
للتنميــة  العــريب  املنتــدى  اىل  املــدين  املجتمــع  مــن  رســائل 

،2018 املســتدامة 

واىل املنتدى السيايس رفيع املستوى 2018.

)تم التوافق عليها يف االجتامع االقليمي – بريوت 22 و23 نيسان/ابريل 2018،

وعرضت يف املنتدى العربية للتنمية املستدامة ايام 24-26 نيسان/ابريل 2018(

وحــدة  عــى  واملحافظــة  واألمــن  الســام  تحقيــق  1.أولويــة 
األرايض الوطنيــة للــدول يف املنطقــة العربيــة، انســجاماً مــع 
اإلعــان الســيايس لألمــم املتحــدة الــذي يربــط بــن تحقيــق 
التنميــة والســام، وأن يتــم ذلــك يف إطــار القانــون الــدويل 

املتحــدة.  األمــم  منظومــة  إدارة  وتحــت 

2.توفــر الخدمــات والحاميــة لاجئــن يف بلــدان اللجــوء، )تحتــوي 
ــل  ــامل( والعم ــن يف الع ــل الاجئ ــن مجم ــى 46% م ــة ع املنطق
عــى تأمــن عــودة الاجئــن االمنــة إىل أماكــن ســكنهم األصليــة 

وفــق القانــون الــدويل.

3.إحــرام حيّــز السياســات الوطنــي، مبــا يف ذلــك السياســات 
اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة، بصفتــه أحــد مكونــات الحــق يف التنمية، 
ووضــع معايــر ناظمــة وأطــر رصــد مــدى االلتــزام بذلــك، مبــا يعــزز 
امللكيــة الوطنيــة للسياســات خاصــة يف ظــل الــروط السياســية 

التــي تفــرض يف إطــار التعــاون مــن أجــل التنميــة. 

4.إعتــامد منــوذج تنمــوي جديــد يقــوم عــى املقاربــة الحقوقيــة 
اىل  املنتجــة  غــر  الريعيــة  اإلقتصــادات  مــن  التحــول  وعــى 
إقتصــادات حقيقيــة منتجــة، تعتمــد عــى قطاعــات ذات قيمــة 
مضافــة مولــدة لفــرص العمــل الائــق، مــع اعتــامد سياســات 
ــتقطاب  ــاواة واالس ــار الامس ــس مس ــروات لعك ــع ال ــادة توزي إع

والتهميــش.  االجتامعيــة 

5.اعتــامد نظــم حاميــة اجتامعيــة شــاملة عــى أســاس املقاربــة 
الحقوقيــة انطاقــا مــن أرضيــات الحاميــة االجتامعيــة، عــى أن 

ــن.  ــاّمل املهاجري ــن والع ــن والنازح ــا الاجئ ــمل ايض تش

6.اعتــامد أنظمــة نزاهــة وطنيــة شــاملة تضمــن مبــادئ الحوكمــة 
التريعيــة  الدولــة  الفســاد، يف أعمــدة  الرشــيدة ومكافحــة 
والقضائيــة والتنفيذيــة والهيئــات املســتقلة واملجتمــع املــدين 
ــن  ــة ب ــم العاق ــك تنظي ــن ذل ــاص. ويتضم ــاع الخ ــام والقط واإلع
هــذه القطاعــات وســن القوانــن التــي تضمــن املقاربــة الشــاملة 

ــاح. ــفافية واإلفص ــاءلة والش ــاركة واملس ــات املش لعملي

7.اعطــاء األهميــة الازمــة ملعالجــة املرتكــزات الثقافيــة للتمييــز 
ضــد النســاء يف مجتمعاتنــا ويف السياســات العامــة، وحاميتهــن 
الســيام يف أوضــاع الحــروب والنزاعــات، ومكافحــة ثقافــة العنــف 

واالقصــاء. 

8.توفــر البيئــة التمكينيــة واآلمنــة للمجتمــع املــدين ملامرســة 
دوره بحريــة وباســتقالية وتطويــر التريعــات التــي تحقــق ذلــك، 
الحــق يف الوصــول اىل املعلومــات  والحــق يف  مبــا فيهــا 
التعبــر، ومأسســة مشــاركته الفعليــة عــى املســتوى الوطنــي 
ويف جامعــة الــدول العربيــة واملؤسســات االقليميــة واألمميــة 

األخــرى. 

9.انشــاء صنــدوق عــريب للتنميــة البريــة املســتدامة )مبــا يف 
ــه  ــات لتمويل ــع آلي ــتدامة( ووض ــة املس ــدة 2030 للتنمي ــك أجن ذل
ــتخدام  ــى اس ــة ع ــب اقليمي ــال رضائ ــن خ ــك م ــا يف ذل ــا مب عربي
بــن  )النفــط والغــاز( واملضاربــات املاليــة  الطبيعيــة  املــوارد 

ــدول.  ال

ــى  ــز ع ــزي، يرتك ــر متيي ــج غ ــوي دام ــل تنم ــار عم ــامد اط 10.اعت
املبــادئ الحقوقيــة التــي كرســتها االتفاقيــات الدوليــة، وبخاصــة 
اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة وحقــوق الفئــات األخــرى 
املســتثناة مــن العمليــة التنمويــة، واتخــاذ االجــراءات الازمــة 

ــق.  ــع التطبي ــه موض لوضع

11.االلتــزام مبوجبــات االســتدامة عــى الصعيــد الــدويل والوطنــي 
ــدول  ــق ال ــرام ح ــع اح ــاص، م ــاع الخ ــل القط ــن قب ــي وم واالقليم
يف الســيادة عــى مواردهــا الطبيعيــة واعتامدهــا سياســات 

ــتقبلية.  ــال املس ــوق االجي ــظ حق ــتدامة تحف مس

12. رضورة اعتــامد معايــر ملزمــة لحقــوق االنســان ملســاءلة 
التنميــة،  يف  مســؤوليته  وتحمــل  الخــاص  القطــاع  مامرســات 
وذلــك كجــزء مــن الجهــد الــدويل لوضــع »اتفاقيــة ملزمــة حــول 

حقــوق االنســان واألعــامل«.

13.تنفيــذ التوصيــة الصــادرة عــن اجتــامع الدوحــة 2016 واملنتــدى 
العــريب للتنميــة املســتدامة 2017، لجهــة تحديــد حزمــة محــددة 
مــن األهــداف واملقاصــد ذات األولويــة اإلقليميــة لتكــون برنامــج 
عمــل مبــارش لألطــراف التنمويــة يف املنطقــة العربيــة. ويبــدي 
املجتمــع املــدين اســتعداده للعمــل عــى تنفيــذ هــذه التوصيــة 

باملشــاركة مــع جميــع األطــراف املعنيــة.



اإلجتامع اإلقليمي ملنظامت املجتمع املدين 

حول التنمية املستدامة يف املنطقة العربية

واقع التنمية يف املنطقة العربية: التحديات 

والتوصيات

الوثيقة الختامية

ثانيا: تحديات املنطقة العربيةأوال: املقدمة العامة

ــداف  ــق أه ــى تحقي ــاً ع ــه قامئ ــل في ــزال العم ــت كان ال ي يف وق
ــبوقة  ــر مس ــة غ ــة ومالي ــات اقتصادي ــامل أزم ــهد الع ــة، ش األلفي
منــذ زمــن، وارتفاعــاً يف نســب الامســاواة والفقــر، باإلضافــة إىل 
مخاطــر كثــرة متعلقــة باملــوارد الطبيعيــة والتغيــرات املناخيــة. 
وقــد شــهد العــامل العــريب بشــكل خــاص، منــذ نهايــة عــام 2010، 
حــراكاً سياســياً شــعبياً انطلــق أساســاً مــن الحاجــة إلحقــاق العدالــة 
ــوق  ــة والحق ــر الكرام ــية وتوف ــاركة السياس ــة واملش اإلجتامعي
ــز  ــع والتميي ــكال القم ــع أش ــاء جمي ــخصية وإنه ــية والش السياس
والعــزل عــى أســاس االنتــامء الســيايس أو الدينــي أو اإلثنــي أو 

االقتصــادي، أو عــى أســاس الجنــس أو الســن أو اإلعاقــة. 

ثــم منــذ بدايــة النقاشــات حــول أجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة، 
االقليميــة  وشــبكاته  املــدين  املجتمــع  منظــامت  شــاركت 
والدوليــة،  االقليميــة  املبــادرات  مــن  العديــد  يف  والوطنيــة 
الجهــات مثــل مكاتــب وكاالت وبرامــج  وبالراكــة مــع مختلــف 
االقتصاديــة  واللجنــة  واالقليميــة،  الوطنيــة  املتحــدة  األمــم 
واالجتامعيــة لغــريب آســيا )االســكوا( وجامعــة الــدول العربيــة، 
ــة  ــات املنطق ــد أولوي ــة وتحدي ــداف التنمي ــق أه ــو تحقي ــعياً نح س
العربيــة باإلضافــة إىل إرشاك املجتمــع املــدين العــريب يف 

عمليــة التنميــة. 

أجنــدة 2030 مــن  تنطلــق  أن  بــرورة  أوصــت هــذه املنتديــات 
واملســاواة  االجتامعيــة  العدالــة  تضــع  وأن  حقوقيــة  مقاربــة 
والتنــوع والدمــج يف صلبهــا، وأن تلتفــت إىل املعيقــات الهيكليــة 
يف األنظمــة االقتصاديــة والتجاريــة العامليــة. كــام دعــت اىل 
اعتبــار البعديــن الســيايس والثقــايف مكونــن أساســين يف 
ــرى  ــاد االخ ــوة باالبع ــتدامة أس ــة املس ــة البري ــوم التنمي مفه
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة، وشــمول هذيــن البعديــن يف 

اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة واالقليميــة والعامليــة. 

وقــد انعقــد االجتــامع االقليمــي ملنظــامت املجتمــع املــدين 
حــول التنميــة املســتدامة تحضــرا ملنتــدى التنميــة املســتدامة  
لعــام 2018 مببــادرة مــن املنظــامت التاليــة: شــبكة املنظــامت 
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة، مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب 
العــريب  للنقابــات، املنتــدى  العــريب  والبحــوث كوثــر، االتحــاد 
ــة  ــة لدميقراطي ــبكة العربي ــة، الش ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش لحق
االنتخابــات، الشــبكة العربيــة للتنميــة والبيئــة، والفــرع العــريب 
ــفافية  ــة الش ــريب ملنظم ــرع الع ــل، الف ــدويل للموئ ــف ال للتحال
الدوليــة. وتــم تنظيــم هــذا االجتــامع  بدعــم مــن لجنــة األمــم 
)االســكوا(،  آســيا  لغــرب  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  املتحــدة 
ــع  ــامت املجتم ــن منظ ــة م ــن منظم ــوق الخمس ــا يف ــره م وح
ــدد  ــر/ة، وع ــارك/ة وخب ــتن مش ــة وس ــوايل خمس ــدين، وح امل
مــن منظــامت االمــم املتحــدة )منظمــة الصحــة العامليــة، برنامــج 
للمــرأة،  املتحــدة  االمــم  منظمــة  االمنــايئ،  املتحــدة  االمــم 
االســكوا( وشــكل محطــة أساســية للتحضــر للمنتــدى العــريب 
رفيــع املســتوى حــول التنميــة املســتدامة، الــذي تشــارك فيــه 
ــم  ــة األم ــة ومنظوم ــدول العربي ــة ال ــة وجامع ــات العربي الحكوم

املتحــدة يف املنطقــة العربيــة.  

