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  رـتقری
  

  التنمیة االجتماعیة مسودة العدد األول من سلسلة تقاریر لمناقشةفریق الخبراء  اجتماع
  مسارٌ طویل: ى من الربیع العربيماذا تبقّ "وعنوانھ 

  "نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة
  2015أغسطس /آب 18 بیروت،

  
  موجـز

  
مسودة  لمناقشة الخبراء لفریق اجتماعاً ) اإلسكوا( آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة نظمت 

 نحو طویل مسارٌ : العربي الربیع من تبقّى ماذا" وعنوانھ ،االجتماعیة التنمیة العدد األول من سلسلة تقاریر
قد".  العربیة المنطقة في االجتماعیة العدالة تحقیق    في بیروت، ،المتحدة األمم بیت في االجتماع وعُ

رة مجموعة فیھ وشاركت ،2015 أغسطس/آب 18  الحكومات من عدد من واألخصائیین الخبراء من مصغَّ
  .ث، باإلضافة إلى ممثلین عن اإلسكواالبح ومراكز المدني المجتمع ومنظمات

  
ة مضمون مناقشة إلى االجتماع ھذا وھدف    مختلف بشأن عملیة مقترحات وتقدیم التقریر، مسودّ
   على االجتماع وركّز.  والمغرب ومصر تونس ھي عربیة دول ثالث تجربة إلى استناداً  ه،محاور

 البرلمان ودور ةوالمسارات التشریعی القوانین) ب( األخرى؛ المساراتو الدستوریة ةوالعملی الدستور) أ(
 الحكومیة العمل وخطط واالستراتیجیات للسیاسات الفعلي التنفیذ تقییم) ج( االجتماعیة؛ العدالة تعزیز في

  .االجتماعیة العدالة تعزیز الرامیة إلى
  

 للعروض وموجزاً  االجتماع، إلیھا خلص التي التوصیات أھم عن موجزاً  التقریر ھذا ویتضمن  
  .لتھتخلّ  التي والمناقشات
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  مـةمقد
  
والعدالة  بالمشاركة بالتنمیة اھتمامھا) اإلسكوا( آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة اللجنة تستمد  -1

 برنامج یتضمن االھتمام، لھذا وتكریساً . واإلقلیمیة الدولیة والقرارات المواثیقمن  مجموعةاالجتماعیة من 
 في المدني المجتمع ومنظمات الحكومات بین المشاركة تعزیز إلى الرامیة األھداف من مجموعة اإلسكوا عمل

.  الدیمقراطي التحول ومسارات ،السیاسي واالجتماعي واالقتصادي اإلصالحو العامة، السیاسات عملیات
المساواة ومبادئھا القائمة على  االجتماعیة العدالة مفھومبشأن المعرفة  تعزیز إلىاألنشطة  ھذه وتھدف

 عادلة مجتمعاتقادرة على تحقیق  سیاسات اعتمادبناء القدرات من أجل  وإلى ،واإلنصاف والحقوق والمشاركة
 الدوراتوتنظیم  الفنیة؛ والمواد الدراسات إصدار األنشطة ھذه تتضمنو.  الدول األعضاء في اإلسكوا في

  .الفنیة والمشورة الفني الدعم خدمات تقدیمو النقاش؛وحلقات  واالجتماعات التدریبیة
  
واكبةً   -2  أعدّ  ،بلدانھاعدد من  في الشعبيالحراك  بفعل ، وال تزال،المنطقة العربیة شھدتھاللتغیّرات التي  مُ

 تحلیلیة دراسة، 2013 عام في ،سكوااإلشعبة التنمیة اإلجتماعیة في في  االجتماعیة والعدالة المشاركة قسم
نة: الربیع وعود" بعنوان الدراسة،  ھذه وتتناول.  "الدیمقراطي التحول مسارات في المدنیة والمشاركة المواطَ

في العدید  الشعبي الحراك شرارة طالقإلاالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة  المسبّبات ،وبحثي نقديّ  بأسلوب
الت و ،من الدول العربیة التي  التحدیاتعند الدراسة  تتوقف كما. الحراك ھذا منرات التي نتجت التغیّ والتحوّ

ق عملیات ق الجمود باتجاه  . االجتماعيوالحفاظ على التماسك  التوافق بناء تعوّ  العدالةتحقیق كما أنھا تعوّ
 الشعبیة، المشاركة تعزیزباتجاه و أمنیة، اضطراباتیقترن بھا من  وما السیاسي التحول فترة في االنتقالیة
نة وواجبات حقوق على قائم جدید اجتماعي عقد واعتماد   .المواطَ

  
نة والمشاركة المدنیة في مسارات التحول الدیمقراطي: الربیع وعود"دراسة  نتائج على وبناءً   -3 ، "المواطَ

عنوان  االجتماعیة والعدالة المشاركة قسم حمل التقریر األول من سلسلة تقاریر التنمیة االجتماعیة الصادرة عن
 ھذا وركّز  ."العربیة المنطقة في االجتماعیة العدالة تحقیق نحو طویلمسارٌ : العربي الربیع من تبقّى ماذا"

 العربیةالعدالة االجتماعیة في الدول  تحقیق في مسیرة حقّقتالتي ت الفعلیةو القانونیة اإلنجازات على التقریر
 أھم فيأیضاً  التقریر ھذا وبحث.  تزال تتخلل ھذه الطریق الالتي  الفجواتوعلى  انتقالیة، مرحلة في ةالمارّ 

 تلبیةً  تنفیذھاتم  التي العامة والسیاسات المؤسسیة اإلجراءات وفي السیاسات؛ مستوى على الراھنة األولویات
للعدالة االجتماعیة  متكامالً یقدم التقریر تحلیالً كذلك، .  ةاالجتماعی العدالةإلى  المتطلّعةلمطالب الشعوب 

 البلدان من عدد ھانفذّ االقتصادیة واالجتماعیة التي  والسیاساتالبرامج و التشریعیةالدستوریة و للتعدیالتو
  .دالة االجتماعیةالع الوصول إلى بھدف العربیة

  
ن البحثي العمل ھذا رميوی  -4 واقع العدالة االجتماعیة في  بشأنوالتحلیل  المعرفة تعزیز إلى المقارَ

 تونس ھيعربیة  دولالمنظومة القانونیة والتشریعیة في ثالث  في ھاوانعكاس مبادئ ،الدساتیر العربیة الجدیدة
التھكل من ھذه الدول  خصوصیات أخذ مع والمغرب، ومصر  وقد.  في االعتبار والدستوریة یةالمؤسس وتحوّ
تنفیذه حتى اآلن على  تم ما حولحالة  دراسات إعدادمن خالل  ھذا التقریر في البلدان ھذه من باحثون شارك

