




توصيات عن منظامت من املجتمع املدين 
إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية والتنموية 

توصيات عن منظامت من املجتمع املدين 
إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية والتنموية 

٢٠٠٩ > ٢٠١٩



املحتويات



املقدمة

توصيات منظامت من املجتمع املدين

إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  بريوت  ٢٠١٩

توصيات منظامت من املجتمع املدين

إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  الرياض ٢٠١٣

توصيات منظامت من املجتمع املدين

إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  رشم الشيخ  ٢٠١١

توصيات منظامت من املجتمع املدين

إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  الكويت ٢٠٠٩

٤

٦

١٢

١٨

٢٣



6توصيات عن منظامت من املجتمع املدين إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية والتنموية  توصيات عن منظامت من املجتمع املدين

املقدمة

شّكل إجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي انعقد في تونس عام ٢٠٠٤، منعطفًا هامًا في مسارها. فقد اقترحت 
«قمة تونس» خطواٍت عملّية للمضّي في إصالح الجامعة وتطوير النظام االقليمي العربي، فرّكزت على ضرورة تعزيز الديمقراطية 
وإحترام حقوق االنسان، وإتخذت سلسلة من القرارات من بينها السير قدمًا في تعزيز التعاون اإلقتصادي بين الدول العربية وتسهيل 
مشاركة المجتمع المدني في مختلف مسارات جامعة الدول العربية. كما قرّرت تنظيم القمة العربية اإلقتصادية واإلجتماعية العربية 

مّرة كل سنتين، الذي يعتبر من أهم ما جاءت به القمة. 

جاءت هذه التوجهات على أثر التطورات الخطيرة التي تلت أحداث 11 سبتمبر 2001 االرهابية، التي شكلت عالمة فارقة في تحول 
النظام العالمي الى العسكرة وتغليب االعتبارات األمنية ومكافحة اإلرهاب على ما عداها. وهذه التحوالت ليست هي المسؤولة الوحيدة 
عن التراجع الحاصل في مختلف المجاالت عالميًا وإقليميًا، إال أنها أوجدت الذارئع والمبررات لألندفاع في نمط العولمة النيوليبرالية 
زًة باالعتبارات السياسية واالمنية. وقد ساهم  وحزمة السياسات االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بها إلى حدودها المتطرفة، معزَّ
ذلك في تظهير أسباب المشكالت الهكيلية والطارئة التي عانت منها البلدان العربية والتي كشفتها تقارير كثيرة صادرة عن المنظمات 
الدولية ومراكز األبحاث الوطنية ومساهمات المجتمع المدني والتقارير الحكومية، السيما مشاكل الفقر والالمساوة والبطالة والتهميش 
االجتماعي والتمييز ضد المرأة والشباب، وتعّثر النمو االقتصادي والتدهور البيئي والهجرة على إختالفها، أضف إليها المشكالت 
السياسية والمؤسسّية المزمنة منها (مثل قصور منظومات الحوكمة وضعف المشاركة والديمقراطّية) إلى إستعار الحروب والنزاعات 

واستمرار االحتالل، وأزمة الهوّية واالنتماء الوطني وتراجع مستوى العلم والمعرفة وتفّكك منظومات القيم. 
العرب  المسؤولين  إهتمام  عن  تعبيرًا  واالجتماعية  االقتصادية  للجوانب  القمة  مستوى  على  إجتماعات  تخصيص  قراُر  جاء  وقد 
وشعورهم بصعوبة التحديات التي تمليها أوضاع المنطقة. ولعل ما عّزز أهمية انعقاد القمة االقتصادية واالجتماعية هو األزمة المالية 
واالقتصادية العالمية عام 2008 التي سبقتها أزمة إرتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التي كشفت عن مدى هشاشة النظام االقتصادي 
العالمي وتأثيره على المنطقة في مجملها، والخالفات في وجهات النظر التي رافقتها من حيث التشخيص وتحديد األسباب الفعلية 
لألزمة وبالتالي اقتراح وسائل ناجعة لمعالجتها. وكان هذا االنقسام في وجهات النظر جليًا في االجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة 

األونكتاد الذي انعقد في الدوحة/قطر عام 2008.

نّظمت األمانة العامة لجامعة الدول العربية ثالثة إجتماعات على مستوى القّمة للبحث في القضايا االقتصادية واالجتماعية: االولى عام 
2009 في الكويت، والثانية عام 2011 في مصر والثالثة عام 2013 في السعودية. وقد خصصت هذه القمم حيزًا للمجتمع المدني 
وللقطاع الخاص عمًال بقرارات قمة تونس 2004 والتي أوصت بوجوب تعزيز مشاركة المنظمات الشعبية. إال أن هذ المشاركة ظّلت 
خجولة ألنها اقتصرت على تنظيم منتديات موازية تسبق أعمال القمة وتتم وفق دعوات الشخاص ومنظمات محددة بناء على جدول 
أعمال معّد من قبل األمانة العامة في الجامعة. وتجدر االشارة هنا إلى أن القمة الثانية عقدت في مصر في شهر يناير عام 2011 
حيث كان شرارة الربيع العربي قد اندلعت في تونس وأّدت إلى تغييٍر في رأس الحكم، وقد تلتها مصُر بعد أيام قليلٍة من القمة. وقد 
أعطى الحراك الشعبي عام 2011 معًنى استراتيجيًا للمشكالت المتصلة باالصالح السياسي واالقتصادي والعدالة االجتماعية وكرامة 

االنسان، ال تزال مطروحة اليوم. 

أن تكون منتديات المجتمع المدني والشباب موجهة من قبل االمانة العامة ال يقّلل من أهمية التوجه بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في 
مسارات الجامعة ولكنه ال يعطي النتيجة المتوخاة منها، حيث أنه من الضروري إحترام إستقاللية منظمات المجتمع المدني وتنوعها، 
والمحافظة على هذا التنوع نظرًا إلى صعوبة التحديات وتعقيدات االوضاع التي تمّر بها المنطقة التي تتطلب المزيد من المشاركة 

الهادفة والمفيدة. 

من هنا عكفت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية على تنظيم منتديات موازية لمجموعة من الشبكات والمنظمات بهدف 
توجيه رسائل الى القمة تستند إلى مقاربة حقوقية ومبادئ الديمقراطية داعية الى بلورة نموذٍج جديد للتنمية يساهم في خروج المنطقة، 

شعوبًا ودوًال، من األزمات الخطيرة التي تعاني منها.

تنعقد القمة الرابعة في بيروت، بعد انقطاع إستمر أربع سنوات نتيجة الظروف واالوضاع التي تعيشها المنطقة. غنٌي عن البيان أن 
المنطقة تمّر بمنعطفات تاريخّية ستكون لها تداعيات خطيرة على المستقبل. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي ُتبذل لوضع حدٍّ 
للنزاعات المسلحة التي أشعلت المنطقة وأدت الى خسائر فادحة باالرواح فاقت المليون إنسانًا، وبالممتلكات بما يقدر بمئات المليارات 
من الدوالرات وبحركة لجوء ونزوح بعشرات الماليين؛ إال أن ما يظهر من هذه الجهود ال تتعدى أهداُفه وقف النزاعات المسلحة 
دون معالجٍة لألسباب التي أّدت إليها، ودون اإللتزام الكامل وغير المجتزأ بمبادئ حقوق االنسان كأساس ألي حٍل مستدام. وستكون 

للرؤية المتبعة لحّل النزاعات والتوجهات والسياسات المطبقة خالل هذه المرحلة األثر الكبير على مستقبل الشعوب في المنطقة.
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لذلك ترتدي القمة هذه السنة أهمية استثنائية من حيث التوقيت ومن حيث الدور، فهي تشكل مناسبة لتكريس اللقاء رغم االختالف، 
ولفتح حوار على وقع االزمات اليجاد سبل الخروج منها، اذا تمكنت القمة من تجاوز المعيقات الداخلية والتوصل الى مقترحات 

ايجابية لمعالجة المشكالت.

المدني حيث  المجتمع  تنظيم منتدى  المستدامة  على  البشرية  للتنمية  االقليمية  المنصة  الشبكة وشركاؤها في  تعمل  القمة،  بموازاة 
ستطرح التحديات في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية. كما ستولي أهمية خاصة في بحثها أيضا البعد 
المتعلق بدور الدولة التنموية المطلوب لتتمكن من القيام باعباء التنمية واإلعمار وترميم النسيج االجتماعي الذي أصيب خالل تطورات 
السنوات المنصرمة، وتطال أيضا البحث في ضرورة أن يترافق هذا الجهد مع نهضة عربية تقوم على الحداثة والتقدم وتأسس لثقافة 

جديدة تحترم التنوع واالختالف وتحمي حقوق االنسان وتعّزز الديمقراطية والحريات العامة والفردية. 

بين دفتي هذا الكتيب مخرجات المنتديات الثالثة التي نظمتها الشبكة وشركاؤها لعّلها تساهم في الحوار الممتد زمنيًا منذ ما قبل الربيع 
العربي وجغرافيًا على امتداد المنطقة.

زياد عبد الصمد / المدير التنفيذي
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 



توصيات منظامت من املجتمع املدين
إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  
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نظمت منصة املجتمع املد� حول التنمية املستدامة املؤلفة من الشبكات العربية التالية: شبكة املنظت العربية غ� الحكومية للتنمية 

والكونفدرالية العربية للنقابات العلية والفروع العربية للشفافية الدولية واملنتدى العر� لذوي االعاقة ومركز املرأة العربية للتدريب 

والبحوث - كوثر والشبكة العربية لد¡قراطية االنتخابات والتحالف الدويل للموئل، منتدى املجتمع املد� تحض�اً للقمة العربية الرابعة 

التنموية االقتصادية واالجتعية يومي ١٠ و١١ يناير ٢٠١٩ يف ب�وت ®شاركة ١٠٥ أشخاص ¡ثلون منظت املجتمع املد� وخرباء من 

املنطقة ودولي½ بالرشاكة مع منظمة أوكسفام الدولية ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتعية لغرب آسيا.

 

ناقش املشاركون التحديات التي تعيشها املنطقة يف املجال االقتصادي واالجت�عي والثقايف وتوقفوا عند أبرز التحديات التي يواجهها املجتمع 

املد� يف إطار عالقات الرشاكة التي تربطه بالرشكاء التنموي� اآلخرين. 

صدر عن املشارك� وثيقة ختامية تضّمنت ملخصاً عن النقاش وأبرز األفكار التي برزت من خالل الحوار باالضافة إىل الرسائل والتوصيات 

املوّجهة إىل املسؤول� العرب املجتمع� يف القمة العربية يوم 20 يناير يف العاصمة اللبنانية ب©وت.

ويف ختام املنتدى، ³ّنى املشاركون عىل املسؤول� العرب النظر بالرسائل األساسية والتوصيات التالية: 



10توصيات عن منظامت من املجتمع املدين إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية والتنموية  توصيات عن منظامت من املجتمع املدين

الرسائل:

أوالً:

يعا� النظام العاملي املتعدد األطراف من أزمات بنيوية إقتصادية ومالية بدأت 

تعّ·  وإىل  الدولية  العالقات  كب© يف  اىل خلل  وأدت  العام 2008  منذ  تتفاقم 

املفاوضات التجارية متعددة االطراف والثنائية يف التوصل اىل اتفاقيات تعزز 

التبادل الحر والعادل ب� الدول وتساهم يف تحقيق التنمية البرشية املستدامة. 

وقد انعكس هذا الواقع عىل االوضاع األمنية عموماً ما أدى اىل بروز إتجاهات 

الكراهية  لخطاب  وتروج  اإلنفتاح  بدل  اإلنعزال  إىل  تدعو  متطرفة  سياسية 

والعنف بعيداً عن مبادئ وقيم حقوق االنسان. 

إن هذا الواقع يتطلب من الدول العربية أن تعمل عىل: تطوير القيمة املضافة 

وتعزيز  املأزوم  الدويل  الواقع  هذا  ملواجهة  واالقليمي  الوطني  املستوى  عىل 

واالقتصادية  السياسية  املستويات  مختلف  عىل  بينها  في�  االقليمي  التعاون 

واالجت�عية والثقافية والبيئية. وتعترب جامعة الدول العربية مؤسسة إقليمية 

البلدان  اإلقليمي وتطويره ومساعدة  النظام  أساسية تساهم يف ترسيخ أسس 

العربية عىل تعزيز تعاونها من أجل تحقيق التنمية البرشية املستدامة. 

ثانياً:

 إن التحديات التي تعيشها املنطقة تعّرب عن مدى عمق األزمة التي تعا� منها 

املجتمعات العربية، وهي تتجاوز مجرّد كونها أزمة سياسية حادة أو غياب 

يطال  مأزق  عن  تعّرب  بنيوية  أزمة  هي  بل  ال  والسياسات  واملرشوع  الرؤية 

الدولة ®ا هي سلطة ومجتمع ومؤسسسات Êارس السيادة ضمن إقليم معّ½ 

إن ما دفع املواطن� إىل اللجوء إىل التعب© عن الرفض للواقع واملطالبة بالحرية 

والعدالة والعيش بكرامة هو هذا الواقع الذي Ñ يعد يُحتمل ومن مؤرشادته 

املرتبط  للفقر  الضيق  املفهوم  تجاوزنا  ما  إذا  السي�  الفقر  معدالت  إرتفاع 

يتناول االحتياجات األساسية للمواطن�  الذي  باتجاه املفهوم االشمل  بالدخل 

وتحديداً التحرر من الخوف والعوز والحق بالعيش بكرامة

 

فاقت  والتي  البطالة  تحديات  املنطقة  شعوب  تواجه  الفقر،  اىل  باالضافة 

منترشة  املقنّعة  البطالة  أن  إعتربنا  إذا  خاصة  بها  املسموح  الحدود  معدالتها 

من خالل العمل يف اإلقتصاد غ© النظامي. ولعل الظاهرة االخطر هي انتشار 

البطالة ب� الشباب السي� املتعلم والذي ال يجد أمامه سبيالً إال الهجرة حيث 

Øكنه التمتع بالحد االد× من الحقوق والكرامة. 

تعا�  التي  األزمات  تسببت يف  تحديات خط©ة   العربية  املنطقة  تواجه  ك� 

منها وخصوصا انتشار الفساد السيايس واملؤسيس الذي أتاح لشبكات عميقة 

من الفاسدين أن يتحكموا باملوارد ويوجّهون االقتصاد ملصالحهم الخاصة حتى 

تطورت يف أك· من حالة إىل نزاعات مسلحة مدمرّة. وقد تسببت هذه األزمات 

اىل إزدياد معدالت الفقر والبطالة والالمساواة وتعمق الفجوة يف ملكية املوارد 

والوصول اليها. فعىل الرغم من أن سكان املنطقة العربية يشكلون فقط 5% 

من سكان العاÑ إال أن املنطقة تحتوي عىل  %53 من الالجئ� عىل مستوى 

العاÑ، وكذلك نسبة %37 من املرشدين دوليا1 

منطقتنا تسجل أعىل نسب ”الالمساواة“، من حيث التوزيع إذ Øتلك %10 من 

أغنى أغنياء املنطقة %64 من ثرواتها اإلقليمية. وتقّدر حصة الدخل اإلج�يل 

ألغنى %1 فقط من السكان بـ %27 من ال·وات.

ما  الجوانب،  املتعددة  لألزمة  الهيكلية  الطبيعة  اىل  املؤرشات  هذه  وتدل 

يتطلب العمل عىل معالجتها من خالل إعت�د مقاربات جديدة شاملة تقوم 

عىل حقوق االنسان وتبنى عىل أسس إقتصادية متينة تعزز القدرات االنتاجية 

وتخلق فرص عمل وتتوجه اىل األسواق املحلية واالقليمية وقادرة عىل املنافسة 

دولياً، ما يتطلب االستخدام األمثل للموارد الطبيعية والبرشية واملادية واعت�د 

مبادئ  وترسيخ  االجت�عية  والعدالة  املساواة  لتحقيق  التوزيع  إعادة  آليات 

الشفافية والحكم الرشيد. وهذا يتطلب قيام الدولة التنموية التي تعتمد عقداً 

اجت�عياً يؤسس لعالقة سليمة ب� الدولة واملجتمع تُحرتم فيها الحريات العامة 

والخاصة وحقوق االنسان.

ثالثاً:

إن التحديات التنموية التي تواجهها اإلنسانية يف عاملنا الراهن، والتي أجمعت 

عليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف القمة العاملية التي انعقدت يف مقرها 

ايلول 2015، تفرض أهمية تعزيز الرشاكة  الرئييس يف نيويورك  ب� 25 و27 

العاملية التي تطال الفاعل� األساسي� يف  املسار  التنموي åا يف ذلك القطاع� 

العام والخاص واملجتمع املد�. 

وأمام هذه التحديات يجب تعزيز الرشاكة كأداة لتجنيد االمكانيات واملوارد 

املتوفرة يف املجتمعات العربية ووضعها يف خدمة التنمية البرشية املستدامة 

وأهدافها، وبالتايل فان الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص يجب ان تقوم عىل 

أساس املرجعية لحقوق االنسان وåا يخدم أهداف التنمية البرشية الشاملة، 

ب�  للرشاكة  بالنسبة  وكذلك  واالقليمية،  والوطنية  املحلية  القدرات  وتعزيز 

القطاع العام واملجتمع املد� واإلعالم والتي تُبنى عىل مبدأ إحرتام حرية الرأي 

والتعب© واملساءلة االجت�عية. 

ويتطلب تفعيل دور القطاع الخاص الرتكيز عىل ”املسؤولية املجتمعية“ والعمل 

عىل مواجهة آثار العوملة السلبية ومساءلة الرشكات العابرة للقارات والتمييز 

املتوسطة  السي�  الوطنية  والرشكات  للجنسيات  العابر  الخاص  القطاع  ب� 

والصغ©ة منها.

/https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/12/29  1

املنطقة-العربية-مهددة-بتوط�-الفقر
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رابعاً:

الرابعة االقتصادية واالجت�عية وقد سبقتها ثالث قمم خرجت  القمة  تنعقد 

األحداث  مستوى  يُعيل  وتطويراً  عميقة  مراجعة  تستلزم  ومقررات  بتوصيات 

ك�   .2013 عام  الرياض  يف  الثالثة  القمة  إنعقاد  منذ  املنطقة  شهدتها  التي 

القمم  مقررات  وتقييم  ومراجعة  ملتابعة  تشاركية  آلية  عىل  االتفاق  تتطلب 

تقوم بتقييم ما تم تنفيذه من توصيات ومقررات وتعمل عىل تصويب املسار 

باتجاه تعزيز التنفيذ. 

عىل آلية املتابعة هذه أن تلحظ معاي© للشفافية واملساءلة وتساهم يف القدرة 

التصويب، عىل أن تكون هذه  امكانيات  املعلومات وتعزيز  الوصول اىل  عىل 

اآللية تشاركية بحيث يساهم يف تطويرها مختلف الرشكاء التنموي� من قطاع 

التنفيذية والترشيعية والقضائية املستقلة واملتعاونة  خاص ودولة åؤسساتها 

واملجتمع املد� واإلعالم بكل أطيافه القادر عىل طرح سياسات بديلة.



12توصيات عن منظامت من املجتمع املدين إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية والتنموية  توصيات عن منظامت من املجتمع املدين

التوصيات: 

التوصيات املتعلقة 

بالسياسات التنموية

الطبيعة  الحقوقية واالنتقال من  املقاربة  يقوم عىل  تنموي  إعتد Îوذج   •

ودامجة،  منتجة  حقيقية  إقتصادات  نحو  لإلقتصادات  املنتجة  وغ�  الريعية 

تعتمد عىل قطاعات ذات قيمة مضافة مولدة لفرص العمل الالئق للجميع، 

مع اعتد سياسات إعادة توزيع املوارد لتحقيق العدالة واالندماج االجتعي 

والعمل عىل الغا.

• ايجاد Îاذج اقتصادية جديدة مثل االقتصاد التعاو� واالقتصاد االجتعي 

®ا يعزز املشاركة ويساهم يف تحقيق العدالة االجتعية واملساواة 

• اعتد سياسات زراعية وغذائية تكون حقوق الفالح½ واملزارع½ الصغار يف 

صلبها وتعتمد عىل إستخدام املوارد الطبيعية بشكل مستدام وبيئي غ� مدّمر 

متطلبات  لتلبية  الزراعة  تطويع  عن  وبعيد  القادمة،  األجيال  يحفظ حقوق 

التجارة الحرّة. 

ب½  املشرتكة  القواسم  وتعزيز  التنموية  العملية  يف  الثقايف  املكّون  إدماج   •

املواطن½ واملواطنات وترسيخ مبادئ القبول باآلخر واإلقرار بالتعددية الثقافية 

يف املنطقة وصون حقوق جميع الطوائف واألعراق املكونة لشعوب املنطقة 

وتعزيز ثقافة املواطنة.