ال تــزال املنطقــة العربيــة تواجــه تحديات كبــرة للنهــوض بالتنمية، 
ــوى يف  ــن الق ــي وموازي ــع العامل ــط بالوض ــو مرتب ــا ه ــا م منه
بالعاقــات  يرتبــط  مــا  ومنهــا  العاملــي،  الســيايس  االقتصــاد 
ــا  ــة واقتصاداته ــة الغنامئي ــة العربي ــة األنظم ــة أو بطبيع اإلقليمي
الريعيــة وفســاد منظومــة الحوكمــة؛ هــذا باإلضافــة إىل األزمــات 
والنزاعــات املســلحة واإلحتــال وعــدم االســتقرار الســيايس. واذ 
ــإن  ــات، ف ــكل هــذه التحدي ــامل ل ــرض ش ــام بع ــا ال نســتطيع القي كن
ــامع  ــوع االجت ــة مبوض ــة وصل ــا أهمي ــّد أكره ــة تع ــرات التالي الفق

ــه. ــاركة في ــدين املش ــع امل ــامت املجتم ــر منظ ــة نظ ــن وجه م

1-السالم واألمن

يف  طارئــاً  أو  النشــأة  حديــث  أمــراً  والنزاعــات  الحــروب  ليســت 
ــدة  ــول م ــتعامر األط ــوي االس ــة تح ــة. فاملنطق ــة العربي املنطق
يف التاريــخ الحديــث، أي االحتــال االرسائيــي ألرض فلســطن، 
ــه  ــتمر يف انتهاك ــعية ويس ــات توس ــج سياس ــذي ال زال ينته وال
ــال  ــكل االحت ــدويل. ويش ــون ال ــان والقان ــوق االنس ــامل لحق الش
تقريــر  يف  للحــق  شــاما  انتهــاكا  كامــل  شــعب  ألرض  نفســه 
املصــر، يزيــده خطــرا اعتــامد ســلطات االحتــال سياســات الفصــل 
ــؤدي اىل  ــعية ت ــة وتوس ــات عدواني ــار، وسياس ــري والحص العن
وانتهــاكاً  بأرسهــا،  املنطقــة  يف  واإلســتقرار  الســلم  زعزعــة 
جوهريــا لحــق الشــعب الفلســطيني وشــعوب املنطقــة بالتنميــة. 
ــوالت  ــرت بتح ــي م ــدان الت ــض البل ــهدت بع ــرى، ش ــة أخ ــن ناحي وم
سياســية ومؤسســية بعــد عــام 2011 انتكاســات سياســية وأمنيــة 
خطــرة تســببت بكــوارث إنســانية وعــادت بنتائــج مدمــرة عــى 

البلــدان والشــعوب وعــى التنميــة.

انطاقــاً مــن هنــا، فإننــا نعتقــد أنــه ال ميكــن التعامــل مــع األزمــات 
والحــروب وقضايــا الســلم واإلســتقرار يف املنطقــة العربيــة مــن 
ــا،  ــن فيه ــا والفاعل ــاف يف طبيعته ــظ االخت ــة ال تلح ــال مقارب خ
وتتجاهــل واقــع أّن هــذه الحــروب والنزاعــات تشــكل مكونــاً عضويــاً 
من املشــهد الــدويل وتعود أســبابها اىل مصالح جيواســراتيجية 
واقتصاديــة لــدول كــرى أو فاعلــة عامليــا او اقليميــا تتحمــل 
مســؤولية مبــارشة عــن نشــوئها أو تســعرها أو اســتمرارها. مــن 
ناحيــة أخــرى، فإننــا ال نعتــر أن النزاعــات والراعــات والحــروب 
منفصلــة عــن األنظمــة اإلقتصاديــة - اإلجتامعيــة والثقافيــة التــي 

غّذتهــا أو أنتجتهــا، مبــا هــي عوامــل وديناميــات داخليــة أيضــا. 
منــاذج  يف  النظــر  إعــادة  اليــوم  الــروري  مــن  فإنــه  لذلــك 
التنميــة والحكــم التــي تــم اعتامدهــا يف املنطقــة العربيــة، 
ــدي  ــكل ج ــر بش ــتقبل، والتفك ــد يف املس ــوف تعتم ــي س أو الت
بنــامذج جديــدة وبإعــادة ترتيــب لعاقاتهــا مــع محيطهــا والنظــام 
ــاريع  ــا مش ــرح فيه ــي تط ــدول الت ــك ال ــيام يف تل ــي، الس العامل
ــاج  ــادة انت ــر اع ــا مخاط ــل معه ــي تحم ــامر الت ــاء واالع ــادة البن اع
ــر  ــو اك ــا ه ــن م ــها، ان مل يك ــابقة نفس ــات الس ــكات واالزم املش

خطــورة. 

ويف ســياق الحديــث عــن األزمــات والحــروب، نشــهد اليــوم تحــوالً 
يف خطــاب املنظــامت العامليــة نحــو الركيــز عــى  مفهــوم 



)resilience( )وهــو مــا يرجــم عــادة اىل مصطلــح »الصمــود« 
رغــم عــدم دقــة الرجمــة(، وهــو مــا ميكــن أن يفهــم أنــه يعنــي 
يف  واالســتمرار  والتعلــم  التأقلــم  عــى  املجتمعــات  قــدرة 
ظــروف األزمــة والصدمــات. إن مفهــوم الصمــود الشــائع هــذا 
يرتكــز إىل مقاربــة نيوليراليــة تضــع حمــل املســؤولية عــى 
إىل  الســعي  دون  الوضــع،  مــع  للتكيــف  الــراع  ضحايــا  عاتــق 
ــكل  ــة تش ــذه املقارب ــا. إن ه ــات ومصادره ــباب األزم ــة أس مواجه
تراجعــاً عــن املقاربــة الحقوقيــة، إذ تعفــي املتســببن بالنــزاع أو 
ــات  ــع األزم ــل م ــبة، وتتعام ــؤولية واملحاس ــن املس ــتمراره م اس
وكأنهــا قــدر او كــوارث طبيعيــة ال بــد مــن التكيــف مــع آثارهــا. لــذا 
مــن الــروري اإلنتبــاه إىل رضورة ابقــاء التوجهــات الحقوقيــة 
يف صلــب الخطــاب التنمــوي لتنفيــذ اجنــدة 2030 وعــدم الراجــع 
عنــه واعتــامد مقاربــات مجتــزأة أثبتــت عــدم قدرتهــا عــى تحقيــق 
ــا. ــر تكراره ــى درء خط ــات أو حت ــباب األزم ــة أس ــة أو معالج التنمي

2-التحديات االقتصادية يف ظل الرصاعات

إن وصــف اإلقتصــادات العربيــة ونقدهــا باعتبارها اقتصــادات ريعية 
مل يعــد كافيــا. إن عــددا مــن اقتصــادات الــدول العربيــة يتحــول إىل 
»اقتصــادات حــرب« )واىل حــد مــا اقتصــاد االقليــم العــريب كلــه(، 
ــه  ــا يعني ــات، مب ــروب واألزم ــارشة للح ــر مب ــارشة او غ ــة مب كنتيج
ذلــك مــن ازديــاد يف اإلنفــاق عــى التســلح، وإعــادة هيكلــة 
ألولويــات االنفــاق الوطنيــة الوطنيــة، وتغــر يف طبيعــة وحجــم 
النشــاط االقتصــادي، وتعطيــل اآلليــات االقتصاديــة، وتضييــق عــى 
ــر،  ــكل أو بآخ ــمل، بش ــك يش ــم. وذل ــن وحقوقه ــات املواطن حري
الــدول التــي ال تشــهد أزمــات ونزاعــات مســلحة باملعنــى املبــارش 
وهــذه  املنطقــة.  أزمــات  يف  الدخــول  هاجــس  تعيــش  ولكــن 
األزمــات تحــد بشــكل كبــر مــن قــدرة الــدول عــى توســيع اإلقتصــاد 
ــى  ــفية ع ــات تقش ــامد سياس ــايل اىل اعت ــا بالت ــج وتدفعه املنت
حســاب االولويــات االجتامعيــة والتنمويــة. وهــذا التحــول النوعــي 
الحــرب  اســتمرار  يف  مصلحــة  لهــا  منظمــة  جامعــات  ينشــئ 
ــنوات  ــع الس ــا م ــام أنه ــية، ك ــوية سياس ــة اي تس ــزاع وعرقل والن
تحولــت وتتحــول اىل مجموعــات مصالــح اقتصاديــة وسياســية 
منظمــة تفــرض اجندتهــا عــى اجنــدة حــل النــزاع واعــادة االعــامر 

ــوق.  ــة والحق ــة للتنمي ــات منافي ــق توجه وف

ــًى  ــدة 2030 منح ــاش يف أجن ــذ النق ــروري أن يتخ ــن ال ــك، م لذل
يبحــث  يف معالجــة هــذا الجانــب يف ســياق العمــل عــى بلــورة 
بدائــل لسياســات التقشــف تســتطيع أن تحــايك الواقــع الــذي 
املقاربــة  اإلعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع  العربيــة،  الــدول  تعيشــه 

الحقوقيــة للنمــوذج التنمــوي املطلــوب. 

لقــد أظهــر النمــوذج التنمــوي القديــم املســتوحى مــن النمــوذج 
منــذ  املنطقــة  بلــدان  يف  املعتمــد  التقليــدي  النيوليــرايل 
عقــود وصــوال اىل مــا بعــد الربيــع العــريب، عــدم اســتدامته 
وقدرتــه عــى تحقيــق الرفاهيــة واالســتقرار لشــعوب املنطقــة. 
ــم  ــد للتنظي ــوذج جدي ــر يف من ــروري التفك ــن ال ــح م ــك يصب لذل
الدســتورية  واملؤسســات  االقتصاديــة  وللهيــاكل  املجتمعــي 
والسياســية ميكــن أن يحقــق التنميــة والســام املســتدام. ويف 
هــذا الصــدد ال يجــوز ان تتحــول عمليــة اعــادة البنــاء واالعــامر يف 
ــيجها  ــل يف نس ــكل كام ــرت بش ــد دم ــون ق ــكاد تك ــي ت ــدول الت ال
مجــرد  اىل  ومواردهــا،  ومؤسســاتها  وعاقاتهــا  املجتمعــي 
والبنــى  االنشــاءات  مشــاريع  يف  واالســتثامر  للعقــود  فرصــة 
ــة  ــركات العاملي ــح لل ــتثامر املرب ــات االس ــر متطلب ــة وتوف التحتي
العماقــة ورشكائهــا االقلميــن والوطنيــن. ان هــذه البلــدان، 
ــي  ــال )وه ــا والصوم ــن وليبي ــراق اليم ــوريا اىل الع ــن س ــدءا م ب
سياســية  تســوية  اىل  اوال  تحتــاج  مأســاوية(  االكــر  الحــاالت 
حقيقيــة تراعــي القانــون الــدويل ومبــادئ حقــوق االنســان، 
واىل سياســات اقتصاديــة واجتامعيــة وترتيبــات مؤسســية مبتكرة 
تضمــن التنميــة والســام املســتدام، وتعالــج املشــكات واالزمــات 
الســابقة انطاقــا مــن منظومــة الحقــوق وتوفــر كرامــة االنســان. 