 والنتائج ؛التدابیر التشریعیة والعملیة المتّخذة وحول ؛في بلدھم والفعلیة القانونیةمستوى السیاسات واإلجراءات 
وتكتسب دراسات الحاالت ھذه واستنتاجاتھا أھمیة كبیرة بالنسبة إلى التقریر، بما أنھا تشغل حیّزاً .  المنجزة

  .كبیراً من مضمونھ
  
ھا في صلب عملیة تخطیط التنمیة وتنفیذ المصلحة أصحابجمیع  مشاركة أھمیة على منھا وتأكیداً   -5

ن التقریر مسودةلمناقشة  الخبراء فریق اجتماعاإلسكوا  نظّمت أدائھا، ییموتق نوَ عَ تبقّى من الربیع  ماذا" المُ
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، بھدف تعدیلھا، إذا تطلّب األمر، في "العربیة المنطقة في االجتماعیة العدالة تحقیق نحومسارٌ طویل : العربي
 لفترة سكوااإل عمل برنامج تنفیذ سیاق ضمناالجتماع  ھذا ویندرج.  ضوء استنتاجات المجتمعین وتوصیاتھم

 وموجزاً االجتماع،  إلیھا خلصھذا التقریر التوصیات واالستنتاجات التي  ویتضمن.  2015-2014 السنتین
  .تخللتھالتي  والمناقشاتللعروض 

  
  عامة وتوصیات استنتاجات  -أوالً 

  
 تقریر التنمیة االجتماعیةسلسلة  مناألول  العدد مسودةمناقشة ب المعنيختام اجتماع فریق الخبراء  في  -6
ن و نوَ عَ ، "مسارٌ طویل نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة: ماذا تبقّى من الربیع العربي"المُ

  .توصیاتالعامة والستنتاجات اال إلى عدد من المجتمعون لتوصّ 
  

  استنتاجات
  

وھي  الحاالت دراساتتناولتھا  التيالمنطقة العربیة، ال سیما الدول العربیة الثالث  أحرزت •
 مبادئھاترسیخ تقدماً ملحوظاً في مجال العدالة االجتماعیة و ،تونس ومصر والمغرب

 فيالنطاق للمجتمع المدني  والواسعة الفاعلة بالمشاركة یتصل ما في وخصوصاً  ھا،ومرتكزات
  ة العامة؛مختلف نواحي الحیا

  
 العدالة باتجاه التقدم في كبیراً  دوراً السیاسیة المتنوعة  واألحزابالمدني  المجتمعمن  كلّ  أدى •

أو حتى  ھامشیاً  ادورھ كان أن بعدالربیع العربي،  دولباتت تُعرف ب التي الدولاالجتماعیة في 
  .الحاالت بعض فيمعدوماً 

  
  توصیات

  
التنمویة في  الخطط وتنفیذ وضعالقدرة على  إضعاف إلى الھادفةالسیاسیة  للضغوط التصدي •

وینبغي .  الخطط ھذه لتنفیذ الالزمةاآللیات المؤسسیة  غیاب معالجةو ،مختلف بلدان المنطقة
ة ھي أیضاً، ك توضع ھذا األمر على سلّم األولویات، حتى وإن كان في  البحثأمور أخرى ملحّ

  على سبیل المثال؛ الدستور تعطیل دونللحؤول  المطلوبة اآللیات
  

فاإلرھاب یجد في المجتمعات التي تفتقر إلى .  تنمیة المجتمعات من أجل القضاء على اإلرھاب •
مات التنمیة بیئةً حاضنة لھ بمكان أن تتوصّل جمیع  الضرورة منوفي ھذا اإلطار، .  أدنى مقوّ

د موقفالبلدان العربیة إلى   السیاساتفي  والبحث اإلرھاب، محاربةإزاء  وواضح موحّ
  لتحقیق ذلك؛ الالزمة واإلجراءات

  
قارن  والقیام تونس ومصر والمغرب في المدني المجتمع لعملاألطر القانونیة  تحدید • بتحلیل مُ

  ؛في كلّ منھا المدني المجتمع لدور
  

 یرتوفو تھا،تشتّ  لمعالجة متكاملة رؤیة واعتماد ،العامة السیاساتوالتكامل بین  التناغم تعزیز •
  .االجتماعیة العدالة لبرامج التمویل من مزید
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  والمناقشة البحث محاور  -ثانیاً 
  

  طویلمسارٌ  :العربي الربیع من ىتبقّ  ماذا" تقریر ةمسودّ   -ألف
  "نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة

  
  عامة لمحة  -1

  
م  -7 ض،  قدّ ، التنمیة بالمشاركة، والذي أعدّ ھذا التقریر لدى قسماإلقلیمي  المستشارالسید جمیل معوَّ

د عرضاً  مّي ما أنّ  وأھمھا ،وأفكاره الرئیسیةالتقریر  منھجیة فیھ حدّ  اً شعبی اً یكن حراك مالربیع العربي لب سُ
القاسم المشترك  وأنّ  ؛واالجتماعي االقتصادي التفاوت ضد أیضاً بل  ،فقط الحاكمة ضد األنظمةبحت  اً سیاسی
 االجتماعیة، والعدالة الحریة تحقیق إلى التطلّعفي المقام األول  ھوالبلدان العربیة  في بالتغییر لبطاالمَ بین 

 واقع وتحلیل العربي؛ الربیعالوعي بقضایا  تعزیز إلىالتقریر یھدف و.  السیاسیة األنظمة تغییرإلى  باإلضافة
 الدولمن  عددفي  الشعبي الحراكاألربع التي تلت  السنوات مدى على ھاورصد مسار االجتماعیة العدالة

رسم مالمح الدولة  إعادةمن خالل  الذي أسفر عنھ الحراك وتحقّقاالجتماعي الجدید  العقدفي  البحثو العربیة؛
  .بالمجتمع الدولة عالقةو
  
ض  وشرح  -8  علىھذه المقاربة  وتقوم.  التقریر المعتمدة فيالعدالة االجتماعیة  مقاربة بإسھابالسید معوّ

 جدید؛ دستور صیاغة یتضمن ثمّ  ؛یبدأ بحراك شعبي متكاملٌ  مسارٌ  ھو االجتماعیة العدالة تحقیق أن مفاده مفھومٍ 
 .عملیاً  االجتماعیة العدالة لتكریس الالزمةوالمشاریع والصنادیق  البرامج استحداث ثم ؛ھذا الدستور تفعیل ثم