• تعزيز إقتصاد املعرفة الذي يحقق قيمة مضافة عىل املنتج قبل تصديره، 

وهو يتطلب تنمية القدرات البرشية وتعزيز التعليم وتطوير أدوات البحث 

قطاعات  ®ختلف  املعرفة  اقتصاد  ربط  رضورة  عىل  التشديد  مع  العلمي 

التوجه  ذات  الوطنية  االقتصادية  لالسرتاتيجيات  مكمالً  ليكون  االقتصاد 

التنموي.

• إزالة كافة املعيقات أمام تحقيق املساواة ب½ النساء والرجال، وÊك½ املرأة، 

وتعزيز مشاركتها الفعالة يف التنمية، والتقدم من العبارات الشكلية إىل قبول 

اإلعرتاف   ك املرسة،  ويف  والخطاب  النصوص  يف  التمييز  إزالة  ®بدأ  فعيل 

بالقيمة اإلقتصادية لعمل الرعاية دون أجر التي تقوم به النساء يف املنطقة 

وتثمينه. 

التوصيات املتعلقة بسياسات 

إعادة التوزيع  والحد من 

الالمساواة

• وقف جميع سياسات التقشف املعتمدة يف بلدان املنطقة وتبني سياسات 

اقتصادية واجتعية تقلص الفجوة بأوجهها املتعددة وإعادة النظر ®فهوم 

باتجاه  العامة  الواردات  تعزز  التي  الجبائية  الوظيفة  يتعدى  ®ا  الرضائب 

املفهوم الذي يعطي للرضيبة دوراً محفزاً للقطاعات االنتاجية واالسرتاتيجية 

وكأداة من أدوات إعادة التوزيع العادل للموارد تحقيقاً للعدالة االجتعية.

 

• القبول بفرض الرضائب  التصاعدية عىل الدخل والæوات وتعديل اإلعفاءات 

الرضيبة  املجال وتطبيق  واملساءلة يف هذا  الشفافية  آليات  وتقوية  الوطنية 

وتعزيز  منصفة،  بطريقة  عائدات  تحقيق  أجل  من  الفجوة  لردم  التصاعدية 

الدخل  عىل  رضائب  شكل  عىل  االفراد  عىل  املفروضة  الرضائب  ب½  التوازن 

الرشكات  عىل  املفروضة  والرضائب  جهة  من  املشرتيات  عىل  ورضائب 

واالستثرات الضخمة من جهة ثانية.

•  إلغاء الحوافز الرضيبية التمييزية والجّنات الرضيبية، ولجم التهرب الرضيبي 

من رشكات عابرة للحدود وفرار رؤوس األموال من خالل التهرب الرضيبي.

 

• اعتد نظم حية اجتعية شاملة عىل أساس املقاربة الحقوقية إنطالقاً من 

أرضيات الحية االجتعية، عىل أن تشمل أيضا الالجئ½ والنازح½ والعّل 

املهاجرين من خالل العقد االجتعي الذي يعرتف بالحية االجتعية كحق 

إنسا� وأحد أبرز وسائل إعادة توزيع املوارد. وزيادة نسبة اإلنفاق االجتعي 

من إجيل اإلنفاق الحكومي، عىل أن يتم ربط خطط اإلصالح باعتد وتنفيذ 

سياسة اجتعية شاملة ومتكاملة.

املنهوبة  األموال  إسرتداد  يضمن  ®ا  الفاسدين  ومحاكمة  القضاء  استقالل   •

التنموية.  السياسات  لخدمة  العامة  املوازنات  يف  تدويرها  وإعادة  واملهربة 

تقدر  التي  األموال  هذه  لتتبع  تشاركيا  وعامليا  اقليميا  جهدا  هذا  ويتطلب 

باملليارات. 
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توصيــات متعلقــة بسياســات 

واالســتثامر التجــارة 

الرتكيز  ووقف  من  لالنتقال  واالستثر  التجارة  إتفاقيات  وتطوير  إصالح   •

هذه  وجعل  للمستثمرين  املطلقة  الحيات  وتقديم  األسواق  تحرير  عىل 

تخدم  التي  االستثرات  وتعّزز  الوطني  االنتاج  تخدم  أدوات  االتفاقيات 

األهداف التنموية وتوفر قيمة مضافة طويلة االمد.

 êتعزيز دور فاعل للدولة يف استخدام آليات السياسة العامة للربط الدينامي •

ما ب½ االستثرات الخارجية واالهداف التنموية ومنها توضيح قواعد قانونية 

ويف  والتجارة  االستثر  اتفاقيات  إطار  يف  ودوره  املستثمر  مسؤولية  حول 

التكنولوجيا  تعزيز  يف  االستثر  مساهمة  ذلك  يف  ®ا  االستثرية،  العقود 

اىل  باالضافة  االستدامة،  متطلبات  واحرتام  التشغيل،  فرص  وخلق  والبحث، 

تعزيز الربط ما ب½ االستثرات االجنبية واالستثرات املحلية والب½ عربية، 

وتطوير الضنات بحيث ال تأí االستثرات الخاصة عىل حسابات املصلحة 

العامة.

• مراجعة اسرتاتيجية املشاركة يف منظومة التجارة الدولية ومسارات املفاوضات 

التجارية املتعددة االطراف ®ا فيها اإلتفاقيات مع اإلتحاد األورو�، وكيفية 

التأث�  لتعزيز  كاداة  العربية  الدول  ب½  ما  االقليمي  التنسيق  من  االستفادة 

التوافق  ترسخ  التي  بقواعد  املطالبة   يجب   ك الدولية.  املسارات  هذه  يف 

مسارات  فتح  ذلك  يف  ®ا  املنظمة  القرار ضمن  التخاذ  كآلية   (consensus)

تفاوضية حول قضايا جديدة من خارج أجندة الدوحة التفاوضية لعام ٢٠٠١، 

والتفضيلية  الخاصة  باملعاملة  تقر  التي  القواعد  عىل  الحفاظ  اىل  باالضافة 

للدول النامية. 

• تقييم الدول العربية ملدى جهوزيتها للمفاوضات عىل قواعد جديدة تتعلق 

بالتجارة االلكرتونية واالقتصاد الرقمي عىل مستوى متعدد االطراف وما قد 

سياسات  باتجاه  العربية  االقتصادات  انتقال  عىل  القواعد  هذه  مثل  ترتبه 

صناعية تواكب الثورة الصناعية الرابعة 

• بناء وتطوير املؤسسات العامة املسؤولة عن الرؤية والسياسات والتفاوض 

عىل االتفاقيات الدولية وتعزيز التناسق يف أدوار املؤسسات الوطنية املختلفة 

واالنتاجية  التنموية  والسياسات  واالستثر  التجارة  ملفات  عن  املسؤولة 

والصناعية.

• تطوير سياسات االنتاج والتصنيع القطاعية واتفاقيات استثر عىل النطاق 

وآليات  بزمن محدد  تكون مرتبطة  القطاعية،  االهداف  الوطني تخدم هذه 

لجذب  االتفاقيات  هذه  وتطوير  مراجعة  أساسها  عىل  يتم  تشاركية،  تقييم 

اإلستثر عىل النطاق اإلقليمي.

• تطوير واصالح املؤسسات الب½ عربية من خالل تعزيز قدراتها التقنية عىل 

إدراة التبادل الب½ عر� يف مجال سياسات التجارة واالستثر والعمل باتجاه 

وتحافظ عىل مساحة صنع  املستدامة  التنموية  االهداف  تخدم  بدائل  تبني 

السياسات العامة ®ا يخدم هذه االهداف.

ونتائج  األزمات، يجب درس مرتتبات  الخروج من  الدول يف طور  • يف حال 

اتفاقيات دولية كاتفاقيات استثر وتجارة، يف ظل تصدع  اإللتزامات ضمن 

واضحة  اجتعية   – اقتصادية  رؤية  جهوزية  وعدم  التنفيذية  املؤسسات 

هذا  يف  دوره  لعب  يف  املد�  للمجتمع  تسمح  مالñة  Êكينية  لبيئة  وغياب 

اإلطار.

املستفيدين  املالك½  أسء  ونرش  الرشكات  لتسجيل  واضحة  أسس  وضع   •

املالية غ� املرشوعة تجنبا لتضارب  التدفقات  الشفافية ومحاربة  ®ا يضمن 

املصالح، ®ا يضمن حية املوارد واألموال العامة العامة. 

يف الرشاكة واملشاركة 

• اعتد آليات تنسيقية واستشارية تهدف اىل بناء وتعزيز رشاكة فاعلة ب½ 

واإلقليمي  الوطني  الصعيدين  املد� عىل  املجتمع  العربية ومنظت  الدول 

وتطوير آلية يف جامعة الدول العربية Êنح املجتمع املد� الصفة االستشارية 

وتعزز امكانية مشاركته يف املداوالت التي تهتم يف الشؤون العامة والتنموية 

الوصول  تتيح  للشفافية  آليات  تطوير  إىل  باإلضافة  العربيةـ  املنطقة  يف 

للمعلومات حول الربامج االقتصادية التى  تتبناها الدول.

• إطالق حوار متعدد االطراف من أجل إعادة صياغة العقد االجتعي الذي 

ينظم العالقة ب½ املجتمع والسلطة عىل أسس واضحة تقوم عىل تحديد دقيق 

وتفعيل  ودورها  التنموية  للدولة  واضح  مفهوم  وفق  والحقوق،  للواجبات 

مشاركة منظت املجتمع املد� واإلعالم والنقابات العلية واملهنية والخرباء 

املستقل½.

• ضن حرية الرأي والتعب� واملساءلة وحق الحصول عىل املعلومات وإعادة 

بناء العقد االجتعي والثقة ب½ املواطن والدولة ®ا يضمن مساحات تشاركية 

الواقع  تتالءم مع  التي  التنموية  والخطط  السياسات  تقييم  لتحديد وإعادة 

وتغي�اته.

 • توف� فرص وآليات تستند اىل مساءلة القطاع الخاص كفاعل تنموي  م

املشاريع  حول  املعلومات  اىل  والوصول  الرقابة  امكانيات  تعزيز  يتطلب 

والربامج االقتصادية التي تقر يف القمة االقتصادية واالجتعية العربية وتقييم 

النتائج االجتعية التي ترتتب عنها. 



توصيات منظامت من املجتمع املدين
إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  

الرياض ٢٠١٣

بريوت يف ٨ كانون الثاين/يناير ٢٠١٣
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åبــادرة مــن شــبكة املنظــت العربيــة غــ� الحكوميــة للتنميــة انعقــد 

يف بــ©وت يومــي ٧ و٨ كانــون الثــا� ينايــر٢٠١٣ منتــدى إقليمــي تحــت 

ــؤون  ــة يف ش ــد� املعني ــع امل ــت املجتم ــي ملنظ ــاء اقليم ــوان «لق عن

ــات يف املنطقــة تحضــ�ا للقمــة  ــة ملناقشــة التحدي السياســات التنموي

ــاركة  ــن ٧١ مش ــ· م ــاركة أك ــة»، åش ــة واالجتعي ــة االقتصادي العربي

ومشــارك Øثلــون منظــ�ت مــن املجتمــع املــد� مــن ١٢دولــة عربيــة، 

باالضافــة اىل ممثلــ� عــن منظــ�ت االمــم املتحــدة وذلــك ضمــن 

اســتعدادات الشــبكة ملواكبــة القمــة االقتصاديــة واالجت�عيــة العربيــة 

ــر ٢٠١٣. ــخ٢١ يناي ــاض بتاري ــي ســتعقد يف الري ــة الت الثالث

تنعقــد القمــة االقتصاديــة واالجت�عيــة العربيــة الثالثــة يف ســياق 

إقليمــي يتســم بتحــوالت متســارعة تضــع املنطقــة العربيــة أمــام 

ــ�  ــة ع ــاق مختلف ــال آلف ــح املج ــأنها أن تفت ــن ش ــة م ــات صعب تحدي

كانــت عليــه يف املرحلــة الســابقة. إن االنتفاضــات الشــعبية ذات األفــق 

ــع أنظمــة حكــم حتــى اآلن،  الثــوري، التــي ³كنــت مــن اإلطاحــة بأرب

وضعــت كامــل املنطقــة أمــام تحديــات جديــدة ومعقــدة. فالتطــورات 

التــي تشــهدها البحريــن وال تــزال تفــرض بدورهــا التفاعــل بحكمــة مــع 

ــة  ــد هــو يف أشــد الحاجــة لح�ي ــب املرشوعــة يف بل ــد مــن املطال عدي

وحدتــه الوطنيــة، وتحقيــق العدالــة بــ� مختلــف مكوناتــه املجتمعيــة. 

أمــا مــا يحــدث يف ســوريا، فقــد تجــاوز كل التوقعــات، بعــد أن تحــول 

ــة  ــوري� يف الحري ــة للس ــوق مرشوع ــب بحق ــلمي املطال ــراك الس الح

ــاد. ــالد والعب ــرة للب ــة، إىل حــرب مدم واملســاواة والعدال

هــذه التحــوالت املتســارعة والجاريــة يف أهــم مفاصــل املنطقــة، تفــرض 

ــالل  ــادت خ ــي س ــم الت ــن املفاهي ــد م ــر يف العدي ــادة النظ ــ� إع حت

ــن  ــح األم ــرó، أو مصطل ــام الع ــوم النظ ــل مفه ــابقة، مث ــة الس املرحل

ــادة  ــة تتجــه نحــو إع القومــي، أو مســألة التضامــن العــرó. إن املنطق

ــه  ــا تحمل تشــكل ســيايس واقتصــادي واجت�عــي ودØغــرايف، وبقــدر م

ــوالت  ــتمرار التح ــالزم باس ــي ت ــات الت ــر والتحدي ــن املخاط ــة م املرحل

التاريخيــة يف مســارات الشــعوب، فانهــا يف املقابــل توفــر فرصــا ôينــة، 

ومــن بينهــا تخليــص شــعوب املنطقــة مــن الخــوف والتعاطــي الســلبي 

ــد لتوســع مجــاالت  ــح املجــال لالســتث�ر الجي مــع الشــأن العــام، وتفت

الحريــة وم�رســة الدØقراطيــة، إىل جانــب تنامــي الحــركات االجت�عيــة 

ــد�. ــع امل واملجتم

ــأن إصالحــات عميقــة يجــب  مــن هــذا املنظــور، يعتقــد املشــاركون ب

ــح  ــى تصب ــة، حت ــة العربي ــات االقليمي ــف املؤسس ــىل مختل ــا ع إدخاله

قــادرة عــىل مواكبــة هــذه التحــوالت واملشــاركة يف توجيههــا وتأط©هــا 

ــة. ــدول العربي ــة ال ــة هــذه املؤسســات جامع ــا، ويف مقدم وتنضيجه

ــة  ــة يف املنطق ــة املضطرب ــد االوضــاع االمني ــف املشــاركون عن ــ� توق ك

خــاص  وبشــكل  عربيــة،  دولــة  غــ©  املســلحة يف  والنزاعــات  ككل 

اســتمرار النــزاع العــرó االرسائيــيل واســتمرار االحتــالل يف م�رســة 

سياســاته التوســعية واالســتيطانية والعنرصيــة، وكافــة انــواع االنتهــاكات 

العــرب والفلســطيني�، åــا يرتقــي اىل جرائــم  لحقــوق املواطنــ� 

الحــرب ويهــدد االمــن االقليمــي ككل ويخــىش أن يطيــح بكافــة الجهــود 

ــا  ــة. وهــو م ــي تشــهدها املنطق ــة الت ــة والتحــوالت الدØقراطي التنموي

يتطلــب موقفــا عربيــا موحــدا ينســجم مــع تطلعــات شــعوب املنطقــة 

ــة  ــز اىل املطالب ــالل، ويرتك ــتمرار االحت ــا اس ــي يفرضعه ــات الت والتحدي

بوقــف كل اشــكال التطبيــع الســي� العالقــات السياســية والدبلوماســية 

ــة  ــ�ت الدولي ــل واملنظ ــتخدام املحاف ــل، واس ــع ارسائي ــة م واالقتصادي

لنــزع الرشعيــة عــن دولــة االحتــالل وتطبيــق القوانــ� والقــرارات 

للشــعب  املرشوعــة  الحقــوق  عــن  والدفــاع  الشــأن  ذات  الدوليــة 

ــ�  ــودة لالجئ ــر املصــ© وحــق الع ــك حــق تقري ــا يف ذل å الفلســطيني

ــتقلة. ــة املس ــاء الدول وبن

ــي  ــا واملحــاور الت ــف القضاي ــت مختل بعــد مناقشــات مســتفيضة تناول

تشــغل اهت�مــات املجتمــع املــد�، القدØــة منهــا واملســتجدة، وذلــك 

يف ضــوء التطــورات الخطــ©ة التــي شــهدها أكــ· مــن بلــد عــرó خــالل 

الســنت� االخ©تــ�. وبالرغــم مــن اســتمرار الفجــوة بــ� الجامعــة 

ــول  ــزال تح ــي ال ت ــات الت ــل العقب ــد� وتواص ــع امل ــ�ت املجتم ومنظ

دون التواصــل املبــارش مــع القمــة، فــإن املشــارك� يشــجعون منظــ�ت 

املجتمــع املــد� عــىل املشــاركة الجــادة يف مختلــف الفاعليــات املتاحــة 

åناســبة القمــة، عــىل ان يتــم التشــاور حــول التحديــات والحلــول 

ــا . ــع اعت�ده ــج املزم ــة والربام املقرتح
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فيمــا يلــي مجموعــة القضايــا والتوصيــات التــي أفضــت 
ــاركون  ــا المش ــي يوجهه ــن، والت ــال اليومي ــا أعم إليه
ــة  ــات الحكومي ــرب والجه ــادة الع ــى الق ــة إل الموجه

ــة: ــاد القم ــبة انعق بمناس

١. يف اصالح الجامعة العربية 

وتعزيز مشاركة املجتمع 

املدين يف مساراتها:

ظلــت جامعــة الــدول العربيــة إطــارا للملــوك والرؤســاء، بغــض النظــر مــن 

هــم، وÑ تتحــول اىل اطار للمشــاركة الفعلية للمؤسســات واالجهــزة التنفيذية، 

مــا أضعفهــا وأضعــف دورهــا ودور وفاعليــة املنظــ�ت واملؤسســات التابعــة 

لهــا عــىل املســتوى الســيايس واالقتصــادي. وقــد ســبق للعديــد مــن منظــ�ت 

ــة  ــل االمان ــت بخطــوات االصــالح املقرتحــة مــن قب املجتمــع املــد�، أن رحب

العامــة للجامعــة ابتــداًء مــن ســنة ٢٠٠٥، وأيــدت مختلــف اإلجــراءات التــي 

ــد مــن  ــة، كــ� أســهم العدي أقــرت يف هــذا الســياق خــالل الســنوات املاضي

ــع  ــاون م ــوار وتع ــوات ح ــح قن ــة يف فت ــتقلة وذات املصداقي ــ�ت املس املنظ

ــة  ــة املرحل ــاد طيل ــذي س ــة ال ــف القطيع ــاوزة موق ــا، متج ــف هياكله مختل

املاضيــة يف أوســاط املنظــ�ت غــ© الحكوميــة املناضلــة. وإذ يؤيــد املشــاركون 

هــذا التوجــه البنــاء واإلصالحــي، فإنهــم يف املقابــل، يشــددون عــىل أهميــة أن 

تتجــه الجامعــة نحــو صيــغ للتعــاون والرشاكــة مــع املجتمــع املــد� ترتقــي 

إىل املســتوى الــذي تفرضــه التحــوالت الضخمــة املتصاعــدة يف املنطقــة.

مــع تأكيدهــم عــىل أهميــة عقــد منتديــات للمجتمــع املــد� موازيــة للقمــم 

االقتصاديــة واالجت�عيــة، يــرى املشــاركون أّن آليــات املشــاركة غــ© متوفــرة 

، وهــي ال تــزال تواجــه عقبــات أساســية ويف مقدمتهــا غيــاب إرادة سياســية 

ــات  ــم املنتدي ــاور يف تنظي ــدم التش ــالل: ع ــن خ ــك م ــر ذل ــة. ويظه حقيقي

املوازيــة واعــداد جــداول اع�لهــا واختيــار املتحدثــ� فيهــا والطريقــة 

 Ñ ــابقة ــات الس ــ� أن املنتدي ــارك�. ك ــار املش ــم يف اختي ــي تت ــة الت االنتقائي

ــة  ــع القم ــارش م ــن التواصــل املب ــد� م ــام املجتمــع امل تفســح يف املجــال ام

ــ�ل  ــدول اع ــىل ج ــرح ع ــا يط ــون م ــن ك ــال ع ــذا فض ــا. ه ــارك� فيه واملش

املنتــدى املــوازي ال ينســجم مــع مــا يطــرح عــىل جــدول اعــ�ل القمــة، مــا 

ــوب. ــار~ املطل ــكل التش ــدى الش ــ�ل املنت ــن أع ــزع ع ين

التوصيات:

ــع •  ــة واملجتم ــة العربي ــ½ الجامع ــة ب ــ� العالق ــر يف معاي ــادة النظ إع

ــة  ــاوز صف ــة، تتج ــاورية حقيقي ــة تش ــ½ عالق ــل تأم ــن أج ــد� م امل

ــا  ــي تعتمده ــك الت ــل تل ــة مث ــر مöسس ــىل اط ــتند ع ــب، وتس املراق

االمــم املتحــدة يف تحديــد معايــ� اختيــار املنظــت املعتمــدة لديهــا.