3-النظام االقتصادي العاملي غري مساعد

لطاملــا اتبــع النمــوذج التنمــوي يف املنطقــة العربيــة الوصفــات 
الســائدة عامليــا والقامئــة عــى حزمــة اجــراءات طابعهــا العامــل 
تقشــفي، مــع الســعي الســتقطاب اإلســتثامر الخارجــي، دون أي 
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــادره، ودون األخ ــه أو مص ــدي ألهداف ــم نق تقيي
قضايــا العدالــة اإلجتامعيــة والفئــات املهمشــة. وقــد ترافــق ذلك 
ــر  مــع أنظمــة غنامئيــة ريعيــة ذات اقتصــادات غــر منتجــة وتفتق

إىل آليــات إعــادة توزيــع الــروات ونظــم الحاميــة اإلجتامعيــة. 

أعاقــت  التــي  البنيويــة  التحديــات  مــن  النمــوذج  هــذا  يعتــر 
مســار التنميــة يف املنطقــة العربيــة، وهــو مرتبــط بشــكل كبــر 
ــر  ــد النظ ــي مل يع ــة الت ــة العاملي ــة واملالي ــة اإلقتصادي بالهيكلي
بهــا حتــى اآلن. فبنيــة النظــام املــايل العاملــي يغلــب عليهــا 
االقتصــاد املــايل بــدالً مــن االقتصــاد الحقيقــي وتزيد مــن التقلبات 
املاليــة. كــام ال تــزال التدفقــات مــن البلــدان الناميــة إىل البلــدان 
املتقدمــة اكــر حجــام مــن التدفقــات املعاكســة، مــام يــؤدي إىل 
تراكــم الديــن العــام وضعــف االســتثامرات يف املنطقــة العربيــة. 
الــذي ال  العاملــي  التجــاري  النظــام  بنيــة  باإلضافــة إىل  هــذا 
يســمح باملواءمــة بــن قــدرات الــدول الناميــة وحجــم اقتصاداتهــا 
مــن جهــة، ودرجــة انفتــاح أســواقها وانخراطهــا يف األســواق 
ــوم  ــي الي ــاري العامل ــام التج ــرى. فالنظ ــة أخ ــن جه ــة م العاملي
ــي  ــة الت ــروب التجاري ــى أن الح ــار، حت ــن االعتب ــة بع ــذ التنمي ال يأخ
ــد  ــى الصعي ــادي ع ــو االقتص ــى النم ــر ع ــذر مبخاط ــهدها تن نش
ــن  ــة م ــدة األمركي ــات املتح ــتفادت الوالي ــد أن اس ــي. فبع العامل
االنفتــاح التجــاري لعقــود، أصبحــت تتجــه اليــوم نحــو الحامئيــة 
ــة  ــتداد املنافس ــن واش ــة كالص ــدول النامي ــض ال ــود بع ــد صع بع
االقتصاديــة  الحوكمــة  نظــام  فــإن  عــام،  وبشــكل  الدوليــة. 
العاملــي ال يســمح باملشــاركة الفعالــة للــدول الناميــة، وهــو 
مــا حــدا اجنــدة 2030 لوضــع مقصــد خــاص بتحســن متثيــل الــدول 
ــن  ــة ضمــن الهــدف 16 م ــة الدولي الناميــة يف املوسســات املالي

ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي اه

4-النظام الرضيبي غري عادل

ــف  ــام إىل تخفي ــكل ع ــه بش ــي تتوج ــة، فه ــة الريبي ــا األنظم أم
عــر  املســتهلكن  عــى  وزيادتهــا  الــركات  عــى  الرائــب 
التنــازالت  تقديــم  إىل  أو  املضافــة،  القيمــة  عــى  الريبــة 
واإلعفــاءات الريبيــة يف ظــل منــوذج تنمــوي اعتمــد بشــكل 
أســايس عــى دور القطــاع الخــاص. كــام تتميــز األنظمــة الريبيــة 
يف العــامل العــريب بضعــف الجبايــة والتهــرب الريبــي، مــام 
يرتبــط جزئيــا بضعــف قــدرات املؤسســات املعنيــة بذلــك وبتزايــد 
حجــم االقتصــاد غــر املهيــكل ألســباب عــدة منهــا سياســات 
هجــرة  الشــبابية،  الطفــرة  النيولراليّــة،  والعوملــة  »االنفتــاح« 
كبــرة،  وافــدة  هجــرة  موجــات  وكذلــك  املــدن،  إىل  األريــاف 

الريعيــة.  االقتصــادات  طبيعــة  اىل  باإلضافــة 

إن تراجــع االيــرادات الريبيــة يزيــد مــن الحاجــة إىل التمويــل 
وتراجــع  الديــون  تراكــم  إىل  بــدوره  يــؤدي  مــام  الخارجــي، 
اإلســتثامرات. وقــد أصبحــت خدمــة الديــن العــام تحتــل جــزءاً كبــراً 
مــن املوازنــة يف عــدد غــر قليــل مــن الــدول العربيــة، يف 
حــن اعتمــدت هــذه األخــرة بشــكل كبــر عــى سياســة التجاهــل 
ــؤ  ــن التنب ــية ال ميك ــات سياس ــى صفق ــامد ع ــة أو االعت واملامطل
بنتائجهــا. إن الرائــب وســيلة يف غايــة األهميــة لحشــد املــوارد 
ــادي  ــاج االقتص ــة واالندم ــاءلة واملواطني ــز املس ــة وتعزي املحلي
ــدر اول  ــي مص ــا ه ــا مب ــل معه ــدل التعام ــه ب ــي. اال ان واالجتامع
ومســتدام للمــوارد وثيــق االرتبــاط بالرؤيــة التنمويــة واالقتصادية 
الوطنيــة يف البلــد املعــن، فإنــه  يتــم اســتخدامها بشــكل حري 
تقريبــا لســد العجز او تحســن التــوازن املايل يف ميزانيــة الدولة. 
انطاقــاً مــن هــذه املعطيــات، تــرز الحاجــة األساســية إلحــداث 
نقلــة نوعيــة يف االنظمــة الريبيــة وفلســفتها يف البلــدان 
ــن  ــة م ــي للدول ــدور التنظيم ــتعادة ال ــك اس ــا يف ذل ــة، مب العربي
أجــل وضــع السياســات التــي تحمــي حقــوق املواطنــن وتحديــدا 

ــروات.  ــادل لل ــع الع ــن التوزي ــة وتؤم ــات املهمش الفئ



الريبيــة  االنظمــة  اهــداف  اىل  املعتمــدة  املقاربــة  ان  كــام 
مبــا هــي وســيلة للجبايــة واعــادة التوزيــع تحتــاج اىل تدقيــق 
مــن حيــث دور الريبــة يف دعــم االقتصــاد وتحفيــز االشــتثامرات 
نحــو القطاعــات االســراتيجية ضمــن اولويــات السياســات الوطنيــة 
املعتمــدة لدعــم االقتصــاد الحقيقــي واملنتــج يف القطاعــات 
ذات القيمــة املضافــة املولــدة لفــرص عمــل والتنافســية العاليــة.

 
5-الحامية االجتامعية مجتزأة

بالنســبة لسياســات الحاميــة االجتامعيــة يف البلــدان العربيــة، 
تبقــى مبعظمهــا تســتند اىل مقاربــة مجتــزأة واســتهدافية بــدالً 
مــن اعتــامد مقاربــة حقوقيــة وشــاملة. فهــي تتألــف عــادة مــن 
»شــبكات أمــان اجتامعــي« وبرامــج مســاعدة اجتامعيــة تقــدم 
حلــوالً آنيــة ومحــدودة وال تســمح بالخــروج الفعــي مــن دائــرة 
الفقــر. كــام تعــاين مــن املحدوديــة يف نطــاق التغطيــة، أي 
ــاً العاملــن غــر النظاميــن والعاطلــن  تســتثني أو ال تنصــف أحيان
عــن العمــل واألطفــال واملســنن واملعوقــن، باإلضافــة إىل 
ــائل  ــذه الوس ــت أن ه ــد ثب ــل. وق ــف التموي ــة وضع ــوء الحوكم س
فجــوة  ردم  يف  وال  الفقــر  تقليــص  يف  تنجــح  مل  واالدوات 
الامســاواة يف املجتمعــات العربيــة، ولكــن ال تــزال املكابــرة هي 
ســيدة املوقــف، وال يــزال الرويــج لهــذه الرامــج املعزولــة عــن 
ــات  ــف توجه ــا يخال ــائد، ومب ــو الس ــاملة ه ــة ش ــات اجتامعي سياس

اجنــدة 2030. 

ــة  ــادرة ارضي ــل مب ــة مث ــة هام ــادرات أممي ــإن مب ــل ف يف املقاب
مــع  تســتحق،  الــذي  االهتــامم  تلقــى  ال  االجتامعيــة  الحاميــة 
ــامد  ــو اعت ــاق نح ــاس لانط ــح كأس ــة تصل ــذه املقارب ــم أن ه العل
ــب  ــا بحس ــم تكييفه ــى ان يت ــع، ع ــاملة للجمي ــة ش ــة حامي انظم
ــات  ــاف اىل الفئ ــا وتض ــة يف منطقتن ــة االجتامعي ــات الحامي اولوي
فئــات  االجتامعيــة  الحاميــة  بأرضيــة  لتغطيتهــا  االولويــة  ذات 

الاجئــن والنازحــن والعــامل الوافديــن. 

