
 رسالة منظمات من المجتمع المدني

 (3102إلى القمة العربية االقتصادية واالجتماعية بالرياض )

 3102كانون الثاني/يناير  8بيروت في 

 

 3102كانون الثاني يناير 8و 7بمبادرة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية انعقد في بيروت يومي 
في شؤون السياسات التنموية لمناقشة  منتدى إقميمي تحت عنوان "لقاء اقميمي لمنظمات المجتمع المدني المعنية

مشاركة ومشارك يمثمون  70التحديات في المنطقة تحضيرا لمقمة العربية االقتصادية واالجتماعية"، بمشاركة أكثر من 
وذلك ضمن  دولة عربية، باالضافة الى ممثمين عن منظمات االمم المتحدة03منظمات من المجتمع المدني من 

يناير  30كبة القمة االقتصادية واالجتماعية العربية الثالثة التي ستعقد في الرياض بتاريخاستعدادات الشبكة لموا
3102. 

تضع المنطقة العربية أمام  تنعقد القمة االقتصادية واالجتماعية العربية الثالثة في سياق إقميمي يتسم بتحوالت متسارعة
ابقة. إن االنتفاضات الشعبية ي المرحمة السفختمفة عما كانت عميو تفتح المجال آلفاق ممن شأنيا أن تحديات صعبة 

ذات األفق الثوري، التي تمكنت من اإلطاحة بأربع أنظمة حكم حتى اآلن، وضعت كامل المنطقة أمام تحديات جديدة 
المطالب المشروعة في ىا البحرين وال تزال تفرض بدورىا التفاعل بحكمة مع عديد من شيدتالتطورات التي ف ومعقدة.

جتمعية. أما ما يحدث في بمد ىو في أشد الحاجة لحماية وحدتو الوطنية، وتحقيق العدالة بين مختمف مكوناتو الم
مشروعة لمسوريين في الحرية بحقوق المطالب تحول الحراك السممي  بعد أنقد تجاوز كل التوقعات، فسوريا، 

 .رة لمبالد والعبادوالمساواة والعدالة، إلى حرب مدم

تفرض حتما إعادة النظر في العديد من المفاىيم التي  مفاصل المنطقة،ىذه التحوالت المتسارعة والجارية في أىم 
إن سادت خالل المرحمة السابقة، مثل مفيوم النظام العربي، أو مصطمح األمن القومي، أو مسألة التضامن العربي. 

المخاطر من  المرحمةحممو ما ت وبقدر، وديمغرافي سي واقتصادي واجتماعيياالمنطقة تتجو نحو إعادة تشكل س
فانيا في المقابل توفر فرصا ثمينة، ومن  ،رات الشعوبوالتحديات التي تالزم باستمرار التحوالت التاريخية في مسا

الجيد لتوسع  الستثماروتفتح المجال لبينيا تخميص شعوب المنطقة من الخوف والتعاطي السمبي مع الشأن العام، 
 .وممارسة الديمقراطية، إلى جانب تنامي الحركات االجتماعية والمجتمع المدني مجاالت الحرية

من ىذا المنظور، يعتقد المشاركون بأن إصالحات عميقة يجب إدخاليا عمى مختمف المؤسسات االقميمية العربية، 
مقدمة ىذه المؤسسات  وفي ،كة في توجيييا وتأطيرىا وتنضيجياحتى تصبح قادرة عمى مواكبة ىذه التحوالت والمشار 

 .جامعة الدول العربية

االوضاع االمنية المضطربة في المنطقة ككل والنزاعات المسمحة في غير دولة عربية، عند المشاركون توقف كما 
وبشكل خاص استمرار النزاع العربي االسرائيمي واستمرار االحتالل في ممارسة سياساتو التوسعية واالستيطانية 

كافة انواع االنتياكات لحقوق المواطنين العرب والفمسطينيين، بما يرتقي الى جرائم الحرب وييدد االمن والعنصرية، و 
ما يتطمب وىو االقميمي ككل ويخشى أن يطيح بكافة الجيود التنموية والتحوالت الديمقراطية التي تشيدىا المنطقة. 



