رســائل مــن املجتمــع املــدين اىل املنتــدى العــريب للتنميــة
املســتدامة ،2018
واىل املنتدى السيايس رفيع املستوى .2018
(تم التوافق عليها يف االجتامع االقليمي – بريوت  22و 23نيسان/ابريل ،2018
وعرضت يف املنتدى العربية للتنمية املستدامة ايام  26-24نيسان/ابريل )2018

.1أولويــة تحقيــق الســام واألمــن واملحافظــة عــى وحــدة
األرايض الوطنيــة للــدول يف املنطقــة العربيــة ،انســجاماً مــع
اإلعــان الســيايس لألمــم املتحــدة الــذي يربــط بــن تحقيــق
التنميــة والســام ،وأن يتــم ذلــك يف إطــار القانــون الــدويل
وتحــت إدارة منظومــة األمــم املتحــدة.
.2توفــر الخدمــات والحاميــة لالجئــن يف بلــدان اللجــوء( ،تحتــوي
املنطقــة عــى  %46مــن مجمــل الالجئــن يف العــامل) والعمــل
عــى تأمــن عــودة الالجئــن االمنــة إىل أماكــن ســكنهم األصليــة
وفــق القانــون الــدويل.
.3إحــرام ح ّيــز السياســات الوطنــي ،مبــا يف ذلــك السياســات
اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة ،بصفتــه أحــد مكونــات الحــق يف التنمية،
ووضــع معايــر ناظمــة وأطــر رصــد مــدى االلتــزام بذلــك ،مبــا يعــزز
امللكيــة الوطنيــة للسياســات خاصــة يف ظــل الــروط السياســية
التــي تفــرض يف إطــار التعــاون مــن أجــل التنميــة.
.4إعتــاد منــوذج تنمــوي جديــد يقــوم عــى املقاربــة الحقوقيــة
وعــى التحــول مــن اإلقتصــادات الريعيــة غــر املنتجــة اىل
إقتصــادات حقيقيــة منتجــة ،تعتمــد عــى قطاعــات ذات قيمــة
مضافــة مولــدة لفــرص العمــل الالئــق ،مــع اعتــاد سياســات
إعــادة توزيــع الــروات لعكــس مســار الالمســاواة واالســتقطاب
االجتامعيــة والتهميــش.
.5اعتــاد نظــم حاميــة اجتامعيــة شــاملة عــى أســاس املقاربــة
الحقوقيــة انطالقــا مــن أرضيــات الحاميــة االجتامعيــة ،عــى أن
والعــال املهاجريــن.
تشــمل ايضــا الالجئــن والنازحــن
ّ
.6اعتــاد أنظمــة نزاهــة وطنيــة شــاملة تضمــن مبــادئ الحوكمــة
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ،يف أعمــدة الدولــة الترشيعيــة
والقضائيــة والتنفيذيــة والهيئــات املســتقلة واملجتمــع املــدين
واإلعــام والقطــاع الخــاص .ويتضمــن ذلــك تنظيــم العالقــة بــن
هــذه القطاعــات وســن القوانــن التــي تضمــن املقاربــة الشــاملة
لعمليــات املشــاركة واملســاءلة والشــفافية واإلفصــاح.
.7اعطــاء األهميــة الالزمــة ملعالجــة املرتكــزات الثقافيــة للتمييــز
ضــد النســاء يف مجتمعاتنــا ويف السياســات العامــة ،وحاميتهــن
الســيام يف أوضــاع الحــروب والنزاعــات ،ومكافحــة ثقافــة العنــف
واالقصــاء.

