
                                                                             

 

 مشروع تعزيز الحوار االجتماعي في بمدان جنوب المتوسط
 

 حول قطاع األعمال وحقوق اإلنسانإقميمية ورشة عمل 
 2016ايمول/ سبتمبر،  7-8

 ، بيروت، لبنانفندق الجيفينور، روتانا
 

 جدول األعمال
 

 
 : تبعات مشاركة القطاع الخاص في التنميةاألولاليوم 
 الجمسة االفتتاحية: 10:00 – 9:00

 تعريف بالمشروع وأعمال الندوة
 

 شبكة المنّظمات العربية غير الحكومية لمتنمية –ميّسرة الجمسة: زىرة بّزي 
 

 المتحدثون:
 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنميةزياد عبد الصمد:  (1

 
 –القطاع الخاص والنموذج التنموي الجديد  الجمسة األولى: 11:30 – 10:00

 مقاربة من منظور حقوق اإلنسان
ستقّدم ىذه الجمسة تعريفًا ببيئة األعمال ودور القطاع الخاص في التنمية 
في المنطقة العربية. وعمى وجو الخصوص، ستقوم بالتركيز عمى إدماج 

التنموي والنموذج الجديد لمتنمية. وستناقش القطاع الخاص في الخطاب 
األسئمة المتعمقة بتمويل التنمية وتعبئة الموارد المحمية مع تسميط الضوء 

 عمى دور القطاع الخاص.
 

 الجمعية التونسية لمنساء الديمقراطيات – سعاد تريكي: ة الجمسةميّسر 
 



                                                                             

 

 المتحدثون:
التنمية من منظور : تمويل روبيرتو بيسيو )الراصد االجتماعي( (1

 حقوق اإلنسان
 د. سمير العيطة: دور القطاع الخاص في النموذج التنموي الجديد (2
د. عبد السالم سيد أحمد )الممثل اإلقميمي لمفوضة األمم المتحدة  (3

 السامية لحقوق اإلنسان(: حقوق اإلنسان وقطاع األعمال
 (: دور منظمات التمويل الدوليةBankWatchأولكسي باسيوك ) (4

 
 استراحة 12:00 – 11:30
الجمسة الثانية: مقاربة حقوق اإلنسان في مشاركة قطاع األعمال  13:30 – 12:00

 في التنمية
ستقوم ىذه الجمسة بمناقشة التناقضات المحتممة مع المقاربة القائمة عمى 
حقوق اإلنسان بالعالقة مع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع تركيز 

المرونة في التشغيل المرتبطة بالشراكات بين القطاع العام عمى قضايا مثل 
والخاص واالستثمار )مع تركيز عمى اتفاقيات االستثمار وحل النزاعات بين 

 الدول والمستثمرين(، وغيرىا من أشكال المشاركة.
 

 اتحاد المقعدين المبنانيين –سيمفانا المقيس  :الجمسة ةميّسر 
 

 المتحدثون:
المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية(:  خالد عمي )المركز (1

 الحفاظ عمى حقوق اإلنسان في اتفاقيات االستثمار
لبنان(: دور القطاع  –زياد الحايك )المجمس األعمى لمخصخصة  (2

 الخاص في الحفاظ عمى حقوق اإلنسان
أحمد منصور )التحالف الدولي لمموئل(: حقوق اإلنسان في  (3

 والخاصالشراكات بين القطاع العام 
مصطفى سعيد )منظمة العمل الدولية(: االستثمار والمرونة في  (4

 سوق العمل



                                                                             

 

 
 غداء 14:30 – 13:30
 الجمسة الثالثة: سياسات التوزيع في النموذج الجديد لمتنمية 16:00 – 14:30

ستركز ىذه الجمسة عمى أمثمة محددة، كالعدالة الضريبية )مع التركيز عمى 
اية االجتماعية والبعد الجندري بالعالقة مع مشاركة التيّرب الضريبي(، الحم

 القطاع الخاص في التنمية.
 