ت التي يفرضعيا استمرار االحتالل، ويرتكز الى موقفا عربيا موحدا ينسجم مع تطمعات شعوب المنطقة والتحديا
المطالبة بوقف كل اشكال التطبيع السيما العالقات السياسية والدبموماسية واالقتصادية مع اسرائيل، واستخدام المحافل 

الحقوق تطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات الشأن والدفاع عن و والمنظمات الدولية لنزع الشرعية عن دولة االحتالل 
 .المشروعة لمشعب الفمسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة لالجئين وبناء الدولة المستقمة

منيا  قديمةاىتمامات المجتمع المدني، البعد مناقشات مستفيضة تناولت مختمف القضايا والمحاور التي تشغل 
وبالرغم من  من بمد عربي خالل السنتين االخيرتين.كثر أوالمستجدة، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة التي شيدىا 

استمرار الفجوة بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وتواصل العقبات التي ال تزال تحول دون التواصل المباشر 
تمف الفاعميات المتاحة خفي م مع القمة، فإن المشاركين يشجعون منظمات المجتمع المدني عمى المشاركة الجادة

 . ة والبرامج المزمع اعتمادىاالقمة، عمى ان يتم التشاور حول التحديات والحمول المقترح بمناسبة

 

فيما يمي مجموعة القضايا والتوصيات التي أفضت إلييا أعمال اليومين، والتي يوجييا المشاركون الموجية إلى 
 :القادة العرب والجيات الحكومية بمناسبة انعقاد القمة

 

 

 :العربية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مساراتيافي اصالح الجامعة  -0

الفعمية مشاركة مإطارا لممموك والرؤساء، بغض النظر من ىم، ولم تتحول الى اطار لامعة الدول العربية ظمت ج
فاعمية المنظمات والمؤسسات التابعة ليا عمى دور و و لممؤسسات واالجيزة التنفيذية، ما أضعفيا وأضعف دورىا 

سبق لمعديد من منظمات المجتمع المدني، أن رحبت بخطوات االصالح المقترحة وقد . السياسي واالقتصاديالمستوى 
، وأيدت مختمف اإلجراءات التي أقرت في ىذا السياق خالل 3112من قبل االمانة العامة لمجامعة ابتداًء من سنة 

المستقمة وذات المصداقية في فتح قنوات حوار وتعاون مع مختمف منظمات الديد من الع أسيمكما السنوات الماضية، 
ذ  ىياكميا، متجاوزة موقف القطيعة الذي ساد طيمة المرحمة الماضية في أوساط المنظمات غير الحكومية المناضمة. وا 

الجامعة نحو صيغ  ددون عمى أىمية أن تتجويؤيد المشاركون ىذا التوجو البناء واإلصالحي، فإنيم في المقابل، يش
 .لمتعاون والشراكة مع المجتمع المدني ترتقي إلى المستوى الذي تفرضو التحوالت الضخمة المتصاعدة في المنطقة

أّن آليات  جتماعية، يرى المشاركونمع تأكيدىم عمى أىمية عقد منتديات لممجتمع المدني موازية لمقمم االقتصادية واال
. ويظير ذلك من حقيقيةسياسية غياب إرادة  في مقدمتياعقبات أساسية و  غير متوفرة ، وىي ال تزال تواجوكة المشار 

خالل: عدم التشاور في تنظيم المنتديات الموازية واعداد جداول اعماليا واختيار المتحدثين فييا والطريقة االنتقائية 
من التواصل  لسابقة لم تفسح في المجال امام المجتمع المدنيفي اختيار المشاركين. كما أن المنتديات ا متالتي ت

المباشر مع القمة والمشاركين فييا. ىذا فضال عن كون ما يطرح عمى جدول اعمال المنتدى الموازي ال ينسجم مع ما 
 .يطرح عمى جدول اعمال القمة، ما ينزع عن أعمال المنتدى الشكل التشاركي المطموب