ضــن إمكانيــة ايصــال املجتمــع املــد� رؤيتــه إىل كافــة هيئــات • 

الجامعــة ®ــا يف ذلــك القمــة واملجلــس واملجالــس الوزاريــة املختلفــة 

الدوليــة  واألمانــة  والربملــان  واالجتعــي  االقتصــادي  واملجلــس 

واالضطــالع عــىل املــواد املعنيــة مســبًقا وإبــداء الــرأي واملالحظــات.

اإلقــرار بحــق املجتمــع املــد� يف مراقبــة أداء املؤسســات الرســمية، ويف • 

رصــد السياســات العامــة واالشــرتاك يف مناقشــتها ومتابعــة تنفيذهــا. 

وقــد أكــد املجتمــع املــد� يف مناســبات عديــدة أنــه قــادر عــىل ذلــك، 

وأنــه ø يعــد مجــرد هيــاكل تكميليــة وفرعيــة ألجهــزة الدولــة، وإÎــا 

هــو طــرف أســايس ومؤهــل ليلعــب دور الرشيــك كامــل الحقــوق.

الخ�يــة •  التخــيل عــن اختــزال أدوار املجتمــع املــد� يف األعــل 

والتدخــالت اإلنســانية. فهــذه إحــدى املهــام النبيلــة التــي تقــوم بهــا 

أطــراف مقــدرة مــن ضمــن مكونــات املجتمــع املــد�، لكنهــا ال تختــزل 

بالتأكيــد األغــراض الكثــ�ة واملتعــددة، ®ــا يف ذلــك األبعــاد السياســية 

ــا. ــة وغ�ه ــة واملطلبي والحقوقي

تعزيــز مهــام وأنشــطة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة املحدثــة ®قتىض • 

املــادة ٤٥ مــن امليثــاق العــر� لحقــوق اإلنســان بوصفهــا إحــدى آليات 

العمــل العــر� املشــرتك، وجعلهــا تضطلــع بصالحيــات واضحــة خاصــة 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــاك أي م ــأن انته ــكاوى بش ــي الش ــال تلق يف مج

ــن  ــة م ــات الضعيف ــون للفئ ــن أن يك ــع ض ــاق، م ــة يف امليث املتضمن

ــخاص ذوي  ــال واألش ــاء والألطف ــراء والنس ــم الفق ــن فيه ــكان، ® الس

اإلعاقــة فــرص الوصــول الفعــال إىل اللجنــة؛

ــة •  ــة ملتابع ــع آلي ــح بوض ــرار رصي ــاذ ق ــة اىل اتخ ــة العربي ــوة القم دع

قراراتهــا يف الريــاض، وتحديــد رصيــح ملســؤوليات االطــراف املختلفــة، 

ــي  ــت الزمن ــك والتوقي ــات ذل ــة، وآلي ــن املتابع ــؤولة ع ــة املس وللجه

ــتثنائية. ــة واالس ــات الدوري للمراجع

 ٢. يف االصالحات الترشيعية 

واملالءمة مع املعايري الدولية 

لحقوق االنسان:

انطالقــا مــن شــمولية منظومــة حقــوق اإلنســان، يتعــ� عــىل الــدول العربيــة 

ــع  ــوق اإلنســان، والترسي ــة لحق ــق عــىل الصكــوك الدولي أن تعجــل بالتصدي

åالءمــة الترشيعــات املحليــة مــع هــذه األدوات الدوليــة، مــع العمــل أيضــا 

عــىل تعزيــز امليثــاق العــرó  لحقــوق اإلنســان لســنة ٢٠٠٤، وذلــك بتحقيــق 

ــوق  ــة لحق ــ© الدولي ــع املعاي ــه م ــ� مقتضيات ــق ب ــن التناس ــىل م ــدر أع ق

ــد  ــه، خاصــة بع ــواردة في ــن األحــكام ال ــة م ــث جمل ــك بتحدي اإلنســان وذل

ــي  ــا، والت ــة برمته ــاح املنطق ــي تجت ــعبية الت ــة والش ــركات الثوري ــوايل التح ت

تعكــس يف إحــدى أبعادهــا تصاعــد الرغبــة لــدى الشــعوب يف تأمــ� حقوقهــا 

ــع املواطنــ�. األساســية وضــ�ن الكرامــة لجمي

ــدة دول  ــا ع ــي أبدته ــر الســلبي للتحفظــات الت ــ� تجــدر اإلشــارة إىل األث ك

عربيــة عــىل ³تــع جميــع األشــخاص مــن كال الجنســ� بجميــع حقــوق 

اإلنســان، علــ� بــأن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

ــن  ــدد م ــرب ع ــا ألك ــن تعرض ــ� الذي ــالن الصك ــل Øث ــوق الطف ــة حق واتفاقي

ــدول . ــل هــذه ال ــن قب ــات م التحفظــات واإلعالن

ومــن ناحيــة أخــرى، تعــرب منظــ�ت املجتمــع املــد� عــن قلقهــا إزاء عــدم 

ــة  ــات التمييزي ــح الترشيع ــدان، يف تنقي ــن البل ــد م ــدم، يف العدي ــراز تق إح

ــرأة يف  ــاركة امل ــة ومش ــاة األرسي ــزواج والحي ــة بال ــائل ذات الصل ــأن املس بش

ــة . ــة واالجت�عي ــة واالقتصادي ــاة السياس الحي
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رصــد السياســات العامــة واالشــرتاك يف مناقشــتها ومتابعــة تنفيذهــا. 

وقــد أكــد املجتمــع املــد� يف مناســبات عديــدة أنــه قــادر عــىل ذلــك، 

وأنــه ø يعــد مجــرد هيــاكل تكميليــة وفرعيــة ألجهــزة الدولــة، وإÎــا 

هــو طــرف أســايس ومؤهــل ليلعــب دور الرشيــك كامــل الحقــوق.

الخ�يــة •  التخــيل عــن اختــزال أدوار املجتمــع املــد� يف األعــل 

والتدخــالت اإلنســانية. فهــذه إحــدى املهــام النبيلــة التــي تقــوم بهــا 

أطــراف مقــدرة مــن ضمــن مكونــات املجتمــع املــد�، لكنهــا ال تختــزل 

بالتأكيــد األغــراض الكثــ�ة واملتعــددة، ®ــا يف ذلــك األبعــاد السياســية 

ــا. ــة وغ�ه ــة واملطلبي والحقوقي

تعزيــز مهــام وأنشــطة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة املحدثــة ®قتىض • 

املــادة ٤٥ مــن امليثــاق العــر� لحقــوق اإلنســان بوصفهــا إحــدى آليات 

العمــل العــر� املشــرتك، وجعلهــا تضطلــع بصالحيــات واضحــة خاصــة 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــاك أي م ــأن انته ــكاوى بش ــي الش ــال تلق يف مج

ــن  ــة م ــات الضعيف ــون للفئ ــن أن يك ــع ض ــاق، م ــة يف امليث املتضمن

ــخاص ذوي  ــال واألش ــاء والألطف ــراء والنس ــم الفق ــن فيه ــكان، ® الس

اإلعاقــة فــرص الوصــول الفعــال إىل اللجنــة؛

ــة •  ــة ملتابع ــع آلي ــح بوض ــرار رصي ــاذ ق ــة اىل اتخ ــة العربي ــوة القم دع

قراراتهــا يف الريــاض، وتحديــد رصيــح ملســؤوليات االطــراف املختلفــة، 

ــي  ــت الزمن ــك والتوقي ــات ذل ــة، وآلي ــن املتابع ــؤولة ع ــة املس وللجه

ــتثنائية. ــة واالس ــات الدوري للمراجع

 ٢. يف االصالحات الترشيعية 

واملالءمة مع املعايري الدولية 

لحقوق االنسان:

انطالقــا مــن شــمولية منظومــة حقــوق اإلنســان، يتعــ� عــىل الــدول العربيــة 

ــع  ــوق اإلنســان، والترسي ــة لحق ــق عــىل الصكــوك الدولي أن تعجــل بالتصدي

åالءمــة الترشيعــات املحليــة مــع هــذه األدوات الدوليــة، مــع العمــل أيضــا 

عــىل تعزيــز امليثــاق العــرó  لحقــوق اإلنســان لســنة ٢٠٠٤، وذلــك بتحقيــق 

ــوق  ــة لحق ــ© الدولي ــع املعاي ــه م ــ� مقتضيات ــق ب ــن التناس ــىل م ــدر أع ق

ــد  ــه، خاصــة بع ــواردة في ــن األحــكام ال ــة م ــث جمل ــك بتحدي اإلنســان وذل

ــي  ــا، والت ــة برمته ــاح املنطق ــي تجت ــعبية الت ــة والش ــركات الثوري ــوايل التح ت

تعكــس يف إحــدى أبعادهــا تصاعــد الرغبــة لــدى الشــعوب يف تأمــ� حقوقهــا 

ــع املواطنــ�. األساســية وضــ�ن الكرامــة لجمي

ــدة دول  ــا ع ــي أبدته ــر الســلبي للتحفظــات الت ــ� تجــدر اإلشــارة إىل األث ك

عربيــة عــىل ³تــع جميــع األشــخاص مــن كال الجنســ� بجميــع حقــوق 

اإلنســان، علــ� بــأن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

ــن  ــدد م ــرب ع ــا ألك ــن تعرض ــ� الذي ــالن الصك ــل Øث ــوق الطف ــة حق واتفاقي

ــدول . ــل هــذه ال ــن قب ــات م التحفظــات واإلعالن

ومــن ناحيــة أخــرى، تعــرب منظــ�ت املجتمــع املــد� عــن قلقهــا إزاء عــدم 

ــة  ــات التمييزي ــح الترشيع ــدان، يف تنقي ــن البل ــد م ــدم، يف العدي ــراز تق إح

ــرأة يف  ــاركة امل ــة ومش ــاة األرسي ــزواج والحي ــة بال ــائل ذات الصل ــأن املس بش

ــة . ــة واالجت�عي ــة واالقتصادي ــاة السياس الحي

التوصيات:

دعــوة جميــع الــدول العربيــة إىل الغــاء التحفظــات التــي أبدتهــا • 

ــرأة  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــة جمي ــة مناهض ــىل اتفاقي ــة ع خاص

واتفاقيــة حقــوق الطفــل بهــدف ســحبها وفقــا ملبــادئ «إعــالن فيينــا» 

وخطــة العمــل «ملؤÊــر القمــة العامليــة لحقــوق اإلنســان لعــام ١٩٩٣ 

(A/CONF.٢٣/١٥٧)؛

 الدعــوة إىل إنشــاء مؤسســات وطنيــة مســتقلة لحقــوق اإلنســان، • 

ــز  ــة ®رك ــادئ املتعلق ــا للمب ــا مســتقلة ومنشــأة وفق ــن أنه ــد م والتأك

املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان («مبــادئ باريــس»)، مــع 

ــاء  ــد الوف ــال رص ــددة يف مج ــات مح ــا صالحي ــون له ــأن تك ــرص ب الح

بحقــوق اإلنســان والتعامــل مــع الشــكاوى بطريقــة رسيعــة ومالñــة، 

ــم  ــن الســكان، ®ــن فيه ــة م ــات الضعيف ــون للفئ ــع ضــن أن يك وم

الفقــراء والنســاء والألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــرص الوصــول 

ــة ــة الوطني ــذه املؤسس ــال إىل ه الفع

 ٣. يف رضورة مشاركة 

الحكومات العربية يف تحديد 

اطار ما بعد عام ٢٠١٥:

ــات  ــاءلة الحكوم ــد� يف مس ــع امل ــتمرار املجتم ــىل اس ــون ع ــدد املجتمع ش

ــا  ــج عنه ــا نت ــة وم ــالن االلفي ــواردة يف إع ــات ال ــىل االلتزام ــاء ع ــة بن العربي

ــس  ــون يف نف ــة. ويدع ــة لأللفي ــداف اإل}ائي ــرصت باأله ــدات اخت ــن تعه م

ــام  ــ· طموحــا بعــد ع ــد إطــار أك ــم اىل املشــاركة يف تحدي الوقــت حكوماته

ــود  ــا الجه ــي تعــا� منه ــة الت ــالالت البنيوي ٢٠١٥، يهــدف اىل معالجــة االخت

التنمويــة والتــي ال تقتــرص عــىل مجــرد القضــاء عــىل الفقــر، الجــوع والظلــم، 

ال بــل االســتناد إىل املبــادئ األساســية لحقــوق االنســان وللمســاواة والعدالــة 

االجت�عيــة والــذي يضمــن لجميــع النــاس الحــق يف املشــاركة يف صنــع 

ــؤول�. ــاءلة املس ــات ومس السياس

ــ�د  ــب اعت ــام ٢٠١٥ يتطل ــد الع ــا بع ــه مل ــرتض اعتناق ــذي يف ــار ال إن االط

القيمــة  ذات  االنتاجيــة  القطاعــات  تعــزز  اقتصاديــة مال]ــة  اختيــارات 

االقتصاديــة املضافــة واملحافظــة عــىل الفســحة املتاحــة للسياســات الوطنيــة 

ــة  ــ© البيئ ــب توف ــ� يتطل ــع. ك ــادة التوزي ــات الع ــات والي ــ�د سياس واعت

املمكنــة للمجتمــع املــد� åــا يف ذلــك الحــق يف التجمــع وتأســيس الجمعيــات 

ــوارد. ــات وامل ــول املعلوم ــق يف الوص ــ© والح ــد والتعب ــق يف املعتق والح

عــىل ان تتــم مراجعــة شــاملة للنــ�ذج والتدخــالت القطاعيــة املجتــزأة التــي 

اعتمــدت خــالل العقــود املاضيــة، واســتبدالها åقاربــات تنمويــة شــاملة يكون 

ــا  ــن عائداته ــا ومســتفيدا م ــا يف تحقيقه ــا منخرط ــب منه ــان يف القل االنس

ــة  ــواز تجزئ ــدم ج ــىل ع ــز ع ــة ترتك ــة الحقوقي ــاس املقارب ــىل اس ــوم ع وتق

حقــوق االنســان وتلتــزم بشــكل كامــل بالرشعــة الدوليــة والعهــود والصكــوك 

ــة لحقــوق االنســان. الدولي

التوصيات:

ــع •  ــس م ــاون املöس ــل التع ــة اىل تفعي ــدول العربي ــة ال ــوة جامع دع

ــة مــن اجــل ضــن حضــور فاعــل  منظــت االمــم املتحــدة االقليمي

ومســاهمة عربيــة فعليــة ومؤثــرة تعكــس همــوم وهواجــس مواطنــات 

ومواطنــي املنطقــة يف وضــع إطــار مــا بعــد ٢٠١٥ عــىل املســتوى 

ــدويل. ال

اطــالق حــوار مفتــوح وشــامل وشــفاف مــع منظــت املجتمــع املــد� • 

يف الــدول العربيــة، غــ� انتقــا} ®ــا يضمــن مشــاركة االطــراف الفاعلــة 

الفعليــة  للمشــاركة  واملجــاالت،  القطاعــات  مختلــف  يف  واملؤثــرة 

ــا بعــد٢٠١٥. ®قرتحــات م

الدعــوة إىل خلــق إطــار متســك ملــا بعــد -٢٠١٥ يرتكــز اىل املعايــ� • 

الدوليــة لحقــوق االنســان ومرتبــط مــع مفهــوم التنميــة املســتدامة ، 

حيــث يتــم الـــتأكيد عــىل أهميــة ربــط االســتدامة البيئيــة باالختيــارات 

االقتصاديــة والسياســات االجتعيــة. وأن يكــون يف أســاس هــذه 

االجتعيــة  العدالــة  مبــادئ   ٢٠١٥ بعــد  ملــا  التنمويــة  االجنــدة 

والتضامــن والكرامــة اإلنســانية، والحريــة، والتحــرر مــن جميــع أشــكال 

ــز، ®ــا يف ذلــك عــىل أســاس النــوع والجنــس والديــن، والعــرق  التميي

ــة. والثقاف

 ٤. يف السياسات االقتصادية 

والتجارية واالجتامعية

ــت يف  ــي حصل ــورات الت ــىل أن الث ــد ع ــاركات التأكي ــاركون واملش ــم املش قيه

ــام  ــة للقي ــدان اإلرادة الجدي ــط نتيجــة فق ــرÑ ó تكــن فق ــد ع ــن بل ــ· م أك

ــه يف  ــاد وتغلغل ــار الفس ــبب انتش ــي، أو بس ــيل وحقيق ــيايس فع ــالح س بإص

ــل  ــود خل ــك وج ــب ذل ــا اىل جان ــع، وإ} ــة واملجتم ــات الدول ــ� مؤسس رشاي

ــات يف  ــع الث�ني ــذ مطل ــ�ده من ــم اعت ــذي ت ــوي ال ــط التنم ــكيل يف النم هي

مختلــف الــدول. لقــد تبنــت معظــم الحكومــات العربيــة منــذ مطلــع 

ــنطن»،  ــاق واش ــرف بـــ» وف ــ� يع ــتوحى م ــا مس ــا تنموي ــات }وذج الث�نين

الــذي يقــول بــرضورة تحريــر االقتصــاد واألســواق وتحريــر األســعار وتقليــص 

دور القطــاع العــام والحــد مــن تدخــل الدولــة يف إدارة العمليــة االقتصاديــة 

ــات.  ــة والخدم ــرتيات العمومي ــة واملش ــر العمل وتحري

تعــا� الــدول العربيــة مــن حرمــان قدراتهــا االنتاجيــة والحــد مــن مســاحة 

وضــع السياســات العامــة املتاحــة مــن خــالل الــرشوط التــي تفرضهــا 

االتفاقيــات التجاريــة، والتــي تحــول اقتصاداتهــا اىل اقتصــادات اســتهالكية مــا 

يضاعــف مــن نســب الفقــر والبطالــة وبالتــايل يــؤدي اىل انخفــاض معــدالت 

ــات  ــا لسياس ــخ قوانين ــة ترس ــارة الدولي ــات التج ــة. فاتفاقي ــة البرشي التنمي

ــة  ــوق االقتصادي ــىل الحق ــلبا ع ــر س ــأنها أن تأث ــن ش ــادي م ــرر االقتص التح

واالجت�عيــة والثقافيــة للعديــد مــن املواطنــ� يف البلــدان والتــي تعــد الــدول 

ــكل  ــي بالش ــا والتعاط ــم تداركه ــال Ñ يت ــك يف ح ــا، ذل ــن ضمنه ــة م العربي

ــب.  املناس

ان االنفتــاح التجــاري غــ© املــدروس، والــذي ال يأخــذ باالعتبــار مراحــل 

ــة  ــا االتناجي ــاء قطاعاته ــات بن ــالد واحتياج ــه الب ــت الي ــي توصل ــة الت التنمي



18توصيات عن منظامت من املجتمع املدين إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية والتنموية  توصيات عن منظامت من املجتمع املدين

ــض  ــاع الزراعــة، يتســبب بتعري ــية وح�يــة قط ــات االساس ــ� الخدم وتأم

ــة  ــىل منافس ــا ع ــدم قدرته ــة لع ــا نتيج ــض إنتاجه ــات إىل خف ــض الصناع بع

املســتورد. وأيضــا يتزايــد ويتكتــل (يف شــكل رشكات كــربى) اإلنتــاج يف بعــض 

ــج  ــ� ينت ــار املنتجــ�، م ــذا^ مســتبعدا صغ ــاج الغ ــات، خاصــة اإلنت القطاع

ــوع. ــر والج ــة إىل الفق ــة املؤدي ــدالت البطال ــد مع ــ� تزاي عنه

التوصيات
 •

تجــاوز التعامــل الظــريف والســطحي مــع األوضــاع التــي كشــفت عنهــا • 

التحــوالت الجاريــة ورضورة وضــع سياســات واســرتاتجيات اقتصاديــة 

واجتعيــة وطنيــة تتالئــم مــع مــوارد وثــروات البلــد وتســاهم يف دعم 

ــة، عــىل  ــة الالئق ــع والعل ــات إعــادة التوزي ــة وآلي القــدرات اإلنتاجي

ان يتــم ذلــك مــن خــالل الدراســات التــي تحــدد الفوائــد االقتصاديــة 

واالجتعيــة والجوانــب الســلبية املتوقعــة عــىل امليــزان التجــاري 

ــا االجتعيــة الســي العلــة. وااليــرادات الحكوميــة وعــىل القضاي

النظــر اىل التجــارة بوصفهــا تعبــ�ا عــن خيــارات اقتصاديــة واجتعيــة • 

ــة  ــة االجتعي ــة والعدال ــة البرشي ــق التنمي ــة تهــدف اىل تحقي وتنموي

عــىل  واملحافظــة  االنســان  حقــوق  مبــادئ  اســاس  عــىل  املبنيــة 

ــىل  ــات ع ــى االتفاقي ــة، ] ال تبن ــوارد الطبيعي ــة وامل ــتدامة البيئي االس

ــات  ــار االولوي ــ½ االعتب ــل تأخــذ بع ــارات السياســية فحســب ب االعتب

ــة. ــة واالقليمي ــة الوطني ــة والثقافي ــة واالجتعي ــح االقتصادي واملصال

ــادة النظــر يف •  ــة، اع ــة الحالي ــة العاملي ــن االزم ــة ع ــار املرتتب ــرا لالث نظ

منظومــة االتفاقيــات التجاريــة عــىل املســتوى الوطنــي واالقليمــي 

فاملنظومــة  ككل.  العاملــي  التجــاري  والنظــام  االطــراف  واملتعــدد 

القاñــة عــىل اعطــاء االولويــة لرفــع كميــات التصديــر واالعتــد عــىل 

االســتثر املبــارش بحاجــة العــادة تقييــم، خاصــة وان اســواق التصديــر 

ســتتقلص يف اطــار االزمــة الحاليــة، كــ ان االســتثر املبــارش ســيتقلص 

ايضــا. ان اســرتاتيجية النمــو بحاجــة للرتكيــز عــىل اســرتاتيجيات «النمــو 

regional-) االقليمــي  التوجــه  ذو   (inclusive growth) الدامــج» 

ــو  ــه نح ــيل املوج ــاج املح ــة لالنت ــاء االولوي oriented growth) واعط

ــة. الســوق املحلي

االخــذ بعــ½ االعتبــار مراحــل التنميــة املحققــة عــىل املســتوى الوطنــي • 

يف اطــار اقــرار سياســات تحريــر التجــارة، خاصــة وان عمليــة التحريــر 

التدريجــي قــد تكــون عامــال يســاعد يف بنــاء القطاعــات املحليــة. 

