
	وثيقة  	نتائج  	مشاورات  	منروفيا  	/نظمات  	ا/جتمع  	ا/دني  	بشأن  	جدول  	أعمال  
التنمية

2015	/ا  	بعد  	عام  

بمناسبة  اجتماع  الفريق  الرفيع  اBستوى  في  العاصمة  الليبيرية،  منروفيا،  خ3ل  الفترة  $#  كانون  الثاني"يناير  إلى  
&  شباط"فبراير  #&$%،  نحن  أعضاء  اBجتمع  اBدني  الدولي  واSقليمي  والوطني  نرحب  بالتزام  أعضاء  الفريق  
الرفيع  اBستوى    والحكومة  اBضيفة  بالتواصل  مع  منظمات  اBجتمع  اBدني  وإشراكها'  واعتمادا ً على  مشاركة  
اBجتمع  اBدني  السابقة  في  عملية  الفريق  الرفيع  اBستوى،  وعلى  عدد  من  اBشاورات  اSقليمية  والوطنية  بشأن  اSطار  
اSنمائي  Bا  بعد  عام  )&$%،  عقدت  منظمات  اBجتمع  اBدني  لقاًء  في  ليبيريا  Bناقشة  وجهات  نظرنا  ونُهجنا  بشأن  
موضوع  اجتماع  الفريق  الرفيع  اBستوى  تحت  عنوان  *لبنات  البناء  الوطنية  ل3زدهار  اBستدام  (  التحول  
اnقتصادي".

السياق 	  " 	  #

نحن  نشعر  بانشغال  عميق  جراء  تواُصل  البيئة  القاسية  ل3زدهار  اBستدام  والنمو  اnقتصادي  الشامل  للكافة  
	يتضمن  	الجوانب  	التالية:   والتحول  	اnجتماعي.  	وهذا

• استمرار  الغموض  اnقتصادي  واnضطرابات  اnقتصادية  التي  يعاني  منها  الفقراء  والطبقة  الوسطى  بصفة  
خاصة،  والناجمة  عن  أزمة  ث3ثية  -في  اBيدان  اBالي  والطاقة  والغذاء,  منذ  عام  +$$%'  يكمن  وراء  هذه  
اxزمة  نموذج  النمو  اnقتصادي  اBفرط  في  اعتماده  على  القطاع  اBالي  وتقليل  القواعد  التنظيمية،  وهو  أمر  
		الناس؛     	ويواصل  	نشر  	الفوضى  	في  	حياة   م  	يُعالج  	على  	نحو  	م3ئم  	حتى  	ا}ن،

• بموجب  هذا  النموذج  الحالي،  تتواصل  أوجه  ال3مساواة  على  الصعيدين  الدولي  والوطني  ويزداد  اتساعها،  
بما  في  ذلك  ضمن  عدد  من  اnقتصادات  التي  تشهد  أسرع  نمو  اقتصادي'  وتشير  أدلة  ال3مساواة  وعلى  
نحو  متزايد  بأن  منافع  النمو  n  تصل  إلى  جميع  شرائح  اBجتمع،  بل  أن  أوضاع  الفقراء  تشهد  تراجعـاً  
		أو  	الوضع  	الغذائي؛     	من  	حيث  	الدخل  	أو  	الثروة   واء

• ومنذ  بداية  برامج  اSص3ح  الهيكلي  التي  جرت  في  أفريقيا  وأمريكا  ال3تينية  في  عقد  الثمانينات  من  القرن  
اBاضي  وعلى  امتداد  اxزمات  اBالية  التي  جرت  منذ  ذلك  الوقت  واxزمة  اBالية  الحالية،  فقد  فرض  النموذج  
النيوليبرالي  انضباطـا ً ماليـا ً مفرطـا ً في  شدته  على  البدان  التي  استدانت  من  اBؤسسات  اBالية  الدولية  نجم  
عنه  اقتطاعات  في  اSنفاق  العام  في  مجاnت  مثل  الصحة  والتعليم  واBياه  والصرف  الصحي  وبرامج  
الحماية  اnجتماعية،  كما  أدى  إلى  عملية  سيئة  اSدارة  لخصخصة  القطاع  العام  وإقامة  شراكات  ب�  
القطاع�  العام  والخاص'  ولم  يقتصر  اxمر  على  اBعاناة  التي  لحقت  بالفقراء  تبعـا ً لهذه  السياسات،  بل  ظلت  
		أيضـاً؛     	ضعيفة   Bساءلة