.8توفــر البيئــة التمكينيــة واآلمنــة للمجتمــع املــدين ملامرســة
دوره بحريــة وباســتقاللية وتطويــر الترشيعــات التــي تحقــق ذلــك،
مبــا فيهــا الحــق يف الوصــول اىل املعلومــات والحــق يف
التعبــر ،ومأسســة مشــاركته الفعليــة عــى املســتوى الوطنــي
ويف جامعــة الــدول العربيــة واملؤسســات االقليميــة واألمميــة
األخــرى.
.9انشــاء صنــدوق عــريب للتنميــة البرشيــة املســتدامة (مبــا يف
ذلــك أجنــدة  2030للتنميــة املســتدامة) ووضــع آليــات لتمويلــه
عربيــا مبــا يف ذلــك مــن خــال رضائــب اقليميــة عــى اســتخدام
املــوارد الطبيعيــة (النفــط والغــاز) واملضاربــات املاليــة بــن
الــدول.
.10اعتــاد اطــار عمــل تنمــوي دامــج غــر متييــزي ،يرتكــز عــى
املبــادئ الحقوقيــة التــي كرســتها االتفاقيــات الدوليــة ،وبخاصــة
اتفاقيــة حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة وحقــوق الفئــات األخــرى
املســتثناة مــن العمليــة التنمويــة ،واتخــاذ االجــراءات الالزمــة
لوضعــه موضــع التطبيــق.
.11االلتــزام مبوجبــات االســتدامة عــى الصعيــد الــدويل والوطنــي
واالقليمــي ومــن قبــل القطــاع الخــاص ،مــع احــرام حــق الــدول
يف الســيادة عــى مواردهــا الطبيعيــة واعتامدهــا سياســات
مســتدامة تحفــظ حقــوق االجيــال املســتقبلية.
 .12رضورة اعتــاد معايــر ملزمــة لحقــوق االنســان ملســاءلة
مامرســات القطــاع الخــاص وتحمــل مســؤوليته يف التنميــة،
وذلــك كجــزء مــن الجهــد الــدويل لوضــع «اتفاقيــة ملزمــة حــول
حقــوق االنســان واألعــال».
.13تنفيــذ التوصيــة الصــادرة عــن اجتــاع الدوحــة  2016واملنتــدى
العــريب للتنميــة املســتدامة  ،2017لجهــة تحديــد حزمــة محــددة
مــن األهــداف واملقاصــد ذات األولويــة اإلقليميــة لتكــون برنامــج
عمــل مبــارش لألطــراف التنمويــة يف املنطقــة العربيــة .ويبــدي
املجتمــع املــدين اســتعداده للعمــل عــى تنفيــذ هــذه التوصيــة
باملشــاركة مــع جميــع األطــراف املعنيــة.

اإلجتامع اإلقليمي ملنظامت املجتمع املدين
حول التنمية املستدامة يف املنطقة العربية
واقع التنمية يف املنطقة العربية :التحديات
والتوصيات
الوثيقة الختامية

أوال :املقدمة العامة

ثانيا :تحديات املنطقة العربية

يف وقــت كان ال يــزال العمــل فيــه قامئــاً عــى تحقيــق أهــداف
األلفيــة ،شــهد العــامل أزمــات اقتصاديــة وماليــة غــر مســبوقة
منــذ زمــن ،وارتفاعـاً يف نســب الالمســاواة والفقــر ،باإلضافــة إىل
مخاطــر كثــرة متعلقــة باملــوارد الطبيعيــة والتغيــرات املناخيــة.
وقــد شــهد العــامل العــريب بشــكل خــاص ،منــذ نهايــة عــام ،2010
حــراكاً سياســياً شــعبياً انطلــق أساسـاً مــن الحاجــة إلحقــاق العدالــة
اإلجتامعيــة واملشــاركة السياســية وتوفــر الكرامــة والحقــوق
السياســية والشــخصية وإنهــاء جميــع أشــكال القمــع والتمييــز
والعــزل عــى أســاس االنتــاء الســيايس أو الدينــي أو اإلثنــي أو
االقتصــادي ،أو عــى أســاس الجنــس أو الســن أو اإلعاقــة.

ال تــزال املنطقــة العربيــة تواجــه تحديات كبــرة للنهــوض بالتنمية،
منهــا مــا هــو مرتبــط بالوضــع العاملــي وموازيــن القــوى يف
االقتصــاد الســيايس العاملــي ،ومنهــا مــا يرتبــط بالعالقــات
اإلقليميــة أو بطبيعــة األنظمــة العربيــة الغنامئيــة واقتصاداتهــا
الريعيــة وفســاد منظومــة الحوكمــة؛ هــذا باإلضافــة إىل األزمــات
والنزاعــات املســلحة واإلحتــال وعــدم االســتقرار الســيايس .واذ
كنــا ال نســتطيع القيــام بعــرض شــامل لــكل هــذه التحديــات ،فــإن
الفقــرات التاليــة تعــ ّد أكرثهــا أهميــة وصلــة مبوضــوع االجتــاع
مــن وجهــة نظــر منظــات املجتمــع املــدين املشــاركة فيــه.

