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 االقميمي التشاوري االجتماع ختام في العربية المنطقة في المدني المجتمع منظمات توصيات

 5102 بعد لما التنمية أجندة حول

 2015 نيسان/أبريل 30 بيروت،

 

 :5102 بعد ما لحقبة بديمة تنموية استراتيجيات

 القائم السياسات نيج عن خروج

I. عامة مقدمة 

 بحمول األىداف ىذه لتحقيق ميمة لنفسو وحدد االلفية، اعالن المتحدة األمم اطار في الدولي المجتمع تبنى الحالي، القرن بداية مع

 األىداف من جممة حدد الذي الدولية التنمية أعمال لجدول الرئيسي الموجو بمثابة لأللفية اإلنمائية األىداف كانت .2015 عام

 وتشجيع التعميم، عمى الجميع حصول وضمان والجوع، الفقر من الحد عمى ركزت والتي قياسيا يمكن والتي عمييا والمتفق المحددة

  أمور. ةجمم بين من واألميات، األطفال وفيات من والحد الجنسين، بين المساواة

 التعاون لمبدأ توّجو الثامن( )اليدف واحداً  ىدفاً  المعمنة األىداف بين ومن النامية، البمدان الى خاص بشكل األىداف توّجيت وقد

 مفتوح ومالي تجاري نظام لتعزيز اليادفة لمتنمية العالمية الشراكة عمى رّكز حيث األخري السبعة األىداف لتحقق المشترك الدولي

 النامية. الدول ديون قضية ومعالجة نموًا، األقل الدول احتياجات وتمبية محددة، قواعد مىع ومبني

 باستمرار اتسمت متعددة أوجياً  اتخذت التي الحادة األزمات من بعدد العالمي االقتصاد تأثر والعشرين، الواحد القرن مطمع منذ لكن

 المستقبمية االمدادات بشأن ومخاوف الدولي، األمن وانعدام المخاطر من متزايدة ومستويات والجوع، المساواة وعدم الفقر انتشار

 والشيخوخة، العالم سكان عدد تزايد عن الناجمة الديموغرافية والضغوط المناخ، تغير وخطر والطاقة، المياه مثل األساسية لمحاجيات

 من العالمي المستوى عمى بقوة التحديات ىذه ترابط نأ غير العالمي. االقتصاد في القوى موازين في سريعة تحوالت الى باالضافة

 النفع سبيل في لمثروات منصف توزيع توفر وعدم العالمية الحوكمة ركاكة الى باالضافة المتكاممة واألسواق الحر االقتصاد خالل

 التنبؤ عن فضالً  مجابيتيا، عن ةبالتنمي المعنية الدولية المسارات عجزت التي األزمات من المزيد استحضار الى أدى العالمي العام

 بحصوليا.
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 القصور األزمة كشفت حيث العالمي االقتصاد عمى ىائمة تداعيات (2009-2008) األخيرة العالمية المالية األزمة واستتبعت ىذا

 المالية االزمة زامنتوت اإلجتماعية. العدالة أشكال من شكل أي وغياب الدولية واالجتماعية االقتصادية السياسات صميم في النظامية

 التحديات الى باالضافة والطاقة لمغذاء العالمية األسعار في التقّمب وشدة الشديد االرتفاع ذلك في بما األخرى، األزمات من العديد مع

  المناخ. بتغير المتعمقة المستمرة

II. لأللفية؟ االنمائية األىداف أخفقت أين 

 نحو التقدم بعض إحراز الى باالضافة اإلنجازات من العديد تسييل في ساىم لأللفية االنمائية األىداف أجندة انشاء أن من الرغم عمى

ن – العالمية الشراكة روح وتعزيز الفقر مكافحة سبيل في الموارد تخصيص لجية سيما ال األىداف، ىذه تحقيق  التي - بخجل وا 

 العام ببموغ المرجوة النتيجة تحقيق الى ترق لم لأللفية اإلنمائية األىداف أن حقيقة فإن المصمحة، بأصحا جميع إشراك تتضمن

 القادمة. لألجيال فيو بما المستدامة، التنمية يؤمن أن شأنو من القائم التنموي النموذج كان إذا ما إشكالية طرحت 2015