قات ،بتحقیق العدالة االجتماعیة المتصلة یتمّ تقییم اإلنجازاتوفي نھایة ھذا المسار المتكامل،   حالت التي والمعوّ
قارن تحلیل على أیضاً التقریر  فيالمقاربة المعتمدة  وتنطوي.  ذلك دون دول عربیة شھدت  ثالث لحالة مُ

السید أشار  وقد.  االعتبارفي  ھامع أخذ خصوصیات كلّ من والمغرب،ومصر  تونس ھي شعبیاً، حراكاً 
ض   البحوث من مجموعةإلى  یستند تقریرال نبما أ ،وقتیة ھيف. ھي ذات وجھینالمقاربة  ھذهأنّ  إلىمعوّ

یة والقطاعیة  والدراسات مع العدالة  یتعاطىالتقریر  أن بما شاملة،أیضاً و االجتماعیة؛ العدالة حولالكمّ
  .عملیة متكاملة بل منفصالً،باعتبارھا حدثاً  لیساالجتماعیة 

  
مسارٌ : ماذا تبقّى من الربیع العربي"فریق الخبراء لمناقشة مسودة تقریر وتناولت جلسات اجتماع   -9

 االجتماعیة العدالة مفھوم )1( :ستة مواضیع رئیسیة "طویل نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة
حالة  دراسة )5( مصر؛حالة  دراسة )4(دراسة حالة تونس؛  )3( الدستوریة؛ المسارات )2( ؛وركائزھا
  .والتوصیات االستنتاجات )6( المغرب؛

  
  استنتاجات  -2

  
 ضالتي تتعرّ  والتأثیراتالحدیث عن مجتمع مدني بمعزل عن النظم السیاسیة القائمة  الصعب من •

في إتاحة الظروف التمكینیة للمجتمع  انحداريفھذه تشیر إلى مسار .  ھاوقیم ومعاییرھا لھا
 ھذه ممارسة یمكنمكاني  حیزغیاب  في وفوائدھا المشاركة عن الحدیث یصعب كذلك،.  المدني

 المعنیة القوى فیھا وتتفاعل تتطور مؤسسیة آلیاتغیاب  فیھ؛ وأیضاً في ظلّ  المشاركة
المبادرات وتقییم نتائجھا وتوظیفھا في  لمتابعةالالزمة  األطرغیاب  باإلضافة إلى ؛بالمشاركة

  ؛العامةتحسین تمثیل المصالح 
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نھا التقریر الحالة لدراسات كمواضیع والمغرب ومصر تونساختیار  سنحُ  • نظراً إلى  ،التي تضمّ
  تأثیر تجارب ھذه البلدان على بعضھا البعض؛

  
مرور  بعد االجتماعیة والعدالةاالنتقالیة  العدالة بشأن حاسمة استنتاجاتإلى  التوصل صعوبة •

 أو ثورة أي وقوع بعد أنھمرّ التاریخ، اتّضح  فعلى.  الشعبي الحراكعلى  فقط نواتس أربع
وحتى  والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة التغییرات منحراك شعبي واسع النطاق، تبدأ عملیة 

 بھذه التنبؤجداً، فلیس باإلمكان وإن كان مؤكداً أن تحقیق أھداف ھذه العملیة یستغرق مدة طویلة 
مسارٌ طویل : ماذا تبقّى من الربیع العربي" تقریر یكون أن الطبیعي من لذلك، ونتیجة.  المدة

في وقت الحق  إلیھ العودةالطبیعي  ومن ،اً وقتی "نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة
التیترافق معھا من  وما االنتقالیة العملیاتإثر  حدوثھا المتوقّع للتغیرات نتیجة لتحدیثھ   .تحوّ

  
  توصیات

  
عة و إلىولو بصورة مُقتضبة،  التقریر، في إلشارةا • بما فیھا  أخرى، عربیة دولنماذج متنوّ

تھ الذي الیمن التطورات، ال سیما من أخرى أشكاالً  شھدتالتي  الدول  وأمنیة سیاسیة تقلّبات ھزّ
  ؛الوطني الحوار ةتجرب خاضو

  
نة العضوي وارتباطھالعدالة االجتماعیة  مفھومحول المعرفة تعزیز  •  حول الھدفو ؛بالمواطَ

كذلك، ینبغي .  واالقتصادیة االجتماعیة التفاوتاتمن  الحدّ ، وھو للعدالة االجتماعیة الرئیسي
العدالة االجتماعیة، وذلك قبل  لتقییمالالزمة  ، وإلى التدابیرالمفھوم ھذا أبعاد مختلفالتطرّق إلى 

  ؛شموالً  أكثر التقریر دإعدا في المعتمدة المقاربة تكونبحیث  رصدھا، آلیات على التركیز
  

 واالكتفاء األول على التركیز أو ،2012 عام ولیس، 2014 عامل المصري الدستور التركیز على •
 تقاریرأیة توفّر  عدموتجدر اإلشارة إلى .  مضمونھما بین المقارنةدون  منإلى الثاني  باإلشارة

  تونس؛لما ھو الحال في  خالفاً  الدستور، بشأن الجاریة في مصر مناقشاتال حول
  

 ،دینامیاتھا عنو، 2011 عام في اندلعتالشعبیة التي  التحركات تضمین التقریر بحثاً عن •
.  2011عام  قبل ماالشعبیة  بالمطالب من أجل مقارنتھا االجتماعیةبھا المتعلقة بالعدالة ومطالِ 
  وأوجھ قصورھا؛ 2011 عامقبل  االجتماعیة السیاساتیتناول التقریر  أنالمقترح أیضاً  ومن

  
ق،  • إلى  والتطبیقيالتفعیلي و التشریعي المطلبي إلى الشق الشقمن  باالنتقال یتعلق ما فيالتطرّ

 أجرتالتي  للبلداناالنتخابیة  البرامج ضمنل إدراج قضایا العدالة االجتماعیة بُ سُ ) أ: (یلي ما
 الجھات ساھمت التي االجتماعیة العدالة قضایا أھم) ب( الجدیدة؛ دساتیرھا وضع بعدانتخابات 

 الخطط بینودراسة التفاوتات  االجتماعیة، العدالةوبرامج  خططضمن  إدراجھا في كافةالمعنیة 
 التقریرحیّز أكبر في  إعطاء) ج( المدني؛ المجتمعالمتصلة بالعدالة االجتماعیة وخطط  الحكومیة