ثــم منــذ بدايــة النقاشــات حــول أجنــدة  2030للتنميــة املســتدامة،
شــاركت منظــات املجتمــع املــدين وشــبكاته االقليميــة
والوطنيــة يف العديــد مــن املبــادرات االقليميــة والدوليــة،
وبالرشاكــة مــع مختلــف الجهــات مثــل مكاتــب وكاالت وبرامــج
األمــم املتحــدة الوطنيــة واالقليميــة ،واللجنــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة لغــريب آســيا (االســكوا) وجامعــة الــدول العربيــة،
ســعياً نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة وتحديــد أولويــات املنطقــة
العربيــة باإلضافــة إىل إرشاك املجتمــع املــدين العــريب يف
عمليــة التنميــة.
أوصــت هــذه املنتديــات بــرورة أن تنطلــق أجنــدة  2030مــن
مقاربــة حقوقيــة وأن تضــع العدالــة االجتامعيــة واملســاواة
والتنــوع والدمــج يف صلبهــا ،وأن تلتفــت إىل املعيقــات الهيكليــة
يف األنظمــة االقتصاديــة والتجاريــة العامليــة .كــا دعــت اىل
اعتبــار البعديــن الســيايس والثقــايف مكونــن أساســيني يف
مفهــوم التنميــة البرشيــة املســتدامة أســوة باالبعــاد االخــرى
االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ،وشــمول هذيــن البعديــن يف
اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة واالقليميــة والعامليــة.
وقــد انعقــد االجتــاع االقليمــي ملنظــات املجتمــع املــدين
حــول التنميــة املســتدامة تحضــرا ملنتــدى التنميــة املســتدامة
لعــام  2018مببــادرة مــن املنظــات التاليــة :شــبكة املنظــات
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة ،مركــز املــرأة العربيــة للتدريــب
والبحــوث كوثــر ،االتحــاد العــريب للنقابــات ،املنتــدى العــريب
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،الشــبكة العربيــة لدميقراطيــة
االنتخابــات ،الشــبكة العربيــة للتنميــة والبيئــة ،والفــرع العــريب
للتحالــف الــدويل للموئــل ،الفــرع العــريب ملنظمــة الشــفافية
الدوليــة .وتــم تنظيــم هــذا االجتــاع بدعــم مــن لجنــة األمــم
املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا (االســكوا)،
وحــره مــا يفــوق الخمســن منظمــة مــن منظــات املجتمــع
املــدين ،وحــوايل خمســة وســتني مشــارك/ة وخبــر/ة ،وعــدد
مــن منظــات االمــم املتحــدة (منظمــة الصحــة العامليــة ،برنامــج
االمــم املتحــدة االمنــايئ ،منظمــة االمــم املتحــدة للمــرأة،
االســكوا) وشــكل محطــة أساســية للتحضــر للمنتــدى العــريب
رفيــع املســتوى حــول التنميــة املســتدامة ،الــذي تشــارك فيــه
الحكومــات العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة ومنظومــة األمــم
املتحــدة يف املنطقــة العربيــة.