 غامضة عممية خالل من األىداف وضع الى أدت جداً  محدودة مشاورات عمى لأللفية اإلنمائية األىداف صياغة عممية استندت

 مبنية تنمية أجندة تحقيق عمى قائمة اجتماعية مشاركة ألي غياب شبو ظل في التقنيين لمخبراء األولوية أعطى لنقاش ونتيجة ومبيمة،

 األىداف فأدت اليو. السعي يجب أساسي فكيد االجتماعية العدالة بموغ تضع لم األىداف تمك إن كما االنسان حقوق أساس عمى

 حساب عمى وبالتالي المدقع، الفقر أشكال محاربة عمى واضح تركيز مع ُأنشئ الذي التنمية أعمال جدول تبسيط إلى لأللفية اإلنمائية

 الحريات االجتماعية، الةوالعد والمشاركة والتمييز، المساواة عدم مكافحة مثل األىمية من القدر نفس ذات األخرى التنموية األىداف

 في الرئيسية العوائق من واحدة كانت المرجوة األىداف تحقيق شأنيا من التي واآلليات لموسائل األجندة افتقاد أن كما الخ. السياسية

 )التعميم ةاالجتماعي الخدمات تقديم تحسين عمى السياساتية الجيود تركز في األخيرة ساىمت حيث لأللفية، اإلنمائية األىداف اطار

 الالئق، العمل فرص وخمق اإلنتاجية، القدرات وبناء االنتاج تنويع مثل أخرى تنموية ضرورات حساب عمى وذلك وغيرىا( والصحة

 عالوة متوازن. عالمي حكم وبناء الطبيعية لمموارد ومستدامة عادلة إدارة الى باالضافة الكمي، االقتصاد لسياسات التوزيعية واآلثار

 أنيا اال تحقيقيا، عمى الدولي المجتمع يشرف وعالمية مشتركة أىداف عن عبارة لأللفية اإلنمائية األىداف كون من بالرغم ذلك، عمى

 نفس متابعة مسؤولية بمد كل تحميل الى أدت وبالتالي الجميع"، يناسب واحد "حجم ذات األىداف من حزمة إلى الواقع في تحولت

 اعتبارىا الى أدى الذي األمر بمد، لكل األولية والظروف التنموية الوطنية االحتياجات عن النظر ضبغ دوليا عمييا المتفق األىداف

 فقرا. األكثر البمدان ضد منحازة
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 جدول الفتقاد نظراً  لمغاية محدوداً  التقدم فبقي التنمية، أجل من العالمية الشراكة بتعزيز يقضي الذي الثامن اليدف يعني بما أما

 المتعمقة األىداف تحديد يتم لم أدق، بتعبير المتقدمة. البمدان جانب من تنفيذىا ليتم محددة التزامات إلى لأللفية نمائيةاإل األىداف

 من العديد أبقى وبالتالي الدولي، الدعم مساءلة عممية إضعاف في ساىم مما دقيق، بشكل التنمية أجل من العالمية الشراكة بتعزيز

 ورق. عمى حبرا الدولي المجتمع قطعيا التي االلتزامات

III. واآلفاق التحديات بين العربية المنطقة 

 تمك أبرز والسياسية. واالجتماعية االقتصادية المستويات كافة عمى العربية المنطقة تواجو العالمية التحديات من مجموعة تزال ال

 البيئية، المشكالت وتفاقم الغذائي، األمن وتدىور اعي،واالجتم والفئوي الجغرافي اشكالو بكافة التفاوت استمرار في تكمن التحديات

 والتيميش والفقر كالبطالة التحديات من وغيرىا القانون، حكم وغياب الدولة وضعف الفساد وتفّشي والصراعات، العنف وانتشار

 االحتالل تواصل الى باالضافة الحرية وغياب والشيخوخة، اليجرة، ازمة وتفاقم االرىابية، والحركات التطرف وتنامي االجتماعي

 المنطقة. في وأمنية واقتصادية اجتماعية عوائق من يسببو وما لفمسطين االسرائيمي

 إعادة ومواصمة عالميا السائد الميبرالي النموذج بطبيعة تتعمق ألسباب يعود التحديات تمك مجابية عمى المنطقة دول قدرة عدم إن