قبــل  مــن  تــروج  زالــت  ال  التــي  التقشــف  سياســات  ونتيجــة 
املؤسســات املاليــة العامليــة والتــي اعتمدتها االنظمــة العربية، 
ــم  ــام يت ــامل، ك ــوق الع ــى حق ــاز ع ــو إجه ــوم ه ــري الي ــا يج م
ــل.  ــة العم ــاً هشاش ــي فعلي ــي تعن ــل، والت ــة العم ــج ملرون الروي
ــاص  ــر خ ــة أث ــة اإلجتامعي ــى الحامي ــاق ع ــض اإلنف ــد كان لخف وق
عــى النســاء، اللــوايت حّملــن أعبــاء جديــدة يف أعــامل الرعايــة، 

ــة.  ــاب الدول ــا غي ــي أحدثه ــوة الت ــة الفج نتيج

6-الرشاكة مع املجتمع املدين ضعيفة

يف املنطقــة العربيــة، يــكاد الحــوار الحقيقــي واملأمســس بــن 
رشكاء التنميــة )القطــاع الخــاص، منظــامت املجتمــع املــدين، 
القاعديــة  املنظــامت  االعــام،  وســائل  العامليــة،  املنظــامت 
ومنظــامت الفئــات املهمشــة( أن يغيــب، كــام وتوضــع املعيقــات 
امــام املجتمــع املــدين عندمــا يســعى اىل املســاهمة يف 
رســم السياســات بســبب التقييــد او القمــع الــذي يتعــرض لــه، مــام 
يحــد مــن القــدرة عــى وضــع سياســات تنميــة دامجــة ومتســقة 
وفعالــة. ويعــود ذلــك اىل ضعــف الدميقراطيــة وغيــاب النمــوذج 
التشــاريك يف الحوكمــة، أي غيــاب املشــاركة الحقيقيــة ألصحــاب 
املصلحــة يف اتخــاذ القــرارات وتنفيــذ الرامــج، وغيــاب الحــوار 

ــادر. ــات واملص ــول اىل املعلوم ــة الوص ــي وصعوب االجتامع

7-اشكاليات الرشاكة الدولية 

يعتــر التعــاون التنمــوي بــن مختلــف الــركاء مــن أجــل التنميــة 
إحــدى النقــاط الهامــة جــدا التــي نصــت عليهــا اجنــدة 2030، وهــي 
ــى  ــت ع ــد نص ــة. فق ــداف األلفي ــاء يف أه ــا ج ــرا مل ــل تطوي تحم
الراكــة عــى اســاس »املســؤولية املشــركة ولكــن املتفاوتــة« 
ــد  ــة. وق ــة والنامي ــدول املتقدم ــن ال ــاون ب ــق بالتع ــا يتعل يف م
حصلــت مقاومــة كبــرة يف عــى املســتوى العاملــي لحــر 
ــاد  ــى االبع ــه ع ــض تعميم ــي ورف ــب البيئ ــدأ يف الجان ــذه املب ه

رصاع  مجــال  يــزال  ال  الــذي  االمــر  التنمويــة،  للعمليــة  االخــرى 
دول  وبــن  الناميــة،  والــدول  املــدين  املجتمــع  بــن  مفتــوح 
الشــامل والــركات العامليــة واملؤسســات املاليــة العامليــة. 
ــركاء  ــن ال ــات ب ــب العاق ــادة ترتي ــدأ إع ــذا املب ــي ه ــاً، يعن عملي
عــى مختلــف املســتويات وتوزيــع األدوار واملســؤوليات مبــا 
ــر  ــط كب ــرض لضغ ــة تتع ــدول العربي ــاملة. فال ــة الش ــن التنمي يضم
ــي، وال  ــات الوطن ــز السياس ــى حي ــر ع ــام يؤث ــة، م ــل العومل بفع
يســمح دامئــا باتخــاذ سياســات تدعــم أولويــات التنميــة الوطنيــة، 
مــام يطــرح أهميــة اعــادة النظــر يف العاقــات التــي تحكــم 
ــز  ــر الحي ــة. فتوف ــة التنمي ــق عملي ــي تعي ــي والت ــام العامل النظ
السياســايت يعنــي بالدرجــة االوىل التخلــص مــن املروطيــة 
العمليــة  يف  للمســاهمة  للدولــة  املــايل  الهامــش  وتوفــر 
التنمويــة بشــكل فعــال. ويف حــن لعبــت املســاعدات اإلمنائيــة 
الرســمية دوراً كبــراً يف ســد ثغــرات التمويــل يف مرحلــة مــا، 
ــة  ــر، خاص ــوي يذك ــدور تنم ــام ب ــة القي ــذه املعون ــتطع ه مل تس
بعــد تحــول معظمهــا إىل مســاعدات إنســانية يف ظــل األزمــات، 

ــية.  ــروط سياس ــا ب ــر منه ــاط الكث ــم ارتب وبحك

)اســمها:  تحويليــة  اجنــدة  بأنهــا  نفســها   2030 أجنــدة  تطــرح 
»تحويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030(، ويجب ان 
ينظــر اىل أهــداف التنميــة املســتدامة بكليتهــا ومفرداتهــا مــن 
ــق. وإن  ــن التطبي ــداً ع ــداً ج ــزال بعي ــك ال ي ــور، إال أن ذل ــذا املنظ ه
شــهدنا بعــض التحــول يف خطــاب املؤسســات املاليــة العامليــة، 
ــاج  ــة اإلندم ــف وأولوي ــة والتقش ــة والخصخص فــإن سياســات اللرل
التــي ال زالــت تحكــم املامرســة.  يف النظــام العاملــي هــي 
ويف هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إىل أن االعتــامد عــى القطــاع 
الخــاص، يف حــال كان منتجــاً ومولــداً لفــرص العمــل، ميكــن أن 
ــب دوراً  ــن أن يلع ــه ال ميك ــة، ولكن ــة التنموي ــاهم يف العملي يس

ــة. ــة التنموي ــة الدميقراطي ــن الدول ــاً ع بدي

8-الحوكمة غري الرشيدة

تعتــر الحوكمــة الرشــيدة أساســاً للتنميــة وبنــاء األمــن والســام، 
فقــد نــص الهــدف 16 مــن أجنــدة التنميــة املســتدامة أن »ال أمن وال 
ســلم دون حوكمــة وتنميــة والعكــس صحيــح.« لذلــك، يجــب اعتبــار 
الحوكمــة الرشــيدة ومتفرعاتهــا شــأنا عابــرا ألهــداف التنميــة 
الرشــيدة  الحوكمــة  وتشــمل  التنمــوي.  لإلنجــاز  ورشطــا  كلهــا 
ــز إىل  ــي ترتك ــن، وه ــة واملواط ــن الدول ــة ب ــام، العاق ــكل ع بش
واملســؤولية  واملحاســبة  واملشــاركة  الدميقراطيــة  مبــادئ 
الحوكمــة  وتتطلــب  الجميــع.  وشــمول   )inclusion( والتضمــن 
الرشــيدة أنظمــة نزاهــة وطنيــة، تتضمــن حزمــة مــن القوانــن 
مــا  والفصــل  املجتمعيــة  واملســاءلة  الحوكمــة  تضمــن  التــي 
ــدول  ــدل. إال أن ال ــام والع ــن الس ــاح، وتؤم ــلطات واإلفص ــن الس ب
العربيــة تشــهد زيــادة يف نســبة الفســاد، بنــاء عــى اإلحصــاءات 
التــي تتنــاول نســبة الرشــاوى، وقــد كان أغلبهــا يف قطاعــي 
األمــن والقضــاء. وتشــهد الــدول العربيــة أيضــاً غيــاب اســتقال 
واملســاءلة  للمحاســبة  آليــة  وجــود  مــن  يعنيــه  مبــا  القضــاء، 
ومتابعــة الشــكاوى وقــادرة عــى حاميــة الفئــات املهمشــة. إذ 
ــام  ــان م ــم االحي ــة يف معظ ــة القضائي ــييس املنظوم ــري تس يج
ــتور  ــة االدارة والدس ــا يف مراقب ــا ملهامه ــى أدائه ــس ع ينعك
واملاليــة. هــذا باإلضافــة إىل عــدم شــفافية حوكمــة القطــاع 
ــة، خاصــة  ــه وبــن الدول الخــاص يف الــدول العربيــة والعاقــة بين
يف ظــل ضعــف الدولــة أمــام القطــاع الخــاص والــركات الكــرى 
مــن جهــة، وعــدم وجــود آليــات للتبليــغ عــن الفســاد ومتابعــة 
الشــكاوى مــن جهــة أخــرى. وهــذا ينطبــق بشــكل أســايس عــى 

ــام.  ــاص والع ــن الخ ــن القطاع ــراكات ب ال

وتتطلــب الحوكمــة الرشــيدة وجــود أنظمــة انتخابيــة دميقراطيــة، 
تتيــح مشــاركة النســاء والشــباب، كــام وجــود برملانــات تســائل 
وميكــن مســاءلتها. ويف هــذا الســياق، يجــب الحديــث عــن أهميــة 
ضــامن الحريــات لإلعــام، يف ظــل ازديــاد اعتقــاالت الصحافيــن أو 
ــة  ــر البيئ ــام ان توف ــات. ك ــول اىل املعلوم ــق الوص ــم، وح قتله
ــة،  ــة األهمي ــر يف غاي ــه أم ــدين وإرشاك ــع امل ــة للمجتم املمكن



ــد  ــاع الوحي ــي والقط ــب الفع ــو الرقي ــدين ه ــع امل ــون املجتم ك
ــة. ــه اال الرقاب الــذي ال مصلحــة ل

إال أن الحوكمــة ليســت أزمــة إداريــة فقــط وال هــي محصــورة 
بالنطــاق الوطنــي. فالنقــاش يف مشــكات الحوكمــة ال ميكــن 
أن ينفصــل عــن بنيــة النظــام العاملــي الــذي يــؤدي بشــكل كبــر 
اىل انتشــار رأســاملية املحاســيب ال بــل التوجــه عامليــا نحــو تعــزز 
حســب  عــى  اإلرثيــة(   - )العائليــة  الباترميونياليــة  الرأســاملية 
الرأســاملية التــي تعــي مــن قيمــة العمــل واملبــادرة والكفــاءة، 
باإلضافــة إىل ازديــاد مديونيــة الــدول الناميــة. كــام ان ضيــق الحيــز 
السياســايت املتــاح للــدول الناميــة نتيجــة هــذه البنيــة العامليــة 
ــب  ــى ترتي ــا ع ــدول وقدرته ــيادة ال ــى س ــارش ع ــكل مب ــر بش يؤث
سياســاتها بحســب أولوياتهــا الوطنيــة. وهــذا يــؤدي بــدوره إىل 
رضب آليــات املســاءلة واملحاســبة واللجــوء مــن جديــد إىل آليــات 

ــة.  ــاءلة الخارجي املس

ومــن الــروري أيضــاً الحديــث عــن الفســاد البنيــوي يف األنظمــة 
ــح نقــاش أكــر جذريــة حــول مفهــوم الفســاد ومــا  العربيــة، وفت
النقاشــات يف اطــار  الــذي يجتــذب معظــم  يعنيــه. فالفســاد 
أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 هــو إســاءة اســتعامل الســلطة 
ــتوجب  ــام يس ــلطة، م ــراد يف الس ــل أف ــن قب ــة م ــوال العام واألم
وضــامن  القضــاء  اســتقالية  وتعزيــز  ناجعــة  مؤسســات  بنــاء 
الشــفافية واملســاءلة. إال أن الفســاد املوجود يف معظم الدول 
ــم  ــت نظ ــاً. إذ أصبح ــاً ومأمسس ــاداً بنيوي ــوم فس ــات الي ــة ب العربي
سياســية وعاقــات اقتصاديــة بأكملهــا خارجــة عــن املســاءلة، بــل 
ــس  ــواة تؤس ــه ون ــم اتباع ــياً يت ــاً أساس ــاد منط ــات الفس ــاً ب وأحيان
ــايس  ــب األس ــو الجان ــذا ه ــة، وه ــن والدول ــن املواط ــة ب للعاق
ــد  ــع الي ــا وض ــروري هن ــن ال ــة. وم ــة بالغنامئي ــف الدول ــن وص م
عــى الطابــع الســيايس للفســاد، أي ارتباطــه بطبيعــة الدولــة 
اإلداري  أو  التقنــي  الطابــع  فقــط  وليــس  الحوكمــة،  وانظمــة 
الــذي ميكــن مواجهتــه باآلليــات املوجــودة أساســاً. كــام علينــا ان 
نضيــف ان مشــكلة الفســاد ال تنحــر يف املســتوى الوطنــي بــل 
تطــال اآلليــات واملؤسســات العامليــة عــى اختافهــا، كــام بينــت 
ــام  ــا نظ ــفت خباي ــي كش ــا الت ــال – اوراق بانام ــبيل املث ــك – س ذل
التهــرب الريبــي عــى النطــاق العاملــي. وقــد بينــت العديــد مــن 
املؤسســات األجنبيــة مثــاً أنهــا جهــات فاعلــة يف الفســاد، خاصــة 