-1السالم واألمن
ليســت الحــروب والنزاعــات أمــرا ً حديــث النشــأة أو طارئــاً يف
املنطقــة العربيــة .فاملنطقــة تحــوي االســتعامر األطــول مــدة
يف التاريــخ الحديــث ،أي االحتــال االرسائيــي ألرض فلســطني،
والــذي ال زال ينتهــج سياســات توســعية ويســتمر يف انتهاكــه
الشــامل لحقــوق االنســان والقانــون الــدويل .ويشــكل االحتــال
نفســه ألرض شــعب كامــل انتهــاكا شــامال للحــق يف تقريــر
املصــر ،يزيــده خطــرا اعتــاد ســلطات االحتــال سياســات الفصــل
العنــري والحصــار ،وسياســات عدوانيــة وتوســعية تــؤدي اىل
زعزعــة الســلم واإلســتقرار يف املنطقــة بأرسهــا ،وانتهــاكاً
جوهريــا لحــق الشــعب الفلســطيني وشــعوب املنطقــة بالتنميــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،شــهدت بعــض البلــدان التــي مــرت بتحــوالت
سياســية ومؤسســية بعــد عــام  2011انتكاســات سياســية وأمنيــة
خطــرة تســببت بكــوارث إنســانية وعــادت بنتائــج مدمــرة عــى
البلــدان والشــعوب وعــى التنميــة.
انطالق ـاً مــن هنــا ،فإننــا نعتقــد أنــه ال ميكــن التعامــل مــع األزمــات
والحــروب وقضايــا الســلم واإلســتقرار يف املنطقــة العربيــة مــن
خــال مقاربــة ال تلحــظ االختــاف يف طبيعتهــا والفاعلــن فيهــا،
ن هــذه الحــروب والنزاعــات تشــكل مكونـاً عضويـاً
وتتجاهــل واقــع أ ّ
من املشــهد الــدويل وتعود أســبابها اىل مصالح جيواســراتيجية
واقتصاديــة لــدول كــرى أو فاعلــة عامليــا او اقليميــا تتحمــل
مســؤولية مبــارشة عــن نشــوئها أو تســعريها أو اســتمرارها .مــن
ناحيــة أخــرى ،فإننــا ال نعتــر أن النزاعــات والرصاعــات والحــروب
منفصلــة عــن األنظمــة اإلقتصاديــة  -اإلجتامعيــة والثقافيــة التــي
غذّتهــا أو أنتجتهــا ،مبــا هــي عوامــل وديناميــات داخليــة أيضــا.
لذلــك فإنــه مــن الــروري اليــوم إعــادة النظــر يف منــاذج
التنميــة والحكــم التــي تــم اعتامدهــا يف املنطقــة العربيــة،
أو التــي ســوف تعتمــد يف املســتقبل ،والتفكــر بشــكل جــدي
بنــاذج جديــدة وبإعــادة ترتيــب لعالقاتهــا مــع محيطهــا والنظــام
العاملــي ،الســيام يف تلــك الــدول التــي تطــرح فيهــا مشــاريع
اعــادة البنــاء واالعــار التــي تحمــل معهــا مخاطــر اعــادة انتــاج
املشــكالت واالزمــات الســابقة نفســها ،ان مل يكــن مــا هــو اكــر
خطــورة.
ويف ســياق الحديــث عــن األزمــات والحــروب ،نشــهد اليــوم تحــوالً
يف خطــاب املنظــات العامليــة نحــو الرتكيــز عــى مفهــوم

(( )resilienceوهــو مــا يرتجــم عــادة اىل مصطلــح «الصمــود»
رغــم عــدم دقــة الرتجمــة) ،وهــو مــا ميكــن أن يفهــم أنــه يعنــي
قــدرة املجتمعــات عــى التأقلــم والتعلــم واالســتمرار يف
ظــروف األزمــة والصدمــات .إن مفهــوم الصمــود الشــائع هــذا
يرتكــز إىل مقاربــة نيوليرباليــة تضــع حمــل املســؤولية عــى
عاتــق ضحايــا الــراع للتكيــف مــع الوضــع ،دون الســعي إىل
مواجهــة أســباب األزمــات ومصادرهــا .إن هــذه املقاربــة تشــكل
تراجع ـاً عــن املقاربــة الحقوقيــة ،إذ تعفــي املتســببني بالنــزاع أو
اســتمراره مــن املســؤولية واملحاســبة ،وتتعامــل مــع األزمــات
وكأنهــا قــدر او كــوارث طبيعيــة ال بــد مــن التكيــف مــع آثارهــا .لــذا
مــن الــروري اإلنتبــاه إىل رضورة ابقــاء التوجهــات الحقوقيــة
يف صلــب الخطــاب التنمــوي لتنفيــذ اجنــدة  2030وعــدم الرتاجــع
عنــه واعتــاد مقاربــات مجتــزأة أثبتــت عــدم قدرتهــا عــى تحقيــق
التنميــة أو معالجــة أســباب األزمــات أو حتــى درء خطــر تكرارهــا.