  البرلمانیة؛ اللجان لتقاریر
  

باالستناد  والمغرب تونس فياالجتماعیة  بالعدالة المتصلةوالدستوریة  التأسیسیةالمسارات  تحلیل •
 صیاغة عن لةاللجنة المسؤو عن الصادرة الخطیة المذكرات مثل المتوفرة، الرسمیة الوثائق إلى

ا فیھا لجنة بم التأسیسي، الوطني المجلس عن الصادرة التأسیسیة اللجان وتقاریر ؛الدستور
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 مصادربدالً من استخدام  للمعلومات، الرئیسي المصدر إلىجب الرجوع وی.  الحریات والحقوق
 بالعدالة المتصلةل المسائ مختلف تحلیلفي  أو الوقائع عرضفي  دقیقةتكون  القد  أخرى

 التحدث بل، الشعبیة وشعاراتھا الحركات بتوصیف االكتفاء عدمكذلك، یجب .  االجتماعیة
  ؛الصادرة بشأنھا والموثّقة الكثیرة المؤلفات عنبإسھاب 

  
لشق تقییم الأداة " الفعلیة" ، أي اعتبارإجرائي عام كإطار االجتماعیة العدالة مفھوماعتماد  •

 بالعدالة صلةالمت الدستور لبنود الفعلي تنفیذالدرجة  تقییم ویعني ذلك االجتماعیة التطبیقي للعدالة
 التنفیذقیاس  ھوالمطلوب إذاً .  والسیاسات والبرامج القوانینإدراجھا في  ولحقیقة االجتماعیة،

 القوانین ووضع الجدیدة الدساتیر في علیھا المنصوص واالجتماعیة االقتصادیة للحقوقالفعلي 
  الغرض؛ لھذا الالزمة والبرامج والسیاسات

  
اندلع نتیجة ألسباب  الحراك ھذا أنّ ، بما اجتماعیة ثورة بأنھ تونس فيالشعبي  الحراك توصیف •

ة الحاجةوبفعل  ،تةبح ةواجتماعی اقتصادیة .  والتمییز والتشغیل الفقر آفات معالجة إلى الملحّ
 الحراك بدء بعدالسیاسي  النظام بتغییر طالبوینبغي أن یسلّط التقریر الضوء على أنّ الشعب 

  بسنة واحدة؛ الفعلي الشعبي
  

 جذور على لإلضاءةضمن التقریر، وذلك  المُختارة الدول عنتاریخیة  لمحةالتقریر  تضمین •
ي فترة ما بعد لھذه البلدان ف التاریخي المسار بتناول االكتفاء وعدمكل منھا،  فيالشعبي  الحراك

  ؛الحراك الشعبي فقط
  

 التقریر ھامش على لھا تعاریف وتقدیم ،الحالة دراسات مختلف في المعتمدة المصطلحات توحید •
  .التباس ألي تفادیاً 

  
  أوجھ النجاح والقصور في المسارات التشریعیة والفعلیة   -باء

  ثالث دراسات حالة: االجتماعیةللعدالة 
  

 ومصر تونس حول ةالحالإعداد دراسات  تولّوا الذین )∗(الثالثة المستشارینكلّ من  قدماالجتماع،  خالل  -10
تعزیز العدالة  إلى الرامیة والتشریعیة والدستوریة القانونیة والعملیات األطر بشأن عرضاً  والمغرب

 وخطط واالجتماعیة االقتصادیة الحكومیة واالستراتیجیات السیاساتلتنفیذ  العامة الحالة وبشأن ؛االجتماعیة
  .الھدف ھذا لتحقیق 2011 عام منذ المعتمدة العمل

  
  التونسیة التجربة  -1

  
  عامة لمحة  )أ(
  

باإلضافة إلى  تونس، في االجتماعیة العدالة وضع عنعامة  بلمحةالتجربة التونسیة  حولالعرض  بدأ  -11
 دستورٍ  اعتمادإلى  خلص الذياالجتماعي  الحوار )1(: وأھمھا ،ورةالتي حققتھا الدولة بعد اندالع الث اإلنجازات

 المدني المجتمع وفئات المعنیة األطراف مختلف شاركت علماني دستور أنھ الرئیسیةسماتھ  من جدید،توافقي 

                                                        
  .المغربو تونس تيالسید محمد شعبان دراستَي حالو ؛سكوا السید رامي جالل دراسة حالة مصراإل لدىالمستشار  أعدّ   )∗(
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 والوئام والمساواة والحقوق اإلنصاف مبادئ على یقوم اً جدید اً اجتماعی عقداً  شھدت تونس كذلك،.  ھفي وضع
 تحسین )2( ؛والتعلیم والصحة عمالً بتلك المبادئ التشغیلمجال  في إصالحاتونفّذت  والحوار، االجتماعي

من  بالرغم االجتماعیة، التقدیماتو االجتماعي الضمان أنظمة سیما ال االجتماعیة، الحمایة وسیاسات برامج
،  قصورھا  الزراعة؛ قطاع في العامالت وال مغیر المنظّ  القطاع في العاملین تغطیة معد منھافي عدة نواحٍ

 االجتماعیة اإلعانة أنظمة وأنشطة إجراءات بشأنوغیاب التنسیق  ؛والصعوبات المالیة واللوجستیة والتنظیمیة
 عنىت لجنة تشكیل تضمّنت التحدیات، ھذه لمعالجة مجموعة من التدابیرالدولة  اتخذت وقد.  ومتابعتھا وتقییمھا

 االحتیاجات ذوي توظیفوقانون ، 65التقاعد إلى  قانون رفع سن وإقرار االجتماعي؛ الضمان أنظمة بإصالح
وتوفیر التغطیة الشاملة  االجتماعیة الحمایة نظام إصالح حولندوة وطنیة  وعقد العام؛ القطاع في الخاصة

  االجتماعي؛ الضمان أنظمة في ھیكلیة إصالحاتوتنفیذ  ؛للجمیع من دون أي تمییز أو إقصاء أو تھمیش
 واالقتصادیة واألسریة االجتماعیة الحقوق تعزیز بھدفتعدیالت على قانون األحوال الشخصیة  إدخال )3(

 مجموعة إقرارو الریفیة؛ المناطق في خصوصاً  ضدھا،والتمییز  تھمیشھامن  والحد بدورھا والنھوضللمرأة 
 في وتمثیلھا ،بینھا وبین الرجل الفرص تكافؤ ضمانفي ذلك  بما الجدید، الدستور في لھا الداعمة المبادئ من

ھا؛ العنفأشكال  كلالمجالس المنتخبة، والقضاء على    .القرار صنعو التعلیم مجال في مشاركتھا تعزیزو ضدّ
  

