القمكم االقتصكادية التنم يكة 

 ( . 4105, الريال  4100, شرم الشيخ 4112الك يت )

فى منال التنمية  القتصةادي  المتوازنة  والمنةاخ السةتثمارى : ثانيا 
 :الدا م لخلق فرص  مل 

االصككا  الم   ككى  الح كمككة ضككر رية لضككمان آيككادل المككرد د مككن االنفككاا  (02)

 .الحك مى لآيادل ت ليد فرم ال مد 

الدعم لضمان  ص له لم تحقيه  المحافظة علكى  ضكم الطبقكة ضر رل ترشيد  (41)

 .رقيقة الحاد 

عدم االعتماد على القطاع ال ام كمصدر ل ا كى للتشكليد  ضكر ل تح كين بيئكة  (40)

ال مد مكن لاكد قتاحكة فكرم لفضكد للقطكاع الخكام باعتبكارا الم لكد الرئي كى 

 .لفرم ال مد 

آيكادل النمك   خلكا فكرم ضر رل آيكادل االنفكاا علكى البنكى التحتيكة مكن لاكد  (44)

 .عمد اديدل 

دع ل الد د ال ربية قلى ال مد على تمتين  يا كتها تاكاا ريكادل األعمكاد  تنميكة  (45)

الصناعات الصليرل  المت  طة  ذل  ت ظيما لقدرتها علكى خلكا فكرم ال مكد 

مككن خككاد قحكككام التن ككيا الم   ككى  الحكك ار مككم القطككاع الخككام  مراا ككة 

 .ال يا ات  تق يمها 
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م عملية اتخاذ القرار فى الم   ات الصليرل  المت  طة , علكى المنظمكات دعل (42)

ال ربيككة  الد ليككة ال كك ى لتبككادد الخبككرات  التاككارب ال مليككة الد ليككة النااحككة 

 .لا تفادل منها  بنا  القدرات 

ال مد على تحرير حركة األم اد ال ربية  تي ير تنقكد ال مالكة ال ربيكة  حرككة  (45)

اا ة ق انين اال تثمار فى ب ل الد د ال ربيكة التكى مكن لصحاب األعماد  مر

فرم ال مد بلية آيادل اال تثمارات  ت آيكآ فكرم ال مكد تحقيقكا  قعاقةشننها 

 .للحماية االاتماعية 

دع ل الم تثمرين لا تثمار فى القطاعكات ذات القيمكة المضكافة ال اليكة خاصكة  (42)

 .فى مااالت البنية التحتية  الصناعات الثقيلة 

الدع ل انشا  رابطة للماال  االقتصادية  االاتماعية مكن لاكد تكدعيم الحك ار  (47)

 .االاتماعى بين الشركا  االاتماعيين 

دعكككك ل األمانككككة ال امككككة لاام ككككة الككككد د ال ربيككككة لمككككنا الماككككال  االقتصككككادية  (48)

 االاتماعيككة صككفة مراقككب فككى ااتماعككات المالكك  االقتصككادى  االاتمككاعى 

 .ال ربى 

مكين المنشمت الصليرل  المت  طة من ناحية التم يد من الكدخ د التنكيد على ت (42)

 .قلى  الخر   من األ  اا ب ه لة  ي ر 

فكككى األ ككك اا مكككن خكككاد الحكككد مكككن المخكككاطر " االبتككككار  الحركيكككة " ت آيكككآ  (51)

 . تخفيل الكلا على الداخلين الادد لأل  اا لتحقيا نم  لفضد 

ريا  لكن لي  كافيا  يحتكا  قلكى قصا  البيئة اال تثمارية ي تبر عنصرا ضر  (50)

الت آيككآ مككن خككاد مبككادرات تت لككا بتنميككة المهككارات  تكك فير التم يككد  تح ككين 

 .البنية التحتية 

االنفتا  التاارى  التكامد مم االقتصاد الد لى يدعم تدفا اال تثمارات الم لكدل  (54)

 . داخد المنطقة  البينيةلفرم ال مد ,  الفرصة قائمة للمآيد من التاارل 

دع ل األمانة ال امة لاام ة الد د ال ربية لتبنى مبادرل ميئة االحصكا ات ال ربيكة  (55)

 ذلكك  ( ي ر  ككتات) ذلكك  علككى غكرار ميئككة االحصككا ات األ ر بيكة ( عرب كتات)

نظككرا ألمميككة مككذا الهيئككة فككى تطكك ير نظككم االحصككا ات ال ربيككة  تكك فير بيانككات 

