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 : تطور نوعي بناءبرنامج الشراكات االستراتيجية

 

 الٌوم بموجة من المشروعات المملكة العربٌة السعودٌةتمر  

المملكة ولضمان تحقٌق رؤٌة  المجاالت،التطوٌرٌة فً جمٌع 

على إطالق  الشؤون االقتصادٌة والتنمٌة ، عمل مجلس0202

مجموعة من البرامج التنفٌذٌة والتً سٌكون لها كبٌر األثر فً 

، من ضمنها 0202 المملكة تحقٌق التطلعات المستقبلٌة لرؤٌة

كات شرااالستراتٌجٌة الذي اُنشى لبناء وتعمٌق ال برنامج الشراكات

للمساهمة فً  األساسٌةاالقتصادٌة مع الدول التً تمتلك المقومات 

 المطلوبة. كما ٌشمل البرنامج تعزٌز ٌة بالفاعلٌةتحقٌق الرؤ

العالقات االستراتٌجٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً والمنطقة 

موال ورؤوس األمن الناس والبضائع  من خالل تسهٌل تنقل كالا 

 لدفع النمو االقتصادي، وتحقٌق التطور النوعً البناء. 

شرة التفصٌلٌة لبطاقة وصف البرنامج المدرجة ضمن الن ووفقاا 

 إلى: برنامج الشراكات االستراتٌجٌة  ٌهدفلبرامج الرؤٌة، 

  ًالدفع بمسٌرة التعاون بٌن دول مجلس التعاون الخلٌج 

  تطوٌر العالقات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة 

  تطوٌر العالقات االقتصادٌة مع الشركاء العالمٌٌن 

 جذب االستثمار األجنبً المباشر  

مٌدانٌاا، شهدت اآلونة األخٌرة عدة اتفاقٌات شراكة وعمل بٌن 

السعودٌة ودول كبرى، ابرزها الٌابان والوالٌات المملكة العربٌة 

اتٌجٌة والصٌن، بهدف تعزٌز الشراكات االستر األمرٌكٌة المتحدة

الملف الخلٌجً، تم اعتماد  على المستوى العالمً. وفً

تعاون بٌن المملكة واإلمارات العربٌة كاتفاقٌة "استراتٌجٌة العزم" 

هً و ،ماراتًأعمال مجلس التنسٌق السعودي اال المتحدة، ضمن

ة برنامج الشراكات االستراتٌجٌة. فً مسٌر مثمرة خطوة تنفٌذٌة

تقدم "استراتٌجٌة العزم" منظوراا حدٌثاا ومتكامالا لتفعٌل مفهوم و

لمعالجة التحدٌات،   نوعٌاا الشراكات االستراتٌجٌة، كما تمثل بعداا 

ضمن نموذج استثنائً للتكامل والتعاون بٌن البلدٌن، وذلك فً 

 إطار ثالثة محاور رئٌسة: 

 المحور االقتصادي 

 ًالمحور البشري المعرف 

  ًواألمنً والعسكري المحور السٌاس 

 44اتفاقٌة و 02وتتضمن "استراتٌجٌة العزم" فً جانبها التطبٌقً 

 مشروعاا، من أهمها:  571مشروعاا مشتركاا من أصل 

 تحسٌن تجربة المواطن للخدمات الحكومٌة فً البلدٌن 

  ًإطالق برنامج الرفاه السكن 

  ًإطالق سٌاسة تمكٌن القطاع المعرف 

  انشاء صندوق استثماري للمشارٌع المتوسطة والصغٌرة

 بالمشاركة مع القطاع الخاص

 تطوٌر سٌاسة الطفولة المبكرة وفق معاٌٌر عالمٌة 

 ًوإٌجاد منصة  تعزٌز االبتكار فً مجال التعلٌم التقن

 مشتركة تتضمن االبتكارات واالبداعات

ومستقبالا تعكس الشراكات االستراتٌجٌة فً مجملها واقعاا جدٌداا 

لفرص  ٌفتح المجالوالمصالح و واعداا ٌسهم فً حماٌة المكتسبات

مجمل أهداف ومؤشرات نستخلص من تقبل مزدهر. مسو جدٌدة

برنامج الشراكات االستراتٌجٌة عدداا من التوصٌات التً تعزز 

اد أجٌال مواطنة ذات كفاءة عالٌة، مسٌرة المعرفة وتسهم فً إعد

 فٌما ٌلً أهم تلك التوصٌات: و

  تشجٌع الجامعات السعودٌة على وضع خطط متكاملة

لٌمٌة وبرامج لتنفٌذ مفهوم التوأمة بٌن برامجها التع

 الجامعات العالمٌة.

 مواءمة  انشاء منصات الكترونٌة منظمة تهدف إلى

إلتاحة االستراتٌجٌات والمعاٌٌر المهنٌة واألكادٌمٌة 

 ت والمنجزات البحثٌة.الفرصة لتبادل الخبرا

 وسبل تفعٌلها، والتً  دراسة حٌثٌات المنظومة الرقمٌة

تضم ملفاا رقمٌاا لكل طالب، مما ٌمكنه من االطالع 

على مستقبل كل قطاع ووضع توقعات لمساره 

األكادٌمً والمهنً وفق أحدث األنظمة القائمة على 

 الذكاء االصطناعً.

 ٌة احتٌاجات سوق إٌجاد الحلول العلمٌة المالئمة لتلب

العمل من خالل تنظٌم برامج تدعم ثقافة المواطنة 

 الفاعلة واإلتقان. 

 