ــات. ــن النزاع ــة م ــدول الخارج يف ال

9-اقصاء النساء

ــية  ــاركة السياس ــدالت األدىن للمش ــة املع ــدان العربي ــجل البل تس
ــت  ــة صادق ــدول العربي ــن أن كل ال ــاء، ويف ح ــة للنس واالقتصادي
عــى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ال 
تــزال التحفظــات عــى موادهــا متنــع تحقيــق العدالــة بــن النســاء 
والرجــال عــى املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس. 
ويعــود ذلــك بشــكل أســايس إىل الثقافــة األبويــة التــي تقــوم 
عــى اإلقصــاء املمنهــج للنســاء )والشــباب واملراهقــن وكل مــن 
يجــري اســتضعافهم يف املجتمــع(. فهنــاك محــاوالت ممنهجــة 
لنفــي النســاء مــن املجــاالت السياســية واالقتصاديــة، وإن تــم 
إرشاكهــن، يتــم ذلك بشــكل بســيط وشــكي بغيــة إضفــاء الرعية 
عــى نظــام ال يــزال أبويــاً يف جوهــره. ويف حــن يتــم اســتغال 
طاقــات النســاء، ســواء يف املجــال االقتصــادي حيــث يوفــرن 
العمــل املنــزيل والرعــايئ غــر املأجــور واليــد العاملــة الرخيصــة 
الســيايس،  املجــال  يف  أو  الانظامــي،  االقتصــاد  يف  خاصــة 
حيــث شــاركن يف االحتجاجــات واملظاهــرات، اال انــه غالبــاً مــا يتــم 
إقصاؤهــن مــن مواقــع صنــع القــرار. ويف حــن كان هنــاك جهــود 
إللغــاء التمييــز مــن القوانــن وإدخــال قوانــن لحاميــة املــرأة 
مــن العنــف، ال تــزال هنــاك فجــوة بــن التريــع والتطبيــق، يعــود 
أساســها إىل انتشــار العقليــة والثقافــة األبويــة، واىل عــدم 
جديــة الســلطات يف تنفيــذ تعهداتهــا ووعودهــا. وتجــدر اإلشــارة 
تنحــر فقــط يف  الثقافــة األبويــة اإلقصائيــة ال  إىل أن هــذه 
ــمل  ــل تش ــع، ب ــن يف املجتم ــاء ومكانته ــوق النس ــل بحق ــا يتص م
فئــات اخــرى ايضــا وهــي عابــرة ملختلــف القضايــا االجتامعيــة 

ــوة  ــد الق ــة متجي ــل ثقاف ــخ بفع ــة، وترس ــية واالقتصادي والسياس
ــف.  والعن

الفجــوات  كافــة  مــع  الجندريــة  الفجــوة  تتداخــل   ان  ويحصــل 
ــى  ــواء ع ــز س ــن التميي ــرى م ــب أخ ــل جوان ــى متث ــرى، والت األخ
أســاس الديــن أو الطائفــة أو املوقــع الجغــراىف أو الطبقــة أو 
غــره.  وكلــام كانــت املــرأة منتميــة ألكــر مــن فجــوة مــن فجــوات 
التمييــز  كان الوضــع أكــر ســوء. ولذلك، مــن الــروري التعامل مع 
قضايــا املســاواة بــن النســاء والرجــال وحقــوق املــرأة االنســانية 
كقضايــا عابــرة للقطاعــات، وليــس كبنــد زائــد عــى أجنــدة التنميــة. 
فمعظــم النقاشــات املتعلقــة باملســاواة الجنوســية ومتكــن 
النســانء يف إطــار أجنــدة التنميــة املســتدامة اليــوم تنحــر يف 
ــن  ــاء القوان ــات وإلغ ــية يف املؤسس ــة الجنوس ــم املقارب تعمي
التمييزيــة ووضــع برامــج محــدودة النطــاق لتمكــن املــرأة عــى 
ــية.  ــاركة السياس ــتوى املش ــى مس ــادي وع ــتوى اإلقتص املس
إال أنــه قــد بــات مــن الــروري اليــوم الحديــث عــن إدمــاج منظــور 
املســاواة بــن الجنســن بشــكل عميــق ومتســق يف الرؤيــة 
ــة  ــة االقتصادي ــات البنيوي ــتوعب املعيق ــو يس ــى نح ــة، ع التنموي
واالجتامعيــة التــي تحــول دون وصــول النســاء اىل املــوارد بشــكل 

ــف.  ــع والعن ــة للقم ــّن عرض ــال وتبقيه ــل للرج مامث

خاصــًة، مل يعــد باالمــكان التغــايض عــن اجتــزاء التعامــل مــع هــذه 
املســألة يف البلــدان العربيــة، وتحديــداً مل يعــد ممكنــا االســتمرار 
بتجاهــل التصــدي للجــذور الثقافيــة واالجتامعيــة الثقافيــة للتمييز 
التــي  األولويــة  يعطــى  أن  يجــب  البعــد  هــذا  إن  النســاء.  ضــد 
يســتحقها عــى أجنــدة منظــامت املجتمــع املــدين التنمويــة 
ــى  ــل ع ــة للعم ــة فعال ــع خط ــب وض ــام يج ــا. ك ــة كله والحقوقي
تحويــل حقيقــي يف الثقافــة االبويــة والذكوريــة الســائدة التــي 
يتــم التــذرع بهــا للتغطيــة عــى التقاعــس عــن تنفيــذ االلتزامــات 
الحكوميــة )وغــر الحكوميــة( إلعــامل حقــوق املــرأة كافــة، بحجــة 
احــرام الثقافــة الشــعبية والعــادات ومــا إىل ذلــك. إن البعــد 
الثقــايف واإلجتامعــي – الثقــايف هــو مدخــل رئيــي لعملنــا 
عــى التحويــل املجتمعــي لتجــاوز الثقافــة االبويــة اللصيقــة 
ــق  ــي تعي ــا، والت ــة له ــة والداعم ــر الدميقراطي ــم غ ــم الحك بنظ

ــا.  ــكل ابعاده ــة ب التنمي

10-التنمية االقصائية

ــاين  ــت تع ــريب ال زال ــامل الع ــة يف الع ــة الحالي ــود التنمي إن جه
مــن اســتبعاد رشائــح عديــدة مــن املجتمــع يف العمــل التنمــوي، 
وليــس فقــط النســاء. تجــدر اإلشــارة إىل أن االقصــاء والتهميــش 
ــه الشــباب واالشــخاص ذوي االعاقــة  املضاعــف الــذي يعــاين من
ــات الســكانية قليلــة  والفئــات املهمشــة والضعيفــة وبعــض الفئ
العــدد او املســتضعفة )التــي يطلــق عليهــا عــادة اســم االقليات(، 
تشــكل انتهــاكا لحقــوق االنســان ومعيقــا للعمليــة التنمويــة يف 
املنطقــة ويشــمل اثرهــا الســلبي املجتمــع كلــه. إن أجنــدة 2030 
نصــت عــى عــدم اســتثناء أحــد )leave no one behind(، أي وصول 
كافــة الفئــات واالفــراد اىل املســتوى عينــه مــن التنميــة والرفــاه. 
ــي  ــي تعن ــة الت ــة الدامج ــة التنمي ــى أهمي ــديد ع ــك تش ويف ذل
ــط  ــا يف التخطي ــة وإرشاكه ــة كل فئ ــات وخصوصي ــاة احتياج مراع
واتخــاذ القــرار والتنفيــذ واملراقبــة، ألن الدمــج ال يقتــر فقــط 

عــى إزالــة العوائــق أمــام الفئــات املهمشــة مــن األجنــدة. 
 



ثالثًا: التوصيات

1-توصيات عامة : 

عىل مستوى أهداف التنمية املستدامة 2030

•التأكيــد عــى اعتبــار البعديــن الثقــايف والســيايس مكونــن 
رئيســن يف العمليــة التنمويــة وملفهــوم التنميــة البريــة 
املســتدامة اىل جانــب االبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة  والبيئيــة.

 
ــاول األســباب  ــة تنمويــة شــاملة متعــددة االبعــاد تتن ــاع مقارب •اتب
الجذريــة ملشــاكل املنطقــة وال تكتفــي مبعالجــة النتائــج. إن هــذه 
ــاء عــى املــوارد والقــدرات التــي  املقاربــة يتطلــب تنفيذهــا البن
ــرايث  ــايف وال ــى الثق ــكل الغن ــة ويش ــة العربي ــا املنطق تختزنه
والقــدرات البريــة فرصــاُ مهمــة يجــب االســتناد عليهــا يف مجــال 

التخطيــط التنمــوي.

عىل مستوى االسرتاتيجيات الوطنية

•وضــع خطــط واســراتيجيات تنمويــة وطنيــة ومتابعــة العمل حتى 
التنفيــذ، وتحديــد األولويــات واملــؤرشات وفقــاً للســياق الوطنــي 
مبســتوى  مسرشــدة  وشــفافة  تشــاركية  عمليــة  خــال  مــن 
طمــوح أهــداف التنميــة املســتدامة العامليــة وغاياتهــا، لكــن مــع 

أخــذ الظــروف الوطنيــة بعــن االعتبــار. 

خــارج  الوطنيــة  الخطــط  يف  التكامــل  تحقيــق  عــى  •العمــل 
املنهــج القطاعــي واتبــاع نهــج متكامــل يف جهــود التنميــة 
الوطنيــة، وهــذا يتطلــب العمــل بشــكل عابــر لألهــداف واملرامــي 
ــا  ــة يف م ــة القامئ ــات املوضوعي ــن الرابط ــث ع ــردة، والبح املنف
بينهــا عــى أن ال يــؤدي ذلــك إىل الركيــز عــى بعــض األهــداف/

ــرى.  ــل أخ ــات وتجاه القطاع

ــل اإلدارات ويف  ــوزارات وداخ ــن ال ــاون ب ــيق والتع ــز التنس •تعزي
عــى  وكذلــك  العامــة،  للسياســات  الــكي  التامســك  تحقيــق 

مســتوى الهيئــات االقليميــة. 

•وضــع اطــار مؤسســايت فعــال وتشــاريك وقــادر عــى التنســيق 
ــع  ــط ووض ــف بالتخطي ــة يكل ــات املعني ــف الجه ــع مختل ــوار م والح
ــو  ــق نح ــدم املحق ــد التق ــا ورص ــة تنفيذه ــراتيجيات ومتابع االس

ــتدامة.  ــة املس ــداف التنمي ــذ أه تنفي

توصيات مرتبطة بالتحديات :   -2

بشأن األزمات والحروب واإلحتالل

•التأكيــد عــى أن العمــل عــى التنميــة يتطلــب مناخــاً مــن الرخــاء 
والســام، مــام يســتوجب وقــف الحــروب والنزاعــات املســلحة 
وتحقيــق االســتقرار وإنهــاء التدخــات األجنبيــة يف دول اإلقليــم، 
ــؤوليتها  ــام مبس ــدة يف القي ــم املتح ــى دور األم ــديد ع والتش

ــم. ــات اإلقلي ــن ملجتمع ــلم األم ــيخ الس ــز وترس يف بتعزي

•إدراج هــدف إنهــاء اإلحتــال اإلرسائيــي بشــكل واضــح مــن ضمــن 
أهــداف الــركاء التنمويــن مــع وضــع مهلــة زمنيــة إلنهائــه. 