• تنامي  ظاهرة  النمو  دون  توفير  فرص  عمل  وحقيقة  أنه  حتى  عندما  تتوفر  فرص  العمل  فعادة  ما  يعاني  
العمال  من  انخفاض  اxجر  وغياب  اxمن  الوظيفي  وظروف  العمل  غير  الصحية  واSساءات  والعنف،  مما  



		الناس  	أو  	على  	شكل  	فرص  	للمستقبل؛     	على  	رفاه   عني  	أن  	ثمار  	النمو  	اnقتصادي  	لم  	تنعكس  	فعليـاً

• اBخاطر  ونقاط  الضعف  اBتواصلة  الناجمة  عن  التغيّر  اBناخي  وحقيقة  أن  جزءا ً كبيرا ً من  النمو  اnقتصادي  
الذي  يحدث  حاليـاً،  مث3ً  في  أفريقيا،  ترّكز  في  الصناعات  اnستخراجية،  ويؤدي  إلى  نضوب  اBوارد  وتدمير  
  ً البيئة،  وقد  ساهم  في  حالة  عدم  استدامة  النمو'  كما  أن  ظاهرة  *لعنة  اBوارد*  ونقل  عوائد  هذا  النمو  بعيدا
عن  مصدرها  يعني  أن  فوائده  n  تصل  إلى  الناس  العادي�'  كما  أنه  عادة  ما  يعرض  للخطر  إمكانية  
		وضعفـاً.     ً 	للشرائح  	اxكثر  	فقرا   لوصول  	إلى  	اBوارد  	وسبل  	العيش  	التقليدية

• النزاعات  اBزمنة  والجديدة  تواِصل  خنق  اSمكانات  اnقتصادية،  وتؤدي  إلى  مفاقمة  الفقر  واBعاناة  
وتكريسهما،  وتزيد  عدد  اxشخاص  اBشردين  داخليـا ً وال3جئ�،  وتزيد  مستويات  العنف  ضد  النساء  
واxطفال  	والشباب.

	الـنُهج  	الشاملة  " 	  –

نحن  نطالب  القادة  السياسي�  والحكومات  أن  يتحركوا  بسرعة  لتقليص  وضبط  غطرسة  اxسواق  اBالية  والنمو  غير  
اBستدام،  ومن  ثم  استحداث  مجال  أكبر  للسياسة  الوطنية  وموارد  أكبر  للتنمية  البشرية،  ومنع  تفاُقم  ال3مساواة  
	التي  	تثير  	الق3قل.   اnجتماعية

وتتوفر  نماذج  ونُهج  اقتصادية  بديلة  تدمج  ما  ب�  التنمية  البشرية  وحقوق  اSنسان  وبأساليب  مستدامة  بيئيـاً'  وهذا  
النماذج  أكثر  اعتمادا ً على  اBشاركة،  وبوسعها  استحداث  آليات  مالية  جديدة،  واستغ3ل  قدرات  الفئات  التي  ظلت  
مهمشة  ومقموعة  تقليديا  وطاقاتها  وإبداعها'  وما  نحن  بحاجة  إليه  هو  اSرادة  السياسية  ب�  القادة  وصانعي  الرأي  
.2015		بعد  	عام     	Bا   	في  	جدول  	أعمال  	التنمية   	مركزيـاً   ً 	عنصرا   	الـنُهج  	وجعلها   العام  	الوطني�  	والدولي�  	لتبني  	مثل  	هذه

وبوصفنا  منظمات  من  اBجتمع  اBدني  تعمل  مع  اBجتمعات  اBحلية  والناس  على  مستويات  متعددة،  فإننا  نشهد  على  
حقيقة  أن  النهج  غير  اBستدامة  والتي  تديم  ال3مساواة  للنمو  اnقتصادي  تضع  أكبر  اxعباء  على  الناس  الذين  تتوفر  
لهم  	أقل  	اBوارد  	والقدرات  	للتعامل  	مع  	التبعات.