-2التحديات االقتصادية يف ظل الرصاعات
إن وصــف اإلقتصــادات العربيــة ونقدهــا باعتبارها اقتصــادات ريعية
مل يعــد كافيــا .إن عــددا مــن اقتصــادات الــدول العربيــة يتحــول إىل
«اقتصــادات حــرب» (واىل حــد مــا اقتصــاد االقليــم العــريب كلــه)،
كنتيجــة مبــارشة او غــر مبــارشة للحــروب واألزمــات ،مبــا يعنيــه
ذلــك مــن ازديــاد يف اإلنفــاق عــى التســلح ،وإعــادة هيكلــة
ألولويــات االنفــاق الوطنيــة الوطنيــة ،وتغــر يف طبيعــة وحجــم
النشــاط االقتصــادي ،وتعطيــل اآلليــات االقتصاديــة ،وتضييــق عــى
حريــات املواطنــن وحقوقهــم .وذلــك يشــمل ،بشــكل أو بآخــر،
الــدول التــي ال تشــهد أزمــات ونزاعــات مســلحة باملعنــى املبــارش
ولكــن تعيــش هاجــس الدخــول يف أزمــات املنطقــة .وهــذه
األزمــات تحــد بشــكل كبــر مــن قــدرة الــدول عــى توســيع اإلقتصــاد
املنتــج وتدفعهــا بالتــايل اىل اعتــاد سياســات تقشــفية عــى
حســاب االولويــات االجتامعيــة والتنمويــة .وهــذا التحــول النوعــي
ينشــئ جامعــات منظمــة لهــا مصلحــة يف اســتمرار الحــرب
والنــزاع وعرقلــة اي تســوية سياســية ،كــا أنهــا مــع الســنوات
تحولــت وتتحــول اىل مجموعــات مصالــح اقتصاديــة وسياســية
منظمــة تفــرض اجندتهــا عــى اجنــدة حــل النــزاع واعــادة االعــار
وفــق توجهــات منافيــة للتنميــة والحقــوق.
منحــى
لذلــك ،مــن الــروري أن يتخــذ النقــاش يف أجنــدة 2030
ً
يبحــث يف معالجــة هــذا الجانــب يف ســياق العمــل عــى بلــورة
بدائــل لسياســات التقشــف تســتطيع أن تحــايك الواقــع الــذي
تعيشــه الــدول العربيــة ،مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار املقاربــة
الحقوقيــة للنمــوذج التنمــوي املطلــوب.
لقــد أظهــر النمــوذج التنمــوي القديــم املســتوحى مــن النمــوذج
النيوليــرايل التقليــدي املعتمــد يف بلــدان املنطقــة منــذ
عقــود وصــوال اىل مــا بعــد الربيــع العــريب ،عــدم اســتدامته
وقدرتــه عــى تحقيــق الرفاهيــة واالســتقرار لشــعوب املنطقــة.
لذلــك يصبــح مــن الــروري التفكــر يف منــوذج جديــد للتنظيــم
املجتمعــي وللهيــاكل االقتصاديــة واملؤسســات الدســتورية
والسياســية ميكــن أن يحقــق التنميــة والســام املســتدام .ويف
هــذا الصــدد ال يجــوز ان تتحــول عمليــة اعــادة البنــاء واالعــار يف
الــدول التــي تــكاد تكــون قــد دمــرت بشــكل كامــل يف نســيجها
املجتمعــي وعالقاتهــا ومؤسســاتها ومواردهــا ،اىل مجــرد
فرصــة للعقــود واالســتثامر يف مشــاريع االنشــاءات والبنــى
التحتيــة وتوفــر متطلبــات االســتثامر املربــح للــركات العامليــة
العمالقــة ورشكائهــا االقلميــن والوطنيــن .ان هــذه البلــدان،
بــدءا مــن ســوريا اىل العــراق اليمــن وليبيــا والصومــال (وهــي
الحــاالت االكــر مأســاوية) تحتــاج اوال اىل تســوية سياســية
حقيقيــة تراعــي القانــون الــدويل ومبــادئ حقــوق االنســان،
واىل سياســات اقتصاديــة واجتامعيــة وترتيبــات مؤسســية مبتكرة
تضمــن التنميــة والســام املســتدام ،وتعالــج املشــكالت واالزمــات
الســابقة انطالقــا مــن منظومــة الحقــوق وتوفــر كرامــة االنســان.