املنطقــة  لشــعوب  املصــر  بتقريــر  بالحــق  االعــراف  •رضورة 
القامئــة. الراعــات  ظــل  يف  أســايس  كمبــدأ  واعتــامده 

وترســيخ  النزاعــات،  لحــل  ســلمية  مقاربــات  اعتــامد  •رضورة 
ودعــم  القانــون،  وتعزيــز ســيادة  االنتقاليــة،  العدالــة  مبــادئ 
تحــول دميقراطــي مــن أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة، مــع اعتــامد 
لألوضــاع  الجذريــة  االســباب  تتنــاول  التــي  الشــاملة  املقاربــات 
غــر املســتقرة يف املنطقــة والتــي ترتبــط بابعــاد سياســية 
ــارش  ــكل مب ــس بش ــي تنعك ــة والت ــة وثقافي ــة واجتامعي واقتصادي

عــى املســار التنمــوي.

•اعتــامد الحــوار كوســيلة ملعالجــة الخافــات وإيجــاد الحلــول 
املناســبة لــكل األطــراف.

•دعــوة كل مــن االمــم املتحــدة ولجامعــة الــدول العربيــة اىل 
مواصلــة جهــود دعــم معالجــة موضــوع النازحــن والاجئــن مــن 
خــال مقاربــة تؤمــن حقوقهــم وكرامتهــم وتأخــذ بعــن االعتبــار 
تهميشــا  األكــر  الفئــات  وتحديــدا  منهــم،  فئــة  كل  خصوصيــة 
وبخاصــة النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي األعاقــة، نظــراً ملــا له 
ــادي. ــي واالقتص ــيايس واالجتامع ــتقرار الس ــى االس ــار ع ــن اث م

 
•الركيــز عــى إعــادة إعــامر املجتمعــات وليــس فقــط البنــى 
التحتيــة، فالنزاعــات قــد تكــون فرصــة لبنــاء حقيقــي للمجتمــع 
الــدول  قــدرة  لتعزيــز  جديــدة  آليــة  وتنــاول  حقيقيــة،  ودولــة 
واملجتمعــات عــى النهــوض وتجــاوز االزمــات، وتوفــر متطلبــات 
ــادة  ــط إع ــاريع وخط ــى ان مش ــد ع ــع التأكي ــية. م ــاة األساس الحي
اإلعــامر يجــب ان تراعــي االولويــات الوطنيــة مــن دون تدخــات 
ــذ  ــع يف تنفي ــاركة املجتم ــى مش ــد ع ــة، والتأكي ــة مسيس خارجي

ــامر. ــادة اإلع ــج إع برام

•إعــادة صياغــة املصطلحــات واملفاهيــم املســتخدمة يف قضايــا 
النــزاع والراعــات والحــروب ورضورة مراعــاة اســتخدامها يف 

توصيــف حــاالت التــي تعــاين منهــا بلــدان اإلقليــم.

بنــاء عــى املناقشــات واملدخــات التــي جــرت خــال االجتــامع االقليمــي، ومــن خــال ورش العمــل املتخصصة توصــل املنظامت املشــاركة 
يف االجتــامع االقليمــي اىل مجموعــة مــن التوصيــات التــي ترفــع اىل الــركاء التنمويــن بشــكل عــام واىل صانعــي السياســات بشــكل 
خــاص بهــدف الدفــع قدمــا يف جهــود اجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 ومواجهــة التحديــات العديــدة واملركبــة التــي يواججهــا االنســان 

يف املنطقــة العربيــة. وقــد تــم تقســيم التوصيــات اىل توصيــات عامــة وتوصيــات موضوعيــة مرتبطــة بالتحديــات األساســية.



بشأن األطر التجارية واالستثامرية

•العمــل عــى سياســات وطنيــة تســهم يف التحــول مــن االقتصاد 
الغنامئــي والريعــي اىل االقتصــاد املنتــج واملتنــوع ال ســيام عــر 
دعــم الصناعــات الناشــئة، واعتــامد سياســة انتاجيــة تعــزز القــدرات 

الوطنيــة وتخلــق ميــزات تنافســية.

•التحــول الجــذري يف مقاربــة السياســات التجاريــة واالســتثامرية 
االنفتــاح  اىل  العــادل  غــر  التجــاري  النمــوذج  مــن  للخــروج 
االســراتيجي الــذي يتــواءم مــع السياســات االقتصاديــة الوطنيــة 

وأولوياتهــا االنتاجيــة. 

•التأكيــد عــى مفهــوم الحــق يف التنميــة مــن خــال الحــق يف 
ــارات  ــار مس ــق يف اختي ــة والح ــوارد الطبيعي ــى امل ــيطرة ع الس

ــة. ــي املامئ ــادي واإلجتامع ــو اإلقتص النم

ــي واالداري  ــيايس والتنظيم ــة الس ــدور الدول ــار ل ــادة اإلعتب •إع
وكفاعــل رئيــي يف عمليــة التنميــة ال ســيام يف مجــال احــرام 
ورؤوس  املســتثمرين  وإلــزام  وحاميتهــا  املواطنــن  حقــوق 

ــة. ــر الروري ــن والتداب ــر والقوان ــوال باملعاي االم

•تنظيــم دور القطــاع الخــاص يف العمليــة التنمويــة واعتــامد 
آليــة دوليــة ملزمــة لضبــط مامرســاته تنطلــق مــن معايــر حقــوق 

ــان. اإلنس

ــة  ــل حامي ــن أج ــة م ــاً يف التنمي ــة وطني ــراف الريك ــاون االط •تع
ــة  ــن العومل ــوط م ــرض لضغ ــذي يتع ــي ال ــات الوطن ــز السياس حي

ــة. ــة الوطني ــراتيجيات التنمي ــاح اس لنج

•رضورة وجــود سياســات اقليميــة تشــجع السياســات نحــو التنميــة 
ــة  ــات كل دول ــع احتياج ــاءم م ــة وتت ــطة االمنائي ــم االنش ــا يدع مب
الئــق  عمــل  فــرص  خلــق  يف  وتســاهم  وســوقها  ومواردهــا 

ومســتدام.

•رضورة التفكــر بساســل قيمــة االنتــاج االقليميــة مبــا يســمح 
بانتقــال اليــد العاملــة بــن الــدول حســب العــرض ويعــزز القــدرات 
االنتاجيــة ويخفــف من املنافســة ويســاهم يف توســيع االســواق 

وانتقــال الســلع.

•الضغــط والتحــرك ليكــون النظــام العاملــي التجــاري موجهــاً نحــو 
التنميــة وتقييــم لآلثــار املرتبــة عــن االتفاقيــات التجاريــة الحاليــة 

واملزمــع ابرامهــا عــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتامعــي.

بشأن السياسات الرضيبية

يجــوز  ال  رئيســية  وظائــف  اربــع  الريبــي  للنظــام  ان  اعتبــار 
ــة بــن  اغفــال احدهــا هــي التاليــة: اعــادة التوزيــع باتجــاه العدال
املواطنــن؛ تحفيــز النشــاط االقتصــادي؛ توفــر مــوارد ماليــة 

وطنيــة للتنميــة واملوازنــة العامــة؛ بنــاء املواطنــة.

•تطبيــق الرائــب التصاعديــة ملعالجــة حــاالت انعــدام العدالــة مع 
تحقيــق عائــدات بطريقــة منصفــة، وتحصيــل نســبة مئويــة أعــى 
مــن املداخيــل املرتفعــة مقارنــة باملداخيــل املتدنيــة، وتخصيــص 

املــوارد املحرَّكــة ملنفعــة الفئــات األكــر حرمانــاً يف املجتمــع. 

•تعزيــز مبــدا العدالــة الريبيــة والتــوازن بــن الرائــب املفروضــة 
عــى االفــراد عــى شــكل رضائــب عــى الدخــل ورضائــب عــى 
الــركات  عــى  املفروضــة  والرائــب  جهــة  مــن  املشــريات 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــة م ــتثامرات الضخم واالس

ــم  ــة، ولج ــات الريبي ــة والجن ــة التمييزي ــز الريبي ــاء الحواف •إلغ
رؤوس  وفــرار  للحــدود  عابــرة  رشكات  مــن  الريبــي  التهــرب 
األمــوال مــن خــال التهــرب الريبــي. يجــب الــزام الــركات الكرى 
باإلبــاغ املنتظــم مبســتحقاتها الريبيــة، إىل جانــب تأثراتهــا يف 

ــان. ــوق اإلنس ــتدامة وحق ــة املس التنمي

•اعــادة هيكلــة الريبــة عــى القيمــة املضافــة لتخفيــف العــبء 
ــة  ــة املضاف ــى القيم ــب ع ــادة الرائ ــعبية وزي ــات ا لش ــن الفئ ع

ــات. ــتهاك الكاملي يف اس

•زيــادة الشــفافية املاليــة العامــة عــى املســتوى الوطنــي مبــا 
يضمــن الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة بجباية الرائب وســبل 
إنفــاق العائــدات. يجــب تحقيــق ذلــك مــن خــال أطــر تريعيــة 
تضمــن الوصــول إىل املعلومــات وتعــزز وعــي املواطــن وفهمــه 

لشــفافية املاليــة العامــة.

