
 
 

 

إعــالن الريـاض 

" للتنميـة والتشغيـل " 

 نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة

 

 

نحو حماٌة اجتماعٌة وتنمٌة - المنتدى العربً الثانً للتنمٌة والتشغٌل  "  فً إطار المجتمعوننحن 

/ فبراٌر  26 – 24 ) عاصمة المملكة العربٌة السعودٌة فى الفترة من  الرٌاض فى مدٌنة"مستدامة 

ل سعود آبرعاٌة كرٌمة من خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا بن عبد العزٌز  و( م 2014شباط 

والبنك  بالمملكة العربٌة السعودٌة وزارة العمل منظمة العمل العربٌة وتنظٌمبترتٌب وحفظه هللا ، و

استضافة كرٌمة من حكومة المملكة العربٌة السعودٌة وبمشاركة رفٌعة المستوى ووبدعم الدولً ، 

لألطراف االقتصادٌة ممثلة بؤصحاب المعالى وزراء المال واالقتصاد والتخطٌط ولألطراف االجتماعٌة 

ممثلة بؤصحاب المعالى وزراء العمل والتعلٌم الفنى وقٌادات وزارات التربٌة والتعلٌم والتدرٌب 

والضمان االجتماعى ومشاركة رفٌعة من منظمات أصحاب األعمال وغرف التجارة والصناعة العربٌة 

والمنظمات العمالٌة وكذلك حضور هام للمنظمات العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة وشخصٌات عربٌة ودولٌة 

 .رفٌعة المستوى وعدد من قادة الرأى العام واإلعالمٌٌن 

 بعد مشاورات ومناقشات موسعة هذا اإلعالن الذى ٌمهد الطرٌق لتفاهمات متبادلة للحماٌة نقر

االجتماعٌة والتنمٌة المستدامة ودورها فى بناء منهج شامل ومتكامل للتنمٌة ، وٌسلط الضوء على الدور 

الهام الذى ٌضطلع به التشغٌل والحماٌة االجتماعٌة فى تطوٌر مجتمعاتنا وقد نتج عن هذه المشاورات 

 :التوصل إلى التفاهمات اآلتٌة 
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 : انطالقا من

  على المتمّثلة المنبثقة من معانى القٌم اإلسالمٌة التزامنا الّتام بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة

 والّضمان االجتماعً والعٌش الكرٌم والتنمٌة المتوازنة والمستدامة فً وجه التحدٌد بؤحقٌة العمل

 .معا أشمل معانٌها والتً ٌمّثل اإلنسان فٌها الوسٌلة والغاٌة 

 والتً فى الدول العربٌة وتفاقمها البطالةلمعّدالت الرتفاع المتزاٌد انشغالنا البالغ بخصوص ا 

 . الجدد على سوق العمل الداخلٌنطالت مختلف شرائح المجتمع وخاّصة 

  اهتمامنا بما تشهده المنطقة العربٌة من التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة الناتجة من

 .تبعات مشكالت البطالة والتشغٌل وتوفٌر فرص العمل والسٌما المتعلقة منها بالشباب

  إدراكنا أن معضلة البطالة شؤن ٌخص كل دولة على حدة ، كما أنه شؤن عربى أٌضا وندرك أن

 . معالجتها تتطلب أهتماما خاصا ومزٌداً من التعاون العربى 

  وتعبئة كّل الطاقات أن دعم التشغٌل والحد من البطالة والفقر أمور تتطلب تضافر كل الجهود

ٌّة من   ومنّظمات أصحاب العمل ومنّظمات العّمال ومختلف الوزارات ذات الّصلة حكوماتالعرب

 . فً إطار شراكة عربٌة حقٌقٌة واالقتصادٌةوالمإّسسات المالٌة 

 لمواجهة ما ٌترتب على استفحال  اإلسالمٌة الّسمحاء المحّفزة على التكافل والتآزراستلهامنا للقٌم 

 .ظاهرة البطالة ما لم ٌتم السٌطرة علٌها 

 الداعٌة إلى التعاون والتكامل العربىقٌم ومبادئ مإّسسات العمل العربً المشتركاستحضارنا ل . 