	إن  	الظروف  	اKقتصادية  	القاسية  	تتفاعل  	مع  	أوجه  	الMمساواة  	اKجتماعية  	القائمة  	منذ  	أمد  	بعيد  	ومع  
	التحيزات  	والتمييز،  	وكذلك  	مع  	جوانب  	رئيسية  	للديناميات  	السكانية  	والهجرة،  	والتوسع  	الحضري،  
		في    cا/سن	نحو  	عدد  	أكبر  	من  	الشباب  	في  	بعض  	الحاKت  	وعدد  	أكبر  	من   ̈ 	وتغيjر  	هياكل  	الفئات  	العمرية  
		ومن  	ثم  	فإن  	هذا  	التفاعل  	يحدد  	الجهة  	التي  	تعاني  	من  	أشد  	التأثير،  	وهذا  	يتضمن  	اmطفال    & حاKت  	آخرى
	اxثنية،  	والسكان  	اmصليون،  	واmشخاص  	من   ' والبنات  	والنساء  	والطبقات  	ا/قموعة  	والجماعات  	العرقية
	ذوي  	اxعاقات،  	وا/صابون  	بفيروس  	نقص  	ا/ناعة  	البشرية،  	واmقليات  	الجنسية،  	وا/هاجرون،  	وا/شتغلون  
		إن  	أوجه  	الMمساواة  	اKجتماعية  	واKقتصادية  	التي  	تواجهها  	هذه    (cوا/سن	بالجنس،  	إضافة  	إلى  	اmرامل  
		بالتجارة  	غير  	الرسمية،  	أخذت  	تتفاقم  	جراء    cوا/شتغل	  cا/زارع	الجماعات،  	كما  	يواجهها  	الرعاة  	وصغار  
	نماذج  	النمو  	الحالية)  	وثمة  	حاجة  	لدعم  	قدرات  	هؤKء  	الناس،  	وينبغي  	حماية  	حقوقهم  	اxنسانية  
وتعزيزها  	وإعمالها،  	بما  	في  	ذلك  	الحقوق  	اKقتصادية  	واKجتماعية  	والثقافية  	والجنسية  	واxنجابية.



نحن  نناشد  الفريق  الرفيع  اBستوى  أن  يشجع  النمو  والتنمية  البشرية  اBستدام�  والشامل�  للكافة،  والقائم�  على  
	الشاملة.   	اnجتماعية   	والتمك�  	ويضمن  	العمل  	الكريم  	والحماية   	واBشاركة   نهج  	حقوقي  	يعزز  	اBواطنة

وبوسعنا  مساعدة  الفريق  الرفيع  اBستوى  كي  يصبح  مناصرا ً لزيادة  اBيزانيات  اBؤيدة  للفقراء  واBراعية  للنوع  
		اxطراف  	خاضعة     	ومتعددة   	ودعم  	جعل  	الحكومات  	والوكاnت  	الثنائية   	وحقوق  	اSنسان؛   	البشرية   الجنساني  	للتنمية
للمساءلة  عبر  مؤسسات  فاعلة  وتتمتع  بموارد  كافية  للقيام  بعمليات  رصد  وتقييم  قائمة  على  اBشاركة؛  ولتعزيز  
	بشأن  	حقوق  	الشعوب.   تطبيق  	اBعاهدات  	والبروتوكوnت  	القائمة

نحن  ندعو  الفريق  الرفيع  اBستوى  أن  يقوم  بما  يلي.  دعم  زيادة  اBوارد  لبناء  قدرات  الناس  من  خ3ل  التعليم  عالي  
الجودة،  وتطوير  اBهارات  والتدريب،  وإمكانية  الوصول  إلى  الخدمات  اBالية  واBعلومات  والخدمات  الصحية  بما  في  
		واSصرار  	على  	جمع  	البيانات  	ا/فصلة  	بما  	في  	ذلك     	لليافع�؛   	وخصوصـاً   	اSنجابية،   	والصحة   	الجنسية   ذلك  	الصحة
		وضمان  	تعزيز  	الهياكل     	تعزيز  	تنفيذ  	القوان�  	والسياسات  	والبرامج؛   حسب  	العمر  	وحسب  	الجنس  	بغية
اmساسية  والتقنيات  لتحس�  الحماية،  والتواصل  والتبادل  ب�  الناس،  وتوفير  إمكانية  أفضل  للوصول  إلى  
		وضمان  	أن  	التحدي  	الناجم  	عن  	تصاعد  	العنف  	ضد     اxسواق  	واnبتكارات  	والوصول  	إلى  	الخدمات  	اnجتماعية؛
الفتيات  والنساء،  خصوصـا ً العنف  الجنسي،  هو  ضمن  اxولويات  التي  سيتم  التصدي  لها؛  ووضع  سياسات  
وبرامج  معززة  إقرارا ً بالدور  اBركزي  للعمل  غير  مدفوع  اmجر  الذي  تؤديه  النساء  للعناية  بالناس  ودعم  تنمية  
اxسرة.

