
 

 

 

 

  االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و التنمية االجتماعيةالحرة: حفز العميقة والشاملة للتجارة تفاقيات اال

متوسطية معمقة للتجارة  –االحتاد األورويب إزاء جنويب البحر املتوسط خلق منطقة أوروبية  سياساتتشمل اإلسرتاتيجيات اخلاصة ب
لس األورويب يف   2011احلرة تستهدف إزالة احلواجز التجارية بني ضفيت املتوسط. وهلذا اهلدف ويف أعقاب الربيع العريب، وافق ا

لعامل  على طاوالت مستديرة من ضمن ندوة "الرؤية املشرتكةعلى التفاوض حول اتفاقيات عميقة وشاملة للتجارة احلرة. وانطوى األمر 
وبدعم من "الشبكة  1مع "مؤسسة الدراسات التقدمية األوروبية" و"املنتدى التقدمي العاملي"عريب تقدمي" اليت نظمتها "سوليدار" 

ان يوم  ّ   حول االجتماع. املعلوماتآذار. انظر مزيداً من  24العربية للمنظمات غري احلكومية للتنمية" يف عم

دف معاجلة املستويات العالية  واستمرار ممارسات التمييز  ،واالنتشار الواسع للعمل غري الالئق ،والبطالة الضخمة ،من الفقرو
ن التنمية االجتماعية اجلنسي، حتتاج البلدان العربية (البلدان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا)  ا اإلنتاجية، ومتّك  –فرصًا تعزز قدرا

احليز السياسي  ومثة أمهية كربى تكمن يف أال تقصر االتفاقيات العميقة والشاملة للتجارة احلرةاالقتصادية والتجارة مع االحتاد األورويب. 
ا على تصميم سياسات تقوم على األولويات الوطنية وتبنيها، ويف أن تساهم االتفاقيات يف هذه احلاجة من خالل  للدول العربية وقدر

وأن تساهم أيضًا يف (خلق) العمل الالئق، واحلماية االجتماعية، والقضاء على متكني التنمية الصناعية وحفز القطاعات املنتجة، 
  الفقر.

دِّدت التوصيات التالية خالل النقاش: ُ   وح

  إىل إعادة توجيه االتفاقيات العميقة والشاملة للتجارة احلرة على أساس خلق العمل الالئق واحلماية االجتماعية مثة حاجة
شاملة. فاحلماية االجتماعية واإلنتاجية مرتابطان، وسيفضي خفض احلماية االجتماعية إىل إنتاجية ورعاية تنمية اقتصادية 

 أدىن.

  تقييم ألثر االتفاقيات يف حقوق اإلنسان وسياسات التنمية وقدرة الدولة على تنظيم القطاعات االقتصادية إجراء
بقة املتعلقة بالتجارة احلرة املربمة مع االحتاد األورويب وسائر واالجتماعية املشمولة االتفاقيات، إىل جانب االتفاقيات السا

تمع املدين، قبل إطالق املفاوضات مع الشركاء.  الشركاء. وجيب أن تتضمن عملية التقييم القطاعات املعنية املختلفة وا

                                                             
 والتطوير يف الربملان األورويب وحزب االشرتاكيني األوروبيني.جمموعة البحوث مثرة تعاون بني  1



 ودها التصدير، املطبقة يف منطقة القتصادية، والسياسات املستدامة واملوجهة إىل النمو واليت يقإعادة النظر يف النماذج ا
دف تعزيز اإلنتاجية والتنافسية، إىل جانب سياسات إعادة التويع الشاملة أنظمة ضريبية  الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 

 عادلة ومتوازنة وكذلك سياسات احلماية االجتماعية.

  تمع املدين، ضمان شفافية كاملة لعمية التفاوض ومشول األطراف املعنية، خصوصًا الرب ملانيني، والنقابات املهنية والعمالية، وا
 خالل إبرام اتفاقيات عميقة وشاملة للتجارة احلرة مع بلدان يف املنطقة.

  جيب ضمان الوصول إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خصوصًا ما يتعلق منها بالصحة والرتبية واحلماية
من حييون الّ تعمل االتفاقيات العميقة والشاملة للتجارة احلرة للحد من وصول الناس، خصوصًا االجتماعية واملياه. وجيب أ

 منهم ويعملون يف ظروف هشة، إىل حقوقهم األساسية والسلع الشائعة والعامة.

  م، خصوصًا يف ما يتعلق ب –إعادة تصميم التعاون اإلقليمي (جنوب م جنوب) ليقوم على حاجات الشركاء وأولويا قدر
 على تطبيق سالسل إنتاج إقليمية مجاعية ومتكني العمالة عرب املنطقة.

واحلماية االجتماعية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وتقارير "الشبكة العربية قراءة تقرير "سوليدار" حول العمل الالئق  هنايرجى 
كيف تساهم و  احلرة: أداة لالزدهار أو عقبة أمام التنمية؟ تعميق الدميقراطية واتفاقيات التجارةللمنظمات غري احلكومية" حول 

تمع املدين والسلطات احمللية يف التنمية الشامة واملستدامة؟   منظمات ا

وتعرب "سوليدار" أمام مؤسسات االحتاد منظمة غري حكومية تعمل لتعزيز العدالة االجتماعية يف أوروبا والعامل ككل.  60شبكة أوروبية من  "سوليدار" هي
والتعلم مدى األورويب واملؤسسات الدولية عن خماوف املنظمات األعضاء فيها يف ما يتعلق بقطاعات السياسات، والشؤون االجتماعية، والتعاون الدويل، 
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