 .ت المنا بةاقتصادية دقيقة لمتخذى القرار التخاذ القرارا
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دعككك ل الكككد د ال ربيكككة قلكككى تطبيكككا التصكككنيا ال ربكككى الم يكككارى للمهكككن الكككذى  (52)

 ذلك  لخدمكة لغكرال الشكبكة  4118لصدرته منظمكة ال مكد ال ربيكة فكى عكام 

 .ال ربية لم ل مات   ا ال مد 

 :فى منال الحماي  النتما ي  والحوار النتما ى : ثالثا 

االاتماعية ككندال لل دالكة االاتماعيكة  قدمكا  ذلك  الدع ل لنشر ال عى بالحماية  (55)

فككى منككامج الت لككيم  تشككايم االتاككاا للتخصصككات ال لميككة ذات ال اقككة بالحمايككة 

 .االاتماعية بما فيها الدرا ات األكت ارية 

التنكيككد علككى لمميككة التن ككيا ال ربككى مككن لاككد الم ككاعدل علككى  ضككم لرضككية  (52)

علككى ت حيككد نظككم التنمينككات االاتماعيككة مشككتركة للحمايككة االاتماعيككة  ال مككد 

داخككد كككد د لككة مككم ت حيككد نظككم المنككافم المقدمككة للمشككتركين بلككل النظككر عككن 

 .القطاع الذى ي مل ن فيه 

ال مكككد علكككى قياكككاد وليكككة تن كككيا بكككين كافكككة لاهكككآل ال مكككد ال ربكككى المشكككتر   (57)

فى   المنظمات الد لية ذات ال اقة بم ض عات الحماية االاتماعية , بما ي هم

ال مد فى قطار منظ مة متكاملة ,  بما يمنم االآد اايكة  يحقكا لكبكر قكدر مكن 

 .اال تفادل للفئات الم تهدفة 

اال تاابة للحااة الما ة  ال االة فى قعادل ت ايه الدعم لقطاع تم يد مشكاريم  (58)

التشككليد الككذاتى  المشككاريم المت  ككطة  الصككليرل  المتناميككة الصككلر لتحقيككا 

صادى الشامد للفقرا  النشطين  خاصة الشباب ال اطد  محكد دى التمكين االقت

الككدخد  األ ككر الضكك يفة القككادرل علككى اانتككا  ,  خاصككة فككى ظككد الظككر ا 

االقتصادية  االاتماعية  ال يا ية التى تمر بها المنطقة ال ربية , حيكي تحتكا  

ية اككادل مككذا الفئككات بااضككافة قلككى الحمايككة االاتماعيككة النمطيككة لحمايككة اقتصككاد

متمثلككة فككى دعككم مككالى  فنككى خككام ي ككالج لمككم االقصككا ات التككى ت ااههككا مككذا 

الفئات المحر مة فى تنمية األعماد المدرل للدخد  لممها ال ص د قلكى الفكرم 

اال ككككتثمارية  األ كككك اا ال اعككككدل  اال ككككتفادل مككككن الخككككدمات األ ا ككككية لبيئككككة 

الخكام  التم يكد  ضكمان اال تثمار,  الشراكة فى تنمية األعمكاد مكم القطكاع 

التم يد للمشر عات ,  يشكمد التمككين االقتصكادى الشكامد مرافقكة مكذا الفئكات 

مكن الفقككرا  النشككطين فككى كككد مراحكد تنفيككذ مشككاري هم المككدرل للككدخد  لعمككالهم 

اال تثمارية بدئا بال ص د قلى ل ك اا  اعكدل , درا كات المشكاريم , الم كاممة 

مين االئتمككان , تي ككير ال صكك د  التككدريب فككى التم يككد كشككري  لعمككاد ,  تككن
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المهنكككى  اادارى الم افكككا الحتيااكككات ال ككك ا  الم كككاعدل الفنيكككة  الخكككدمات 

 .الت  يقية 

ال مد على تدريب الم ئ لين عن االحصا ات فى الد د ال ربيكة بمكا يمككن مكن  (52)

عمككد ق اعككد بيانككات  طنيككة محدثككة  فككا الم ككايير الد ليككة , صكك ال قلككى قاعككدل 

عربية تمكن من قارا  التحاليد الدقيقة   ضم خطكط اال كتهداا القابلكة  بيانات

 .للتنفيذ

دعك ل الحك مككات ال ربيكة قلككى لفككراد  يا كات حمايككة ااتماعيكة تنا ككب ل ضككاع  (21)