 من لمزيد الظروف وحماية االحتكارية الرأسمالية حكم وترسيخ لتوسيع النموذج ىذا وفق جتماعياال والنظام العالمي االقتصاد ىيكمة

 واالجتماعية االقتصادية المستويات عمى بالريعية تتميز تزال ال التي المنطقة في الدولة طبيعة الى باالضافة ىذا الرأسمالي. التراكم

 ومن جية، من االجتماعية الحماية وانظمة الثروات توزيع اعادة اليات عنيا تغيب ُمنتجة غير اقتصادات عمى تعتمد حيث والسياسية،

 عن ناىيك قراراتيا، عمى والسيطرة النقابية والمنظمات المدني المجتمع منظمات وتدجين الحريات تعطيل في تساىم أخرى جية

 تنفيذىا. في المعنية والجيات والمساءلة المحاسبة آليات غياب ظل في الحكومية المؤسسات في واإلداري المالي الفساد استشراء

 واالجتماعية االقتصادية المبادئ من مجموعة عمى ترتكز ككل، والعالم المنطقة لمستقبل شاممة رؤية من بد ال االطار، ىذا في

 والتنمية البيئية، امةاالستد بين يربط ومتجانس االنسان حقوق مبادئ الى يرتكز متكامل إطار ضمن وتصب والبيئية، واإلنسانية

 عمى يقوم لمجميع أفضل مستقبل تحقيق إلى جميعيا تصبو والتي المتكاممة، االجتماعية والتنمية البشري واألمن المتكاممة، االقتصادية

 وضع ةضرور  أيضا   يتطمب ىذا اإلنسان. وحقوق  والمشاركة واالنصاف واإلستدامة المساواة الى المستند االجتماعية العدالة مبدأ

 حقوق مبادئ عمى وقائم والدولة المواطن بين ُمبر م جديد اجتماعي عقد عمى ترتكز تنموية، ديمقراطية مدنية دولة إلرساء أسس

 والمساءلة. والمحاسبة، والمكاشفة والمواط نة، والمشاركة، اإلنسان،
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IV. 2015 بعد لما التنمية ألجندة المقترحة واألطر البديمة االستراتيجيات 

 وموائمة تقدمية أكثر سياسات نيج يتضمن جديد تنموي إطار إلى 2015 بعد لما التنمية أجندة تستند نا يجب 

 االقتصادية المواطنين حقوق وصون  لمتنمية العالمية التحديات لمواجية االنسان لحقوق العالمية المبادئ مع

 واالستراتيجيات السياسات عن تنجم أن تملالمح من التي العالم أنحاء جميع في والبيئية والثقافية واالجتماعية

 .القائمة

 الماضي، في التنمية لتجارب نقدي تقييم الى وعدالً  استقراراً  أكثر نموذج   عن البحث عممية تستند أن ينبغي 

 التي المترابطة األزمات عن الناجمة الجديدة التحديات عمى لمرد الالزمة الجديدة التدابير تحديد الى وتخمص

 .األلفية بداية منذ المنابع لحقت

 في تغييرات تحرز عالمية مسؤولية واضح بشكل تتطمب 2015 بعد ما اطار في لمتنمية مستقبمية رؤية أي 

 واألطر العالمية واإلنتاج االستيالك أنماط في تحوالت تتضمن سواء، حد عمى والنامية المتقدمة البمدان

 تماسكا أكثر وبيئية واجتماعية اقتصادية سياساتية استجابات ديدتح في تساىم حيث والدولية، الوطنية التنظيمية

نصافا  .تمثيال أكثر عالمية حوكمة ليياكل الترويج الى باالضافة واستدامة، وا 

 تحميل الى ،2015 عام بعد لما جديدة وغايات أىداف تحديد مجرد عمى التركيز من النقاش يتحول أن ينبغي 

 األىداف من جديدة مجموعات في التفكير من االنتقال ينبغي االطار، ىذا في. التنفيذ ووسائل الرئيسية القضايا

 .المتعددة التمكينية والبيئات الحرجة الظروف مختمف مع تتعامل وغايات أىداف تصميم نحو الرقمية،

 واسع جتماعيا دعم يتطمب وانما الجيد الفني التصميم عمى 2015 بعد لما التنمية استراتيجية نجاح يقتصر ال، 