-3النظام االقتصادي العاملي غري مساعد
لطاملــا اتبــع النمــوذج التنمــوي يف املنطقــة العربيــة الوصفــات
الســائدة عامليــا والقامئــة عــى حزمــة اجــراءات طابعهــا العامــل
تقشــفي ،مــع الســعي الســتقطاب اإلســتثامر الخارجــي ،دون أي
تقييــم نقــدي ألهدافــه أو مصــادره ،ودون األخــذ بعــن االعتبــار
قضايــا العدالــة اإلجتامعيــة والفئــات املهمشــة .وقــد ترافــق ذلك
مــع أنظمــة غنامئيــة ريعيــة ذات اقتصــادات غــر منتجــة وتفتقــر
إىل آليــات إعــادة توزيــع الــروات ونظــم الحاميــة اإلجتامعيــة.
يعتــر هــذا النمــوذج مــن التحديــات البنيويــة التــي أعاقــت
مســار التنميــة يف املنطقــة العربيــة ،وهــو مرتبــط بشــكل كبــر
بالهيكليــة اإلقتصاديــة واملاليــة العامليــة التــي مل يعــد النظــر
بهــا حتــى اآلن .فبنيــة النظــام املــايل العاملــي يغلــب عليهــا
االقتصــاد املــايل بــدالً مــن االقتصــاد الحقيقــي وتزيد مــن التقلبات
املاليــة .كــا ال تــزال التدفقــات مــن البلــدان الناميــة إىل البلــدان
املتقدمــة اكــر حجــا مــن التدفقــات املعاكســة ،مــا يــؤدي إىل
تراكــم الديــن العــام وضعــف االســتثامرات يف املنطقــة العربيــة.
هــذا باإلضافــة إىل بنيــة النظــام التجــاري العاملــي الــذي ال
يســمح باملواءمــة بــن قــدرات الــدول الناميــة وحجــم اقتصاداتهــا
مــن جهــة ،ودرجــة انفتــاح أســواقها وانخراطهــا يف األســواق
العامليــة مــن جهــة أخــرى .فالنظــام التجــاري العاملــي اليــوم
ال يأخــذ التنميــة بعــن االعتبــار ،حتــى أن الحــروب التجاريــة التــي
نشــهدها تنــذر مبخاطــر عــى النمــو االقتصــادي عــى الصعيــد
العاملــي .فبعــد أن اســتفادت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن
االنفتــاح التجــاري لعقــود ،أصبحــت تتجــه اليــوم نحــو الحامئيــة
بعــد صعــود بعــض الــدول الناميــة كالصــن واشــتداد املنافســة
الدوليــة .وبشــكل عــام ،فــإن نظــام الحوكمــة االقتصاديــة
العاملــي ال يســمح باملشــاركة الفعالــة للــدول الناميــة ،وهــو
مــا حــدا اجنــدة  2030لوضــع مقصــد خــاص بتحســن متثيــل الــدول
الناميــة يف املوسســات املاليــة الدوليــة ضمــن الهــدف  16مــن
اهــداف التنميــة املســتدامة.

-4النظام الرضيبي غري عادل
أمــا األنظمــة الرضيبيــة ،فهــي تتوجــه بشــكل عــام إىل تخفيــف
الرضائــب عــى الــركات وزيادتهــا عــى املســتهلكني عــر
الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة ،أو إىل تقديــم التنــازالت
واإلعفــاءات الرضيبيــة يف ظــل منــوذج تنمــوي اعتمــد بشــكل
أســايس عــى دور القطــاع الخــاص .كــا تتميــز األنظمــة الرضيبيــة
يف العــامل العــريب بضعــف الجبايــة والتهــرب الرضيبــي ،مــا
يرتبــط جزئيــا بضعــف قــدرات املؤسســات املعنيــة بذلــك وبتزايــد
حجــم االقتصــاد غــر املهيــكل ألســباب عــدة منهــا سياســات
«االنفتــاح» والعوملــة النيولربال ّيــة ،الطفــرة الشــبابية ،هجــرة
األريــاف إىل املــدن ،وكذلــك موجــات هجــرة وافــدة كبــرة،
باإلضافــة اىل طبيعــة االقتصــادات الريعيــة.
إن تراجــع االيــرادات الرضيبيــة يزيــد مــن الحاجــة إىل التمويــل
الخارجــي ،مــا يــؤدي بــدوره إىل تراكــم الديــون وتراجــع
اإلســتثامرات .وقــد أصبحــت خدمــة الديــن العــام تحتــل جــزءا ً كبــرا ً
مــن املوازنــة يف عــدد غــر قليــل مــن الــدول العربيــة ،يف
حــن اعتمــدت هــذه األخــرة بشــكل كبــر عــى سياســة التجاهــل
واملامطلــة أو االعتــاد عــى صفقــات سياســية ال ميكــن التنبــؤ
بنتائجهــا .إن الرضائــب وســيلة يف غايــة األهميــة لحشــد املــوارد
املحليــة وتعزيــز املســاءلة واملواطنيــة واالندمــاج االقتصــادي
واالجتامعــي .اال انــه بــدل التعامــل معهــا مبــا هــي مصــدر اول
ومســتدام للمــوارد وثيــق االرتبــاط بالرؤيــة التنمويــة واالقتصادية
الوطنيــة يف البلــد املعــن ،فإنــه يتــم اســتخدامها بشــكل حرصي
تقريبــا لســد العجز او تحســن التــوازن املايل يف ميزانيــة الدولة.
انطالقــاً مــن هــذه املعطيــات ،تــرز الحاجــة األساســية إلحــداث
نقلــة نوعيــة يف االنظمــة الرضيبيــة وفلســفتها يف البلــدان
العربيــة ،مبــا يف ذلــك اســتعادة الــدور التنظيمــي للدولــة مــن
أجــل وضــع السياســات التــي تحمــي حقــوق املواطنــن وتحديــدا
الفئــات املهمشــة وتؤمــن التوزيــع العــادل للــروات.