  استثمارنا للقرارات الصادرة عن االجتماعات العربٌة رفٌعة المستوى مثل المنتدى العربى األول

 ، بشؤن تشغٌل الشباب بٌان الجزائر ، و2008للتنمٌة والتشغٌل وإعالن الدوحة ، نوفمبر 

 ، ووثٌقة الرٌاض 2009 أكتوبر ، بٌروت للّنهوض بالتشغٌل ، واألجندة العربٌة 2009نوفمبر 

  .2010حول التدرٌب التقنى والمهنى واحتٌاجات سوق العمل ٌناٌر 

 الدول العربٌة قادةصحاب الجاللة والفخامة والسمو  بثقة وقّوة إلى القرارات السٌاسٌة ألاستنادنا 

 2011 ، وشرم الشٌخ ٌناٌر 2009، ٌناٌر الكوٌت ، االقتصادٌة واالجتماعٌة التنموٌة  القمم فى

  .2013والرٌاض ٌناٌر 

  استذكارنا أن مبررات اعتماد مبدأ قمم عربٌة تنموٌة اقتصادٌة واجتماعٌة بصفة دورٌة كما جاء

 هو لمواجهة التحدٌات التنموٌة فى البلدان العربٌة وفى 2007فى قمة الرٌاض االعتٌادٌة 

 .مقدمتها تفشى الفقر وتفاقم معدالت البطالة 

 المشتركة فٌما ٌخص قضاٌا البطالة والتشغٌل ومكافحة الفقر باستهداف خلق فرص  األهداف

العمل الالئق فى المنطقة العربٌة مع تركٌز خاص على قضاٌا الحماٌة االجتماعٌة تعزٌزا للعدالة 
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 .والسلم االجتماعٌٌن وكذلك متطلبات التنمٌة المستدامة 

  تالقى الجهود العربٌة والدولٌة فى هذا المنتدى الهام بمشاركة مإسسات العمل العربى المشترك

وتمثلها منظمة العمل العربٌة والمإسسات الدولٌة وٌمثلها البنك الدولى ومنظمة العمل الدولٌة 

لتتضافر الجهود العربٌة والدولٌة للتعامل مع قضاٌا التنمٌة والتشغٌل برإٌة منفتحة والتعاطى مع 

 .قضاٌا ومتطلبات الحماٌة االجتماعٌة والتنمٌة المستدامة بصورة معمقة 

وبعد المداوالت والنقاش والوقوف أمام وضعٌة سوق العمل والبطالة المرتفعة ومسبباتها 

التى ازدادت تعقٌدا والتطورات التى شهدها عدد من دول المنطقة العربٌة والوقوف أمام 

 .متطلبات التنمٌة المستدامة ودعم الحماٌة االجتماعٌة 

 : يقر المشاركون المبادئ اآلتية 

 العربً من أجل التشغٌل والحّد من البطالة فً ضوء الواقع الراهن  والتضامناعتبار مفهوم التحالف (1

كتسً صبغة الدفاع الوقائً بؤبعاده االقتصادٌة لكل الدول العربٌة منفردة ومجتمعة مبدأ ومنطلقا ي

 .واألمنٌة لترسٌخ السلم األهلى واالستقرار االجتماعى واالجتماعٌة 

باعتباره شرطا من شروط صون الكرامة وركنا ،  حّق للجمٌع بدون تمٌٌز مهما كان نوعه أن العمل (2

افع التنمٌة وهو ما ٌساعد على تؤسٌس ورافعة من ر ، ومن أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة

 .ابط اجتماعٌة كفٌلة بمعالجة الفجوة االجتماعٌة والفجوة بٌن األجٌال ور

 الموارد البشرٌة وفً سٌاساتواالجتماعٌة جعل التشغٌل هدفا مركزٌا فً السٌاسات االقتصادٌة  (3

ى وضمان تكافإ فرص التشغٌل التنموٌة على المستوٌٌن الوطنً والعربوفى الخطط والبرامج 

 .والتدرٌب والتؤهٌل بشفافٌة دون أى تمٌٌز 

العقد  هدافتنفٌذا أل الوطنً والعربً ٌٌنالفقر، على المستو البطالة والعمل على تقلٌص معّدالت (4

فً التنمٌة وذوى اإلعاقة وتوسٌع مشاركة الشباب والمرأة  2020-2010العربً للتشغٌل 

، وبٌن الّدول العربٌة  داخل الّدولة الواحدةالمناطق  البطالة الواسعة بٌن  وتضٌٌق فجوةاالقتصادٌة