 الحاالت جميع ففي. والتقدم التحول سبيل في اجتماعيا مشترك مشروع ىو التنمية استراتيجية وضع أن حيث

 وتحسين السوق إخفاقات تصحيح وفي التغيير، عممية توجيو في وفعال ىام بدور   الدولة احتفظت الناجحة،

 الدولة بدور يعترف أن 2015 عام بعد لما التنمية إلطار ينبغي الصدد ىذا في. الشاممة الديناميكية الفعالية

 التي المتعددة لألزمات االستجابة أجل من اآلخرين التنموين الفاعمين مع جنب إلى جنبا والفعال األساسي

 أجل من ميزة عن التنازل مبدأ تجنب أجل من عام تماسك   عمى الحفاظ يتطمب بدوره ىذا. الدولي االقتصاد تيز
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 أزمات آثار تفاقم إلى تؤدي ال معينة أزمة لمعالجة المعتمدة والسياسات األدوات أن بحيث رى،أخ عمى الحصول

 .أخرى

 بين تزاوجاً  تخمق أن قادرة فعالة استراتيجيات عمى ينطوي أن 2015 بعد لما التنمية اطار عمى ينبغي 

 الى تيدف وسياسات تدابير اعتماد خالل من الطويل المدى عمى التنمية واستدامة المدى قصيرة اإلنجازات

 الى باالضافة التوزيعية، التوترات من والحد والتنمية، لمنمو مستدامة أسس وخمق الدورية، التقمبات مواجية

 .البيئية التكاليف تخفيف

 مستدامة بطريقة الرفاىية لتحسين واضحة استراتيجية يتضمن أن 2015 بعد لما التنمية اطار عمى ينبغي 

 مع جنب إلى جنبا فعالة تصنيع سياسات نحو الدفع االستراتيجية ىذه ركائز أىم ومن. ياً وبيئ اجتماعياً 

 تنويع عمى عممت الناجحة التنمية تجارب معظم فإن .الكربون-منخفض نمو أجل من والطاقة البيئة سياسات

 عمى االقتصادية لتحوالتا ىذه عمييا تقوم التي االستراتيجيات ُبنيت وقد. الريعي السموك عن واالبتعاد اإلنتاج

 ذلك في بما النشطة التصنيع وسياسات الكمي االقتصاد سياسات خالل من االقتصادي التنويع تدعم سياسات

 الى باالضافة الوليدة، الصناعات سيما ال لالستثمار محفزة وائتمانية ضريبية وتدابير لمصرف، تنافسية أسعار

 .الوطني باإلنتاج األوصال بتعزيز المنوط المباشر األجنبي االستثمار وجذب والتطوير البحث لدعم تدابير اتخاذ

 لالقتصادات الييكمية المرونة لجية واضحة استراتيجية يتضمن أن 2015 بعد لما التنمية اطار عمى ينبغي 

 التجاري التحرير خالل من الدولية األسواق في االندماج ودرجة االقتصادي االنفتاح درجة ذلك في بما النامية

 بدوره ىذا. بو الخاص اإلنتاجي والتخصص البمد حجم عمى يعتمد أن األخير عمى يتعين. والمالي واالستثماري

 في المستمر التقدم وتعزيز ديناميكية، تنافسية مزايا وخمق الوطنية، القدرات لتعزيز نشطة انتاجية سياسة يتطمب

 تنظيمية آليات وضع عمى قادرة النامية لمبمدان تكون أن ينبغي ،ذلك عمى وعالوة. والتصديرية اإلنتاجية امداداتيا

 االقتصاد إدارة في صعوبات أو تقّمبات أي استيراد تفادي سبيل في وذلك بيا الخاصة األموال رؤوس لحسابات

 .المشروعة غير التدفقات محاربة إلى باإلضافة الكمي،

 تتضمن وعادلة فعالة توزيع إعادة استراتيجية عمى ينطوي أن 2015 بعد لما التنمية اطار عمى ينبغي 

 يحد تصاعدي ضريبي نظام إلى بحاجة نحن. العمل لسوق ونشطة عادلة وسياسات تصاعدية مالية سياسات

 سواء حد عمى والشركات األفراد من لمدولة الضرورية العائدات ويضمن واألغنياء الفقراء بين اليوة ازدياد من
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 االستراتيجية تشمل ان يجب ذلك، الى باالضافة. لممواطنين العامة الخدمات رتوفي عمى قادرة تكون لكي