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

-5الحامية االجتامعية مجتزأة
بالنســبة لسياســات الحاميــة االجتامعيــة يف البلــدان العربيــة،
تبقــى مبعظمهــا تســتند اىل مقاربــة مجتــزأة واســتهدافية بــدالً
مــن اعتــاد مقاربــة حقوقيــة وشــاملة .فهــي تتألــف عــادة مــن
«شــبكات أمــان اجتامعــي» وبرامــج مســاعدة اجتامعيــة تقــدم
حلــوالً آنيــة ومحــدودة وال تســمح بالخــروج الفعــي مــن دائــرة
الفقــر .كــا تعــاين مــن املحدوديــة يف نطــاق التغطيــة ،أي
تســتثني أو ال تنصــف أحيان ـاً العاملــن غــر النظاميــن والعاطلــن
عــن العمــل واألطفــال واملســنني واملعوقــن ،باإلضافــة إىل
ســوء الحوكمــة وضعــف التمويــل .وقــد ثبــت أن هــذه الوســائل
واالدوات مل تنجــح يف تقليــص الفقــر وال يف ردم فجــوة
الالمســاواة يف املجتمعــات العربيــة ،ولكــن ال تــزال املكابــرة هي
ســيدة املوقــف ،وال يــزال الرتويــج لهــذه الربامــج املعزولــة عــن
سياســات اجتامعيــة شــاملة هــو الســائد ،ومبــا يخالــف توجهــات
اجنــدة .2030
يف املقابــل فــإن مبــادرات أمميــة هامــة مثــل مبــادرة ارضيــة
الحاميــة االجتامعيــة ال تلقــى االهتــام الــذي تســتحق ،مــع
العلــم أن هــذه املقاربــة تصلــح كأســاس لالنطــاق نحــو اعتــاد
انظمــة حاميــة شــاملة للجميــع ،عــى ان يتــم تكييفهــا بحســب
اولويــات الحاميــة االجتامعيــة يف منطقتنــا وتضــاف اىل الفئــات
ذات االولويــة لتغطيتهــا بأرضيــة الحاميــة االجتامعيــة فئــات
الالجئــن والنازحــن والعــال الوافديــن.
ونتيجــة سياســات التقشــف التــي ال زالــت تــروج مــن قبــل
املؤسســات املاليــة العامليــة والتــي اعتمدتها االنظمــة العربية،
مــا يجــري اليــوم هــو إجهــاز عــى حقــوق العــال ،كــا يتــم
الرتويــج ملرونــة العمــل ،والتــي تعنــي فعليــاً هشاشــة العمــل.
وقــد كان لخفــض اإلنفــاق عــى الحاميــة اإلجتامعيــة أثــر خــاص
ملــن أعبــاء جديــدة يف أعــال الرعايــة،
عــى النســاء ،اللــوايت ح ّ
نتيجــة الفجــوة التــي أحدثهــا غيــاب الدولــة.