 



 :التوصيات

عالقة تشاورية  من أجل تأمينالمجتمع المدني بين الجامعة العربية و ر العالقة في معايينظر عادة الإ -
تعتمدىا االمم المتحدة في تحديد  مثل تمك التي اطر ممأسسة وتستند عمىمراقب، الصفة  تتجاوزحقيقية، 

 .معايير اختيار المنظمات المعتمدة لدييا

إلى كافة ىيئات الجامعة بما في ذلك القمة والمجمس ضمان إمكانية ايصال المجتمع المدني رؤيتو  -
والمجالس الوزارية المختمفة والمجمس االقتصادي واالجتماعي والبرلمان واألمانة الدولية واالضطالع عمى المواد 

بداء الرأي والمالحظات  .المعنية مسبًقا وا 

واالشتراك  رصد السياسات العامة إلقرار بحق المجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات الرسمية، وفيا -
عد يعمى ذلك، وأنو لم  تمع المدني في مناسبات عديدة أنو قادرفي مناقشتيا ومتابعة تنفيذىا. وقد أكد المج

نما ىمجرد ىياكل تكميمي  .طرف أساسي ومؤىل ليمعب دور الشريك كامل الحقوق وة وفرعية ألجيزة الدولة، وا 

المدني في األعمال الخيرية والتدخالت اإلنسانية. فيذه إحدى الميام  التخمي عن اختزال أدوار المجتمع -
النبيمة التي تقوم بيا أطراف مقدرة من ضمن مكونات المجتمع المدني، لكنيا ال تختزل بالتأكيد األغراض 

 .وغيرىاالمطمبية الكثيرة والمتعددة، بما في ذلك األبعاد السياسية والحقوقية و 

من الميثاق العربي  54تعزيز ميام وأنشطة لجنة حقوق اإلنسان العربية المحدثة بمقتضى المادة  -
وجعميا تضطمع بصالحيات واضحة خاصة في  ،لحقوق اإلنسان بوصفيا إحدى آليات العمل العربي المشترك

ن أن يكون لمفئات مجال تمقي الشكاوى بشأن انتياك أي من حقوق اإلنسان المتضمنة في الميثاق، مع ضما
الضعيفة من السكان، بمن فييم الفقراء والنساء والألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة فرص الوصول الفعال إلى 

 المجنة؛

دعوة القمة العربية الى اتخاذ قرار صريح بوضع آلية لمتابعة قراراتيا في الرياض، وتحديد صريح  -
عن المتابعة، وآليات ذلك والتوقيت الزمني لممراجعات الدورية لمسؤوليات االطراف المختمفة، ولمجية المسؤولة 

 .واالستثنائية
 

 :في االصالحات التشريعية والمالءمة مع المعايير الدولية لحقوق االنسان -3

التصديق عمى الصكوك الدولية أن تعجل ب عمى الدول العربية يتعين ،حقوق اإلنسانشمولية منظومة انطالقا من 
والتسريع بمالءمة التشريعات المحمية مع ىذه األدوات الدولية، مع العمل أيضا عمى تعزيز الميثاق  ،نإلنسالحقوق ا

، وذلك بتحقيق قدر أعمى من التناسق بين مقتضياتو مع المعايير الدولية لحقوق 3112العربي  لحقوق اإلنسان لسنة 
توالي التحركات الثورية والشعبية التي تجتاح المنطقة خاصة بعد  ،ديث جممة من األحكام الواردة فيواإلنسان وذلك بتح

برمتيا، والتي تعكس في إحدى أبعادىا تصاعد الرغبة لدى الشعوب في تأمين حقوقيا األساسية وضمان الكرامة 
 .لجميع المواطنين



من كال  كما تجدر اإلشارة إلى األثر السمبي لمتحفظات التي أبدتيا عدة دول عربية عمى تمتع جميع األشخاص
الجنسين بجميع حقوق اإلنسان، عمما بأن اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل 