قاتو تحدیاتعند التجربة التونسیة  وتوقّف عرض  -12 على الرغم  األخیرة، اآلونة في تونس واجھتھا معوّ
 موتفاقُ  المعیشة، وغالء والفقر، معدالت البطالة ارتفاعاستمر  فقد.  االجتماعیة العدالة تحقیقلمن الوعود 

موضوعیة  عواملنتجت ھذه التحدیات من  وقد.  قطاع االستثمار وتدھور ة،االجتماعیو االقتصادیة الفوارق
 وخلص.  التقدّم باتجاه تحقیق العدالة االجتماعیة في تونس إبطاءقتصادیة ساھمت في وسیاسیة واجتماعیة وا

 الصحیة،الرعایة  نظم فيإصالحات جذریة  إدخال أھمھا والمقترحات،العرض إلى مجموعة من التوصیات 
  . معیشةالمن أجل رفع مستوى  العملو التحتیة، البنى وتطویر ،الضریبیة والجبایة االجتماعیة، والحمایة

  
  وتوصیات استنتاجات  )ب(
  

ع نقاش جرىخالل اجتماع الخبراء،   -13  وخلص وتوصیاتھ،التجربة التونسیة عرض حول مضمون  موسّ
  :التالیة والتوصیات االستنتاجات إلى المتناقشون

  
  استنتاج

  
من إصالحات  اإلى أنّ الثورة وما ترتبت علیھ نظراً التونسیة،  الحالة تقییم المبكر من یزال ال •

أو أن  ،في السنوات الخمس المقبلة الدولة تبدأ أنأنھ من المتوقع  إال.  الرابعة سنتھابالكاد بلغت 
القدرة للقیام  إلىوإذا ما افتقرت .  واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق بتفعیلتكون قد بدأت بالفعل، 

 تساعدھا أن یمكنھا التيالمدني  ومنظمات المجتمع الدولیة المنظماتإلى  اللجوءبذلك، فیمكنھا 
  .ذلك في

  
  توصیات

  
 الحوارحول  وأیضاً  والجبایة،االجتماعي  الضمان أنظمةمعلومات حول  التقریرمسودة  تضمین •

 الوطنیة لالستشاراتاإللكتروني  لموقععلى ا المتوفّرة المعلومات إلى استناداً الوطني التونسي، 
  ؛)publiques.tn-http://www.consultations(في تونس 
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 حول 2015أغسطس /آب 13 في أُقرَّ  الذي الجدید القانونحول  معلومات التقریر مسودة تضمین •
 ،ومن دون أي تمییز ضد المرأة المساواة من قدم على والرجال، النساء یمنح الذي الوصایة حق
  أوالدھم؛ حضانة حق

  
ق  للتحدیات تحلیالً التقریر  مسودة تضمین •  الدستورینص علیھا  التيالالمركزیة  تفعیلالتي تعوّ

 دور على الضوء وتسلیط ؛البلدیة االنتخابات إلجراء الالزمة الوسائل غیابأھمھا  منو ،الجدید
  واالجتماعي؛ السیاسي واإلصالح االنتقالي المسار فيالمجتمع المدني 

  
لة من ھذا التقریر النسخة إشارة •  بشأنفي تونس لآلراء  عام توافق بناءل الجاریة عملیةال إلى المعدَّ

 حول إضافیة أمثلة التونسیة الحالة دراسة وتضمین االجتماعیة؛ بالعدالة المتصلة الدستور أحكام
المقترح أیضاً  ومن.  تشاركي غیر أم تشاركیاً ما إذا كان  وتحدید ،ونتائجھ الوطني الحوار مسار

معرض  في الدستورالتي تناولھا  تونس، في االجتماعیة الفوارق معضلةق التقریر إلى أن یتطر
  اإلیجابي؛ التمییز عنالحدیث 

  
 الثغرات إلى نظراً  وعملھا، الدستوریة المحكمة حولتونس  في نقاش ھناك كان إذا مما دالتأكّ  •

جدت ذاأو اإلخفاق، إ اإلھمالحاالت  متابعةو؛ المسار الدستوري في المتوقّعة وتجدر .  ما وُ
  .الدستور تنفیذقصور في  أيّ  لرصداستحداثھا  تمّ  جدیدة آلیةالدستوریة  المحكمةإلى أنّ  اإلشارة

  
  المصریة التجربة  -2

  
  عامة لمحة  )أ(
  

ز في تحقیق العدالة االجتماعیة  بالتقدم ومتصلةأقسام مترابطة  ثالثة حولھذا العرض  تمحور  -14 المُحرَ
 االجتماعیة، العدالة تحقیقسبیل  في ،عموماً  ،الدول تتخذھا أن یمكن التي التدابیر األول القسمتناول .  في مصر

 وتحدیدالضریبة التصاعدیة،  واعتمادفرص العمل،  إیجادمن خالل  الكلي باالقتصاد النھوض )1(ومنھا 
 والتعلیم؛ الصحة مجال في خصوصاً  الخدمات، منظومة تحسین )2(في االعتبار؛  الفقراءأخذ  مع العامة النفقات

الة  اتخاذ )3( ؛والفقراء وذوي اإلعاقة للمسنّیناألمان االجتماعي  وشبكات عملیات  فيإجراءات مؤسسیة فعّ
  .صنع القرار والتنفیذ والمشاركة

  
وذلك  االجتماعیة، العدالة تحقیق بھدفالحكومة المصریة  نفّذتھ ماإلى الثاني من العرض  القسم وأشار  -15

 البطالة،وتفشّي  االقتصادي، النمو ضآلة ذلك في بما ،الكلي االقتصادیواجھھا  التي التحدیاتتحت وطأة 
 اعتمادفي مجال  ،اآلن لغایة ،الحكومة إنجازات عن لمحة نتضمو.  الفقر وتفاقم الموازنة، في واالختالالت

 واإلعانات الصحي، والضمان تحتیة،ال البنى وتحسینالكلي  االقتصاد دعم إلى تھدف عیةتوس اقتصادیة سیاسات
ھذا القسم أیضاً  وأشار.  األجور من األدنى الحد وزیادة األساسیة، الصحیة والمرافق واإلسكان، ،االجتماعیة

ال سیما في  واالجتماعیة، االقتصادیة التنمیة زیزتعإلى  في سعیھاالحكومة المصریة  التي حققتھا نجازاتاإلإلى 
واعتماد شبكات األمان االجتماعي  األعمال؛ بیئة تعزیز فيو ؛مجاالت التعلیم والصحة والقطاع غیر النظامي