ــة، ليــس  ــة فاعل ــة لوضــع سياســة تجاري مــن االســاىس اعطــاء االولوي

بالــرضورة ان تكــون مبنيــة عــىل تحريــر التجــارة. فــال بــد للسياســات 

الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة ان تكــون انتقائيــة يف مقاربتهــا لعمليــة 

ــل  ــي مراح ــارة ان تراع ــر التج ــات تحري ــىل سياس ــب ع ــر. يج التحري

التنميــة عــىل املســتوى املحــيل وان تكــون مرنــة وقابلــة للتوقــع 

.  (predictable)

العمــل عــىل أن يكــون االقتصــاد مبنيــا عــىل االبتــكار والتجديــد، • 

ــ½ املنشــآت، واالعتــد عــىل القطاعــات  ــة التنافســية ب ودعــم العالق

الثــالث، عــام وخــاص وتعــاو�، وبــذل جهــود جــادة لتشــجيع االقتصــاد 

ــيدة يف  ــة الرش ــات الحوكم ــر سياس ــب تطوي ــك يتطل ــاو�. إن ذل التع

إدارة االقتصــاد ودعــم التنميــة الجهويــة وربــط ذلــك بتطويــر آليــات 

د¡قراطيــة للحكــم املحــيل. وانتهــاج سياســة الحــوار االجتعــي كإطــار 

ــا يف  ــاج و® ــية يف االنت ــراف االساس ــاركة االط ــات ®ش ــة السياس لصياغ

ــك املســتهلك½ ذل

إعــادة النظــر يف اتفاقيــات الرشاكــة األورومتوســطية عــىل قاعــدة • 

تقييــم معمــق لالتفاقيــات التــي وقعــت ســابقا للحــد مــن تداعياتهــا 

الســلبية عــىل االقتصــاد الوطنــي والحقــوق االقتصاديــة واالجتعيــة. 

ــة. ــراط يف العومل ــة رشوط االنخ ــ� يف رضورة مراجع ــع التفك م

التعــاون •  وتعزيــز  العربيــة،  البينيــة  التجاريــة  العالقــات  دعــم 

االقتصــادي االقليمــي مــا بــ½ دول املنطقــة وربطــه بالعمليــة التنمويــة 

ــة  ــة والصناع ــة الزراع ــة خاص ــات اإلنتاجي ــل القطاع ــادة تأهي ويف اع

والســياحة، ويف عمليــة توليــد فــرص العمــل. مــع األخــذ بعــ½ االعتبــار 

البعــد االجتعــي املتعلــق بحيــة حقــوق الفئــات املســتضعفة مــن 

ــال. ــاء واألطف ــ½ والنس ــ½ والحرفي ــار املزارع ــل وصغ ع

ــات •  ــول التحدي ــي ح ــي واالقليم ــتوي½ الوطن ــىل املس ــوار ع ــالق ح اط

التنمويــة بهــدف الوصــول اىل االÎــاط التنمويــة البديلــة ®شــاركة 

ــوى  ــ½ عــن القطــاع الخــاص وق ــك ممثل ــا يف ذل ــف االطــراف ® مختل

ــتهالكية ــة واالس ــات االجتعي ــف الفئ ــاج ومختل االنت

ــة •  ــة التنموي ــد� يف العملي ــة دور املجتمــع امل ــة ومركزي ــرار باهمي االق

®ختلــف مراحلهــا تخطيطــا وتنفيــذا وتقييــ واالقــرار ®حوريــة حقــوق 

االنســان الشــاملة يف العمليــة التنمويــة

دعــوة الحكومــات اىل املطالبــة باعــادة النظــر بالديــون الخارجيــة • 

ــك  ــة األنظمــة املســتبدة والفاســدة، وذل ــة عــن مرحل ــة املوروث الثنائي

مــن خــالل الغــاء بعضهــا،  او اعــادة هيكلتهــا او تأجيــل دفــع فوائدهــا 

بتحويــل جــزء منهــا إىل مشــاريع تنمويــة. كــ والعمــل عــىل اســرتداد 

ــة فقــد كشــفت الثــورات العربيــة عــن حجــم الفســاد  األمــوال املهرب

ــالت  ــة والعائ ــة الدكتاتوري ــرف االنظم ــن ط ــام م ــال الع ــب امل وتهري

ــة.  الحاكم

التحذيــر مــن انــزالق الحكومــات نحــو استســهال املزيــد مــن التدايــن، • 

تحســبا للتداعيــات الخطــ�ة املحتملــة عــىل الســيادة وعــىل مســتقبل 

األجيــال القادمــة.

٥. تفعيل دور القطاع الخاص:

ــود  ــة دور القطــاع الخــاص يف املســاهمة يف جه ــد املشــاركون عــىل أهمي أك

التنميــة، وهــو مدعــو إىل تحمــل مســؤولياته االجت�عيــة املبنيــة عــىل احــرتام 

حقــوق االنســان، واعتــ�د مبــدأ املســؤولية االجت�عيــة، واالنخــراط يف 

ــا. ــف أبعاده ــة åختل ــات التنموي ــة التحدي مواجه

ــة  ــدول العربي ــن ال ــد م ــاع الخــاص يف عدي ــتفادت مؤسســات القط ــد اس لق

مــن كثــ© مــن اإلجــراءات الترشيعيــة والهيكليــة الداعمــة لالســتث�ر والتــي 

قامــت بهــا الحكومــات طيلــة العرشيــن ســنة املاضيــة، غــ© أن مــردود هــذه 

ــة التنمويــة ال يــزال دون املأمــول. املؤسســات عــىل العملي

لكــن يف املقابــل عــىل الحكومــات تشــجيع القطــاع الخــاص الوطنــي، وتســهيل 

دوره يف التنميــة وتوســيع ســوق العمــل، واالرتقــاء بقدراتــه عــىل املنافســة، 

وتدعيــم آليــات الحوكمــة ملنــع الفســاد املخــرب ألجــواء االســتث�ر. 
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التوصيات:

ــاريع •  ــول املش ــات ح ــول اىل املعلوم ــة والوص ــات الرقاب ــز امكاني تعزي

ــة  ــة واالجتعي ــة االقتصادي ــر يف القم ــي تق ــة الت ــج االقتصادي والربام

ــا ــب عنه ــي ترتت ــة الت ــج االجتعي ــم النتائ ــة وتقيي العربي

االلتــزام باالنفتــاح والحــوار مــع ممثــيل قطــاع االعــل، الســي الذيــن • 

يعملــون يف القطاعــات املنتجــة ويف املياديــن التــي لديهــا اثــر اجتعي، 

والســعي لإلتفــاق عــىل أولويــات اقليميــة والضغــط املشــرتك لوضعهــا 

عــىل جــدول اعــل القمــم العربيــة، واالجتــع رفيــع املســتوى للشــأن 

االجتعي.

٦. يف تفعيل وحامية حقوق 

النساء:

ــاك  ــم انته ــة لتفاق ــرضراً وعرض ــ· ت ــات األك ــ� الفئ ــن ب ــاء م ــزال النس ال ت

حقوقهــن جــراء اســتمرار العنــف والتمييــز ضدهــن، أو االنتقــاص مــن هــذه 

ــاركتهن  ــن مش ــم م ــة. وبالرغ ــة العربي ــة يف املنطق ــكال مختلف ــوق بأش الحق

البــارزة يف الثــورات األخــ©ة، إال أن نســبة حضــور النســاء يف املراكــز القياديــة 

ويف مواقــع القــرار ال تــزال ضعيفــة وغــ© مؤثــرة. كــ� أنهــن يعانــ� أيضــاً مــن 

حرمانهــن مــن فــرص االرتقــاء املهنــي مقارنــة بالرجــال. فالفقــر يف املنطقــة ال 

يــزال مؤنثــا اىل حــد كبــ©، وال تــزال مظاهــر التمييــز متفشــية يف الترشيعــات 

وامل�رســات، خاصــة يف املجــال االقتصــادي واالجت�عــي، إىل جانــب انتشــار 

العنــف املســلط عــىل النســاء تحــت عناويــن ومــربرات مختلفــة.

التوصيات:

ــد •  ــد اجتعــي جدي ــوم عــىل اســاس عق ــة تق ــة مدني ــوة اىل دول الدع

ــوق النســاء باعتبارهــن جــزًء ال يتجــزأ  أساســه املســاواة واحــرتام حق

مــن حقــوق االنســان وتضمــ½ الدســات� العربيــة احكامــاً تكفــل 

املســاواة وعــدم التمييــز الي ســبب ®ــا يف بســبب الجنــس او الديــن 

ــرق. او الع

ــة •  ــق الدولي ــا املواثي احــرتام واعــل حقــوق النســاء كــ نصــت عليه

لحقــوق االنســان ورفــع كافــة التحفظــات عــن اتفاقيــة القضــاء عــىل 

جميــع اشــكال التمييــز ضــد املــرأة.

رضورة إضفــاء طابــع د¡قراطــي وتشــار] عــىل وضــع املوازنــات • 

وتطويرهــا يف اتجــاه تكريــس املســاواة بــ½ الجنســ½ وتثبيــت العدالــة 

االجتعيــة كأولويــة، ووضــع االســرتاتيجيات والربامــج املســاعدة عــىل 

تحقيــق ذلــك.

٧. يف حامية حقوق األشخاص 

ذوي االعاقة:

عــىل الرغــم مــن التحســن النســبي، خصوصــاً عــىل صعيــد الترشيعــات، إال أن 

أوضــاع االشــخاص ذوي االعاقــة يف املنطقــة العربيــة ال تــزال مرتديــة. حيــث 

يعــا� ثالثــون مليــون مواطــن مــن إعاقــات متنوعــة، وذلــك حســب تقديــرات 

ــإن  ــك ف ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــدويل. وع ــك ال ــة والبن ــة للصح ــة العاملي املنظم

الجهــود وامليزانيــات املخصصــة للعنايــة بهــذه الفئــة ال تــزال دون املطلــوب.

التوصيات

تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق االشــخاص مــن ذوي االعاقــة، • 

ــة اىل  ــي باالضاف ــتوى الوطن ــىل املس ــة ع ــ½ املرعي ــا يف القوان وإعله

ــادئ االساســية لحقــوق  العقــد العــر� للمعوقــ½ والــذي يتضمــن املب

االشــخاص املعوقــ½ يف مختلــف املجــاالت املتعــددة السياســية واملدنية 

ــة ــة والثقافي ــة واالجتعي واالقتصادي

االعتــد عــىل السياســات الدامجــة التــي تغــ� الصــورة النمطيــة • 

ــم  ــال التعلي ــي يف مج ــاالت الس ــة يف كل املج ــخاص ذوي االعاق لالش

ــة  ــة واملســتلزمات الصحي ــة االجتعي ــم الحي ــ� له والتشــغيل وتوف

ــة. ــدرات االنتاجي ــتقاللية والق ــزز االس ــا يع ــة ® الرضوري

٨. يف سياسات شبابية 

تساهم يف تفعيل املشاركة 

الشبابية

كان للشــباب حضــور بــارز يف االنتفاضــات العربيــة ذات التوجهــات الثوريــة، 

ــربت  ــورات وع ــذه الث ــزت ه ــي مي ــية الت ــ�ت االساس ــن الس ــك م وكان ذل

ــة  ــة الهام ــة االجت�عي ــذه الفئ ــذي لحــق به ــ_ ال ــان والغ ــدى الحرم ــن م ع

واملهمشــة، التــي يتجــاوز حجمهــا نصــف الســكان، علــ� وان البطالــة تطــال 

ــة. ويف هــذ املجــال،  ــة واالقليمي ــر الدولي اكــ· مــن ٥٠٪ منهــم وفــق التقاري

ــدة حــالل  ــون فرصــة عمــل جدي ــ· مــن ٥٠ ملي ــربز الحاجــة اىل ايجــاد اك ت

العقــد املقبــل الســتيعاب الع�لــة الناشــئة مــن الشــباب ذكــورا وإناثــا،  

ــا  ــف عنده ــن التوق ــد م ــي ال ب ــية الت ــات االساس ــن التحدي ــك م ــرب ذل ويعت

للمحافظــة عــىل الرأســ�ل البــرشي والحــد مــن نزيــف االدمغــة الــذي تعــا� 

منــه املنطقــة عمومــا والعديــد مــن الــدول العربيــة عــىل وجــه الخصــوص. 

التوصيات:

ــات •  ــة والسياس ــات العام ــة السياس ــباب يف صناع ــاركة الش ــز مش تعزي

ــة . ñــة ودا ــات مöســة وفاعل ــن خــالل الي ــة م ــة واالجتعي االقتصادي

ــم •  ــق بالتناغ ــرص العمــل الالئ ــد ف ــة بتولي ــط السياســات االقتصادي رب

والتنســيق مــع احتياجــات ســوق العمــل الســتيعاب العلــة الجديــدة 

اىل ســوق العمــل، واعــادة النظــر بسياســات االجــور التــي تســاهم يف 

ــæوات عــىل  ــع ال ــد توزي ــز القــدرات االســتهالكية للشــباب وتعي تعزي

املجتمــع بشــكل عــادل واعتــد سياســات لتأهيــل وÊكــ½ اليــد 

العاملــة الشــابة وتوفــ� الحيــة االجتعيــة ®ــا يف ذلــك حيــة 

ــة البطال
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åبــادرة مــن شــبكة املنظــت العربيــة غــ� الحكوميــة للتنميــة انعقــد 

منتــدى إقليمــي تحــت عنــوان «الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة  يف 

ظــل األزمــات العامليــة: هــل هنــاك حاجــة اىل رؤيــة تنمويــة بديلــة يف 

ــر، ٢٠١١،  ــون الثا�/يناي ــام  ٦ و٧ كان ــ©وت أي ــة؟»، يف ب املنطقــة العربي

åشــاركة أكــ· مــن ١٨٠ مشــاركة ومشــارك Øثلــون منظــ�ت مــن 

املجتمــع املــد� يف ١٧ دولــة عربيــة، باالضافــة اىل ممثلــ� عــن منظــ�ت 

ــك ضمــن  ــة، وذل ــة واقليمي االمــم املتحــدة، ومنظــ�ت وشــبكات دولي

اســتعدادات الشــبكة ملواكبــة القمــة االقتصاديــة واالجت�عيــة العربيــة 

الثانيــة التــي ســتعقد بــرشم الشــيخ بتاريــخ ١٩ ينايــر ٢٠١١.

وتــال املنتــدى اجتــ�ع انعقــد يف مقــر معهــد االهــرام االقليمــي للصحافة 

يف القاهــرة يــوم الـــ١٧ كانــون الثا�/ينايــر بحضــور ممثلــ� عــن املجتمع 

ــدوا  ــات وأك ــوا بالتوصي ــن مــرص، فتداول ــة وم ــدان عربي ــن بل ــد� م امل

عليهــا.

 

واملحــاور  القضايــا  مختلــف  تناولــت  مســتفيضة  مناقشــات  بعــد 

ــتجدة،  ــا واملس ــة منه ــد�، املزمن ــع امل ــات املجتم ــغل اهت�م ــي تش الت

ــرó يف  ــد ع ــن بل ــ· م ــي شــهدها اك ويف ضــوء التطــورات الخطــ©ة الت

االشــهر االخــ©ة، وكان آخرهــا حــاالت االحتقــان االجت�عــي التــي أدت 

اىل ســقوط الرئيــس التونــيس نتيجــة غيــاب الحريــات واعــادة التوزيــع 

ــدد  ــرص، يج ــر واالردن وم ــعبية يف الجزائ ــركات ش ــو وتح ــادل للنم الع

ــا  ــة، يف تجلياته ــة االجت�عي ــالء القضي ــىل اي ــديدهم ع ــون تش املجتمع

ــى  ــا حت ــس متحقق ــا لي ــو م ــتحق وه ــذي تس ــ�م ال ــة، االهت املختلف

اللحظــة. وعــىل الرغــم مــن اهميــة القــرار املتخــذ بعقــد قمــم دوريــة 

ــا،  ــت ونتائجه ــة الكوي ــار قم ــع ملس ــإن املتاب ــة، ف ــة واجت�عي اقتصادي

وملســار التحضــ© لقمــة رشم الشــيخ وجــدول أع�لهــا، يجــد ان القضيــة 

ــىل  ــز ع ــزال ترك ــم ال ت ــذه القم ــية، وان ه ــزال هامش ــة ال ت االجت�عي

ــا  ــل موقع ــي يحت ــأن االجت�ع ــ� الش ــرصا، في ــة ح ــب االقتصادي الجوان

ــا.  ثانوي

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن املجتمعــ� يالحظون أيضــا أن معظــم مقررات 

ــذ، هــذا إضافــة اىل مالحظتهــم  قمــة الكويــت Ñ توضــع موضــع التنفي

ــ�ل  ــاركة يف األع ــد� يف املش ــع امل ــاح للمجتم ــش املت ــع يف الهام الرتاج

ــا  ــيكون موضوع ــا س ــو م ــها، وه ــة نفس ــ�ل القم ــة، ويف اع التحض©ي

ــون  ــر املجتمع ــالة. ويذك ــذه الرس ــرد يف ه ــي ت ــات الت ــض التوصي لبع

بالوثيقــة التــي أصدرتهــا منظــ�ت مــن املجتمــع املــد� عشــية انعقــاد 

ــي  ــات الت ــال للتحدي ــت تحلي ــي تضمن ــام ٢٠٠٩، والت ــت ع ــة الكوي قم

تواجههــا االقتصــادات العربيــة مــن وجهــة نظــر املجتمــع املــد�، مــع 

ــات واملقرتحــات. وبالرغــم مــن مــرور ســنت� عــىل  حزمــة مــن التوصي

ــزال  ــا ال ت ــا إال أنه ــمية عليه ــات الرس ــب الجه ــدم تعقي ــا وع صدوره

صالحــة يف أغلــب مكوناتهــا، وقــد قــرر املجتمعــون ان يجــري تطويرهــا 

ــي  ــات الت ــوء النقاش ــة، ويف ض ــة واالقليمي ــتجدات العاملي ــوء املس يف ض

ــدى. دارت خــالل املنت

ويــرى املشــاركون يف املنتــدى إن املنطقــة العربيــة تتميــز بالرتابــط 

الشــديد والعضــوي بــ� االبعــاد السياسية/املؤسســية، واالقتصاديــة 

واالجت�عيــة والثقافيــة للعمليــة التنمويــة، وارتبــاط الــكل وتأثــره 

 Ñاملبــارش باالحتــالل اإلرسائيــيل لفلســط� كحالــة وحيــدة يف العــا

يف  åــا  االخــرى،  والنــزاع  الحــرب  وبحــاالت  االســتيطا�،  لالحتــالل 

ــل  ــي تص ــدان الت ــن البل ــدد م ــيل يف ع ــتقرار الداخ ــاالت الالس ــك ح ذل

ــك  ــا. åــا يف ذل ــا فعلي ــة او اندالعه ــدالع الحــروب االهلي اىل مشــارف ان

ــدول املهــددة وحدتهــا كالســودان وغ©هــا ويجــدون يف ذلــك عائقــا  ال

ــة.  ــة ودا] ــة عادل ــق تنمي ــام تحقي ــا ام هيكلي

ــل يف ســقوط  ــة ³ث ــغ االهمي ــة مؤخــرا تطــورا بال ــد شــهدت املنطق لق

ــة  ــيس نتيجــة انتفاضــة شــعبية اندلعــت عــىل خلفي رأس النظــام التون

املطالبــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة اال انهــا عــربت عــن حالــة 

مــن االحتقــان الســيايس الناجــم عــن القمــع املتــ�دي للحريــات 

ــس  ــة يف تون ــة البرشي ــؤرشات التنمي ــت م ــان. واذا كان ــوق االنس ولحق

ــل  ــك Ñ يح ــة، اال ان ذل ــتوى املنطق ــىل مس ــل ع ــ� االفض ــن ب ــي م ه

انــدالع الحــركات االحتجاجيــة الســلمية والتــي اكــدت عــىل  دون 

ــة.  ــة واالجت�عي ــائل االقتصادي ــه باملس ــيايس وترابط ــد الس ــة البع اهمي

كــ� تشــهد املنطقــة العديــد مــن التحــركات االحتجاجيــة يف اكــ· مــن 

دولــة تعبــ©ا عــن تــردي االوضــاع التــي باتــت تفــوق قــدرة املواطنــ� 

عــىل تحملهــا. أمــا املعالجــات الجزئيــة او املجتــزأة التــي تتخذهــا بعــض 

 Ñ ــا ــول م ــؤدي اىل حل ــن ت ــتعار االحتجاجــات ل ــا الس ــات تالفي الحكوم

تقــرتن بتوجهــات ومقاربــات تنمويــة شــاملة ترتكــز اىل مبــادئ حقــوق 

االنســان.