بشأن سياسات الحامية االجتامعية

•االنتقــال مــن مفهــوم الرعايــة واالســتهداف اىل املفهــوم 
الحقوقــي الدامــج يف الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة فالــدول 
ملزمــة قانونــا بتأســيس نظــم للحاميــة االجتامعيــة الشــاملة، 
مــن خــال عقــد اجتامعــي جديــد يعــرف بالحاميــة االجتامعيــة 
ــع  ــروة. م ــع وال ــادة التوزي ــائل اع ــرز وس ــد أب ــاين وأح ــق إنس كح
ــاق  ــاميل اإلنف ــن إج ــي م ــاق االجتامع ــبة اإلنف ــادة نس رضورة زي
الحكومــي، عــى ان يتــم ربــط خطــط اإلصــاح باعتــامد وتنفيــذ 

سياســة اجتامعيــة شــاملة ومتكاملــة

•دعــوة املجتمــع الــدويل اىل التمســك مببــادرة أرضيــات الحامية 
الدامجــة  الحقوقيــة  املقاربــة  مــن  تنطلــق  التــي  االجتامعيــة 
ــزام بتقديــم املســاعدة املاليــة الكافيــة والدعــم التقنــي  وااللت
، بــدالً مــن مقاربــات مجــزأة للحاميــة االجتامعيــة عــى املســتوى 

ــي. الوطن

لتحديــات  يســتجيب  مبــا  االجتامعيــة  الحاميــة  ارضيــة  •تكييــف 
املنطقــة، وذلــك باضافــة الاجئــن والنازحــن والعــامل الوافديــن 
اىل الفئــات التــي يجــب ان تشــملها حزمــة الحاميــة الرئيســية مــن 

ــبة. ــراءات مناس ــال اج خ
 

بشأن سياسات العمل 

ــة  ــع والزراع ــي التصني ــر قطاع ــة وتطوي ــارات االنتاجي ــز الخي •تعزي
ــة  ــة ودامج ــتدامة والئق ــل مس ــرص عم ــد ف ــى تولي ــن ع القادري
يف إطــار العمــل عــى منــوذج تنمــوي جديــد، وتشــجيع اعتــامد 
بدائــل اقتصاديــة جديــدة مــن ضمنهــا االقتصــاد التضامنــي وزيــادة 

ــي. ــل القوم ــاهمته يف الدخ مس

•تطبيــق معايــر العمــل الائــق التــي التزمــت بهــا الــدول العربيــة 
والتــي تتضمــن تأمــن الحــق بالعمــل وتامــن رشوط وظــروف 
ــن  ــايب ومتك ــل النق ــق يف التمثي ــة الح ــة، وحامي ــدالت مامئ وب
ــة  ــات العام ــم السياس ــة يف رس ــاركة الفعلي ــن املش ــات م النقاب
ويف الحــوار االجتامعــي املتعــدد االطــراف. مــع التأكيــد عــى 
رضورة تأمــن رشوط العمــل الائــق للعــامل املهاجريــن مــن واىل 

ــة. ــدول العربي ال

•إعــادة تعريــف ســوق العمــل باملجمــل واعــادة صياغــة تعريــف 
ــودة  ــات املوج ــل النزاع ــل، يف ظ ــوة العم ــى ق ــاء ع ــة بن البطال
يف املنطقــة ومــا يلحقهــا مــن ارتفــاع حجــم موجــات اللجــوء 
وعــدم مرونــة قوانــن الهجــرة يف املنطقــة، باإلضافــة اىل 
ارتفــاع حجــم البطالــة بــن صفــوف الشــباب، األمــر الــذي انعكــس 
ــل  ــة العم ــع رشيح ــال توس ــن خ ــل م ــوق العم ــى س ــارشة ع مب
ــراً  ــكل خط ــا يش ــي مب ــل النظام ــاب العم ــى حس ــي ع ــر النظام غ

ــة. ــة اإلجتامعي ــات الحامي ــى ارضي ع

•تبنــي أطــر وسياســات وبرامــج تعمــل عــى تأمــن فــرص متكــن 
ــن  ــة، م ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــة فئ ــة، وبخاص ــات املهمش الفئ
ــات  ــرام اإلمكاني ــدأ اح ــى مب ــم ع ــل قائ ــوق عم ــاج يف س االندم
الفرديــة للعاملــن واملنتجــن، وذلــك عــى أســاس دور هــذه 

ــة. ــة االقتصادي ــاج والتنمي ــة اإلنت ــي يف عملي ــة الحتم الفئ



بشأن التعاون التنموي عى املستوى الوطني

املســتوى  عــى  املــدين  املجتمــع  لــدور  اإلعتبــار  •إعــادة 
مجموعــة  تؤمــن  متكينيــة  بيئــة  توفــر  خــال  مــن  الوطنــي 
الــروط القانونيــة والتنظيميــة والسياســية التــي تؤثــر عــى 
ــه  ــة اىل رضورة ارشاك ــدين، باالضاف ــع امل ــاط املجتم ــدرة ونش ق
ــة  ــج واملتابع ــات والرام ــذ السياس ــم وتنفي ــل تصمي يف كل مراح

واملراجعــة.

مــن  افراغهــا  وعــدم  اســتقاليتها  وحاميــة  النقابــات  •إرشاك 
ــبيل  ــه يف س ــوم ب ــذي تق ــام ال ــا اله ــال دوره ــا واغف مضمونه
تحقيــق التنميــة، وإرشاك املنظــامت القاعديــة األخــرى املمثلــة 

للفئــات املهمشــة تحديــدا.

العمليــة  يف  األســايس  الخــاص  القطــاع  دور  عــى  •اإلضــاءة 
التنمويــة  خاصــة يف مجــاالت اإلســتثامر واإلنتــاج لتوليــد فــرص 
عمــل مــع الركيــز عــى  رضورة التنبــه اىل مخاطــر الــراكات بــن 
ــة  ــات العام ــف املؤسس ــل ضع ــاص يف ظ ــام والخ ــن الع القطاع
يف البلــدان العربيــة، مــام يــؤدي اىل اختــال التــوازن يف هــذه 
الــراكات لصالــح القطــاع الخــاص ويعــرض حــق املواطــن بالحصــول 
ــة  ــعار الخدم ــاع اس ــبب ارتف ــاك، بس ــة لانته ــات العام ــى الخدم ع
ــات  ــى املوازن ــة ع ــة ضخم ــاء مالي ــل أعب ــه أو تحمي ــة جودت او قل

ــة. العام

•فتــح حــوار مــع الحــركات اإلجتامعيــة والتشــبيك معهــا، نظــراً 
ــل  ــة يف ظ ــود التنمي ــم جه ــعبية لدع ــدة ش ــود قاع ــة وج ألهمي
تركــز عمــل منظــامت املجتمــع املــدين يف املــدن وعــى قضايــا 
محــددة قــد ال تكــون يف صلــب مطالــب الحــركات اإلجتامعيــة، ويف 
ظــل إفــراغ النقابــات مــن مضمونهــا يف الكثــر مــن الــدول العربيــة 

بحيــث مل تعــد قــادرة عــى القيــام بدورهــا املطلبــي.

بشأن التعاون التنموي عىل املستوى اإلقليمي

الصعيديــن  عــى  الراكــة  مفهــوم  أهميــة  عــى  •التأكيــد 
ــات  ــن حكوم ــة )م ــاب املصلح ــع أصح ــن جمي ــدويل ب ــي وال الوطن
ــة  ــة فعلي ــون الراك ــى ان تك ــاص( ع ــاع خ ــدين وقط ــع م ومجتم
ــع  ــن جمي ــس ب ــوار املأمس ــى الح ــد ع ــكلية، وتعتم ــت ش وليس

األطــراف. 

ترعــى هكــذا حــوارات  التــي  •تعزيــز دور املؤسســات واألطــر 
ومــن ضمنهــا املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي بجامعــة الــدول 
العربيــة وذلــك يف ظــل تحــول العــامل مــن نظــام عاملــي احــادي 
القطبيــة اىل نظــام عاملــي يتكــون مــن نظــم إقليميــة متعــددة، 
يعتمــد بــدوره عــى توجيــه التمويــل املــروط مبــا يتناســب مــع 
ــكل  ــروف الخاصــة ل ــار الظ ــن يف االعتب ــدة املانحــن غــر اخذي اجن

ــتدامة 2030. ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــة يف تنفي دول

ــع  ــامت املجتم ــريب ملنظ ــد الع ــذ العق ــل لتنفي ــة عم ــداد خط •إع
 ،2015 ديســمر  يف  اعتــامده  تــم  الــذي   )2026-2016( املــدين 
مبشــاركة الخــراء املعنيــن مــن منظــامت املجتمــع املــدين 
العربيــة، والخــراء الدوليــن واالقليميــن. وذلــك لــإلرساع يف 
ــامت  ــريب ملنظ ــد الع ــة بالعق ــج املدرج ــطة والرام ــذ األنش تنفي
املجتمــع املــدين، مــع التأكيــد عــى رضورة ارشاك منظــامت 
العربيــة  املــدين  املجتمــع  وهيئــات  وشــبكات  واتحــادات 
واالقليميــة والدوليــة يف هــذه االنشــطة- كــون هــذا العقــد 
العربيــة  املــدين  املجتمــع  منظــامت  لدعــم  خصيصــا  اعتمــد 

التنميــة املســتدامة 2030. اهــداف  تنفيــذ  العاملــة عــى 

ــائل  ــول وس ــق ح ــاء تواف ــة لبن ــة إقليمي ــاد آلي ــى إيج ــل ع •العم
االلتزامــات  وتفعيــل  اإلقليمــي  املســتوى  عــى  التمويــل 
والوعــود وذلــك مــن خــال ارشاك القطــاع الخــاص العــريب ليحــل 
محــل التمويــل االجنبــي، مــع التشــديد عــى التزامــه باملســؤولية 

االجتامعيــة والبيئيــة وبحقــوق االنســان.

ــة  ــال املعرف ــي يف مج ــاون اإلقليم ــة التع ــى أهمي ــد ع •التأكي
والتكنولوجيــا مبــا يقلـّـل الكلفــة ويزيــد الفعاليـّـة ويســاهم بتعزيــز 

مبــدأ الشــفافية.

بشأن التعاون التنموي عىل املستوى العاملي 

كفاءتهــا  ورفــع  املــدين  املجتمــع  منظــامت  قــدرات  •دعــم 
اســطنبول  ملبــادئ  وفقــا  التنمــوي  العمــل  عــي  قدرتهــا  و 
ــات التــي تقابلهــا. ــام بأدوارهــا وملواجهــه التحدي ودعمهــا للقي

•بنــاء رشاكــة دوليــة حقيقيــة تقــوم عــى النديــة واالحــرام 
ــوق  ــة الحق ــزام مبنطوم ــيايس وااللت ــي والس ــج االجتامع والدم

وتوجهــات االجنــدة العامليــة ومرجعيتهــا. 

مــن  مزيــد  تحقيــق  بغيــة  الناميــة  الــدول  قبــل  مــن  •الضغــط 
الشــفافية والدميقراطيــة واملشــاركة مــع توفــر امكانيــة ناجحــة 
وفعالــة للوصــول اىل املعلومــات ومراجعــة نظــام التصويــت مبــا 
يف ذلــك يف املؤسســات املاليــة الدوليــة مبــا يزيــد مــن فعالية 

ــات.  ــذه املؤسس ــرارات ه ــة يف ق ــدول النامي ــر ال ــل وتأث متثي

بشأن الحوكمة

•اعتــامد أنظمــة نزاهــة وطنيــة شــاملة تضمــن مبــادئ الحوكمــة 
يف أعمــدة الدولــة التريعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة والهيئــات 
الخــاص.  والقطــاع  واإلعــام  املــدين  واملجتمــع  املســتقلة 
وســن  القطاعــات  هــذه  بــن  العاقــة  تنظيــم  ذلــك  ويتضمــن 
ــاركة  ــات املش ــاملة لعملي ــة الش ــن املقارب ــي تضم ــن الت القوان

واإلفصــاح. والشــفافية  واملســاءلة 

•ارشاك املجتمــع املــدين واإلعــام يف املســاءلة واملراقبــة 
بتفعيــل قوانــن تضمــن الحريــات العامــة وحــق الوصــول إىل 
املعايــر  وفــق  والشــهود  املبلغــن  وحاميــة  املعلومــات 

القطاعــات. هــذه  يف  الحوكمــة  مبــادئ  وتطبيــق  الدوليــة. 

•تفعيــل النصــوص الدســتورية ملبــدأ فصــل الســلطات مبــا يضمــن 
اســتقال الســلطة القضائيــة والهيئــات الرقابيــة ماليــا وإداريــا. 
املؤثــرات  عــن  مبعــزل  القضائيــة  األحــكام  نزاهــة  وضــامن 
السياســية. وتفعيــل دور الســلطات التريعيــة يف املســاءلة 
ومتابعــة تقاريــر الهيئــات الرقابيــة حــول أداء الســلطة التنفيذيــة

•مواءمــة التريعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واالمتثــال 
لتفعيلهــا وخصوصــا االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد.