 تنظيمو عبر المييكل غير القطاع تفشي ظاىرة ومعالجة الالئق، العمل فرص توليد الى تيدف عمل سياسات

 .المطموب الدعم وتقديم

 لمدول تسمح لمتنمية جديدة ميةعال شراكة عمى تقوم استراتيجية 2015 بعد لما التنمية إطار يتضمن أن ينبغي 

 والحكومات، األكاديمية، واألوساط المدني، المجتمع منظمات ذلك في بما الفاعمة، التنموية والجيات

. والوطنية العالمية التحديات بمعالجة. الخ اإلعالم ووسائل الخاص والقطاع والدولية، اإلقميمية والمؤسسات

 .والدولي الوطني الصعيدين عمى متماسكو  تعاوني نيج تصميم يستوجب بدوره ىذا

V. 2015 بعد ما أجندة في ادراجيا يجب التي واألىداف العناوين: عربي مطمب 

 التي المستدامة التنمية ألىداف العربية االقتراحات العربية المنطقة في المدني المجتمع منظمات تتبنى سبق، ما الى باالضافة

 آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المجنة نظمتو الذي المستدامة التنمية حول المستوى الرفيع العربي المنتدى الييا خمص

دارة لمبيئة، المتحدة األمم وبرنامج العربية، الدول جامعة و )اإلسكوا(  مع وبالتعاون واالجتماعية، االقتصادية لمشؤؤن المتحدة األمم وا 

 نيسان/أبريل 4-2 في الياشمية، األردنية المممكة عّمان، في انعقد الذي و األردن، في البيئة ووزارة الدولي والتعاون التخطيط وزارة

2014. 

 احتياجاتيا وتمبية العربية المنطقة تواجو التي التحديات معالجة لجية العربية الشعوب تطمعات الى المقترحة العربية األىداف ترتقي

 تأتي األىداف ىذه بمورة فإن سياسية، عممية ىي 2015 بعد لما التنمية ةأجند اطار في األىداف صياغة عممية أن وبما التنموية.

 ليتم 2015 أيمول/سبتمبر 27-25 في التنمية أعمال جدول العتماد المتحدة األمم قمة الى العرب المفاوضون ينقميا حين بثمارىا

 إلدماج تدعو العربية المنطقة في المدني المجتمع منظمات فإن المعمنة، األىداف الى باالضافة لكن المرتقبة. األجندة في ادراجيا

 ان من فبالرغم .5102 بعد لما التنمية أجندة ضمن المتحدة األمم تقوده الذي التنمية تمويل بمسار الخاصة التمويل آليات

 التنموي النموذج في تغيير اي تحقيق وأن عضوي، بشكل مترابطة المسارين كال في المطروحة المواضيع ان اال مستقالن، المسارين

-13 في ابابا )اديس التنمية تمويل لمسار القادمة المحطة في المفاوضين قبل من ورقة اعداد تم وقد المسارين. ىذين بنتائج يرتبط

 االعمال سبيل في النامية الدول في الوطنية الموارد حشد الى وتدعو لمنقاش األسياسية العناصر تتضمن (2015 تموز/يوليو 16

 التنمية. يلبتمو 
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 المجتمع منظمات تدعو التي واألىداف العناوين فإن المستدامة، التنمية ألىداف العربي االقتراح روحية من وانطالقاً  االطار، ىذا في

 تتضمن: 2015 بعد ما أجندة في ادراجيا الى العربية المنطقة في المدني

 اإلنسان، حقوق مبادئ عمى وقائم والدولة المواطن بين جديد اجتماعي عقد إبرام ضرورة الى اإلشارة 

 ضمن االجتماعي العقد ويصب. االجتماعية والعدالة والمساءلة والمحاسبة، والمكاشفة والمواَطنة، والمشاركة،

 االقتصادية والتنمية البيئية، االستدامة بين يربط ومتجانس االنسان حقوق مبادئ الى يرتكز متكامل إطار

 دولة إلرساء أسس وضع ضرورة أيضا   يتطمب ىذا. المتكاممة االجتماعية والتنمية شريالب واألمن المتكاممة،