 .الدول  ىذه من التحفظات واإلعالنات من قبليمثالن الصكين الذين تعرضا ألكبر عدد 

ز تقدم، في العديد من البمدان، في تنقيح ومن ناحية أخرى، تعرب منظمات المجتمع المدني عن قمقيا إزاء عدم إحرا
التشريعات التمييزية بشأن المسائل ذات الصمة بالزواج والحياة األسرية ومشاركة المرأة في الحياة السياسة واالقتصادية 

 . واالجتماعية
 

 :التوصيات

جميع أشكال التمييز  دعوة جميع الدول العربية إلى الغاء التحفظات التي أبدتيا خاصة عمى اتفاقية مناىضة -
ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بيدف سحبيا وفقا لمبادئ "إعالن فيينا" وخطة العمل "لمؤتمر القمة العالمية 

 ؛(A/CONF.157/23) 0992لحقوق اإلنسان لعام 

دئ الدعوة إلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقمة لحقوق اإلنسان، والتأكد من أنيا مستقمة ومنشأة وفقا لممبا -
المتعمقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )"مبادئ باريس"(، مع الحرص بأن تكون ليا صالحيات 
محددة في مجال رصد الوفاء بحقوق اإلنسان والتعامل مع الشكاوى بطريقة سريعة ومالئمة، ومع ضمان أن 

األشخاص ذوي اإلعاقة فرص يكون لمفئات الضعيفة من السكان، بمن فييم الفقراء والنساء والألطفال و 
 الوصول الفعال إلى ىذه المؤسسة الوطنية

 

 3104في ضرورة مشاركة الحكومات العربية في تحديد اطار ما بعد عام  -2

مساءلة الحكومات العربية بناء عمى االلتزامات الواردة في إعالن المجتمع المدني في شدد المجتمعون عمى استمرار 
باألىداف اإلنمائية لأللفية. ويدعون في نفس الوقت حكوماتيم الى  االلفية وما نتج عنيا من تعيدات اختصرت

، ييدف الى معالجة االختالالت البنيوية التي تعاني منيا 3102المشاركة في تحديد إطار أكثر طموحا بعد عام 
بادئ األساسية الجيود التنموية والتي ال تقتصر عمى مجرد القضاء عمى الفقر، الجوع والظمم، ال بل االستناد إلى الم

لجميع الناس الحق في المشاركة في صنع السياسات يضمن والذي  لممساواة والعدالة االجتماعيةلحقوق االنسان و 
 .مساءلة المسؤولينو 

يارات اقتصادية مالئمة تعزز القطاعات تخايتطمب اعتماد  3102ناقو لما بعد العام إن االطار الذي يفترض اعت
االنتاجية ذات القيمة االقتصادية المضافة والمحافظة عمى الفسحة المتاحة لمسياسات الوطنية واعتماد سياسات واليات 

الحق في التجمع وتأسيس الجمعيات  العادة التوزيع. كما يتطمب توفير البيئة الممكنة لممجتمع المدني بما في ذلك
 .والحق في المعتقد والتعبير والحق في الوصول المعمومات والموارد

عمى ان تتم مراجعة شاممة لمنماذج والتدخالت القطاعية المجتزأة التي اعتمدت خالل العقود الماضية، واستبداليا 
وتقوم عمى اساس  تحقيقيا ومستفيدا من عائداتيا بمقاربات تنموية شاممة يكون االنسان في القمب منيا منخرطا في



المقاربة الحقوقية ترتكز عمى عدم جواز تجزئة حقوق االنسان وتمتزم بشكل كامل بالشرعة الدولية والعيود والصكوك 
 .الدولية لحقوق االنسان

 

 :التوصيات

حدة االقميمية من اجل دعوة جامعة الدول العربية الى تفعيل التعاون الممأسس مع منظمات االمم المت -
في  ضمان حضور فاعل ومساىمة عربية فعمية ومؤثرة تعكس ىموم وىواجس مواطنات ومواطني المنطقة