•اعتــامد الامركزيــة كأســاس اإلدارة املحليــة واعطائهــا الصاحيات 
التــي تضمــن تنفيذهــا لخططهــا التنمويــة والخدماتيــة حســب 

ــتقالية. ــة باس ــات املحلي االحتياج

•اعتامد الشفافية يف موازنات الدفاع. 

•وضــع ضامنــات لعــدم اإلفــات مــن العقــاب ومحاكمــة الفاســدين 
والعمــل عــى اســرداد األمــوال واألصــول املنهوبــة مبــا يضمــن 

توزيعهــا العــادل وتفعيــل قوانــن مكافحــة غســل األمــوال.

بشأن املساواة بني النساء والرجال ومتكني املرأة

•اعطــاء االهميــة الكافيــة ملعالجــة البعــد الثقــايف يف التمييــز 
ضــد النســاء وثقافــة العنــف واالقصــاء، مــن خــا مواجهــة الثقافــة 
الذكوريــة األبويــة اإلقصائيــة والعمــل عــى إلغــاء تــزاوج السياســة 
مــع الديــن والحــد مــن التطــرف الــذي يؤثــر بشــكل أســايس عــى 
النســاء، مواجهــة تنميــط النســاء يف الربيــة والتعليــم واإلعــام. 

التنميــة  خطــة  تتنــاول  موحــدة  عربيــة  رؤيــة  بلــورة  •رضورة 
املســتدامة للعــام 2030 مــن منظــور النــوع االجتامعــي،  يف ظــل 



أولويــات املنطقــة العربيــة. مــن ضمنهــا رضورة إدمــاج قضايــا 
 Gender Responsive Budgeting النــوع االجتامعــي يف املوازنــة
تســتجيب  واجتامعيــة  اقتصاديــة  سياســات  تبنــي  خــال  مــن 
لاحتياجــات املختلفــة أو املتباينــة للنســاء والرجــال باعتبارهــا أداة 

ــن. ــن الجنس ــاواة ب ــن الامس ــد م ــة للح هام

•وضــع نظــم حاميــة إجتامعيــة شــاملة واعتــامد موازنــات جندريــة 
مــن أجــل التمكــن اإلقتصــادي واإلجتامعــي واملعــريف للنســاء، 
والحــد مــن التمييــز يف مواقــع صنــع القــرار واعتــامد الشــفافية 
يف إجــراءات ومعايــر التعيــن وإدمــاج قضايــا املســاواة بــن 
الجنســن ومتكــن املــرأة يف قضايــا األمــن واملــوارد الطبيعيــة.

ســن  رضورة  عــى  الركيــز  التريعــي  املســتوى  •عــى 
قوانــن زجريــة تحــد مــن العنــف والتحــرش، ووضــع تريعــات 
ــات  ــع االتفاقي ــة م ــزيل، املواءم ــي واملن ــل الزراع ــة للعم منصف
ــية،  ــون الجنس ــق بقان ــا يتعل ــة يف م ــة، خاص ــدات الدولي واملعاه

ورفــع التحفظــات عــن اتفاقيــة ســيداو.

بشان تحقيق التنمية الدامجة

•محاربــة اقصــاء الشــباب ملــا يلعــب هــذا األقصــاء مــن دور خطــر 
يف انتشــار الجرميــه واملخــدرات والتطــرف الــذي أصبــح ميثــل داء 

يف املنطقــة.

•تعزيــز مفهــوم الحــق يف الســكن ملــا لهــذا الحــق او غيابــه او 
ــه  ــات اجتامعي ــن انعكاس ــه م ــن رشوط ــى تحس ــدره ع ــاب الق غي

ــراء. ــباب والفق ــه عــى رشيحتــي الش وخاص

املبــادئ  عــى  يرتكــز  شــامل  تنمــوي  عمــل  اطــار  •إعتــامد 
ــخاص  ــوق االش ــة لحق ــة الدولي ــتها االتفاقي ــي كرس ــة الت الحقوقي
ــف  ــة مبختل ــخاص ذوي االعاق ــل االش ــامن متثي ــة وض ذوي االعاق
الوطنيــة  التنمويــة  الخطــط  بلــورة  مراحــل  كل  يف  فئاتهــم 
واالقليميــة وتنفيذهــا ومراقبــة التنفيــذ، ووضــع التريعــات التــي 
تراعــي املعايــر واالتفاقــات الدوليــة التــي تســاهم يف تطويــر 
ــى  ــرص ع ــا والح ــا واجتامعي ــن اقتصادي ــخاص املعوق ــج االش دم

ــدي. ــكل ج ــا بش تطبيقه

الفــرص مبــا يعنيــه مــن وضــع قوانــن  •العمــل عــى تكافــؤ 
منصفــة وسياســات متييــز إيجــايب واعتــامد آليــات ميــرة، واألخــذ 
ــل  ــة، العم ــخاص ذوي االعاق ــات لألش ــوع بالحاج ــار التن ــن اإلعتب بع
عــى التحويــل يف الثقافــات اإلقصائيــة واملهمشــة للمعوقــن، 

ــاس، مبــا فيهــا التنقــل ــكل الن ضــامن خدمــات دامجــة ومتاحــة ل

ــة  ــات العام ــن يف املوازن ــخاص املعوق ــات األش ــاج احتياج •إدم
ــية  ــور أساس ــات كأم ــذه اإلحتياج ــع ه ــي ووض ــامن االجتامع والض

ــات.  ــن األولوي وضم

بالشأن الثقايف

•يقــوم عنــر الثقافــة كأحــد األســس التنمويــة، ويجــدر ربطــه مــع 
أجنــدة 2030 عــى قاعــدة العلــوم و املهــارات واإلبتــكار والقيــم 
والســلوكيات، وذلــك مــن خــال تعزيــز قيــم املواطنــة ومفاهيــم 
حقــوق اإلنســان و املســاواة بــن الرجــال والنســاء، وتعظيــم 
ــة  ــة االقتصادي ــس التنيم ــا ينعك ــج مب ــل املنت ــم العم ــز قي وتعزي
الســلم  وقيــم  اإلســتدامة  لقيــم  الرويــج  عمومــا،  والتنميــة 
واألمــن، وتبنــي املفاهيــم والقيــم التــي مــن شــأنها تعزيــز أطــر 

ــي. ــادي واالجتامع ــج االقتص الدم

القيــم  منظومــة  ادمــاج  اســايس  وبشــكل  التعليــم  •إصــاح 
املناهــج  صعيــد  عــى  واإلســتدامة  االنســان  بحقــوق  الخاصــة 
وتغيــر املفاهيــم التــي لطاملــا ســاهمت يف تكريــس العــزل 

والتهميــش.
•تغيــر املناهــج مــن التلقــن اىل املشــاركة والتفاعــل والبحــث و 

اإلبتــكار.

ــن  ــع ب ــل املصطن ــاوز الفص ــي وتج ــم التقن ــاح التعلي ــز إص •تعزي
التعليــم االكادميــي والتعليــم املهنــي واملواءمــة مــع احتياجات 

ســوق العمــل. 

األبحــاث  مراكــز  إنشــاء  خــال  مــن  الجامعــي  التعليــم  •إصــاح 
أدوات  وتعزيــز  وتشــجيع  األقاليــم  مســتوى  عــى  املشــركة 

اإلبتــكار. اىل  الهــادف  التفكــر 

بشأن املوارد الطبيعية واألجيال املستقبلية

•إلتــزام الــدول بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة دون اإلخــال 
بالتزاماتهــا يف حاميــة املــوارد الطبيعيــة لألجيــال املســتقبلية.

•تأكيــد الــدول عــى أن الحفــاظ عــى البيئــة وعمليــة تحقيــق 
التنميــة أمــر ال يتجــزأ وال ميكــن تنفيــذ التنميــة بانتهــاك الحــق يف 

ــتدامة. ــة ومس ــليمة ونظيف ــة س البيئ

•رضورة تحويــل اقتصــادي شــامل، وتحويــل فلســفة االســتهاك، 
أجــل  مــن  والعشــوايئ،  املتــوازن  غــر  العمــراين  واالمتــداد 

تحقيــق مبــدأ االســتدامة.

•التوقــف عــن اإلدارة غــر التشــاركية للمــوراد الطبيعيــة وخاصــة 
والغابــات  األرايض  مــن  شاســعة  مســاحات  تبــادل  اتفاقيــات 
واألرايض الزراعيــة وتهديــد البيئــة، وهــو يف صميــم مســؤولية 
والتزامــات الحكومــات، مــع حاميتهــا مــن أطــراف ثالثــة أخــرى 

تعمــل عــى تهديــد تلــك املــوارد أو اإلرضار بهــا.

االنتــاج  بأمنــاط  واملتعلــق   ،)12( رقــم  بالهــدف  •االهتــامم 
ــكل  ــة بش ــوارد الطبيعي ــة إدارة امل ــتدام بقضي ــتهاك املس واالس
املختلفــة  واألنشــطة  املســتثمرين  وإلــزام  ومســتدام،  عــادل 
مبشــاركة  الحيــوي  والتنــوع  البيئــة  عــى  بالحفــاظ  التجاريــة 

األصليــن. والســكان  املــدين،  املجتمــع 

•التأكيــد عــى دور املنتديــات الوطنيــة املعنيــة بتنفيــذ التنميــة 
اســتدامة  عــى  الحفــاظ  ومراقبــة  متابعــة  يف  املســتدامة، 
التــوان  عــى  والحفــاظ  تجددهــا  واحــرام  الطبيعيــة،  املــوارد 
البيئــي للصحــراء والغابــات، وحــث الحكومــات عــى اتبــاع سياســات 

واصــدار قوانــن تراعــي النظــام البيئــي وتحميــه؛

•رضورة توفــر املعلومــات مــن مؤسســات التمويــل الدوليــة 
ــوارد  ــتغال امل ــم بإس ــدان اإلقلي ــع بل ــة م ــاريع الخاص ــأن املش بش

الطبيعيــة ومشــاريع الصناعــات االســتخراجية، 

•وجــود أطــر تشــاركية دميقراطيــة للمجتمعــات املحليــة يف 
واســتدامتها الطبيعيــة  املــوارد  إدارة 

مــوارده  إدارة  يف  الفلســطيني  الشــعب  حــق  عــى  •التأكيــد 
يف  االحتــال  ســلطات  مبامرســات  االعــراف  وعــدم  الطبيعيــة 
مؤسســات  التــزام  بــرورة  والتذكــر  املــوارد،  تلــك  اســتغال 
االحتــال  ومســاعدة  الدعــم  تقديــم  بعــدم  الدوليــة  التمويــل 
الــذي ينتهــك حقــوق الشــعب الفلســطيني يف التمتــع مبــوارده 

الطبيعيــة ومــن ضمنهــا إدراتهــا.

ــتخراجية  ــات اإلس ــفافية يف الصناع ــة الش ــامم إىل اتفاقي •اإلنض
التــي تعــزز املشــاركة يف إدارة الصناعــات االســتخراجية مبشــاركة 

املجتمــع املــدين مــع القطــاع الخــاص.