 بدوره ىذا .أولوياتيا طميعة في والبيئية والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية ُتدرج تنموية ديمقراطية مدنية

 .5102 بعد ما أجندة اطار في المنشودة األىداف مع تترافق التي لتشريعاتا بسن الدول تقوم أن يتطمب

 الدولية بالقوانين وااللتزام الفساد، بمكافحة المعنية الدولية المعاىدات تنفيذ، كذلكو  ،عمى الدول كافة توقيع 

 والمحاسبة. والمراقبة المساءلة الى باالضافة والمبمغين، الشيود حماية ات،المعموم الى الوصول حق فيو بما

 االنتفاضات أظيرت فكما. االقتصادي-واالجتماعي السياسيي الصعيدين عمى واألمم األفراد حرية ادراج 

 السياسي الصعيدين عمى التدابير من عددا يتطمب الحرية وتحقيق. حرية دون من التنمية تتحقق لن العربية،

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحقوق بجميع التمتع يشمل أن يجب السياسية، الجبية فعمى. واالقتصادي

 الصعيد عمى أما. الحقوق ىذه إلعمال األىداف وحدود والمعايير السياسات وضع ينبغي كما والثقافية،

 وخدمة الحقيقي، االقتصاد الى التوجو المالي، االستقرار) داعم مالي نظام ايجاد يعني ىذا االقتصادي،

 وايجاد العالمي، الكمي االقتصاد مستوى عمى التنسيق الى باالضافة (،والمستيمكين المنتجين صغار احتياجات

 يجب ذلك، عمى عالوة. معقولة بأسعار الييا والوصول والمعرفة التكنولوجيا وتبادل المضاربة، غير لمسمع سوق

 البمدان بين واالستثمارية التجارية االتفاقيات أن بحيث التنمية، نحو يتوجو جديد واستثماري تجاري نظام بناء

 من اقتصاداتيا انعاش تدعم سياسات وضع من النامية البمدان يمكن الذي" السياسات حيز" يف الحق تشمل

  واالجتماعية. االقتصادية الحقوق الاعم في والمساىمة الالئق العمل فرص وخمق االنتاجية القدرات تعزيز حيث

 واالنصاف المشاركة مباديء مىع تقوم والتي االجتماعية فالعدالة .بوضوح االجتماعية والعدالة االنصاف إدراج 

 الحصول مثل التقميدية الفقر خطوط تقيسيا ال التي الفقر أنواع جميع بمكافحة تقضي االنسان وحقوق والمساواة

 الى التقارير أشارت وقد. المساواة وعدم والبطالة الجيدة، النوعية ذات الصحية والرعاية التعميم خدمات عمى
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 من المائة في 1 أثرى فييا يمتمك مرحمة الى وصل العالم أن إذ األشخاص، بين التفاوت نسب في ىائل ازدياد

ن ىذا. الموارد من المائة في 85 من أكثر العالم سكان  ولكن الدخل، عمى تقتصر ال المساواة عدم أنماط وا 

. التنمية أمام واضحا عائقا تمثل والتي الجنس نوع عمى والقائمة والدينية والعرقية الجغرافية التحيزات أيضاً  تشمل

 مع األبعاد متعددة التفاوتات ليذه متعمق تحميل 2015 عام بعد األعمال جدول يقدم أن الضروري من لذا،

1.25  من أقل عمى بالعيش المحدد الفقر بخط النظر اعادة ينبغي كما. عمييا لمقضاء ومعايير أىداف تحديد

 أنو غير المائة، في4  الى العربية المنطقة في الفقر يصل المستوى، ىذا بحسب عمى أنو حيث باليوم، دوالر

 كمفة كونيا األخيرة مقاربة عن التخمي فيجب االجتماعية، الحمايةب يتعمق بماو  أخيرًا، .الواقع في بكثير أعمى

 المييكل. غير القطاع في العاممين لتشمل االجتماعية الحماية أرضيات وتوسيع حقوقية مقاربة الى واالنتقال

 من عدد أكبر يشكمون الذين الفمسطينيين الالجئين حقوق يشمل ىذا. والنازحين الالجئين حقوق واعمال توضيح 

 والمصاعب الحروب جراء من النازحين حقوق الى باالضافة المعاصر، التاريخ في الجئ بصفة السكان