واعتماد  والغذاء؛ الوقود دعم عملیة ترشیدمن خالل  ،لحمایة الفئات الضعیفة من مختلف أشكال المخاطر
ي مثل ،برامج التحویالت النقدیة المشروطة وغیر المشروطة جَ مة"و" تكافل" برنامَ   .وإصالح قانون العمل ؛"كرَ
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 وإلى العامة؛ والسیاسات المؤسسات في اإلصالحیة العملیة إلىالثالث من العرض  القسم وتطرق  -16
فقد .  االجتماعیة العدالة مرتكزات تحقیق في المعنیة األطراف مختلف إشراكعلى  تقوم التيالتشاركیة  العملیة

 االستشاریة المجالس وتشكیل 2014 عامدستور  بإعداد المعنیة اللجنة فيمثالً،  الرسمیة، الھیئاتشاركت 
د" حركةطریق  عن المدني، المجتمع منظمات وشاركت.  الجمھوریة لرئیس التابعة  من ومجموعة" تمرّ

الیة، الحركات .  المستقل اإلعالم دور تعزیز فيو ة،المستقل النقابات تشكیل حولالجدید  القانونوضع  في العمّ
تزال تحرزه  وال مصر أحرزتھ ذيوالتقدم ال رات،التطو لھذه والسلبیة اإلیجابیة النتائجھذا القسم  واستعرض

 الحركات على المدني المجتمع منظمات معظم تركیزالنتائج اإلیجابیة  وتتضمن.  الشعبي للحراك نتیجة
  .وضعف اإلطار القانوني المؤسسیة القدرات في النقص ةفي حین تتضمن النتائج السلبی ؛االجتماعیة االحتجاجیة

  
مبالرغم من إحراز  ھأنوخلص العرض إلى   -17  الحراك بعد مصر في مستویات عدة علىكبیر  تقدّ

 المحاسبة، آلیات لغیابنتیجة  والتحدیات، بالمخاطر محفوفاً  االجتماعیة العدالة تحقیق یزال مسار ال الشعبي،
على أن  التأكیدبو المستقبل،بشأن  بتوقّعات العرض تماختُ و. المدني للمجتمع المُطلقة والمشاركة والشفافیة،

 السیاسي النظام طبیعة وأنّ  حثیثة، جھوداً ستدعي عبوره ی طویل مسار ھو االجتماعیة العدالة تحقیق مسار
  .المدى القصیر علىالعدالة  تحقیق مدى السائد أساسیة في تحدید

  
  والتوصیات االستنتاجات  )ب(
  

 إلى المتناقشون وخلص ،التجربة المصریة وخالصتھ عرض مضمون حول موسّع نقاش جرى  -18
  :التالیة التوصیات

  
ق • اللجنة الخاصة  وإلى اإلرھاب؛ لمحاربة المعتمد الجدید القانون إلى حالةال دراسة في التطرّ

 التشریعاتحول  للرئیسالمشورة  وتقدیم التشریعي اإلصالح قضایا لتولّي استحداثھاالتي تم 
 اإلرھاب محاربة قانون على اللجنة ھذه موافقة عدم إلى واإلشارة ؛طارئ بشكلالالزم وضعھا 

  والتطبیق؛ التشریع مستوى على تناقضات من ذلك یعنیھ وما
  

 الخاصة تلكو الفكریة؛ الملكیة بحمایة المتعلقة الدستور لمواد تحلیالً  الحالة دراسة تضمین •
، 2014 عامدستور  في تعدیلھا تم ثم 2012 عام دستور فيوردت  والتيبالتعویض على الشھداء 

 . االجتماعیة العدالة حول مادة 20من  أكثر یتضمن الجدید المصريالدستور حتى لو كان 
أیضاً إلى انتھاكات الدستور، وأھمھا  ق  بناءً على  األفرادالتشغیل ضد  في التمییزوینبغي التطرّ

  االجتماعیة؛ الحالة
  

 أحدتشكّل  والتي المصري، الدستور یتضمنھا التي الدولیة بالمواثیق الخاصة المادة التوقّف عند •
على استخدام مصطلحات غیر تلك المعتمدة في المواثیق  اإلصرار وعند ؛اإلیجابیة عناصره

 المدنیة الخدمة لموظفيمصر تمكنت من إصدار قانون  أنّ  إلىاإلشارة  ینبغيكما  . الدولیة
  فاعل؛ برلمان غیاب بالرغم من

  
 العالقة وتوضیح ؛بنود الدستور لتنفیذاألساسي  الضامنالشعبي  الحراكإذا كان  ما إلى اإلشارة •

 الدولي كالبنكالمنظمات الدولیة  دورتحدید و االقتصادي؛ والتطورقیق العدالة االجتماعیة بین تح
  ؛الدولیة المعاھداتب المعنیة ھیئاتال ودوراالقتصادیة؛  القطاعات دعم في الدولي نقدوصندوق ال
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مة"و "تكافل" برنامجي حول معلومات منالحالة دراسة إعادة النظر بما تضمنتھ  •  من للتأكد ،"كرَ
 الفاعلة األطراف كانت، 2014 عام دستورخالل عملیة صیاغة  ھأن إلى واإلشارة ؛فاعلیتھما

ون تحاول   .مجموعاتھا ومصالح الخاصة مصالحھا صَ
  

  المغربیة التجربة  -3
  
  عامة لمحة  )أ(
  

 في واألغنیاء الفقراء بین الفجوة لتقلیص المتّخذةالمبادرات  على المغربیة التجربةعرض  ركّز  -19
 إنشاءو االجتماعي؛ التماسك دعم صندوق إنشاءو البشریة؛ للتنمیة الوطنیة المبادرةإطالق  منھاو المملكة،
لتعزیز البنیة التحتیة وتحسین دخل السكان في ھذه المناطق؛  الجبلیة، والمناطق القرویة التنمیة صندوق
 إلى العرض قوتطر.  تماعیة األساسیةعلى الخدمات االج الحصول فيرق بین القرى والمدن االفو وتقلیص

 مشاركة وأھمھا االجتماعیة، العدالة أھداف تحقیق إلى الرامیة السیاسات وتنفیذ رسم في المدني المجتمع دور
 التي الوثائق وإلى وتنفیذھا؛ البشریة للتنمیة الوطنیة المبادرة برامج استحداث في المدني المجتمع منظمات

ھا الیة، نقابات من فوالمؤل ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي أعدّ  ،ومنظمات وجمعیات مھنیة عمّ
  .والشباب والطفولة األسرة وھیئات المغربیة الجالیةعن  وممثلینومجالس معنیة بحقوق اإلنسان، 