 .بما ٌساهم فً تؤمٌن شروط التنمٌة المتوازنة واستدامتها وتعزٌز التماسك االجتماعً 

السعى المستمر والحثٌث نحو امتداد نظم التؤمٌن االجتماعى أفقٌا لمختلف قطاعات وفئات المجتمع  (5

ورأسٌا لتشمل التؤمٌن الصحى والتؤمٌن ضد البطالة بالتالزم مع تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

وتؤمٌن إصابة العمل ، وبحٌث تشمل القطاعٌن المنظم وغٌر المنظم وفقا لظروف وإمكانٌات كل 

 .دولة 

 والّرفع من جودة مخرجاتها فً إطار شراكة  المهنى والتقنى التعلٌم والتدرٌبة بؤداء منظوماالرتقاء (6

 .واحتٌاجات سوق العمل ها مة بٌن مخرجاتئ الموالتحقٌقمع القطاع الخاص 
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 وتبّنٌهم  عن عملثٌنح ورعاٌة الباالرٌادة روح المبادرة وثقافة ودعمالّسعً إلى دفع العمل المستقل  (7

 .بما ٌمّكن من توسٌع القاعدة االقتصادٌة وتولٌد فرص العمل 

ضرورة االرتقاء بمنظومة البحث العلمى بالدول العربٌة كمدخل لتحقٌق التنمٌة التؤكٌد على  (8

 .المستدامة المبنٌة على اقتصاد المعرفة كوسٌلة لزٌادة فرص العمل 

 كؤداة للحوكمة الّرشٌدة لسوق العمل الوطنى والعربىتكرٌس الحوار االجتماعً على المستوٌٌن  (9

ٌّرات االقتصادٌة واالجتماعٌة وحسن اإلدارة لألزمات سعى لل والالعملوعالقات  تؤقلم مع المتغ

 .الناتجة عنها بما ٌضمن مصالح أطراف اإلنتاج 

دعم إنشاء وتفعٌل المجالس االقتصادٌة واالجتماعٌة بالدول العربٌة وضمان مشاركة األطراف  (10

المعنٌة من ممثلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وممثلى المجتمع المدنى بما ٌعزر 

 .الحوار االجتماعى على المستوى الوطنى ، وٌرفع من المشاركة العربٌة على المستوى الدولى 

 المهارات الفنٌة التخّصصٌة والكفاءات بما ٌستجٌب لتوفٌراإلعداد األمثل للموارد البشرٌة  (11

 .الباحثٌن عن العمل  االقتصـادٌة وٌـإّمن متطلّبات الحتٌاجات المإسسات

أن القطاع الخاص قاطرة النمو االقتصادى وأحد المصادر الرئٌسة للتشغٌل والتنمٌة وتحقٌقا لهذه  (12

 : الغاٌة ، فإن المشاركٌن ٌإكدون على العمل سوٌا من أجل 

التؤكٌد على دور القطاع الخاص كؤحد أكبر مقدمى فرص العمل وذلك من خالل تنفٌذ برامج  (أ )

اإلصالح االقتصادى مع تغٌٌر دور الحكومات من مجرد تقدٌم فرص العمل إلى تحسٌن 

 .مناخ االستثمار والخدمات االجتماعٌة 

العمل على تطوٌر التشرٌعات وتسهٌل اإلجراءات من أجل توفٌر أطر عمل شفافة ،  (ب )

والسعى إلى تشجٌع إنشاء المزٌد من األعمال وفتح باب المنافسة التجارٌة ، وفى ذات 

الوقت العمل على إجراءات تعدٌالت على تشرٌعات حماٌة العمال لتشجٌع تنقل األٌدى 

 .العاملة العربٌة 

التؤكٌد على الحاجة إلى ترشٌد التشغٌل فى القطاع العام ، وإعادة تنظٌم شروط التشغٌل فى  (ج )

كل من القطاعٌن العام والخاص ، وتقلٌل الفجوة فى األجور والمزاٌا بٌن القطاعٌن العام 

 .والخاص لتعزٌز دخول الشباب للقطاع الخاص 

التؤكٌد على أهمٌة الدور الذى تإدٌه المرأة فى سوق العمل والتؤثٌرات اإلٌجابٌة لمشاركتها على  (13