 المركز السوري لبحوث السياسات – نصر : ربيعالجمسة ميّسر
 

 :/اتالمتحدثون
(: أثر التيرب Christian Aid Irelandسورلي ماكوغي ) (1

 الضريبي عمى حقوق اإلنسان
 نظرة محمية –فمسطين(: العدالة الضريبية  –فراس جابر )المرصد  (2
صالح الدين الجورشي )شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  (3

 لمتنمية(: الحماية االجتماعية في النموذج التنموي الجديد
 –د. ىويدة رومان )المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية  (4

لنموذج مصر(: األثر الجندري لمسياسات التوزيعية في ظل ا
 التنموي الجديد

 
  

 : اآللياتاليوم الثاني
الجمسة الرابعة: اآلليات الدولية بشأن قطاع األعمال وحقوق  10:30 – 9:00

 اإلنسان
ستقوم ىذه الجمسة بالتعريف عن مبادئ األمم المتحدة التوجييية بشأن 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون 
"الحماية واالحترام واالنتصاف" وقرار مجمس حقوق اإلنسان حول "إعداد 

ت صك دولي ممزم قانونًا بشأن الشراكات عبر الوطنية وغيرىا من مؤسسا
األعمال فيما يتعمق بحقوق اإلنسان،" باإلضافة إلى مبادئ ماستريخت 



                                                                             

 

 بشأن االلتزامات الخارجية في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية.
 

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  – : زياد عبد الصمدالجمسة ميّسر
 لمتنمية

 
 :/اتالمتحدثون

الخارجية(: مبادئ جوش كورتيس )كونسورتيوم االلتزامات  (1
 ماستريخت

كندة محمدية )مركز الجنوب(: نحو صك دولي ممزم حول  (2
 مؤسسات األعمال وحقوق اإلنسان

 
 استراحة 11:00 – 10:30
 آليات حقوق اإلنسان األخرى الجمسة الخامسة: 12:30 – 11:00

ستقدم ىذه الجمسة نظرة سريعة آلليات المجتمع المدني لمراقبة مدى التزام 
قطاع األعمال والشركات بمعايير حقوق االنسان، بناء عمى اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان والعيدين وآليات منظمة العمل الدولية وغيرىا من 

 األدوات، خاصة االستعراض الدوري الشامل.
 

 مؤسسة المرأة الجديدة – منى عّزت: ة الجمسةميّسر 
 

 :/اتالمتحدثون
 -السامية لحقوق اإلنسان أكرم خميفة )مكتب المفوضة  (1

بيروت(: مراقبة قطاع األعمال من خالل آليات األمم 
 المتحدة لحقوق اإلنسان.

منار زعيتر )التجمع النسائي الديمقراطي المبناني(:  (2
 االستعراض الدوري الشامل

مصطفى سعيد )منظمة العمل الدولية(: معاىدات منظمة  (3
 العمل الدولية



                                                                             

 

 
 غداء 13:30 -12:30
 الجمسة السادسة: مساءلة قطاع األعمال 14:30 – 13:30

ستناقش ىذه الجمسة الوسائل المحمية لمساءلة قطاع األعمال والشركات 
المتعدية الجنسيات من منظور حقوق اإلنسان، من خالل أمثمة من المنطقة 

 العربية وغيرىا من المناطق.
 

لمساعدات الشعبية ا –كازال ديل راي  إلفيرا غيرالديز: ة الجمسةميّسر 
 النروجية

 
 المتحدثون:

)المبادرة المصرية لمحقوق الشخصية(: التزامات أشرف حسين  (1
 حقوق اإلنسان في القطاع الخاص

 د. نيازي مصطفى )جامعة القاىرة(: مثال عن مصر (2
بياء عز العرب )مركز موارد قطاع األعمال وحقوق اإلنسان(:  (3

 مثال من األردن
 

 استراحة 15:00 – 14:30
طاولة مستديرة: معايير السموك التجارية المسؤولة في المنطقة  16:30 – 15:00

 العربية
ستناقش ىذه الجمسة معايير السموك التجارية المسؤولة في المنطقة العربية 

 وستخرج بتوصيات لمجتمع األعمال.
 
 

 المشاركون:
 أحمد عوض )شبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية( (1
 أديب أبو حبيب )المركز المبناني لمتدريب النقابي( (2
 



                                                                             

 

 جمسة ختامية 17:00 – 16:30
زياد عبد الصمد: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  (1

 لمتنمية

 