  
 للتنمیة الوطنیة المبادرة وإنجازات وبرامج ومبادئ أھداف عن موجزة لمحة العرض تضمّن كذلك،  -20

وطابعھا اإلصالحي  البالغة األھمیة مھامھا بفعلالدولي واإلقلیمي التي استقطبتھ  الدعم وعن البشریة،
 والمشاركة القرارات اتخاذ في الالمركزیة باعتماد المتصلة وأھدافھا قتصادي،واإلنساني واالجتماعي واال

 التغطیة مجالتناول العرض اإلنجازات في و.  في الشؤون العامة المدني المجتمع لمنظمات والحقیقیة الواسعة
نتالصحیة التي  نظام التأمین الصحي  تحدیث فيالصحیة الوطنیة، والتي تمثلت  المؤشراتكثیراً بحسب  تحسّ

موفي ھذا الشأن، .  اإلجباري ونظام اإلعانة الطبیة أجل  منمن المبادرات التي تم اعتمادھا  جملة العرض قدّ
: الصحیة األساسیة الخدمات" بعنوان 2013 عام فيإعداد تقریر شامل  منھا األساسیة، الصحیة الخدمات طویرت

م مُنصف ولوجنحو   كما.  شمولیّتھ وتحسین الصحة بقطاع للنھوض ھامة وتوصیات مقترحات تضمن ،"ومُعمَّ
المعني " األبیض الكتاب" ،بالتعاون مع االتحاد األوروبي ومنظمة الصحة العالمیة ،وزارة الصحة أصدرت

  .الح المنظومة الصحیة في المغرببإص
  

حققتھا المملكة في مجال العمالة والنھوض بالتشغیل،  التي واإلنجازات المبادرات عند العرض وتوقّف  -21
إلى  أشار كما. اث نظام تعویض للعاطلین عن العملواستحد السیاسي، االستقرارنجحت بفعل استتباب  والتي

قات الجغرافي  واالمتداداإلرادة السیاسیة،  غیابلعلّ أھمھا  االجتماعیة، العدالة تحقیق عملیة واجھت التي المعوّ
ل العادات والتقالید ذات التأثیر  ،عن الحیاة العامة النائیة الریفیةمناطق السكان  وابتعادللمغرب   السلبيوتأصّ

 مظلة توسیع تضمّنت التي والتوصیات المقترحات من مجموعة إلى العرض خلص ثم.  المرأة وضع على
 ؛متكاملة للحمایة االجتماعیة سعیاً إلى تغطیة كافة السكان والمھمّشین أُسسووضع  االجتماعي؛ الضمان تغطیة

  .األنشطة ذات الصلةالبرامج و بنوعیة النھوضالجھات المعنیة بھدف  بینوتنسیق الجھود 
  
  والتوصیات االستنتاجات  )ب(
  

  :التالیة التوصیات إلى المتناقشون وخلص وتوصیاتھ، العرض مضمون حول موسّع نقاش جرى  -22
  

فترة ما بعد  شھدتھاالتي  الحوار ومسارات التشریعیة المستجداتعن  لمحة الحالة دراسة تضمین •
وتأثیره على  المدني الحوارالوطنیة حول الجبایات؛ و المناظرة ومنھا، في المغرب الحراك

  ؛من آراء وتوصیات اإلنسان لحقوق الوطني المجلس وما یصدر عن ؛المسار الدستوري
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دستور المغرب لعام  إلىالستنادھا  نظراً  الحالة، دراسة في الواردة الوقائع بعضالنظر في  إعادة •
 یتضمنھ لما نظراً شدید،  بتمعّنستور المغربي الد قراءة ویجب.  2011ولیس لدستور عام  1991

  من وقراءتھافبرایر  20 حركةوالتوقّف عند  والمقارعة؛ للتحلیل قابلة فرضیات من
  مختلف؛ منظور

  
 المذكرات وحول للطالب؛ اإللزامي الضمان حول إضافیة معلومات الحالة دراسة تضمین •

 والتيإلى الحكومة المغربیة  واألفراد السیاسیة األطرافمن  ھةالموج الرسمیة والوثائق الخطیة
  یتطلعون إلیھا؛ التي واالجتماعیة السیاسیة واإلصالحات الجدید للدستور رؤیتھمتتضمن 

  
قات أن إلى والمغرب، تونس حالتَي دراستي في اإلشارة، • التي تحول دون تحقیق العدالة  المعوّ

  االجتماعیة؛ العدالة مرتكزات غیاب وأھمھا ھیكلیّة،االجتماعیة 
  

 الجدیدةالخطة التشریعیة  )1(: ما یلي تتناول المغرب حالة دراسة إلى أقسام ثالثة إضافة •
 والھیئات الدستوریة، المؤسساتیشارك فیھا ممثلون عن  التيعملیة الحوار  )2(المعتمدة؛ 
 الوقائع )3(والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛  واالجتماعي، االقتصادي والمجلس الضریبیة،

  ما بعد الحراك؛المستجدة  القانونیة
  

الوزراء  رئیس ترأّسفي حین ی الملك، یترأّسھ المغرب في الوزراء مجلس أنّ إلى  اإلشارة •
تُعرض على الملك للموافقة علیھا العضویة التي  القوانینكما أنّ صیغة .  الحكومي المجلس

ھامش  أنّ األمر الذي یدلّ على  ،بعد إقرارھاغالباً ما تكون مختلفة عن صیغة ھذه القوانین 
ھ بما القوانین إقرار في واالستقاللیة الحریة   ضیّقاً؛ یزال ال الملك اتال یتوافق مع توجّ

  
ما إذا كانت  إلىالتي شھدت انتخابات بعد صیاغة دستور جدید لھا،  الدولحالة  في اإلشارة، •

 المرشّحةالسیاسیة  لألطراف االنتخابیة البرامجصلب  في مُدرجة االجتماعیة العدالةقضایا 
 التعویضات، وصنادیقالضرائب  نظام إصالحالوطني حول  النقاشجوالت في و النتخابات،ل

  .المثال سبیل على
  

  األعمال تنظیم  -ثالثاً 
  

  االفتتاح  -ألف
  

 اجتماع ،في شعبة التنمیة االجتماعیة االجتماعیة والعدالة المشاركة قسم رئیس صفا، أسامة السید افتتح  -23
طویل نحو تحقیق العدالة االجتماعیة مسارٌ : ماذا تبقّى من الربیع العربي"المعني بمناقشة تقریر  الخبراء فریق