 

كــ� أكــد املشــاركون اىل رضورة إيــالء الحريــات العامــة والفرديــة، 

ــام  ــزا اساســيا åــا يفســح يف املجــال ام ــام، حي ــة بشــكل ع والدØقراطي

السياســية  اتجاهاتــه  åختلــف  املــد�  للمجتمــع  فاعلــة  مشــاركة 

والفكريــة وفئاتــه االجت�عيــة. ان غيــاب االليــات الديقراطيــة الفاعلــة 

ــي تعــزز املكاشــفة والحــق يف الوصــول اىل املعلومــات،  للمشــاركة والت

واملســاءلة واملحاســبة باالضافــة اىل الحــق يف التنــوع واالعــرتاف بالــرأي 

ــة  ــ© الحكومي ــ�ت غ ــن املنظ ــع وتكوي ــ© والتجم ــة التعب ــر وحري اآلخ

والهيئــات النقابيــة والتمثيليــة، لهــا تأثــ© مبــارش عــىل نوعيــة الخيــارات 

االقتصــادي  املجالــ�  تؤخــذ الســي� يف  التــي  والوطنيــة  االقليميــة 

واالجت�عــي.

ــا  ــب ان تعتمده ــي يج ــة الت ــدى ان املقارب ــاركون يف املنت ــرب املش واعت

الحكومــات لــدى معالجــة االوضــاع االجت�عيــة هــي املقاربــة الحقوقيــة 

ــادي  ــ� االقتص ــ� يف املجال ــوق املواطن ــا حق ــرب انه ــي تعت ــك الت اي تل

واالجت�عــي، وهــي ليســت مجــرد خدمــات او قضايــا اجرائيــة. ان 

االنتقــال بالعالقــة بــ� املجتمــع والدولــة مــن منطــق الرعايــا اىل تثبيــت 

ــد  ــي جدي ــد اجت�ع ــىل عق ــوم ع ــي تق ــة الت ــة للمواطن ــس املتين االس
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يعــزز مفهــوم املواطنــة والحكــم الرشــيد ويتبنــى ايضــا حقــوق االنســان 

بشــموليتها åــا يف ذلــك الحقــوق السياســية واملدنيــة واالقتصاديــة 

ــة. ــة والثقافي واالجت�عي

   

فيــ يــيل مجموعــة مــن التوصيــات املوجهــة إىل القــادة العــرب 

والجهــات الحكوميــة ®ناســبة انعقــاد القمــة:

 

١. يف رضورة الحوار ومشاركة 

املجتمع املدين: 

ــة  ــاحة املخصص ــق املس ــىل ضي ــم ع ــدى تحفظه ــاركون يف املنت ــجل املش يس

للمجتمــع املــد� يف مســار التحضــ© للقمــة، ويف املشــاركة فيهــا، وذلــك عــىل 

ــاء  ــة اثن ــدول العربي ــة ال ــادرة جامع ــد� مب ــع امل ــاة املجتم ــن مالق ــم م الرغ

التحضــ© لقمــة الكويــت بإيجابيــة. ويــرى املشــاركون ان ذلــك يخالــف تأكيــد 

الحكومــات العربيــة يف مناســبات عديــدة، الســي� يف قمــة تونــس عــام ٢٠٠٤، 

ــد� يف  ــع امل ــ�ت املجتم ــه منظ ــن أن تلعب ــذي Øك ــدور ال ــة ال ــىل أهمي ع

ــي  ــة الت ــة االنتقائي ــة. إن الطريق ــة السياســات العام ــة وصياغ ــة التنمي عملي

 Ñ ،اعتمــدت يف الدعــوة الجت�عــات قمــة رشم الشــيخ وســابقا قمــة الكويــت

 Ñ³كــن املنظــ�ت غــ© الحكوميــة مــن اختيــار ممثليهــا بحريــة واســتقاللية، و

يتــم إرشاكهــا يف إعــداد جــدول أعــ�ل االجتــ�ع الــذي نظمتــه جامعــة الــدول 

العربيــة ضمــن تحضــ©ات القمــة.

ان القيمــة املضافــة التــي Øكــن ملمثــيل املجتمــع املــد� تقدØها اىل مؤسســات 

ــا  ــي يف تعب©ه ــة، ه ــم العربي ــات، والقم ــة، والحكوم ــدول العربي ــة ال جامع

عــن وجهــة نظــر مســتقلة عــن وجهــة نظــر الحكومــات والقطــاع الخــاص. 

إن بنــاء الثقــة بــ� الحكومــات ومنظــ�ت املجتمــع املــد� يقتــيض االعــرتاف 

بهــذه االســتقاللية والقبــول بفتــح حــوار حقيقــي وصــوال اىل مأسســة التعــاون 

والرشاكــة. 

التوصيات:
 

ــة وممثــيل •  ــدول العربي ــات جامعــة ال ــ½ هيئ ــارش ب ــم حــوار مب أ تنظي

الشــبكات املحليــة والوطنيــة واالقليميــة ملنظــت املجتمــع املــد� يف 

املنطقــة العربيــة، ®شــاركة االمــم املتحــدة، للتباحــث يف االليــات التــي 

توصــل اىل تشــكيل اطــار مöســس للحــوار والتعــاون والرشاكــة.

ــر •  ــابهة لالط ــة مش ــدول العربي ــة ال ــة يف جامع ــر مöسس ــد اط  اعت

ــار املنظــت  التــي تعتمدهــا االمــم املتحــدة يف تحديــد معايــ� اختي

والوطنيــة  املحليــة  بالشــبكات  ذلــك  وحــرص  لديهــا،  املعتمــدة 

ــري  ــن رشوط يج ــد� ضم ــع امل ــت املجتم ــع ملنظ ــة الطاب واالقليمي

االتفــاق عليهــا، ورفــض الــرشوط التــي تقيــد او تحــول دون مشــاركة 

ــر.  ــذه األط ــتقلة يف ه ــبكات املس الش

ــات •  ــب وجه ــال يف تقري ــدور فع ــام ب ــدة اىل القي ــم املتح ــوة االم  دع

النظــر بــ½ جامعــة الــدول العربيــة وبــ½ االطــراف االخرى، واملســاهمة 

ــا  ــال حقيقي ــي يجــب ان تشــمل ايضــا Êثي يف تشــكيل هــذه االطــر الت

للقطــاع الخــاص وللمنظــت الدوليــة، اىل جانــب املجتمــع املــد�، يف 

مؤسســات وهيئــات وانشــطة جامعــة الــدول العربيــة، اســوة ®نظــت 

االمــم املتحــدة واملنظــت االقليميــة االخــرى. 

٢. يف الدعوة اىل اجتامع 

رفيع املستوى ملعالجة 

الشأن االجتامعي تحديدا:

عــىل الرغــم مــن الدعــوة اىل انعقــاد القمــة االقتصاديــة واالجت�عيــة العربيــة 

وللمــرة الثانيــة، يــزداد الشــعور بــأن الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة 

ــها، ويف  ــة نفس ــا يف القم ــى به ــب أن تحظ ــي يج ــة الت ــد املكان ــل بع Ñ تحت

السياســات عامــة. فعــىل الرغــم مــن ان القمــة هــي اقتصاديــة واجت�عيــة، اال 

ان الرتكيــز الفعــيل بقــي عــىل الجانــب االقتصــادي فيــ� الجانــب االجت�عــي 

ــة متســاوية  ــالء اهمي ــي توجــب اي ــة الت ــة التنمي ــا ملقارب ــا، خالف ظــل ثانوي

لألبعــاد االقتصاديــة واالجت�عيــة (وغ©هــا طبعــا). كــ� يســجل جنــوح معظم 

الحكومــات نحــو انتهــاج سياســات اقتصاديــة غــ© ملتزمــة باملحافظــة عــىل 

هــذه الحقــوق، مــ� ينعكــس ســلبيا عــىل حيــاة املاليــ� مــن ســكان املنطقــة، 

ــار يف  ــة لالنفج ــي القابل ــر االجت�ع ــؤر التوت ــن ب ــدا م ــددا متزاي ــق ع ويخل

العديــد مــن الــدول، واملهــددة للســلم االجت�عــي واألهــيل. 

التوصية: 

ــدان •  ــة يف البل ــة االجتعي ــة للقضي ــة معمق ــن معالج ــل ض ــن اج م

العربيــة، ندعــو القــادة والرؤســاء املجتمعــ½ يف القمــة اىل اتخــاذ قــرار 

ــص  ــنة، ويخص ــد س ــد بع ــتوى يعق ــع املس ــع رفي ــوة اىل اجت بالدع

للقضيــة االجتعيــة بتجلياتهــا املختلفــة يف البلــدان العربيــة، عــىل ان 

يرفــع توصياتــه اىل القمــة االقتصاديــة االجتعيــة الثالثــة بعــد ســنت½، 

ــن  ــ½ البعدي ــوازن ب ــة بالت ــزام يف القمــم الالحق وعــىل ان يجــري االلت

ــي.  االقتصــادي واالجتع

٣.  يف رضورة تحقيق اهداف 

االلفية يف املنطقة العربية:

ــدت  ــي انعق ــة الت ــداف االلفي ــة أله ــة العرشي ــة املراجع ــج قم ــوء نتائ يف ض

يف نيويــورك يف ســبتمرب ٢٠١٠، ويف ضــوء املراجعــات الوطنيــة واالقليميــة 

ألهــداف االلفيــة يف املنطقــة، يشــدد املجتمعــون عــىل رضورة االلتــزام الجــدي 

مــن قبــل الحكومــات بتبنــي مســارات وطنيــة لتبنــي أهــداف االلفيــة تأخــذ 

ــار الخصائــص الوطنيــة والسياســات الدامجــة.  بعــ� االعتب
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التوصيات:

ــة اىل •  ــة والوطني ــات العاملي ــة التوجه ــة اىل ترجم ــة العربي ــوة القم دع

مســار اقليمــي يتضمــن التزامــات اقليميــة بالنســبة للقضايــا املشــرتكة 

ــون  ــاوز الشــكليات. ويشــدد املجتمع ــة يتج ــة بأهــداف االلفي املتعلق

ــار  ــة واملس ــتندة اىل التجرب ــدة املس ــات الجدي ــزام بالتوجه ــىل االلت ع

ــة  ــداف االلفي ــع اه ــل م ــي رضورة التعام ــوم، وه ــى الي ــق حت املحق

بصفتهــا حزمــة مرتابطــة وتجــاوز املقاربــة القطاعيــة، وكذلــك التشــديد 

ــارات  ــا يف مس ــا وادماجه ــة وطني ــداف االلفي ــف اه ــىل رضورة تكيي ع

ــادة  ــدان مســؤولية قي ــي، وتحمــل الحكومــات  والبل ــط الوطن التخطي

االهــداف وداñــا  لتحقيــق  الالزمــة  املــوارد  املســار وتوفــ�  هــذا 

ــع االطــراف. ــع جمي باملشــاركة م

ــع •  ــس م ــاون املöس ــل التع ــة اىل تفعي ــدول العربي ــة ال ــوة جامع دع

ــة مــن اجــل ضــن حضــور عــر�  منظــت االمــم املتحــدة االقليمي

ــة الجــاري  ــة ملســار اهــداف االلفي ــة النهائي ــز يف اعــل املراجع متمي

عامليــا، ومعالجــة الغيــاب املزمــن للقضايــا العربيــة وللمســاهمة 

ــال. ــذا املج ــدويل يف ه ــتوى ال ــىل املس ــة ع العربي

ــط •  ــه، وبالرتاب ــكل تجليات ــة مكافحــة الفقــر البــرشي ب ــار ان قضي  اعتب

معــه مســألة الســعي اىل العلــة الكاملــة مــع احــرتام متطلبــات 

العمــل الالئــق، ®ــا يف ذلــك للشــباب والنســاء واالطفــال وســائر 

الفئــات االجتعيــة، محــور االهتــم االقليمــي يف مــا يتعلــق بالشــؤون 

االجتعيــة واالقتصاديــة يف البلــدان العربيــة، والعــزوف عــن اســاليب 

االلتفــاف حــول هــذه املســألة مــن خــالل اســتخدام اســاليب القيــاس 

واالحصــاءات بطريقــة تخفــف مــن املشــكالت وتعالــج الفجــوات 

االجتعيــة والجغرافيــة والقطاعيــة وااليحــاء بالنجــاح يف مكافحــة 

ــة.  ــر والبطال الفق

اىل جانــب الرتكيــز عــىل االولويــات الوطنيــة يف مــا يتعلــق بــكل اهداف • 

االلفيــة، ندعــو جامعــة الــدول العربيــة، ومنظــت االمــم املتحــدة، و 

ــد�، اىل  ــع م ــت مجتم ــن كمنظ ــم نح ــن فيه ــ½ ® ــرشكاء التنموي ال

ــة  ــداف االلفي ــال اه ــة يف مج ــات االقليمي ــن األولوي ــدد م ــد ع تحدي

ــة  ــة االقتصادي ــة العربي ــا يف القم ــات ملموســة ملعالجته ووضــع التزام

ــدا: ــة، ونقــرتح تحدي واالجتعي

مســألة االحتــالالت والحــروب والنزاعــات املســلحة واثرهــا عــىل . ١

ــي  ــدان الت ــوب للبل ــم الدعــم املطل ــة، وتقدي ــة واهــداف االلفي التنمي

ــروف. ــذه الظ ــن ه ــا� م تع

تعهــد جامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس التعــاون الخليجــي، والــدول . ٢

التــي لديهــا مــوارد ماليــة واقتصايــة، بإنشــاء االطــر واملؤسســات (®ــا يف 

ذلــك انشــاء صنــدوق ألهــداف االلفيــة)، ويكــون ومخصصــا لتحقيــق 

اهــداف االلفيــة يف الــدول االقــل Îــوا، ويكــون ®ثابــة تعهــد اقليمــي 

بالهــدف الثامــن (الرشاكــة االقليميــة مــن اجــل التنميــة).

مقاربــة مســألة االوضــاع االجتعيــة لالجئــ½ يف الــدول العربيــة، . ٣

ــ�  ــة وغ ــيات العربي ــيل الجنس ــن حام ــن (م ــل الوافدي ــك الع وكذل

العربيــة)، باعتبارهــم مــن الفئــات االكــæ فقــرا وتهميشــا يف املجتمعات 

ــة.  العربي

املاكــرو-•  للخيــارات  فعليــة  مراجعــة  اىل  العــرب  القــادة  دعــوة   

اقتصاديــة املتبعــة، الســي يف ضــوء االزمــة االقتصاديــة العامليــة وآثارها 

ــة اىل  ــ½ يف القم ــادة املجتمع ــو الق ــدد ندع ــذا الص ــتمرة. ويف ه املس

رفــض اتبــاع أي سياســات مــن شــأنها اعاقــة التنميــة واعاقــة تحقيــق 

اهــداف االلفيــة، ومــن ضمنهــا االنســياق غــ� العقــال� وراء السياســات 

والوصفــات نفســها التــي تســببت يف االزمــات العامليــة والوطنيــة 

الســابقة، وكأحــد االمثلــة عــىل ذلــك الوصفــات التــي تدعــو اىل تأجــ� 

االرايض الزراعيــة لجهــات خارجيــة ولــرشكات عمالقــة خاصــة وهــو مــا 

ــة االمــن  ــق ازم ــة، وتعمي ــر يف املناطــق الريفي ــادة الفق مــن شــأنه زي

ــة.  ــدات البيئي ــذا}، والتهدي الغ

ــة •  ــر يف العالق ــادة النظ ــاه اع ــع باتج ــة اىل الدف ــدول العربي ــوة ال دع

الهيكليــة مــا بــ½ اهــداف االلفيــة الســبع االوىل والهــدف الثامــن 

ــة  ــات املســاعدات التنموي ــق بالنظــام التجــاري العاملــي ومقارب املتعل

ــة. ــدول النامي ــون يف ال ــكلة الدي ومش

ــم . ١ ــي قائ ــادي اقليم ــاون اقتص ــرشوع تع ــوض ® ــة للنه ــاء االولوي اعط

عــىل ربــط املقاربــة االقتصاديــة باالولويــات التنمويــة التــي تواجههــا 

الــدول العربيــة، وعــدم اقتصــار هــذا املــرشوع عــىل تطبيــق سياســات 

بــد مــن مســاهمة  البحتــة. فــال  التحريــر االقتصــادي والتجــاري 

عمليــة االندمــاج االقتصــادي مــا بــ½ الــدول العربيــة يف اعــادة 

ــياحة،  ــة والس ــة والصناع ــة الزراع ــة خاص ــات اإلنتاجي ــل القطاع تأهي

ــم النظــر اىل التجــارة  ــد فــرص العمــل. كــ مــن امله ــة تولي ويف عملي

بوصفهــا تعبــ�ا عــن خيــارات اقتصاديــة واجتعيــة وتنمويــة تهــدف 

اىل تحقيــق التنميــة البرشيــة والعدالــة االجتعيــة املبنيــة عــىل اســاس 

مبــادئ حقــوق االنســان واملحافظــة عــىل االســتدامة البيئيــة واملــوارد 

ــة. الطبيعي

ــة . ٢ رســم سياســات التجــارة يف الخدمــات ®ــا يخــدم االهــداف التنموي

ــة- اعطــاء االولويــة النجــاز  ــاء عــىل هــذه املقارب للــدول العربيــة وبن

االتفاقيــة العربيــة حــول الخدمــات، بــدءا مــن تحديــد خدمــات 

اقليميــة اســرتاتيجية حيــث ¡كــن تحقيــق مكاســب تنمويــة وحقوقيــة 

للمواطنــ½ وتلــك التــي Êتلــك ميــزة تنافســية عــىل املســتوى الــدويل 

وفتــح مجــال االســتثرات العربيــة يف هــذا املجــال وتقديم التســهيالت 

الترشيــع  اصــالح  اطــار  يف  املناســبة  االجرائــات  واتخــاذ  امامهــا. 