 العادلة المعاممة حيث من تلمحكوما واضحة معايير 2015 بعد األعمال جدول يتضمن أن وينبغي. االقتصادية

 الى والنازحين الالجئين عودة تسييل عمى المنشأ بمدان تشجيع يجب كما داخميًا، والنازحين الالجئين من لكل

 .األصمية مناطقيم

 بعد ما أجندة عمى يتعين. عينو التنمية نموذج تحول اطار في الجنسين بين المساواة عدم معالجة ادراج 

 نموذج أي محور تكون أن يجب والتي الجنسين، بين االنصاف نحة المساواة تعميم ردمج من االنتقال 2015

 .معينة لسياسات ثانوية نتيجة مجرد وليس لمتنمية جديد

 في المعنيين مختمف حق الى 2015 بعد لما التنمية أجندة تشير أن يجب. لمحكم التشاركية األطر تعزيز 

 الالعبين من غيره جانب الى المدني بالمجتمع االعتراف يستمزم ىذا. القرار صنع مستويات جميع عمى المشاركة

 توفير يستتبع الذي األمر العمل، برامج وتنفيذ واألىداف والسياسات القضايا تحديد في رئيسي كشريك التنمويين

 شيرت أن 2015 بعد ما ألجندة بد ال ذلك، الى باالضافة .القنوات من وغيرىا المعمومات عمى الحصول فرص

 والدولة. العمل وأصحال العمال بين الممأسس االجتماعي الحوار أىمية الى

 عمى لمحفاظ واضحة سياسية وصفات تتضمن أن 2015 بعد ما أجندة عمى .االجتماعي التماسك عمى الحفاظ 

 .الحاجة تدعو حيث االنتقالية العدالة آليات تنفيذ ذلك في بما االجتماعي، التماسك
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 بعد لما التنمية أجندة ضمن المتحدة األمم تقوده الذي التنمية تمويل بمسار الخاصة التمويل آليات إدماج 

 في المطروحة تمك مع عضوي بشكل مترابطة التنمية تمويل مسار ضمن المطروحة المواضيع إن .5102

 الضريبية االنظمة باصالح المتعمقة المواضيع يعالج أن لألخير بد فال .5102 بعد لما التنمية أجندة سياق

 النقد كصندوق الدولية المؤسسات ادوار ومراجعة الدولة، دور وتعزيز واالستيالك االنتاج انماط وتغيير الوطنية،

 ىيكمة العادة المفاوضات ومتابعة الدولية المالية الشؤون ادارة في االقتصادية والتنمية التعاون ومنظمة الدولي

 في دولي تعاون الى المدني المجتمع منظمات تدعو الضريبي، االصالحب يتعمق ما في .السيادية الديون

 إطار وجود لضمان أجل من وذلك المتحدة، األمم رعاية وتحت قانوناً  ممزمة اتفاقية ينتج الضريبية المسائل

 ونيك أن فيجب يا.إلي التوصل تم التي االتفاقات تنفيذ وكذلك لممبادئ واضح تعريف ذلك في بما لمعمل، متين

 الدولي النقاش إغفال يصمح ال وأنو تحديداً  ،2015 بعد لما التنمية أجندة من أساسياً  جزءاً  التنمية تمويل مسار

 تكتفي التي التنمية تمويل حول المفاوضات اطار في الحال ىو كما التنمية اجل من العالمية الشراكة حول

  .المطموبة والتنمية االجتماعية المساواة نتأمي عمى قدرتيا تثبت لم التي الييكمية االصالحات ببعض

 وآليات معايير تحديد مع مستقل، ىدف في الييا التطرق من بدالً  األىداف جميع في البيئة قضايا إدراج 

 .مترابطة بيئية غايات لتطوير

 من تعاني العربية فالمنطقة.  االحتالل بإنياء محددة مّدة مع وصريح واضح كيدف" االحتالل إنياء" دراجا 

 ال والديني، العنصري لمتمييز واضح نظام بفرض يقوم الحديث، التاريخ في (اسرائيمي) أجنبي احتالل أطول

 في الحق أيضاً  ينتيك بل فحسب، االنسان وحقوق واألمن بالسالم المتعمقة والمواثيق الدولي القانون ينتيك

 .التنمية

 