األصعدة االقتصادٌة واالجتماعٌة من خالل تشجٌعها الدائم على المشاركة وإٌجاد المناخ المالئم 

 .لها وإٌجاد بٌئة العمل المناسبة والالئقة لها 

فى العمل وأهمٌة وضع سٌاسات خاصة  (المعاقٌن  )التؤكٌد على حق ذوى االحتٌاجات الخاصة  (14

 .برعاٌتهم وتؤهٌلهم وتشغٌلهم بما ٌمكنهم من أداء دورهم المنتج فى المجتمع 
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 تنمٌة مإّهالته ومهاراته باستمرار عبر التدرٌب بؤهمٌةتوعٌة الفرد بصورة مستمرة على العمل  (15

المستمر مدى الحٌاة المهنٌة لضمان قٌمته المضافة وقدرته التنافسٌة بما ٌإّمن موقعه صلب 

فالتشغٌل المستدام أصبح مرتبطا باستدامة المإّهالت نظرا للّنسق المتسارع  المإسسة أو خارجها

 .لتجّدد المعارف 

والتى تحتضنها الجمعٌة العربٌة لمإسسات التدرٌب والتعلٌم التقنً والمهنً دعم وتفعٌل عمل  (16

 العلمٌة والتكنولوجٌة والتقنٌة وبثقافة العمل  نظراً للحاجة الملحة لمواكبة التطوراتالرٌاض

 .والتغٌرات مما ٌساعد على تحسٌن اإلنتاجٌة والقابلة لالستخدام واستحداث المزٌد من فرص العمل

 المواءمة بٌن وفقا لقاعدةالّسعً إلى تبسٌط وتسهٌل تنّقل العمالة العربٌة بٌن الّدول العربٌة  (17

 العاملة المتوّفرة فً بلدان اإلرسال مع متطلّبات أسواق العمل فً بلدان االستقبال القوىمهارات 

 .خدمة للمصالح المشتركة 

التؤكٌد على ضرورة سد الثغرات فى المعلومات من خالل دعم استكمال إنشاء الشبكة العربٌة  (18

لمعلومات سوق العمل ، واالهتمام بتبادل المعلومات لالستناد إلٌها فى اتخاذ القرارات المناسبة 

وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب واألدوار التى ٌرغبون القٌام بها لخدمة 

 .مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات إلحداث فرص العمل 

تبنً برامج شبكات األمان االجتماعً لما لها من تؤثٌر قوى للحد من الفقر والعمل على تحقٌق  (19

المساواة ، وإعطاء األولوٌة للتدخالت التً تستهدف الفئات األكثر تهمٌشاً وفقراً وتشجٌع االستثمار 

وٌنبغً أن تتم مثل هذه التدخالت من خالل اآللٌات الصحٌحة لتقدٌم . فً رأس المال البشري 

 .الخدمة وٌجب متابعتها وتقٌٌمها 

تبنً أفضل الممارسات الدولٌة لضمان اإلدارة االحترافٌة والشفافة الحتٌاطٌات األمن االجتماعً  (20

والعمل على دراسة فعالٌة موارد شبكات األمان االجتماعً لتحدٌد األفضل من تدابٌر اإلصالح 

حتى ٌمكن إتباعها وذلك لتحسٌنها ومن ثم تحدٌد األهداف وضمان تلقى الفقراء غالبٌة الموارد مع 

 .إشراك المواطنٌن فى الحوار الخاص ببرامج االصالح 

التقلٌل التدرٌجى فى استخدام دعم السلع كؤداة للحماٌة االجتماعٌة والتحول إلى استهداف الفئات  (21

 .األكثر فقراً مباشرة 

إنشاء آلٌات مإسسٌة لتسهٌل إجراء الحوار االجتماعى حول قضاٌا التشغٌل والحماٌة االجتماعٌة  (22

وتوسٌع مشاركة الشباب والمرأة والمجتمع المدنى فى الحوار االجتماعى حول بعض القضاٌا 

 .كتحدٌد الحد األدنى لألجور وحماٌة العمالة والتؤمٌن ضد البطالة ومعاشات التقاعد وتشغٌل المرأة