	في  	التغيير  cفاعل		الناس  	كي  	يصبحوا    cتمك	  ˜	  *

	لجماعات  	محددة:   	التالية   	اnحتياجات  	اBحددة   نطالب  	الفريق  	الرفيع  	اBستوى  	بتلبية

• مسببات  الفقر  الهيكلي  ب�  اmطفال  في  سياقات  متنوعة؛  الحكم  الرشيد  واBساءلة  بخصوص  حقوق  
اxطفال  وحمايتهم؛  وتمك�  اxطفال  من  اBشاركة  في  التحول  اnقتصادي  من  خ3ل  مبادرات  تشجع  التعليم  
عالي  الجودة  للبنات  واxوnد،  والرعاية  الصحية،  والصحة  الجنسية،  واBعلومات،  والتغذية  الكافية،  وتقديم  
الخدمات  ل�طفال  بما  في  ذلك  ذوو  اSعاقات  واBصابون  بفيروس  نقص  اBناعة  البشرية،  ومكافحة  الزواج  
	لقسري؛  

• اnستفادة  من  إمكانات  اBيزة  السكانية  من  خ3ل  سياسات  شاملة  بشأن  الشباب  تتضمن  توفير  خدمات  
تعليمية  أكثر  وأفضل،  ودعم  الشباب  في  الحصول  على  عمل  nئق  وبأجر  جيد،  وإمكانية  الوصول  إلى  
الخدمات  اBالية  واBعرفة  كي  يصبحوا  مبتكرين  وأصحاب  مشاريع،  وكذلك  تمك�  جميع  الشباب،  خصوصـاً  
اليافع�،  من  الحصول  على  تعليم  جنسي  شامل،  وخدمات  الصحة  الجنسية  والصحة  اSنجابية،  وتمك�  
البنات  وتوفير  اBوارد  لهن  Bنع  حمل  اBراهقات  ومنع  العنف،  وتوفير  التوعية  والتدريب  ل�وnد  لنشر  قيم  
		ب�  	الجنس�  	ومنع  	العنف؛     Bساواة

• إن  تحقيق  اBساواة  ب�  الجنس�،  وحماية  حقوق  اSنسان  للنساء،  بما  في  ذلك  الحقوق  الجنسية  
واSنجابية،  ودعم  تمك�  النساء  هي  أمور  حاسمة  اxهمية  لنجاح  جدول  أعمال  التنمية  Bا  بعد  عام  )&$%؛  
  حول  اBساواة  ب�  الجنس�  وغايات   ويجب  على  جدول  أعمال  التنمية  أن  يتضمن  هدفا  معززا ً مستق3ً



ومؤشرات  موسعة  بشأن  النوع  الجنساني  في  كافة  أقسام  اSطار'  ومن  شأن  التقصير  عن  القيام  بذلك  أن  
		اBاضية؛    20	   ؤدي  	إلى  	انحسار  	اBكتسبات  	التي  	تحققت  	خ3ل  	اxعوام  	الـ

• اBشاركة  الكاملة  واBتساوية  ل�شخاص  ذوي  اxعاقات  واBسن�  في  جميع  مراحلة  العملية  اnقتصادية  
  يخص  جميع   بما  في  ذلك  صناعة  القرارات،  بغية  تعزيز  التركيز  على  اSعاقات  بوصفها  موضوعـا ً شام3ً
اxهداف،  بما  في  ذلك  من  خ3ل  جمع  بيانات  دقيقة  وشاملة،  ومنع  آثار  التمييز  واSقصاء  ومعالجتها،  
وضمان  إمكانية  الوصول  إلى  الخدمات  من  أجل  اBشاركة  الفاعلة  في  التحول  اnقتصادي  واnجتماعي؛  
		من  	صاحبات  	اSعاقات  	واحتياجات  	اxرامل  	وحقوقهن؛     	اهتمام  	خاص  	بالفتيات  	والنساء   إي3ء