 .عمى المستوى الدولي 3104طار ما بعد إوضع 

غير انتقائي بما اطالق حوار مفتوح وشامل وشفاف مع منظمات المجتمع المدني في الدول العربية،  -
ن مشاركة االطراف الفاعمة والمؤثرة في مختمف القطاعات والمجاالت، لممشاركة الفعمية بمقترحات ما يضم
 .3104بعد

 يرتكز الى المعايير الدولية لحقوق االنسان ومرتبط مع 3104-الدعوة إلى خمق إطار متماسك لما بعد  -
يارات االقتصادية تخاالب دامة البيئيةحيث يتم الـتأكيد عمى أىمية ربط االست، فيوم التنمية المستدامة م

مبادئ العدالة االجتماعية  3104والسياسات االجتماعية. وأن يكون في أساس ىذه االجندة التنموية لما بعد 
والتضامن والكرامة اإلنسانية، والحرية، والتحرر من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك عمى أساس النوع 

 .قافةوالجنس والدين، والعرق والث
 

 في السياسات االقتصادية والتجارية واالجتماعية -5

ييم المشاركون والمشاركات التأكيد عمى أن الثورات التي حصمت في أكثر من بمد عربي لم تكن فقط نتيجة فقدان 
 اإلرادة الجدية لمقيام بإصالح سياسي فعمي وحقيقي، أو بسبب انتشار الفساد وتغمغمو في شرايين مؤسسات الدولة

ن منذ مطمع الثمانيات في مختمف في النمط التنموي الذي تم اعتماده  خمل ىيكمي وجود ما الى جانب ذلكوالمجتمع، وا 
اق واشنطن"، وف جا تنمويا مستوحى مما يعرف بـ"الدول. لقد تبنت معظم الحكومات العربية منذ مطمع الثمانينات نموذ

الدولة في الحد من تدخل و وتقميص دور القطاع العام سواق وتحرير األسعار واأل الذي يقول بضرورة تحرير االقتصاد
  تحرير العممة والمشتريات العمومية والخدمات.و إدارة العممية االقتصادية 

من خالل الشروط وضع السياسات العامة المتاحة  مساحةالحد من و قدراتيا االنتاجية حرمان تعاني الدول العربية من 
ضاعف من نسب الفقر ما يتحول اقتصاداتيا الى اقتصادات استيالكية التي و  ،التي تفرضيا االتفاقيات التجارية

ؤدي الى انخفاض معدالت التنمية البشرية. فاتفاقيات التجارة الدولية ترسخ قوانينا لسياسات التحرر يوالبطالة وبالتالي 
البمدان ة واالجتماعية والثقافية لمعديد من المواطنين في تأثر سمبا عمى الحقوق االقتصاديمن شأنيا أن االقتصادي 

  .مناسبالشكل الفي حال لم يتم تداركيا والتعاطي ب ، ذلكمن ضمنياوالتي تعد الدول العربية 

ان االنفتاح التجاري غير المدروس، والذي ال يأخذ باالعتبار مراحل التنمية التي توصمت اليو البالد واحتياجات بناء 
ساسية وحماية قطاع الزراعة، يتسبب بتعريض بعض الصناعات إلى خفض قطاعاتيا االتناجية وتأمين الخدمات اال



إنتاجيا نتيجة لعدم قدرتيا عمى منافسة المستورد. وأيضا يتزايد ويتكتل )في شكل شركات كبرى( اإلنتاج في بعض 
مؤدية إلى الفقر خاصة اإلنتاج الغذائي مستبعدا صغار المنتجين، مما ينتج عنيما تزايد معدالت البطالة ال ،القطاعات

 .والجوع
 

 التوصيات

تجاوز التعامل الظرفي والسطحي مع األوضاع التي كشفت عنيا التحوالت الجارية وضرورة وضع  -
سياسات واستراتجيات اقتصادية واجتماعية وطنية تتالئم مع موارد وثروات البمد وتساىم في دعم القدرات 