والعدالة  بالمشاركة التنمیة مجالفي  اإلسكوا عمل برنامج إلىكلمتھ  في وتطرّق.  "في المنطقة العربیة
 مساعدتھمو ،في الدول األعضاء المدني المجتمع ومنظمات السیاساتواضعي  دعمإلى  فیھد الذياالجتماعیة، 
 للتحدیات لالستجابة الضروریة واألدوات بالمعرفة تزویدھم خالل من مدروسة سیاسیة خیاراتعلى اتخاذ 

ن.  الملحة اإلنمائیة  إعداد بینھا من اإلنمائیة، والمبادرات األنشطة من مجموعة تنفیذبرنامج العمل  ویتضمّ
التي یمكن تكییفھا  الناجحةالبحوث التي تُعنى بتحدید الممارسات الجیدة والتجارب  وإجراء التحلیلیة الدراسات

تقریر  ویھدف.  وتحقیق العدالة االجتماعیة المدني المجتمع مشاركة تعزیز بھدف اإلسكواوتكرارھا في دول 
 استكمال إلى "نحو تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیةطویل مسارٌ : ماذا تبقّى من الربیع العربي"

تھا دراسة نة :العربي الربیع وعود"بعنوان  2013 عام في اإلسكوا أعدّ  المسارات في المدنیة والمشاركة المواطَ
سیناریوھات مُحتملة  وتقدیم المستقبل، استشرافوقد حاولت اإلسكوا في تلك الدراسة   ."الدیمقراطیة االنتقالیة

 إدارةنجاح إلالحكومات والمجتمع المدني  إلىمن التوصیات  مجموعة وتوجیھلمسار المرحلة االنتقالیة، 
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ر.  التوافق وبناء الشراكة لتحقیق مؤاتیة بیئة وإیجاد االنتقالیة المرحلة  فریق اجتماع بأھدافصفا  السید وذكّ
 والمساھمة المختلفة، اآلراء من االستفادةأجل  من النقاش، في الفعالة المشاركة إلى المجتمعین ودعا الخبراء،

 ال سیما تونس  العربیة، الدول بعض شھدتھا التي والقانونیة الدستوریة التغییرات خلفیة وفھم تحلیلفي 
  .ومصر والمغرب

  
  الحضور  -باء

  
 وترد.  المدني المجتمع ھیئاتمن الحكومات و وأخصائیون وأكادیمیون خبراء االجتماع في شارك  -24

  .المرفق في المشاركین قائمة
  

  األعمال جدول  - جیم
  

  :وفي ما یلي لمحة عن أھم بنود جدول أعمال االجتماع .جلسات عدةتوزعت العروض والمناقشات على   -25
  

  .االفتتاح  -1  
  

  .تونس حالة دراسة  -2  
  

  ؛األخرى والمسارات الدستوري المسار •
  ؛االجتماعیة العدالة تعزیز في البرلمان ودوربھا  المعمول والتشریعات القوانین •
إلى تعزیز  الھادفةلسیاسات الحكومة واستراتیجیاتھا وخطط عملھا  الفعليالتنفیذ  تقییم •

  .معیّنةالعدالة االجتماعیة في قطاعات 
  

  .حالة المغرب دراسة  -3  
  

  ؛األخرى والمسارات الدستوري المسار •
  ؛االجتماعیة العدالة تعزیز في البرلمان ودوربھا  المعمول والتشریعات القوانین •
إلى تعزیز  الھادفةلسیاسات الحكومة واستراتیجیاتھا وخطط عملھا  الفعليالتنفیذ  تقییم •

  .معیّنةالعدالة االجتماعیة في قطاعات 
  

  .حالة مصر دراسة  -4  
  

  ؛األخرى والمسارات الدستوري المسار •
  ؛االجتماعیة العدالة تعزیز في البرلمان ودوربھا  المعمول والتشریعات القوانین •
إلى تعزیز  الھادفةلسیاسات الحكومة واستراتیجیاتھا وخطط عملھا  الفعليالتنفیذ  تقییم •

  .معیّنةالعدالة االجتماعیة في قطاعات 
  

  .وتوصیات استنتاجات  -5  
  

  انعقاده وتاریخ االجتماع مكان  -دال
  

ةاجتماع فریق الخبراء لمناقشة  عقد  -26 مسارٌ طویل نحو : ماذا تبقّى من الربیع العربي"تقریر ال مسودّ
  .2015أغسطس /آب 18 فيبیروت،  المتحدة، األمم بیت في "تحقیق العدالة االجتماعیة في المنطقة العربیة
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  )*(المرفق
  

  قائمة المشاركین
  

  الجمھوریة التونسیة
  

  السید محمد علي خالدي
  مدیر اإلصالح اإلداري والحوكمة

  وزارة المرأة واألسرة والطفولة
  

  السید محمد شعبان
  مدیر عام الضمان االجتماعي سابقاً 

  متقاعد
  

  المملكة المغربیة
  

  السید ندیر الممني 
  أستاذ القانون الدستوري 

  جامعة محمد الخامس الرباط ،كلیة الحقوق
  ومدیر الدراسات في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

  
  
  

  جمھوریة مصر العربیة
  

  السید محمد العجاتي 
  ومدیر باحث

  منتدى البدائل العربي للدراسات
  

  السید رامي أحمد جالل 
  تماعیة واالقتصادیة مستشار في الشؤون االج

  SOAS –طالب دكتوراه في جامعة لندن 
  

  الجمھوریة اللبنانیة
  

ض   السید جمیل معوَّ
  مستشار في شؤون التنمیة االجتماعیة 

  
  السیدة مھى یحیى 

 باحثة أولى 
  مركز كارنیغي للشرق األوسط

  
  )سكوااإل(آسیا ادیة واالجتماعیة لغربي اللجنة االقتص

  
  السید أسامة صفا

  رئیس قسم العدالة االجتماعیة والمشاركة
  

  السیدة رانیا الجزائري
  مسؤول أول شؤون اجتماعیة 

  قسم العدالة االجتماعیة والمشاركة
  

  السیدة دینا تنیر
  مسؤول شؤون اجتماعیة 

  سم العدالة االجتماعیة والمشاركةق
  

  السیدة فیریدیانا غارسیا
  مسؤول تنمیة اجتماعیة

  قسم العدالة االجتماعیة والمشاركة

  السیدة نادین ضو
  ةباحث

  
  السیدة أنجیال سمارة

  باحثة
  قسم العدالة االجتماعیة والمشاركة

  
  السیدة أمل السالم
  مساعدة إداریة 

  قسم العدالة االجتماعیة والمشاركة
  
  
  

  

_________________  

 .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*) 