التنظيمــي للقطاعــات الخدميــة وطنيــا، بطريقــة تتيــح تحقيــق التوازن 

مــا بــ½ سياســات تســهيل توســيع التجــارة يف الخدمــات، والقــدرة عــىل 

ــا يخــدم  ــم القطــاع ® ــع السياســة وتنظي املحافظــة عــىل هامــش صن

ــة.  االهــداف التنموي
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٤.  يف رضورة نرش ثقافة 

التسامح وحقوق االنسان 

واحرتام املرأة:

تشــهد املجتمعــات العربيــة تحــوالت بالغــة الخطــورة تتمثــل يف تحلــل قيــم 

ــة  ــاء الدول ــل بن ــا قب ــاكل م ــ�ء بهي ــع العــودة إىل االحت ــة م ــة مرتافق املواطن

الوطنيــة وتضخيــم الهويــات الفرعيــة عــىل حســاب الهويــات الوطنيــة 

الجامعــة. كــ� يســجل تنامــي مــؤرشات عــدم التســامح عــىل جميــع األصعــدة 

ــتمرار  ــب اس ــة، إىل جان ــة والديني ــة واملذهبي ــة واللغوي ــة والثقافي االجت�عي

مظاهــر التمييــز ضــد النســاء، ســواء يف الحقــوق املدنيــة والسياســية أو 

ــوون  ــرب مدع ــادة الع ــة. ان الق ــة والثقافي ــة واالجت�عي ــوق االقتصادي الحق

أوال اىل موقــف شــجاع يبــدأ باالعــرتاف بهــذا الخطــر املتزايــد، باعتبــار ذلــك 

ــدم  ــق وع ــذه الحقائ ــل ه ــأن تجاه ــن ش ــة. وم ــو املعالج ــوة اوىل نح خط

البحــث يف اســبابها الفعليــة، ان يقــوض جهــود أجيــال طويلــة مــن أجــل بنــاء 

دولــة دØقراطيــة، حاميــة لألوطــان، ومســاوية بــ� املواطنــ�، ال بــل ان يهــدد 

بتفتيــت النســيج االجت�عــي والوطنــي يف كل بلــد عــىل حــدة، وقــد بــدأت 

 ،óتظهــر مــؤرشات مقلقــة عــىل بدايــات هــذا الواقــع يف اكــ· مــن بلــد عــر

ــب ال تنفــع. ــرة يف هــذا الجان واملكاب

التوصيات:

ــة، •  ــدول العربي ــة ال ــف مؤسســة جامع ــة بتكلي ــن القم ــرار م اتخــاذ ق

بالتعــاون مــع املراكــز البحثيــة ومنظــت املجتمــع املــد�، ومنظــت 

االمــم املتحــدة، بدراســة التجليــات املختلفــة لظاهــرات التفتــت 

االجتعــي، والنزاعــات الداخليــة، والتعصــب يف البلــدان العربيــة، 

®ــوازاة التحضــ� لإلجتــع رفيــع املســتوى للشــأن االجتعــي الــذي 

ــات  ــذه الدراس ــج ه ــم نتائ ــنة، وتقدي ــد س ــه بع ــوة الي ــا بالدع اوصين

ــع.  ــا اىل االجت وتوصياته

ــ½ •  ــن املســاواة ب ــف م ــة مشــابهة للموق ــرار جــريء ®راجع ــاذ ق باتخ

النســاء والرجــال، وÊكــ½ املــرأة، ومشــاركتها الفعالــة يف التنميــة، 

باعتبــار ذلــك مســارا وطنيــا واقليميــا داخليــا، وليــس باعتباره اســتجابة 

ألجنــدات خارجيــة. والتقــدم مــن العبــارات الشــكلية اىل قبــول فعــيل 

®بــدأ إزالــة التمييــز يف الخطــاب ويف املرســة، وتخصيــص احــد محــاور 

االجتــع رفيــع املســتوى لهــذا املوضــوع ايضــا. 

٥ .  عن رضورة الرشاكة مع 

القطاع الخاص:

يدعــو املشــاركون يف االجتــ�ع االقليمــي ملنظــ�ت املجتمــع املــد� القطــاع 

ــة  ــؤولياته االجت�عي ــل مس ــة وتحم ــة يف التنمي ــاركة الفعلي ــاص إىل املش الخ

املبنيــة عــىل االحــرتام الكامــل لحقــوق االنســان يف ضــوء التحديــات الخطــ©ة 

 .óالتــي تهــدد النمــو والتنميــة والبيئــة والســلم األهــيل يف أكــ· مــن بلــد عــر

ــة  ــدول العربي ــن ال ــد م ــاع الخــاص يف عدي ــتفادت مؤسســات القط ــد اس لق

مــن كثــ© مــن اإلجــراءات الترشيعيــة والهيكليــة الداعمــة لالســتث�ر والتــي 

قامــت بهــا الحكومــات طيلــة العرشيــن ســنة املاضيــة، غــ© أن مــردود هــذه 

املؤسســات عــىل العمليــة التنمويــة ال يــزال دون املأمــول.

مــن ناحيــة اخــرى، فإننــا ندعــو جامعــة الــدول العربيــة ومؤسســاتها، 

ــة  ــا اىل الرشاك ــر نظرته ــل تطوي ــن اج ــة، م ــات العربي ــا الحكوم ــن خالله وم

ــة  ــرشكات العاملي ــار ال ــع كب ــاون م ــرص التع ــدم ح ــاص، وع ــاع الخ ــع القط م

واالقليميــة والوطنيــة، واصحــاب الرســاميل الكــربى فقــط دون غ©هــم. 

ــة  ــم طبيع ــة بحك ــح الوطني ــع املصال ــا م ــالءم دا] ــؤالء ال تت ــح ه ان مصال

ــل  ــرصون مجم ــم ال يخت ــ� انه ــوÑ، ك ــادي املع ــاطه االقتص ــ�لهم ونش رأس

القطــاع الخــاص وقطــاع االعــ�ل الــذي يتكــون مــن اعــداد اكــرب مــن رجــال 

االعــ�ل الوطنيــ� ومــن املؤسســات الوطنيــة الكبــ©ة واملتوســطة والصغــ©ة، 

ــة. ــة الوطني ــايس يف التنمي ــل االس ــؤالء التعوي ــىل ه وع

التوصيات:

ــاريع •  ــول املش ــات ح ــول اىل املعلوم ــة والوص ــات الرقاب ــز امكاني أتعزي

ــة  ــة واالجتعي ــة االقتصادي ــر يف القم ــي تق ــة الت ــج االقتصادي والربام

ــا ــب عنه ــي ترتت ــة الت ــج االجتعي ــم النتائ ــة وتقيي العربي

التــزام باالنفتــاح والحــوار مــع ممثــيل قطــاع االعــل، الســي الذيــن • 

يعملــون يف القطاعــات املنتجــة ويف املياديــن التــي لديهــا اثــر اجتعي، 

والســعي لإلتفــاق عــىل أولويــات اقليميــة والضغــط املشــرتك لوضعهــا 

عــىل جــدول اعــل القمــم العربيــة، واالجتــع رفيــع املســتوى للشــأن 

االجتعي. 

 

٦. يف متابعة مقررات القمة:

ــام  ــت ع ــة الكوي ــررات قم ــ� ان مق ــث تب ــة الســابقة، وحي يف ضــوء التجرب

٢٠٠٩ Ñ تتابــع اىل النحــو املطلــوب، وبقيــت معظــم قراراتهــا حــربا عــىل ورق، 

فــإن املجتمعــ� يوصــون åــا يــيل:

التوصية:

ــة •  ــة ملتابع ــع آلي ــح بوض ــرار رصي ــاذ ق ــة اىل اتخ ــة العربي ــوة القم دع

قــرارات القمــة القادمــة يف رشم الشــيخ، وتحديــد رصيــح ملســؤوليات 

ــك  ــات ذل ــة، وآلي ــن املتابع ــؤولة ع ــة املس ــة، وللجه ــراف املختلف االط

ــتثنائية. ــة واالس ــات الدوري ــي للمراجع ــت الزمن والتوقي
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أخ�اً

ان منظــت املجتمــع املــد� املجتمعــة يف بــ�وت يومــي الســادس والســابع 

مــن ينايــر ويف القاهــرة يــوم ١٧ ينايــر ٢٠١١، والتــي تبنــت هــذه الرســالة 

املوجهــة للقمــة والتوصيــات التــي جــاءت فيهــا، تتعهــد امــام الــرأي العــام، 

بإنهــا ســوف تقــوم بــكل املبــادرات الالزمــة مــن اجــل وضــع آليــة تنســيق 

تجمــع بــ½ الهيئــات الحكوميــة ومنظــت املجتمــع املــد� مــن أجــل 

ــة  ــوق االقتصادي ــة بالحق ــرارات ذات العالق ــات والق ــاز التوصي ــة إنج متابع

واالجتعيــة التــي ســتصدر عــن القمــة القادمــة يف رشم الشــيخ، والتــي يقدر 

املجتمــع املــد� بأنهــا ســتصب يف خدمــة املصالــح الحيويــة للمواطنــ½.

مــن املنظــ�ت املشــاركة يف املنتــدى اإلقليمــي املنعقــد تحــت عنــوان 

ــاك  ــة: هــل هن ــة  يف ظــل األزمــات العاملي ــة واالجت�عي «الحقــوق االقتصادي

ــر ٢٠١١) ــة؟» (٦ و٧ يناي ــة يف املنطقــة العربي ــة بديل ــة تنموي حاجــة اىل رؤي

اتحاد املرأة االرد�  .١

الفضاء الجمعوي- املغرب  .٢

جمعية املحام� املدافع� عن حقوق االنسان  .٣

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجت�عية  .٤

معهد االهرام االقليمي للصحافة  .٥

منتدى الحق يف املياه باملنطقة العربية  .٦

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية  .٧

الهيئة القبطية االنجيلية للخدمات االجت�عية- مرص  .٨

مؤسسة املراة الجديدة- مرص  .٩

مؤسسة التنمية البديلة- مرص  .١٠

دار الخدمات النقابية- مرص  .١١
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جمعية االجت�عي� البحرينية  .١٥
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جمعية نهضة الفتاة يف البحرية  .١٧
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تجمع الهيئات االهلية يف صيدا- لبنان  .٢٢

جمعية األمل العراقية  .٢٣

شبكة املنظ�ت غ© الحكومية العاملة يف العراق  .٢٤

جمعية االع�ر والتأهيل وصحة املجتمع- العراق  .٢٥

املنتدى املد� السودا�  .٢٦

مجموعــة دراســات الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة والثقافيــة-   .٢٧

الســودان

شبكة املنظ�ت االهلية الفلسطينية  .٢٨

مركز ابداع املعلم- فلسط�  .٢٩

مؤسسة لجان العمل الصحي- فلسطيم  .٣٠

مركز بيسان للبحوث واال}اء- فلسطيم  .٣١

الشبكة الفلسطينية للصحافة واإلعالم  .٣٢

املكتب االستشاري السوري للتنمية واالستث�ر  .٣٣

الجمعية التونسية للنساء الدØقراطيات  .٣٤

منتدى الجاحظ- تونس  .٣٥

شبكة املنظ�ت العربية غ© الحكومية للتنمية  .٣٦

óاملركز اللبنا� للتدريب النقا  .٣٧

الهيئة االسالمية للرعاية- لبنان  .٣٨

االتحاد العرó النسا^ الفلسطيني- لبنان  .٣٩

املنظمة العربية ملكافحة الفساد- لبنان  .٤٠

ال فساد- الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لبنان  .٤١

جمعية الرعاية الصحية- لبنان  .٤٢

مركز تنمية املوارد- لبنان  .٤٣

الهيئة الصحية االسالمية- لبنان  .٤٤

جمعية التنمية اإلجت�عية الخ©ية- لبنان  .٤٥

اللجنة االهلية ملتابعة قضايا وشؤون املرأة- لبنان  .٤٦

الحركة الثقافية انطلياس- لبنان  .٤٧

االتحاد الدويل للخدمات العامة- لبنان  .٤٨

الجمعية الوطنية للتدريب املهني والخدمات االجت�عية  .٤٩

جمعية عمل تنموي بال حدود (نبـع)- لبنان  .٥٠

التجمع النسا^ الدØقراطي اللبنا�  .٥١

جمعية امواج البيئة- لبنان  .٥٢

جمعية النجدة االجت�عية- لبنان  .٥٣

تجمع املؤسسات االهلية يف صيدا  .٥٤

كاريتاس- لبنان  .٥٥

مؤسسة عامل- لبنان  .٥٦

الحركة االجت�عية- لبنان  .٥٧

جمعية املقاصد الخ©ية االسالمية يف ب©وت- لبنان  .٥٨

جمعية املساعدات الشعبية لالغاثة والتنمية- لبنان  .٥٩

مؤسسة غسان كنفا� الثقافية- لبنان  .٦٠

الجمعية اللبنانية لدØقراطية االنتخابات- لبنان  .٦١

املؤسسة اللبنانية للسلم االهيل الدائم- لبنان  .٦٢

جمعية املساعدات الشعبية ال;وجية- لبنان  .٦٣

مؤسسة التعاون- لبنان  .٦٤

ــدى املســاعدات االنســانية Humanitarian Forum– مقــره  منت  .٦٥

لنــدن



توصيات منظامت من املجتمع املدين
إىل القمة العربية االقتصادية واالجتامعية  

الكويت ٢٠٠٩

الكويت ١٩-٢٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩



27

اســهاما مبــارشا منهــا يف الحــوار املوصــل اىل مشــاركة فعالــة، واىل رشاكــة 

مســتدامة، وåشــاركة ممثلــ� عــن جامعــة الــدول العربيــة وعــن 

ــع منظــ�ت املجتمــع املــد� اىل القمــة  منظــ�ت االمــم املتحــدة، ترف

العربيــة االقتصاديــة والتنمويــة واالجت�عيــة، واىل هيــاكل الجامعــة 

العربيــة، واىل املنظــ�ت الدوليــة املشــاركة، هــذه املذكــرة التــي تتضمــن 

اقرتاحــات وتوصيــات، تغطــي جانبــ�: االول مبــارش يف صيغــة توصيــات 

اىل القمــة العربيــة؛ والثــا� ابعــد مــدى ويتعلــق åبــادرة حــوار وآليــة 

ــع  ــ�ت املجتم ــة ومنظ ــة العربي ــ� الجامع ــة ب ــاء رشاك ــل اىل بن التوص

املــد�، واســتطرادا القطــاع الخــاص، ³اشــيا مــع التوجــه الجديــد 

ــة.  ــة الحديث ــم التنموي ــع املفاهي ــة، وم ــدول العربي ــة ال لجامع

ــة،  ــة واالجت�عي ــة والتنموي ــة االقتصادي ــة العربي ــاد القم ــكل انعق يش

فرصــة هامــة لتجســيد التوجــه االصالحــي نحــو الرشاكــة مــع املجتمــع 

املــد�، والقطــاع الخــاص. واننــا نرحــب بالجهــد الــذي بذلتــه الجامعــة  

ــة يف مجــال توفــ© مســاحة مشــاركة ملنظــ�ت املجتمــع املــد�  العربي

ــا ندعــو اىل توســيع مســاحة املشــاركة هــذه  ــة التحضــ©، لكنن يف عملي

لتشــمل عــددا اوســع مــن منظــ�ت املجتمــع املــد� وشــبكاته االقليميــة 

ــداد  ــىل امت ــت ع ــي بذل ــة والت ــة املهتم ــة واملتخصص ــة العام والوطني

ــ�  ــة. ك ــة العربي ــة يف املنطق ــال التنمي ــ©ة يف مج ــودا كب ــنوات جه س

ندعــو يف الوقــت نفســه اىل تعميــق وتنويــع مجــاالت املشــاركة بحيــث 

تشــمل املســاهمة يف تحضــ© جــداول االعــ�ل واملــواد واملواقــف، ويف 

ايجــاد االشــكال املال]ــة ملشــاركة ممثــيل املجتمــع املــد� يف االجت�عــات 

الرســمية نفســها لهــذه القمــة، ولغ©هــا مــن االجت�عــات عاليــة 

املســتوى. 

ــ�  ــي، ب ــتوى االقليم ــىل املس ــح ع ــدي ورصي ــوار ج ــرشوع يف ح ان ال

ممثلــ� عــن منظــ�ت املجتمــع املــد� يف العــاÑ العــرó وجامعــة الدول 

العربيــة، هــو مــن وجهــة نظرنــا رضورة وأولويــة مــن اجــل دفــع مســار 

ــر  ــاب االط ــة. إن غي ــداف التنموي ــق االه ــة، وتحقي ــة يف املنطق التنمي

ــي  ــدور االقليم ــف ال ــهم يف ضع ــة اس ــوار والرشاك ــىل الح ــاعدة ع املس

ملنظــ�ت املجتمــع املــد�، مقارنــة بدورهــا الوطنــي والــدويل. وهــو امــر 

يجــب معالجتــه مــن خــالل  إطــالق حــوار بنــاء يوصــل اىل عالقــة رشاكــة 

ــة ومنظــ�ت املجتمــع املــد� بصفتهــا  مســتدامة بــ� الجامعــة العربي

رشيــكا تنمويــا. 

 

يف هــذا الســياق، صــدرت عــدة اعالنــات، اهمهــا قــرارات قمــة تونــس 

ــرار  ــة، والســي� ق ــة اصــالح الجامعــة العربي يف ٢٠٠٤ مــن ضمــن عملي

تشــكيل مفوضيــة املجتمــع املــد� التــي تعتــرب خطــوة مهمــة واساســية 

واعــالن نوايــا ايجــاó لبنــاء عالقــة حــوار ورشاكــة بــ� منظــ�ت املجتمع 

املــد� والجامعــة. 

ان منظــ�ت املجتمــع املــد� املجتمعــة هنــا، اذ ترحــب بهــذا التوجــه 

نحــو الحــوار والرشاكــة الــذي ابدتــه جامعــة الــدول العربيــة، تؤكــد انهــا 

ــا،  ــا Øاثله å ــة ــذه االيجابي ــاة ه ــه ملالق ــاه نفس ــ© يف االتج ــوف تس س

مؤكــدة عــىل رغبتهــا يف اطــالق حــوار وبنــاء رشاكة مســتدامة وم'سســة 

بــ� رشكاء التنميــة الثــالث، اي الحكومــات والقطــاع الخــاص واملجتمــع 

املــد�، عــىل املســتوى االقليمــي، åــا يخــدم مصالــح بلداننــا وشــعوبنا 

وقضايــا املنطقــة املشــرتكة. 
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ــم االول: االطار االقليمي  القس

والعاملي املســتجد

ــة يف ظــل ازمــات  ــة واالجت�عي ــة والتنموي ــة االقتصادي تنعقــد القمــة العربي

عامليــة لهــا تأث©هــا عــىل املنطقــة وعــىل مســتقبلها وتعيــق جهــود التنميــة 

ــة: والدØقراطي

اســتمرار االحتــالل يف فلســط½ وتجاهلــه للحقــوق املرشوعــة للشــعب • 

الفلســطيني يف تقريــر مصــ�ه وبنــاء دولتــه املســتقلة وعــودة الالجئــ½، 

 وتصعيــد عملياتــه العدوانيــة منتهــكا القوانــ½ والعهــود الدوليــة مــ

يزعــزع االمــن واالســتقرار يف املنطقــة

تفاقــم االزمــة املاليــة واالقتصاديــة التــي ø يقــدر حجــم تأث�هــا عــىل • 

املنطقــة حتــى اآلن فضــال عــن ازمــة الطاقــة والتــي تعتــرب مــن املــوارد 

االساســية يف املنطقــة،

ازمــة ارتفــاع اســعار املــواد الغذائيــة وتأث�هــا عــىل االمــن الغــذا} يف • 

املنطقــة

ــتهالك •  ــوء اس ــرب س ــث يعت ــي حي ــ� املناخ ــراري والتغ ــاس الح االنحب

ــية  ــبباته االساس ــن مس ــة م الطاق

توقف املشاركون امام هذه االزمات، وخلصوا اىل االستنتاجات التالية:

١.  السلم والتنمية:

 Ñلقــد اكــد اعــالن االلفيــة عــام ٢٠٠٠ الــذي صاغتــه وتبنتــه حكومــات العــا

ــىل  ــق ع ــك ينطب ــل ذل ــة. ولع ــا� والتنمي ــن االنس ــلم واالم ــ� الس ــالزم ب الت

العــاÑ العــرó اكــ· مــن أي منطقــة مــن العــاÑ، نظــرا لتعرضهــا لالحتــالل واىل 

ــة،  ــة وللحــق يف التنمي ــارشا للتنمي ــدا مب حــروب ونزاعــات، åــا يشــكل تهدي

ولألمــن االنســا� وحقــوق االنســان. 