عمى ان يتم ذلك من خالل الدراسات التي تحدد الفوائد  ،الئقةاإلنتاجية وآليات إعادة التوزيع والعمالة ال
االقتصادية واالجتماعية والجوانب السمبية المتوقعة عمى الميزان التجاري وااليرادات الحكومية وعمى القضايا 

 .االجتماعية السيما العمالة

تيدف الى تحقيق التنمية  النظر الى التجارة بوصفيا تعبيرا عن خيارات اقتصادية واجتماعية وتنموية -
البشرية والعدالة االجتماعية المبنية عمى اساس مبادئ حقوق االنسان والمحافظة عمى االستدامة البيئية 

والموارد الطبيعية، كي ال تبنى االتفاقيات عمى االعتبارات السياسية فحسب بل تأخذ بعين االعتبار االولويات 
 .لثقافية الوطنية واالقميميةوالمصالح االقتصادية واالجتماعية وا

نظرا لالثار المترتبة عن االزمة العالمية الحالية، اعادة النظر في منظومة االتفاقيات التجارية عمى  -
المستوى الوطني واالقميمي والمتعدد االطراف والنظام التجاري العالمي ككل. فالمنظومة القائمة عمى اعطاء 

عتماد عمى االستثمار المباشر بحاجة العادة تقييم، خاصة وان اسواق االولوية لرفع كميات التصدير واال
التصدير ستتقمص في اطار االزمة الحالية، كما ان االستثمار المباشر سيتقمص ايضا. ان استراتيجية النمو 

-regional) ذو التوجو االقميمي (inclusive growth) "الدامج بحاجة لمتركيز عمى استراتيجيات "النمو
oriented growth)  الموجو نحو السوق المحمية لوية لالنتاج المحميواعطاء االو. 

االخذ بعين االعتبار مراحل التنمية المحققة عمى المستوى الوطني في اطار اقرار سياسات تحرير التجارة،  -
خاصة وان عممية التحرير التدريجي قد تكون عامال يساعد في بناء القطاعات المحمية. من االساسى اعطاء 

ضرورة ان تكون مبنية عمى تحرير التجارة. فال بد لمسياسات االولوية لوضع سياسة تجارية فاعمة، ليس بال
الصناعية والتجارية والزراعية ان تكون انتقائية في مقاربتيا لعممية التحرير. يجب عمى سياسات تحرير 

 . (predictable) وقابمة لمتوقع التجارة ان تراعي مراحل التنمية عمى المستوى المحمي وان تكون مرنة

، المنشآتوالتجديد، ودعم العالقة التنافسية بين  رأن يكون االقتصاد مبنيا عمى االبتكا العمل عمى -
إن ذلك  االعتماد عمى القطاعات الثالث، عام وخاص وتعاوني، وبذل جيود جادة لتشجيع االقتصاد التعاوني.و 

بتطوير آليات دعم التنمية الجيوية وربط ذلك و  تطوير سياسات الحوكمة الرشيدة في إدارة االقتصاديتطمب 
بمشاركة االطراف انتياج سياسة الحوار االجتماعي كإطار لصياغة السياسات و  .المحميلمحكم ديمقراطية 

 االساسية في االنتاج وبما في ذلك المستيمكين



عمى قاعدة تقييم معمق لالتفاقيات التي وقعت سابقا الشراكة األورومتوسطية اتفاقيات إعادة النظر في  -
مع التفكير في ضرورة . لمحد من تداعياتيا السمبية عمى االقتصاد الوطني والحقوق االقتصادية واالجتماعية

 .مراجعة شروط االنخراط في العولمة

وربطو  المنطقة دولما بين تعزيز التعاون االقتصادي االقميمي ، و دعم العالقات التجارية البينية العربية -
بالعممية التنموية وفي اعادة تأىيل القطاعات اإلنتاجية خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، وفي عممية توليد 

جتماعي المتعمق بحماية حقوق الفئات المستضعفة من عمال فرص العمل. مع األخذ بعين االعتبار البعد اال
 .وصغار المزارعين والحرفيين والنساء واألطفال