دعم وتفعٌل الجمعٌة العربٌة للضمان االجتماعى ببٌروت كؤداة أساسٌة فى سبٌل تعزٌز ثقافة  (23

 .الحماٌة االجتماعٌة 
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توسٌع نطاق برامج الحماٌة والرعاٌة االجتماعٌة القائمة لتوفٌر الدعم المناسب للتخفٌف من حدة  (24

 .األزمات والمخاطر االجتماعٌة المختلفة ، واتخاذ إجراءات عالجٌة وتدابٌر أكثر فعالٌة 

تشجٌع توجه القوى العاملة نحو القطاع الخاص من خالل تبنً إصالحات لتغٌر نمط الممارسات  (25

 :والثقافة السائدة ، وذلك من خالل 

 .العمل على سد الفجوة فى المزاٌا واألجور بٌن القطاعٌن العام والخاص (أ )

 .ربط الحصول على وظٌفة بالقطاع العام بالكفاءة واألداء  (ب )

 .تحسٌن سٌاسات تنقل القوى العاملة (ج )

 .التنسٌق بٌن برامج الضمان االجتماعً لمختلف فئات العاملٌن  (د )

إجراء إصالحات على برامج الدعم الشامل للوصول إلى برامج شبكات األمان االجتماعً  (26

 :المستهدفة من خالل 

إنشاء سجالت موحدة للمستفٌدٌن بحٌث ٌمكن استخدامها الستهداف برامج متعددة وتعزٌز  (أ )

 .تقدٌم الخدمة المنشودة

 .إعادة هٌكلة اإلعانات المدعومة بما ٌحقق استفادة الفئات األقل دخال  (ب )

إجراء إصالحات على برامج التؤمٌنات االجتماعٌة لضمان توسعة غطاء البرامج وزٌادة إمكانٌة  (27

 .توزٌع الفائدة وضمان االستدامة المالٌة على المدى الطوٌل 

االعتماد على الدراسات اإلكتوارٌة لتحقٌق التوازن بٌن موارد ونفقات نظم التؤمٌن اإلجتماعى  (28

وضمان قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها وتفعٌل الدور اإلستثمارى المتعدد لنظم التؤمٌنات 

االجتماعٌة فى مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة المتوازنة من خالل توجٌه أوجه االستثمار 

إلى مختلف المجاالت التى تحد من سلبٌات التحوالت االقتصادٌة الهٌكلٌة والتى تحقق أقصى 

 .مصلحة اقتصادٌة اجتماعٌة للمإمن علٌهم 

ٌدعو المشاركون كل من البنك الدولى ومنظمة العمل الدولٌة إلى جانب منظمة العمل العربٌة إلى أن 

ٌكون هذا اإلعالن بمثابة خارطة طرٌق للسٌاسات الموجهة إلى المنطقة العربٌة من أجل دعم النمو 

 .والتطور المطلوب لمواجهة التحدٌات الهٌكلٌة للتشغٌل 

وٌؤملون أن تكون بنود ومبادئ إعالن الرٌاض معروضة على جدول أعمال اجتماع القمة العربٌة 

 .االقتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة المقبلة 

وٌعرب جمٌع المشاركون فى المنتدى عن عظٌم تقدٌرهم للدور الرائد الذى ٌقوم به خادم الحرمٌن 

فى اإلطار العربى والدولى ٌشٌدون بمواقفه ل سعود حفظه هللا ، آ الملك عبد هللا بن عبد العزٌز الشرٌفٌن

 .القومٌة المتمٌزة كما ٌعبرون عن إعجابهم لما تشهده المملكة فى عهده من ازدهار وانتعاش 
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كما ٌقدر المشاركون عالٌاً الرعاٌة الكرٌمة ألعمال المنتدى وٌعبرون عن امتنانهم لحفاوة االستقبال 

وكرم الضٌافة وما هٌئته وزارة العمل مشكورة ومعالى الوزٌر ومعاونٌه من ظروف أسهمت فى انعقاد 

هذا المنتدى بهذه الصورة والشكر موصول لمنظمة العمل العربٌة ومعالى المدٌر العام الذى بادر بفكرة 

المنتدى وإسهام فرٌق عمل المنظمة فى الترتٌب والتحضٌر له وكذلك البنك الدولى الذى أسهم بفعالٌة فى 

 .التحضٌر 

 

 

 