ان االســتقرار االقتصــادي والتنميــة ال تحققــان دون ³تــع البلــدان والشــعوب 

ــا  ــىل ادارة موارده ــدرة ع ــيايس والق ــتقرار الس ــة واالس ــة والدØقراطي بالحري

بنــاء عــىل خيارتهــا الذاتيــة واملســتقلة. هــذا فضــال عــن كــون املقاربــة الضيقة 

ــا  åــي، و ــكري واالمن ــاق العس ــة االنف ــاه مضاعف ــو باتج ــن تنح ــوم االم ملفه

ــ©  ــن توف ــز ع ــة، والعج ــش والبطال ــار والتهمي ــن االفق ــد م ــؤدي اىل املزي ي

ــة.  ــات التنمي متطلب

ــال  ــا اغف ــة، ال Øكنه ــة واالجت�عي ــة والتنموي ــة االقتصادي ــة العربي ان القم

واقــع هــذا الرتابــط، وحقيقــة ان تحقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام 

والتنميــة ومعالجــة املشــكالت االجت�عيــة، ال Øكــن ان تتحقــق اال عــرب ايجــاد 

حــل عــادل وشــامل ودائــم للقضيــة الفلســطينية، وكذلــك بالنســة اىل العــراق 

ــة او  ــة، القا] ــات يف املنطق ــرات والنزاع ــكل التوت ــال، ول ــودان والصوم والس

ــا. ــة منه الكامن

٢. الوضع العاملي: االزمات 

العاملية وانعكاسها عىل 

املنطقة

ــاع  ــة، هــي ارتف ــالث ازمــات متعاقب ــا� مــن عــام ٢٠٠٨ ث شــهد النصــف الث

ــة باالضافــة اىل  ــار االســواق املالي ــم انهي ــة، ث ــة، والطاق اســعار املــواد الغذائي

اشــتداد وطــأة التغــ© املناخــي. وطــرح ذلــك عالمــات اســتفهام كثــ©ة حــول 

ــة الســائدة.  ــة واملالي اداء النظــام االقتصــادي العاملــي والسياســات االقتصادي

ــداف  ــق اه ــات تحقي ــارشا المكاني ــدا مب ــات تهدي ــذه االزم ــكلت ه ــد ش وق

ــة ولألســتقرار االقتصــادي. ــة للتنمي ــة واهــداف االلفي ــة الوطني التنمي

ان هــذه االزمــات هــي تعبــ© عــن ازمــة بنيويــة واكــ· عمقــا للنظــام العاملــي 

ــة.  وهــي  ــة –املناخي ــة، والبيئي ــة، واالجت�عي تطــال االبعــاد االقتصادية-املالي

تتطلــب بحثــا معمقــا ألســبابها وآلثارهــا ولســبل معالجتهــا، بحيــث ال تدفــع 

البلــدان الناميــة وشــعوبُها ôنهــا. ان هــذه االزمــات تؤكــد مصداقيــة النقــد 

ــات  ــان آللي ــي اطلقــت العن ــة، الت ــة النيوليربالي ــارات العومل ــذي وجــه لخي ال

ــات  ــدة لسياس ــات موح ــة، ولوصف ــات املالي ــة، وللمضارب ــوق دون رقاب الس

ــات  ــزل يف سياس ــاÑ، وتخت ــىل دول الع ــة ع ــون مفروض ــكاد تك ــة ت اقتصادي

التحريــر االقتصــادي، وااللتــزام åتطلبــات جــذب االســتث�رات االجنبيــة، 

والخصخصــة، واضعــاف قــدرة الدولــة الوطنيــة ومجتمعاتهــا عــىل ادارة 

ــا بشــكل حــر.  مواردهــا وصياغــة خياراته

ان االصــالح املطلــوب يبــدأ مــن اعــادة االعتبــار اىل مفهــوم التنميــة البرشيــة 

بديــال إلســرتاتيجيات النمــو االقتصــادي الحاليــة، ومــن ضمنهــا الرتكيــز عــىل 

ــر  ــدي ملظاه ــيل والتص ــاج املح ــة لالنت ــاء االولوي ــي، واعط ــاون االقليم التع

ــة يف رســم السياســات  ــة والفســاد، واعــادة صياغــة دور الدول الفقــر والبطال

ــا  ــا بدوره ــد التزامه ــة وتأكي ــة الوطني ــات االنتاجي ــز القطاع ــة وتعزي الوطني

االجت�عــي، مــع الحــرص عــىل مشــاركة القطــاع الخــاص واملجتمــع املــد�. 

ــارات  ــة الخي ــك بحري ــىل التمس ــديد ع ــن التش ــد م ــياق، ال ب ــذا الس ويف ه

ــق  ــهم يف تحقي ــي تس ــب الت ــارة والرضائ ــتث�ر والتج ــات االس ــع سياس لوض

التنميــة، وترشــيد اســتخدام املــوارد الوطنيــة، دون رشوط مفروضــة مــن 

الجهــات املانحــة واملؤسســات الدوليــة، واعتبــار ذلــك تجســيدا ملبــدأ الحــق 

ــا. ــر دولي ــة املق يف التنمي
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االقتصاديــة  العربيــة  القمــة 

ــة ــة واالجتامعي والتنموي

املرجعيات

تعتــرب السياســات االقتصاديــة واالجتعيــة والتنمويــة جــزءا ال يتجــزأ 

ــوق  ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــوق االنســان ال ســي العه ــة حق مــن منظوم

االقتصاديــة واالجتعيــة والثقافيــة. وقــد أكــد القــرار الصــادر عــن القمــة 

ــ½ االصــالح  ــط ب ــام ٢٠٠٤ عــىل الرتاب ــس ع ــدت يف تون ــي انعق ــة الت العربي

ــلمي  ــداول الس ــات والت ــون واملؤسس ــق والقان ــة الح ــة دول ــيايس واقام الس

للســلطة واحــرتام الحريــات العامــة والخاصــة مــن جهــة واالصــالح االقتصادي 

ــدور  ــح ب ــرار اعــرتاف رصي ــ جــاء يف الق ــة. ك ــة ثاني ــن جه ــي م واالجتع

ــة يف العمــل بشــكل مســتقل. املجتمــع املــد� وحق

١.  قضايا عامة

- إن القمــة العربيــة املقبلــة هــي قمــة اقتصاديــة وتنمويــة واجت�عيــة، كــ� 

هــو اســمها. ويــرى املجتمعــون ان مســار عمليــة التحضــ©، ومــا توفــر مــن 

ــ� االبعــاد  ــوازن ب ــق وجــدول االعــ�ل، ال يوحــي بالت معلومــات عــن الوثائ

االقتصاديــة واالجت�عيــة والتنمويــة يف اع�لهــا. فالطابــع االقتصــادي غالــب، 

والشــأن االجت�عــي جــرى تناولــه åنطــق جــز^ وقطاعــي امــا املــور الثقافيــة 

فقــد تــم تجاهلهــا. ويــويص املجتمعــون ان تتخــذ القمــة االجــراءات الالزمــة 

ــا، ويف  ــن انعقاده ــة ع ــدة فاصل ــن م ــى م ــ� تبق ــل في ــذا الخل ــح ه لتصحي

ــة  ــة خاص ــظ آلي ــع لح ــا، م ــا، ويف نتائجه ــارك� فيه ــا، واملش ــدول اع�له ج

ملعالجــة هــذا الخلــل يف متابعــة اع�لهــا، وذلــك مــن خــالل مشــاركة اوســع 

ــا  å ،ــة ــة يف املتابع ــات االجت�عي ــ� بالقطاع ــ� واملعني للمختصــ� االجت�عي

يف ذلــك امكانيــة اعــداد وثائــق تكميليــة لتغطيــة الجوانــب التــي اغفلــت.

ابعــاد  جانــب  (اىل  يتكامــالن  واالجت�عــي  االقتصــادي  البعديــن  ان   -٢

اخــرى بيئيــة وثقافيــة ومؤسســاتية) لتتشــكل منهــا جمعيــا اســرتاتيجية 

التنميــة الوطنيــة او االقليميــة. ويدعــو املجتمعــون القمــة اىل ادراج القضايــا 

ــرة  ــاوز النظ ــا يتج å ،ــم ــدول اع�له ــىل ج ــة ع ــة العام ــة الثقافي االجت�عي

ــوع:  ــاول مســائل مــن ن ــة الضيقــة، وان يخصصــوا جهــدا خاصــا لتن القطاعي

االندمــاج االجت�عــي، و³كــ� املــرأة والشــباب واملســاواة الفعليــة بــ� 

ــة،  ــة املتســاوية، واعــداد اســرتاتيجيات التنميــة االجت�عي الجنســ�، واملواطن

وسياســات دمــج االشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة وغ©هــم مــن الفئــات 

التــي  تعــا� مــن اشــكال االســتبعاد واالقصــاء، وقضايــا املهجريــن والالجئــ� 

ــن  ــا م ــة... وغ©ه ــة الفكري ــ�ن الحري ــىل ض ــد ع ــايف والتأكي ــر الثق والتطوي

املســائل التــي تقــع يف صلــب جــدول التنميــة االقتصاديــة واالجت�عيــة، والتي 

ــا ندعــو الحكومــات اىل  ــه، فانن ــا يف القمــة. ويف الســياق ذات ال يجــوز اغفاله

التوقيــع عــىل كافــة االتفاقيــات والعهــود الدوليــة الخاصــة بحقــوق االنســان 

ــا. ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــك الت ــة التحفظــات عــن تل وازال

٣- ان ازمــات  نهايــة عــام ٢٠٠٨، والســي� انهيــار االســواق املاليــة ومــا يتوقــع 

ــي،  ــد العامل ــة عــىل الصعي ــت صدم ــا، احدث ــود اقتصــادي نتيجــة له ــن رك م

ــت ســائدة  ــي كان ــارات والسياســات الت ــام مراجعــة الخي ــاب ام وفتحــت الب

ــة،  ــي }ــت االزمــة يف اســواقها املالي ــدول الكــربى الت ــات. ان ال ــذ الث�نين من

واملؤسســات الدوليــة، هــي اليــوم بصــدد مراجعــة النظــام االقتصــادي املــايل 

عــىل الوجــه التحديــد، بهــدف ادخــال تعديــالت عليــه تحــول دون تكــرار مثل 

هــذه االزمــات. وهــي منفتحــة اليــوم اكــ· عــىل االســت�ع اىل وجهــات نظــر 

اخــرى غــ© النظريــات النيوليرباليــة التــي Ñ يكــن يــراود صانعيهــا واملروجــ� 

لهــا اي شــك يف صوابيتهــا، واذا بهــم يكتشــفون اليــوم انهــا ســبب االزمــة، وان 

النقــد الــذي وجــه لهــا مــن منظــور تنمــوي كان مصيبــا يف قضايــا اساســية. 

اننــا ندعــو القمــة العربيــة االقتصاديــة والتنمويــة واالجت�عيــة التــي تنعقــد 

يف ظــل هــذه الظــروف اىل اســتخالص الــدروس الصحيحــة مــن هــذه التجربــة 

التــي دفعــت االقتصــادات العربيــة ôنهــا ايضــا. ويعنــي ذلــك تحديــدا، 

ــة بســبب  ــة اضافي ــي تكتســب مصداقي ــة الت ــكار التنموي ــاح عــىل االف االنفت

مــا حصــل مــن انهيــارات، واىل عــدم تكــرار خطــأ تجاهــل االفــكار واملقاربــات 

البديلــة للسياســات الســابقة التــي تعاملــوا معهــا بالكثــ© مــن الثقــة التــي ال 

تســتحقها، ودون اعــ�ل النقــد فيهــا.

ــي  ــوار العامل ــة يف الح ــاهمة الفعال ــرب اىل املس ــادة الع ــو الق ــا ندع ــ� انن ك

بشــأن اصــالح النظــام االقتصــادي العاملــي وغــ©ه مــن املبــادرات، واالســتناد 

اىل الطاقــات الوطنيــة واىل خــربات دول الجنــوب االخــرى، وذلــك ~ ال تجــد 

ــة  ــن االزم ô ــا ــري تدفيعه ــث يج ــة حي ــة الضحي ــها يف وضعي ــا نفس بلدانن

االخــ©ة، وبحيــث تجــرى صياغــة التعديــالت واالصالحــات عــىل النظــام 

العاملــي،  åــا ال يراعــي حــل اســباب االزمــة،  وåــا يحمــل البلــدان الناميــة، 

وضمنهــا البلــدان العربيــة اعبــاء اضافيــة. ويطــال ذلــك عــىل وجــه التحديــد، 

تحديــد موقــف عــرó متقــدم موحــد وفاعــل مــن القضايــا التاليــة املطروحــة 

عامليــا: ³ويــل التنميــة؛ فعاليــة مســاعدات التنميــة؛ اصــالح النظــام االقتصادي 

واملــايل العاملــي؛ واهــداف االلفيــة اال}ائيــة، واملســار الــدويل لالمــم املتحــدة 

حــول التغــ© املناخــي. 

ــة ذات  ــي قضي ــا، ه ــة عموم ــة البيئي ــي، والقضي ــ© املناخ ــة التغ ٤- ان قضي

أولويــة عربيــة بقــدر مــا هــي قضيــة عامليــة ايضــا. ويف هــذا الصــدد ندعــو 

ــي يســتحقها الرتباطــه  ــة الت ــب االهمي ــويل هــذا الجان ــة ان ت ــة العربي القم

بلداننــا ومســتقبل االجيــال. وندعــو بشــكل  النــاس وåســتقبل  بحيــاة 

ــدة  ــص معاه ــة لن ــات الحالي ــن املفاوض ــد م ــف موح ــورة موق ــاص اىل بل خ

جديــدة حــول تغــ© املنــاخ ملــا بعــد ســنة ٢٠١٢، واملشــاركة الفاعلــة يف هــذه 

ــف يجــب أن يدعــم هــدف  ــدويل. هــذا املوق املفاوضــات عــىل املســتوى ال

عاملــي طويــل األمــد لتقليــص انبعــاث الغــازات الدفيئــة åــا يصــل اىل٨٠٪ مــع 

حلــول عــام ٢٠٥٠ مقارنــة بانبعاثــات ســنة ١٩٩٠، عــىل أن يتــم تثبيــت ارتفــاع 

هــذه اإلنبعاثــات يف أقــل مــن عــرش ســن�. وعــىل البلــدان العربيــة املنتجــة 

واملصــدرة للنفــط ان تتحمــل مســؤولية أكــرب مــن ســائر البلــدان العربيــة يف 

اتخــاذ اجــراءات ملواجهــة آثــار التغــ© املناخــي املرتتبــة عــن التجــارة بالنفــط. 

كــ� وعــىل جامعــة الــدول العربيــة والــدول املنضويــة فيهــا تبنــي بروتوكــول 

ــيد  ــا� اوكس ــاز ث ــات غ ــدالت انبعاث ــه مع ــدد åوجب ــو، تتح ــد كيوت ــا بع م

الكربــون عــىل املــدى القصــ© واملتوســط وخصوصــا اتزامــات خاصــة بالبلــدان 
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املتقدمــة واملنتجــة للنفــط.

٥- تتوفــر يف املنطقــة العربيــة مــوارد برشيــة وماليــة وطبيعيــة كافيــة 

لتحقيــق التقــدم املطلــوب، اال ان غيــاب القــرار الســيايس وبنــاء الدØقراطيــة 

واملشــاركة، والشــفافية واملكاشــفة واملســاءلة واملحاســبة وحســن ادارة هــذه 

املــوارد يحــول دون ذلــك. ويف هــذا املجــال،  فــإن  االنضــ�م اىل الربوتوكــول 

االختيــاري حــول الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة والثقافيــة هــو امــر 

رضوري.

٢. القطاعات االنتاجية: الصناعة 

والزراعة

تحولــت االقتصــادات العربيــة اىل اقتصــادات ريعيــة واســتهالكية غــ© منتجــة. 

غــ© ان تعزيــز التنميــة والتقــدم، ال ســي� يف ظــل االزمــات العامليــة الراهنــة 

ال يتــم اال مــن خــالل توجيــه االقتصــاد الوطنــي نحــو القطاعــات االنتاجيــة. 

ــة،  ــدان العربي ــا اساســيا يف البل ــا انتاجي ــا قطاع ان الزراعــة، فضــال عــن كونه

فــان انعكاســاتها االجت�عيــة اساســية الســي� يف مجــال تنميــة الريــف وتوفــ© 

فــرص عمــل وتخفيــف هجــرة الريــف اىل املدينــة. ويف ظــل االزمــة العامليــة 

ــاع اســعار الغــذاء العاملــي، تتأكــد رضورة تحقــق  ــة يف ارتف ــة واملتمثل الراهن

ــي  ــا لالســتقرار الوطن ــاج الغــذاء وتوزيعــه ض�ن ــة عــىل انت الســيادة الوطني

واالمــن الغــذا^.

كــ� ان لتعزيــز الصناعــة الوطنيــة دور اســايس يف توفــ© فــرص عمــل اضافيــة 

والحــد مــن هجــرة االدمغــة واليــد العاملــة الكفــوءة، وتطويــرا لحجــم 

ــتقراره.  ــي واس ــاد الوطن االقتص

ــدان  ــتقطابه البل ــعى اىل اس ــذي تس ــارش ال ــي املب ــتث�ر االجنب ــرب االس ويعت

ــق النمــو االقتصــادي وتوفــ© فــرص عمــل. اال  ــة عامــال مهــ� يف تحقي النامي

ــذه  ــن ه ــتفادة م ــن االس ــة م ــدان النامي ــمح للبل ــن ال يس ــام الراه ان النظ

االســتث�رات، بحيــث انهــا تذهــب åعظمهــا اىل القطاعــات املاليــة والعقاريــة 

والقطاعــات غــ© املنتجــة. تنحــو هــذه االســتث�رات نحــو اســتغالل املــوارد 

ــا  ــة قدرته ــدان النامي ــة بشــكل مكثــف مــ� يســاهم يف فقــدان البل الطبيعي

عــىل اســتث�رها يف االقتصــاد الوطنــي وتعزيــز الخدمــات العامــة. هــذا 

ــة رؤوس  ــة حرك ــن مراقب ــة م ــدان النامي ــع البل ــي ³ن ــود الت ــن القي فضــال ع

االمــوال ومســاءلة ومحاســبة الــرشكات املتعــددة الجنســيات وفــق مــا يعــرف 

ــرشكات.  ــة لل ــة والبيئي ــؤولية االجت�عي باملس

لذلــك ندعــو البلــدان العربيــة اىل وضــع سياســات تســعى اىل توجيــه 

االســتث�رات نحــو القطاعــات االنتاجيــة، الســي� الصناعــة والزراعــة، وتســهيل 

عملهــا ونشــاطاتها مــن خــالل توفــ© البنيــة التحتيــة املال]ــة والعرصيــة، ذلــك 

ــة.  ــدول ســيادتها الوطني مــن غــ© ان تفقــد ال

ــة  ــة يف املنطقــة العربي مــن املالحــظ أن التدهــور العــام للقطاعــات اإلنتاجي

(الصناعــة – الزراعــة) والــذي كان نتيجــة لتجاهــل الحكومــات والــدول 

ــن  ــة األوىل م ــات املرحل ــة لسياس ــة – اإلجت�عي ــار اإلقتصادي ــة للآلث العربي

برامــج التكيــف اإلقتصــادي وتنحــي الدولــة عــن الدعــم املؤســيس واإلرشاف 

ــد�  ــد أدى اىل ت ــة ق ــات الخصخص ــي سياس ــات وتبن ــذه القطاع ــي له الفن

اإلنتاجيــة والتوقــف النهــا^ لبعضهــا وتدهــور البيئــة وإرتفــاع معــدالت الفقــر 

ــة. ــة العربي ــة يف املنطق والبطال

الخــروج مــن هــذه األزمــة يتطلــب رؤيــة إســرتاتيجية وإلتــزام ســيايس كامــل 

وتعبئــة املــوارد املاليــة والبرشيــة الكامنــة يف املنطقــة، åــا فيهــا العمــل عــىل 

املســارات األساســية التاليــة:

ــدة •  ــف ح ــوع وتخفي ــىل الج ــب ع ــذاء والتغل ــ½ الغ ــىل تأم ــل ع العم

ــال: ــذا املج ــرتح يف ه ــر، ونق الفق

ــذا} . ١ ــن الغ ــىل االم ــز ع ــكيل ترك ــتوي ال ــىل املس ــات ع ــة سياس صياغ

وتاكيــد دور الدولــة يف ســوق املــوارد الغذائيــة مــن خــالل توفــ� 

.êاملخــزون اإلحتياطــي اإلســرتاتيجي، مقابــل سياســات القمــح األمريــ

ــة . ٢ ــادرات اإلقليمي ــة واملب ــدول العربي ــ½ ال ــز وتنســيق التعــاون ب تعزي

ــبكة إقليميــة  والدوليــة يف مجــال ســوق املــواد الغذائيــة وقيــام ش

ــاف. ــوارئ والجف ــات الط ــذا} يف أوق ــون الغ ــاور للع ــددة املح متع

وضــع السياســات التــي تكفــل مشــاركة املنظــت التــي Êثــل العــل . ٣

العــام  اإلطــار  مقرتحــات  وتنفيــذ  والرعــاة يف صياغــة  واملزارعــ½ 

لسياســات األمــن الغــذا} ســواء عــىل املســتوي الوطنــي أو اإلقليمــي.