اطالق حوار عمى المستويين الوطني واالقميمي حول التحديات التنموية بيدف الوصول الى االنماط  -
ومختمف وقوى االنتاج خاص التنموية البديمة بمشاركة مختمف االطراف بما في ذلك ممثمين عن القطاع ال

 واالستيالكية الفئات االجتماعية

االقرار باىمية ومركزية دور المجتمع المدني في العممية التنموية بمختمف مراحميا تخطيطا وتنفيذا  -
 وتقييما واالقرار بمحورية حقوق االنسان الشاممة في العممية التنموية

الموروثة عن مرحمة األنظمة  الثنائية الحكومات الى المطالبة باعادة النظر بالديون الخارجية ةدعو  -
ىا بتحويل جزء منيا دفوائىيكمتيا او تأجيل دفع او اعادة  ء بعضيا، ة والفاسدة، وذلك من خالل الغاالمستبد

فقد كشفت الثورات العربية عن حجم الفساد  عمى استرداد األموال الميربة والعملكما . إلى مشاريع تنموية
 . وتيريب المال العام من طرف االنظمة الدكتاتورية والعائالت الحاكمة

عمى المحتممة الخطيرة  المزيد من التداين، تحسبا لمتداعياتانزالق الحكومات نحو استسيال  ر منيحذالت -
 .قادمةالسيادة وعمى مستقبل األجيال ال
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ولياتو مسؤ  تحملىو مدعو إلى و  لتنمية،في المساىمة في جيود ا القطاع الخاص عمى أىمية دور المشاركون أكد
واالنخراط في مواجية التحديات ، اعتماد مبدأ المسؤولية االجتماعيةو  ،حقوق االنساناالجتماعية المبنية عمى احترام 

 .بمختمف أبعادىاوية التنم

التشريعية والييكمية لقد استفادت مؤسسات القطاع الخاص في عديد من الدول العربية من كثير من اإلجراءات 
الداعمة لالستثمار والتي قامت بيا الحكومات طيمة العشرين سنة الماضية، غير أن مردود ىذه المؤسسات عمى 

 .العممية التنموية ال يزال دون المأمول

، العملالوطني، وتسييل دوره في التنمية وتوسيع سوق  القطاع الخاص لكن في المقابل عمى الحكومات تشجيع
  رتقاء بقدراتو عمى المنافسة، وتدعيم آليات الحوكمة لمنع الفساد المخرب ألجواء االستثمار.واال

 



 التوصيات:

تعزيز امكانيات الرقابة والوصول الى المعمومات حول المشاريع والبرامج االقتصادية التي تقر في القمة  -
 تي تترتب عنيااالقتصادية واالجتماعية العربية وتقييم النتائج االجتماعية ال

االلتزام باالنفتاح والحوار مع ممثمي قطاع االعمال، السيما الذين يعممون في القطاعات المنتجة وفي  -
الميادين التي لدييا اثر اجتماعي، والسعي لإلتفاق عمى أولويات اقميمية والضغط المشترك لوضعيا عمى جدول 

 .أن االجتماعياعمال القمم العربية، واالجتماع رفيع المستوى لمش
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، أو ال تزال النساء من بين الفئات األكثر تضررًا وعرضة لتفاقم انتياك حقوقين جراء استمرار العنف والتمييز ضدىن
خيرة، إال االنتقاص من ىذه الحقوق بأشكال مختمفة في المنطقة العربية. وبالرغم من مشاركتين البارزة في الثورات األ

أن نسبة حضور النساء في المراكز القيادية وفي مواقع القرار ال تزال ضعيفة وغير مؤثرة. كما أنين يعانين أيضًا من 
حرمانين من فرص االرتقاء الميني مقارنة بالرجال. فالفقر في المنطقة ال يزال مؤنثا الى حد كبير، وال تزال مظاىر 

ممارسات، خاصة في المجال االقتصادي واالجتماعي، إلى جانب انتشار العنف التمييز متفشية في التشريعات وال
 المسمط عمى النساء تحت عناوين ومبررات مختمفة.