• دعم  ا/زارعc  ا/حليc  وا/نتجc  الـزراعيc  الصغار  Sنتاج  أغذية  منخفضة  الكلفة  للجميع  عبر  توفير  
إمكانية  الوصول  إلى  اxسواق  والتكنولوجيا  واnئتمان؛  وضمان  أن  سياسات  التجارة  والــزراعة  في  البلدان  
ذات  الدخل  اBرتفع  n  تُلحق  الضرر  باSنتاج  الــزراعي  في  البدان  ذات  الدخل  اBتوسط  واBنخفض؛  ومنع  
خسارة  اBزارع�  اBحلي�  ل�راضي  جراء  اnستي3ء  على  اxراضي،  وضمان  حقوقهم  في  ملكية  اxرض؛  
وحماية  اBلكية  الفكرية  للمزارع�  بالبذار  والتنويعات  الــزراعية  اBحلية؛  وتعزيز  التعاونيات  الــزراعية  ل�نتاج  
والتسويق؛  ومعاجلة  اBشاكل  التي  تواجهها  النساء  اBزارعات  في  ضمان  حقوقهن  باxرض  وإمكانية  
الوصول  إلى  اnئتمان  والتكنولوجيا  واxيدي  العاملة؛  واBعالجة  السريعة  للحاجة  إلى  التخفيف  من  آثار  تغير  
	Bناخ  	على  	اSنتاج  	الــزراعي؛  

• إص3ح  قوان�  وسياسات  العمل  لضمان  التشغيل  الكامل  والكريم  للجميع،  وحصول  العمال  بما  فيهم  ذوي  
اSعاقات  على  أجر  كاٍف  للمعيشة،  ودعم  حرية  التجمع،  واBفاوضة  الجماعية  والحوار  اnجتماعي  من    أجل  
العمل  الكريم؛  واBعالجة  السريعة  لحقوق  اSنسان  للنساء  العام3ت  من  أجل  الحصول  على  أجٍر  متساٍو،  
وإجازات  اxمومة،  ورعاية  اxطفال،  وظروف  العمل  ا}منة  وال3ئقة  بما  في  ذلك  توفير  اBراحيض  النظيفة،  
وأماكن  خاصة  Sرضاع  اxطفال،  واستراحات  كافية،  ومنع  اBمارسات  مثل  فحوص  العذرية،  والحماية  من  
	لعنف  	الجنسي  	في  	مكان  	العمل؛  

• ويطالب  صغار  اBنتج�  في  القطاع  غير  الرسمي  بالتجارة  العادلة  ودعم  إمكانية  الوصول  إلى  التكنولوجيا  
واnئتمان  	واBعارف.

ونحن  نؤمن  بقوة  بأنه  ينبغي  على  جدول  أعمال  التنمية  Bا  بعد  عام  )&$%  أن  يكون  قائمـا ً على  رؤية  للتحول  
اnجتماعي/اnقتصادي  واستراتيجية  تتضمن  في  جوهرها  التزامـا ً بحماية  حقوق  اSنسان  وتعزيزها،  ولبناء  قدرات  
	وبالتالي  	تسخير  	إمكاناتهم  	واSقرار  	بهم  	كمساهم�  	رئيسي�  	في  	التنمية.   الناس  	اnقتصادية،

نحن  نطالب  الفريق  الرفيع  اBستوى  بضمان  أن  إطار  التنمية  Bا  بعد  عام  )&$%  سيزيد  اBوارد  اBالية  ومجال  
السياسات  للتنمية  البشرية  وحقوق  اSنسان،  وسيخلق  حوافز  ومؤسسات  وعمليات  يمكن  للناس  ومنظمات  اBجتمع  
اBدني  أن  يشاركوا  فيها  بفاعلية  في  تصميم  وتنفيذ  ومراقبة  التوّجهات  اnقتصادية  واnجتماعية،  والتمويل،  
	بالفعل.   	جدول  	أعمال  	إنمائي  	مستدام  	وشامل  	للكافة   	لبناء   	أساسيـاً   ً 	اxمر  	سيكون  	أمرا   	والبرامج.  	وهذا   والسياسات،

انتهى