إعادة تأهيل القطاعات اإلنتاجية، ويف هذا االطار نقرتح:• 

ــار لتأهيــل القطاعــات اإلنتاجيــة . ١ وضــع السياســات التــي تعيــد اإلعتب

خاصــة القطــاع الزراعــي والصناعــي مــن خــالل ســن الترشيعــات التــي 

تحمــي املنتــج الوطنــي ىف الصناعــات املختلفــة واإلهتــم بوضــع 

عالقــات إنتــاج زراعيــة د¡قراطيــة تتيــح حفــظ حقــوق املنتجــ½ 

ــرارات. ــاذ الق ــات وإتخ ــع السياس ــاركتهم يف وض ومش

ــراز . ٢ ــدف أب ــة به ــة عربي ــة صناعي ــع خريط ــة، وض ــال الصناع ويف مج

الصناعــات القاñــة وأمكانيــة التكامــل الصناعــى العــر= ىف كافــة 

املجــاالت الصناعيــة خاصــة الصناعــات الغذائيــة، مــا يتطلــب تنســيق 

الترشيعــات عــىل املســتوى العــر= لتحفيــز القطــاع الخــاص للدخــول 

االمــوال  االنتاجيــة وتيســ� حركــة رؤوس  القطاعــات  ىف مجــاالت 

واالســتثرات البينيــة.

وضــع السياســات املاليــة (رضائــب – جــرك...... الــخ) والتــي تســهم . ٣

يف إعــادة تأهيــل القطاعــات اإلنتاجيــة وتقليــل تكلفــة االنتــاج وحيــة 

املحــيل  الســوق  املنافســة يف  الوطنيــة حتــى تســتطيع  املنتجــات 

ــي. ــي والعامل واإلٌقليم

ــم . ٤ ــتثري املالئ ــاخ اإلس ــق املن ــهم يف خل ــي تس ــات الت ــع السياس وض

ــة  ــة حقيقي ــول يف رشاك ــزه يف الدخ ــاص وتحفي ــاع الخ ــجيع القط لتش

العــادة تأهيــل القطاعــات املنتجــة بــدالً مــن اإلتجــاه لإلســتثر 

التجــاري.

إســتخدام النظــم والتكنولوجيــا الحديثــة يف إطــار تطويــر اإلنتــاج . ٥

وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج ®ــا يســهم يف تطويــر جــودة املنتجــات لتجــد 

ــي. ــوق العامل ــا اىل الس طريقه

الحفــاظ عــىل االســتدامة البيئيــة واملــوارد الطبيعيــة مــن خــالل ترشــيد . ٦

اســتخدامها وتشــجيع اســتخدام الطاقــات البديلــة واملتجــددة.

®ــا . ٧ العربيــة  املنطقــة  ىف  التعليميــة  السياســات  مراجعــة 
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البحــث  وتعزيــز  العمــل  ســوق  واحتياجــات  يتناســب 

لذلــك.  الالزمــة  املــوارد  توفــ�  مــع  التكامــىل  العلمــى 

 وضــع السياســات البديلــة لتحقيــق التنميــة البرشيــة  املســتدامة، ويف • 

هــذا االطــار نقــرتح:

ــي . ١ ــتدامة الت ــة واملس ــة املتكامل ــق التنمي ــة تحق ــات بديل ــع سياس وض

ــة  ــي الفرص ــن وتعط ــية للمواط ــات األساس ــة لإلحتياج ــي األولوي تعط

للدولــة ومؤسســاتها لتلعــب الــدور األســايس مقابــل سياســات اإلقتصاد 

الحــر واإلعتــد عــىل آليــات الســوق فقــط.

اعطــاء األولويــة لتمويــل التنميــة إعتــداً عــيل املــوارد املحليــة خاصــة . ٢

بــ½ الــدول العربيــة ذات الدخــول املرتفعـــة والرتكيــز عــيل القطاعــات 

ــات أو وكاالت  ــة ®ــا فيهــا الزراعــة والصناعــة، وخلــق مفوضي اإلنتاجي

متخصصــة لتمويــل التنميــة.

وضــع السياســات والخطــط التنمويــة التــي تســهم يف اإلســتفادة  مــن . ٣

التجــارب األخــرى واإلنفتــاح عــىل الصناديــق املتخصصــة مثــل اإليفــاد، 

الفــاو، اليونيــدو.

وضــع السياســات التــي تضمــن فعليــا املشــاركة الفعليــة للمنتجــ½ يف . ٤

ــاح مــن خــالل  ــذ الربامــج، واملشــاركة ىف األرب رســم السياســات، وتنفي

عالقــات إنتــاج د¡قراطيــة تســهم يف صياغــة واقــع جديــد يحــرتم 

حقــوق اإلنســان ويفــي ®تطلبــات األمــن اإلنســا� ويــؤدي إىل التغيــ� 

ــي املنشــود . اإلجتع

٣. السياسات التجارية وآثارها 

االجتامعية

يشــكل النظــام التجــاري العاملــي قضيــة خالفيــة اساســية بــ� البلــدان الناميــة 

مــن جهــة والبلــدان الصناعيــة مــن جهــة ثانيــة. إذ تعتــرب البلــدان الناميــة ان 

املفاوضــات الراهنــة يف اطــار رشوط منظمــة التجــارة العامليــة تحرمهــا الكثــ© 

مــن املرونــة والقــدرات التنافســية يف االســواق العامليــة. 

ان حرمــان البلــدان الناميــة مــن قدراتهــا االنتاجيــة ومســاحة السياســة املتاحة 

ــة  ــات التجاري ــا االتفاقي ــي تفرضه ــرشوط الت ــة مــن خــالل ال ــدان العربي للبل

ــر  ــب الفق ــن نس ــف م ــتهالكية تضاع ــادات اس ــا اىل اقتص ــول اقتصاداته وتح

والبطالــة وبالتــايل تــؤدي اىل انخفــاض معــدالت التنميــة البرشيــة. فاتفاقيــات 

التجــارة الدوليــة ترســخ قوانينــا لسياســات التحــرر االقتصــادي تأثــر ســلبا عىل 

الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة والثقافيــة للعديــد مــن املواطنــ� يف بــالد 

كثــ©ة، خاصــة بلــدان الجنــوب والتــي تعــد الــدول العربيــة مــن ضمنهــا.

ان االنفتــاح التجــاري غــ© املــدروس، والــذي ال يأخــذ باالعتبــار مراحــل 

ــة  ــا االتناجي ــاء قطاعاته ــات بن ــالد واحتياج ــه الب ــت الي ــي توصل ــة الت التنمي

ــض  ــاع الزراعــة، يتســبب بتعري ــية وح�يــة قط ــات االساس ــ� الخدم وتأم

ــة  ــىل منافس ــا ع ــدم قدرته ــة لع ــا نتيج ــض إنتاجه ــات إىل خف ــض الصناع بع

املســتورد. وأيضــا يتزايــد ويتكتــل (يف شــكل رشكات كــربى) اإلنتــاج يف بعــض 

ــج  ــ� ينت ــ�، م ــار املنتج ــتبعدا صغ ــذا^ مس ــاج الغ ــة اإلنت ــات خاص القطاع

ــوع.  ــر والج ــة إىل الفق ــة املؤدي ــدالت البطال ــد مع ــ� تزاي عنه

يف هــذا االطــار، تبقــى القضية االساســية يف كيفية جعل التجارة محــركا للتنمية 

ــا نؤكــد عــىل التــايل:  بــدل ان تكــون عائقــا امــام تحقيــق اهدافهــا. مــن هن

النظــر اىل التجــارة بوصفهــا تعبــ�ا عــن خيــارات اقتصاديــة واجتعيــة • 

ــة  ــة االجتعي ــة والعدال ــة البرشي ــق التنمي ــة تهــدف اىل تحقي وتنموي

عــىل  واملحافظــة  االنســان  حقــوق  مبــادئ  اســاس  عــىل  املبنيــة 

ــىل  ــات ع ــى االتفاقي ــة، ] ال تبن ــوارد الطبيعي ــة وامل ــتدامة البيئي االس

ــات  ــار االولوي ــ½ االعتب ــل تأخــذ بع ــارات السياســية فحســب ب االعتب

ــة. ــة واالقليمي ــة الوطني ــة والثقافي ــة واالجتعي ــح االقتصادي واملصال

 • ــدة املــدى، الســي ــا بعي ــة واهدافه ــدان العربي ــات البل ــد اولوي تحدي

ــك  ــم ذل ــىل ان يت ــا. ع ــد تطويره ــي تري ــة الت ــات االنتاجي يف القطاع

مــن خــالل الدراســات التــي تحــدد الفوائــد االقتصاديــة واالجتعيــة 

التجــاري وااليــرادات  والجوانــب الســلبية املتوقعــة عــىل امليــزان 

الحكوميــة وعــىل القضايــا االجتعيــة الســي العلــة. عــىل أن 

ــات  ــة باالتفاقي ــات املتعلق ــات واملعلوم ــد هــذه الدراســات والبيان تع

ــاص  ــاع الخ ــي القط ــة الس ــراف املعني ــع االط ــة م ــة بالرشاك التجاري

ومنظــت املجتمــع املــد� واالكاد¡يــ½ والجامعــات ومراكــز االبحــاث 

ــتمر. ــكل مس ــا بش وتطويره

االخــذ بعــ½ االعتبــار مراحــل التنميــة املحققــة عــىل املســتوى الوطنــي • 

يف اطــار اقــرار سياســات تحريــر التجــارة، خاصــة وان عمليــة التحريــر 

التدريجــي قــد تكــون عامــال يســاعد يف بنــاء القطاعــات املحليــة. 

ــة، ليــس  ــة فاعل ــة لوضــع سياســة تجاري مــن االســاىس اعطــاء االولوي

بالــرضورة ان تكــون مبنيــة عــىل تحريــر التجــارة. فــال بــد للسياســات 

الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة ان تكــون انتقائيــة يف مقاربتهــا لعمليــة 

ــل  ــي مراح ــارة ان تراع ــر التج ــات تحري ــىل سياس ــب ع ــر. يج التحري

التنميــة عــىل املســتوى املحــيل وان تكــون مرنــة وقابلــة للتوقــع 

 .  (predictable)

ــادة النظــر يف •  ــة، اع ــة الحالي ــة العاملي ــن االزم ــة ع ــار املرتتب ــرا لالث نظ

منظومــة االتفاقيــات التجاريــة عــىل املســتوى الوطنــي واالقليمــي 

واملتعــدد االطــراف والنظــام التجــاري العاملــي ككل. فاملنظومــة القاñــة 

عــىل اعطــاء االولويــة لرفــع كميــات التصديــر واالعتــد عىل االســتثر 

املبــارش بحاجــة العــادة تقييــم، خاصــة وان اســواق التصديــر ســتتقلص 

ــارش ســيتقلص ايضــا.  ــة، كــ ان االســتثر املب ــة الحالي يف اطــار االزم

ــز عــىل اســرتاتيجيات «النمــو  ذو  ان اســرتاتيجية النمــو بحاجــة للرتكي

التوجــه االقليمــي» (regional-oriented growth) واعطــاء االولويــة 

لالنتــاج املحــيل.

التــي تفــاوض لالنضــم اىل االتفاقيــات •  البلــدان  ترتيــب اوضــاع 

الثنائيــة واملتعــددة االطــراف مــن خــالل تحديــد الجهــة املســؤولة عــن 

ــر  ــة، وتطوي ــات الوطني ــة للسياس ــة واضح ــد رؤي ــات وتحدي املفاوض

فريــق عمــل وطنــي للمفاوضــات التجاريــة ®ــا يف ذلــك انشــاء جهــاز 

ــة والخــرباء ومدعــوم مــن  ــة والتقني متخصــص ومــزود بالكــوادر الفني

قبــل الــدول العربيــة ذات التجــارب يف هــذا املجــال. كــ مــن املفيــد 

تطويــر فريــق تقنــي اقليمــي مهمتــه مســاندة البلــدان املفاوضــة، بنــاء 

ــة الســابقة يف هــذا املجــال. ــدان العربي عــىل خــربات البل
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٤. قضايا املساعدات والديون:

ــا  å ــا ــر يف توجهاته ــادة النظ ــة واع ــاعدات  البيني ــة املس ــن مضاعف ــد م ال ب

ــة.  ــدان العربي ــ� البل ــوة ب ــل وردم اله ــع الدخ ــد توزي يعي

وإذ ننظــر بارتيــاح كبــ© اىل تنامــي دور الجهــات املانحــة والداعمــة يف املنطقة 

ــا اىل  ــا ندعونه ــة فانن ــة ومتخصص ــق تنموي ــات وصنادي ــن حكوم ــة م العربي

ــل  ــة املســاعدات، وتفعي ــات مســار فعالي ــات منتدي ــادئ وتوصي ــزام åب االلت

ــة  ــرؤى تنموي ــي ل ــن تبن ــك م ــه ذل ــا يتطلب å ــة ــات التنمي ــة يف عملي الرشاك

ــة ورضورات التكامــل  ــة الوطني ــار االحتياجــات التنموي شــاملة تأخــذ باالعتب

والتعــاون االقليمــي ومواجهــة هــذه التحديــات التنمويــة وتحقيــق العدالــة 

ــوع االجت�عــي وحقــوق االنســان. ــة واملســاواة يف الن االجت�عي

كــ� نــرى رضورة الرتكيــز يف مجــال تقديــم املســاعدات عــىل تنميــة املــوارد 

البرشيــة وبنــاء القــدرات، والرتكيــز عــىل املجتمعــات املحليــة لتمكينهــا مــن 

املشــاركة، وكذلــك يف مجــال القطاعــات االنتاجيــة الســي� الزراعــة مــن اجــل 

تلبيــة االحتياجــات االساســية للمواطنــ� واملواطنــات. 

كــ� ندعــو اىل نــرش وتعزيــز مفهــوم املســؤولية االجت�عيــة كعنــرص رضوري 

ــؤول يف  ــرف واع ومس ــاص كط ــاع الخ ــة وارشاك القط ــات التنمي ــم عملي لدع

هــذه العمليــة.

ــدات  ــذ التعه ــة تنفي ــة لرصــد ومتابع ــة فاعل ــد عــىل رضورة إنشــاء آلي ونؤك

يف إطــار فاعليــة املســاعدات وفــق مــا جــاء يف نصــوص إعــالن باريــس ومــا 

ــر  ــرا (٢٠٠٨)، وتطوي ــاعدات يف اك ــة املس ــر فعالي ــه يف مؤ³ ــل الي ــم التوص ت

مــؤرشات لقيــاس االثــر واالداء تتناســب والبيئــات املحليــة. مــع االخــذ 

باالعتبــار رضورة انتــاج مــؤرشات خاصــة باملســاواة يف النــوع االجت�عــي 

ــاعدات ــة املس ــ�ن فعالي لض

ــة  ــو رشاك ــث: نح ــم الثال القس

مأمسســة بــني جامعــة الــدول 

ــع  ــامت املجتم ــة ومنظ العربي

ــدين امل

تعتــرب منظــ�ت املجتمــع املــد� ان حريــة التجمــع وحــق تأســيس الجمعيات 

والنقابــات واالنضــ�م اليهــا هــو حــق مــن حقــوق االنســان معــرتف بــه عامليا، 

وهــو واجــب االحــرتام يف كل الــدول واملجتمعــات. ومــن هــذا املنطلــق فإننــا 

ــد�،  ــع امل ــة املجتم ــس يف ٢٠٠٤ بتشــكيل مفوضي ــة تون ــرار قم ــرب أن  ق نعت

ــاء  باالضافــة اىل وجــود ادارة املجتمــع املــد�، خطــوة مهمــة واساســية يف بن

عالقــة ســليمة بــ� منظــ�ت املجتمــع املــد�  وجامعــة الــدول العربيــة. ان 

منظــ�ت املجتمــع املــد� املشــاركة يف هــذا اللقــاء، تثمــن  خيــارات املشــاركة 

التــي اعلنتهــا الجامعــة العربيــة. والســتك�ل هــذه الخطــوة االيجابيــة نقــرتح 

ــارشاك منظــ�ت املجتمــع  ــات املعتمــدة  åــا يســمح ب ــر االلي ــم تطوي ان يت

املــد� العربيــة الوطنيــة واالقليميــة يف عمليــة رســم السياســات وتوفــ© 

فعاليــة يف املشــاركة عــىل مســتوى هيــاكل الجامعــة الرئيســية، وعــىل مســتوى 

اللجــان املتخصصــة، واالنشــطة عــىل اختالفهــا، وفــق آليــات واضحــة تجــري 

صياغتهــا بشــكل مشــرتك مــن خــالل الحــوار، åــا يحقــق التفاعــل املنشــود 

بــ� منظــ�ت املجتمــع املــد�  وصنــاع القــرار داخــل  الجامعــة العربيــة يف 

مجــال رســم السياســات والتنفيــذ واملتابعــة. 

ــة ومنظــ�ت  ــة العربي ــ� الجامع ــات املنشــودة ب ــق بالعالق ــ� يتعل ــا في وام

املجتمــع املــد�، فاننــا نــويص باالحتــكام اىل قواعــد امل�رســة املعلنــة 

والشــفافة والقا]ــة عــىل جملــة مــن املعايــ© املوضوعيــة التــي تقــوم عــىل ان 

تكــون املنظمــة غــ© حكوميــة، وقانونيــة، وتعمــل يف اطــار الدســتور والقانــون 

بالوســائل املرشوعــة والعلنيــة، باالضافــة اىل معايــ© الحضــور والجديــة 

والتمثيليــة والشــفافية. وندعــو الجامعــة ان تســتأنس بالنظــام املتبــع يف االمم 

ــا الخــاص  ــا يف هــذا املجــال، وان تضــع نظامه ــا ومنظ�ته املتحــدة ووكاالته

انطالقــا مــن املبــادئ الحقوقيــة والتنمويــة العامــة، ومــن خــالل الحــوار مــع 

ممثــيل املجتمــع املــد�. 

ــود،  ــو املنش ــىل النح ــد� ع ــع امل ــ�ت املجتم ــاركة منظ ــل اىل مش ان املدخ

يف آليــات صنــع القــرار العــرó وتنفيــذه ومراقبتــه، تتــم مــن خــالل حضــور 

السياســات  املشــاروات وصياغــة  واملشــاركة يف  واملؤ³ــرات  االجت�عــات 

ــد يف  ــي املعتم ــه العامل ــع التوج ــجم م ــك ينس ــا.  ان ذل ــات وغ©ه والترشيع

 óــاد االورو ــي واالتح ــاد االفريق ــدة واالتح ــم املتح ــس االم ــ�ت ومجال منظ

ــة. ــدول العربي ــة ال ــن اصــالح لجامع ــو مطــروح م ــا ه ــع م ــ�ىش م ويت
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الئحــة املنظــت التــي شــاركت يف االجتــع التحضــ�ي ملنظــت املجتمــع 

املــد� مــا قبــل القمــة العربيــة االقتصاديــة واالجتعيــة والتنمويــة يف 

ــرة ــر، ٢٠٠٩- القاه ــا�/ يناي ــون الث ــت ٩-١٠ كان الكوي

شبكة املنظ�ت العربية غ© الحكومية للتنمية- لبنان  .١

مركز الجندر للبحوث والتدريب- السودان  .٢

املنتدى املد� السودا�- السودان  .٣

منتدى الحقوق االجت�عية واالقتصادية- السودان  .٤

اتحاد املرأة االرد�- االردن  .٥

مؤسسة املستقبل- االردن  .٦

املنظمة العربية للمعاق�- لبنان  .٧

الجمعية التونسية للنساء الدØقراطيات- تونس  .٨

مركز الشفافية يف البحرين- البحرين  .٩

مركــز الدØقراطيــة وحقــوق العاملــ�- ائتــالف النــداء العاملــي ل  .١٠

               مكافحة الفقر يف فلسط�

جمعية اإلرشاد واإلصالح- الجزائر   .١١

املنتدى االجت�عي الدØقراطي- اليمن  .١٢

مركز املعلومات والتأهيل لحقوق االنسان- اليمن  .١٣

شــبكة منظــ�ت املجتمــع املــد� للتنميــة/ ائتــالف النــداء العاملــي   .١٤

               ملكافحة الفقر- اليمن

الجمعية االقتصادية الكويتية- الكويت  .١٥

االتحاد العرó لالسمنت ومواد البناء- سوريا  .١٦

املنظمة العربية للهالل االحمر والصليب االحمر- السعودية  .١٧

ائتالف النداء العاملي ملكافحة الفقر يف مرص-مرص  .١٨

مركز االرض لحقوق االنسان-مرص  .١٩

منظمة تضامن الشعوب االفريقية االسيوية- مرص  .٢٠

العدالة االجت�عية- مرص  .٢١

الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)-مرص  .٢٢

اتحاد املحام� العرب-مرص  .٢٣

املنظمة العربية لخرباء املحاسبة- مرص  .٢٤

الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد- مرص  .٢٥

الهيئة القبطية االنجيلية للخدمات االجت�عية- مرص  .٢٦

مركز حاó للحقوق البيئية- مرص  .٢٧

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية- مرص  .٢٨

املنظمة العربية لحقوق االنسان- مرص  .٢٩

االتحاد العرó لالسمدة- مرص  .٣٠
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