 

 التوصيات:

اة واحترام حقوق النساء ساسو المساو أعمى اساس عقد اجتماعي جديد تقوم الدعوة الى دولة مدنية  -
ضمين الدساتير العربية احكامًا تكفل المساواة وعدم التمييز الي ال يتجزأ من حقوق االنسان وت جزءً  نباعتبارى

 سبب بما في بسبب الجنس او الدين او العرق.

احترام واعمال حقوق النساء كما نصت عمييا المواثيق الدولية لحقوق االنسان ورفع كافة التحفظات عن  -
 اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

فاء طابع ديمقراطي وتشاركي عمى وضع الموازنات وتطويرىا في اتجاه تكريس المساواة بين ضرورة إض -
 الجنسين وتثبيت العدالة االجتماعية كأولوية، ووضع االستراتيجيات والبرامج المساعدة عمى تحقيق ذلك.

 

 في حماية حقوق األشخاص ذوي االعاقة: -7

في االعاقة ذوي االشخاص صعيد التشريعات، إال أن أوضاع عمى الرغم من التحسن النسبي، خصوصًا عمى 
يعاني ثالثون مميون مواطن من إعاقات متنوعة، وذلك حسب تقديرات المنظمة حيث ال تزال متردية.  ةالعربيالمنطقة 

ذه الفئة ال تزال العالمية لمصحة والبنك الدولي. وعمى الرغم من ذلك فإن الجيود والميزانيات المخصصة لمعناية بي
 دون المطموب.



 

 التوصيات

عماليا في القوانين المرعية عمى  - تطبيق االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص من ذوي االعاقة، وا 
المستوى الوطني باالضافة الى العقد العربي لممعوقين والذي يتضمن المبادئ االساسية لحقوق االشخاص 

 السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المعوقين في مختمف المجاالت المتعددة

االعتماد عمى السياسات الدامجة التي تغير الصورة النمطية لالشخاص ذوي االعاقة في كل المجاالت  -
السيما في مجال التعميم والتشغيل وتوفير ليم الحماية االجتماعية والمستمزمات الصحية الضرورية بما يعزز 

 والقدرات االنتاجية.االستقاللية 
 

 في سياسات شبابية تساىم في تفعيل المشاركة الشبابية -8

من السمات االساسية التي  وكان ذلك، بارز في االنتفاضات العربية ذات التوجيات الثورية مشباب حضوركان ل
تجاوز التي ي، الميمشةو  اليامة يذه الفئة االجتماعيةبمدى الحرمان والغبن الذي لحق  عبرت عنو  ىذه الثورات ميزت

% منيم وفق التقارير الدولية واالقميمية. وفي ىذ 21 من ان البطالة تطال اكثرو عمما  ،نصف السكانحجميا 
 ناشئةالستيعاب العمالة الحالل العقد المقبل مميون فرصة عمل جديدة  21المجال، تبرز الحاجة الى ايجاد اكثر من 

ناثا سمال أن التوقف عندىا لممحافظة عمى الر من التحديات االساسية التي ال بد م ذلك يعتبرو  ، من الشباب ذكورا وا 
 االدمغة الذي تعاني منو المنطقة عموما والعديد من الدول العربية عمى وجو الخصوص.  فينز البشري والحد من 

 

 التوصيات:

من خالل اليات  تعزيز مشاركة الشباب في صناعة السياسات العامة والسياسات االقتصادية واالجتماعية -
 . ممأسة وفاعمة ودائمة

 ربط السياسات االقتصادية بتوليد فرص العمل الالئق بالتناغم والتنسيق مع احتياجات سوق العمل -
التي تساىم في تعزيز القدرات  اعادة النظر بسياسات االجورو الى سوق العمل، جديدة الستيعاب العمالة ال

وتمكين اليد اعتماد سياسات لتأىيل و  االستيالكية لمشباب وتعيد توزيع الثروات عمى المجتمع بشكل عادل
 الحماية االجتماعية بما في ذلك حماية البطالةالعاممة الشابة وتوفير 