بلككدانها, علككى لن تتضككمن مككدا الت  ككم األفقككى فككى التنفيككذ ال ككريم للضككمانات 

مان حككد لدنككى مككن األ ا ككية  تكك فير الخككدمات الصككحية األ ا ككية للاميككم  ضكك

الدخد  شكم د ال كاملين بالقطكاع غيكر المكنظم ,  ككذل  الت  كم رل كيا بصك رل 

متدراة ,  تك ن مذا ال يا ات فى قطار برنامج ماتم كى للتن كيا تتكرابط فيكه 

 .الحماية االاتماعية  دعم التشليد  تشايم قيام الم   ات اانتااية 

ا لبرامج الم اعدات االاتماعية ال مد فى المدى القريب على تح ين اال تهدا (20)

مم آيادل تلطيتها لتشمد الفئات الفقيرل  ال مد فكى المكدى المت  كط علكى تقليكد 

االعتماد على دعم ال لم  تح يد لنظمة شبكات األمان االاتماعى تكدريايا قلكى 

 .لنظمة قائمة على ا تهداا الفقرا   الفئات األقد حظا 

الحمايككة االاتماعيككة  ال كك ى لتحقيككا  دعككم اهكك د التككدريب  البحككي فككى ماككاد (24)

 .المآيد من الت ا ن فى ذل  مم الم   ات ال ربية  الد لية 

الدع ل اقرار صيلة م   ية للح ار االاتماعى م طرل باطار قان نى  تف يكد  (25)

د ر الد لة فى ت فير م تلآمات تنشيطها على كد الم كت يات بمشكاركة طرفكى 

نتككا   م   ككات الماتمككم المككدنى بمككا يكفككد تحقيككا اال ككتقرار االقتصككادى اا

 . االاتماعى المت اآن 

برامج للتر يج للح ار االاتماعى  تر يخ ثقافة الح ار االاتماعى تهكدا  تبنى (22)

قلككى ت آيككم لعبككا  التحكك د االقتصككادى ,  مككا يمكككن لن يحققككه مككذا التحكك د مككن 

ادال بين اميكم فئكات الماتمكم ,  تقا كم ع ائكد ع نتائج قياابية  ت آي ها ت آي او 

 .التنمية ب دالة تصب فى مصلحة الماتمم ال ليا 

اعتمكككاد مبكككدل الحككك ار االاتمكككاعى فكككى م ضككك عات التشكككليد بمختلكككا ا انبكككه  (25)

 اعتمككاد التشككري ات  الليككات الكفيلككة با ككد مككذا الحكك ار دائمككا  شككاما لكافككة 
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تشكككليد م كككئ لية مشكككتركة لاميكككم األطكككراا الم نيكككة باعتبكككار لن النهككك ل بال

 .مك نات الماتمم فى ظد ظر ا ال  لمة  اقتصاد ال  ا 

الدع ل لت آيآ االمتمام بمراكآ البح ي  الدار ات  الم ل مات  م امد الثقافكة  (22)

ال مالية ألعداد ك ادر قيادية  اعية  مدربة فى قدارات ال مد  منظمات ال مكاد 

حككك ار  تكككذليد الصككك  بات  م ااهكككة  لصكككحاب األعمكككاد قكككادرل علكككى قدارل ال

 .التحديات 

دعككم  ت آيككآ قككدرات مياكككد  م   ككات الحكك ار االاتمككاعى علككى الم ككت ى  (27)

الككك طنى لضكككمان مشكككاركتها الفاعلكككة فكككى صكككياغة  يا كككات ال مالكككة ال طنيكككة 

 التشكككليد بكككدل مكككن تحليككككد  تقيكككيم ل ضكككاع التشككككليد   ككك ا ال مكككد  تقككككديم 

قكككرار ال يا كككات  اال كككتراتيايات اال تشكككارات  صككك ال قلكككى اا كككهام فكككى ق

 .االقتصادية  االاتماعية 

التنكيد على لمميكة مشكاركة خبكرا  فكى  يا كات  بكرامج التشكليد  ممثلكين مكن  (28)

م   ات الماتمم المدنى   آارات االقتصكاد  التخطكيط  الك آارات القطاعيكة 

التى لها د ر فى خلا  تك فير فكرم ال مكد قلكى اانكب ممثلكى لطكراا اانتكا  

 .الم ت ى ال طنى للح ار االاتماعى فى

 

◘ ◘ ◘ 

 

 

 

 محدى
 حممد/ ط