-6الرشاكة مع املجتمع املدين ضعيفة
يف املنطقــة العربيــة ،يــكاد الحــوار الحقيقــي واملأمســس بــن
رشكاء التنميــة (القطــاع الخــاص ،منظــات املجتمــع املــدين،
املنظــات العامليــة ،وســائل االعــام ،املنظــات القاعديــة
ومنظــات الفئــات املهمشــة) أن يغيــب ،كــا وتوضــع املعيقــات
امــام املجتمــع املــدين عندمــا يســعى اىل املســاهمة يف
رســم السياســات بســبب التقييــد او القمــع الــذي يتعــرض لــه ،مــا
يحــد مــن القــدرة عــى وضــع سياســات تنميــة دامجــة ومتســقة
وفعالــة .ويعــود ذلــك اىل ضعــف الدميقراطيــة وغيــاب النمــوذج
التشــاريك يف الحوكمــة ،أي غيــاب املشــاركة الحقيقيــة ألصحــاب
املصلحــة يف اتخــاذ القــرارات وتنفيــذ الربامــج ،وغيــاب الحــوار
االجتامعــي وصعوبــة الوصــول اىل املعلومــات واملصــادر.

-7اشكاليات الرشاكة الدولية
يعتــر التعــاون التنمــوي بــن مختلــف الــركاء مــن أجــل التنميــة
إحــدى النقــاط الهامــة جــدا التــي نصــت عليهــا اجنــدة  ،2030وهــي
تحمــل تطويــرا ملــا جــاء يف أهــداف األلفيــة .فقــد نصــت عــى
الرشاكــة عــى اســاس «املســؤولية املشــركة ولكــن املتفاوتــة»
يف مــا يتعلــق بالتعــاون بــن الــدول املتقدمــة والناميــة .وقــد
حصلــت مقاومــة كبــرة يف عــى املســتوى العاملــي لحــر
هــذه املبــدأ يف الجانــب البيئــي ورفــض تعميمــه عــى االبعــاد

االخــرى للعمليــة التنمويــة ،االمــر الــذي ال يــزال مجــال رصاع
مفتــوح بــن املجتمــع املــدين والــدول الناميــة ،وبــن دول
الشــال والــركات العامليــة واملؤسســات املاليــة العامليــة.
عمليــاً ،يعنــي هــذا املبــدأ إعــادة ترتيــب العالقــات بــن الــركاء
عــى مختلــف املســتويات وتوزيــع األدوار واملســؤوليات مبــا
يضمــن التنميــة الشــاملة .فالــدول العربيــة تتعــرض لضغــط كبــر
بفعــل العوملــة ،مــا يؤثــر عــى حيــز السياســات الوطنــي ،وال
يســمح دامئــا باتخــاذ سياســات تدعــم أولويــات التنميــة الوطنيــة،
مــا يطــرح أهميــة اعــادة النظــر يف العالقــات التــي تحكــم
النظــام العاملــي والتــي تعيــق عمليــة التنميــة .فتوفــر الحيــز
السياســايت يعنــي بالدرجــة االوىل التخلــص مــن املرشوطيــة
وتوفــر الهامــش املــايل للدولــة للمســاهمة يف العمليــة
التنمويــة بشــكل فعــال .ويف حــن لعبــت املســاعدات اإلمنائيــة
الرســمية دورا ً كبــرا ً يف ســد ثغــرات التمويــل يف مرحلــة مــا،
مل تســتطع هــذه املعونــة القيــام بــدور تنمــوي يذكــر ،خاصــة
بعــد تحــول معظمهــا إىل مســاعدات إنســانية يف ظــل األزمــات،
وبحكــم ارتبــاط الكثــر منهــا بــروط سياســية.
تطــرح أجنــدة  2030نفســها بأنهــا اجنــدة تحويليــة (اســمها:
«تحويــل عاملنــا :خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،)2030ويجب ان
ينظــر اىل أهــداف التنميــة املســتدامة بكليتهــا ومفرداتهــا مــن
هــذا املنظــور ،إال أن ذلــك ال يــزال بعيــدا ً جــدا ً عــن التطبيــق .وإن
شــهدنا بعــض التحــول يف خطــاب املؤسســات املاليــة العامليــة،
فــإن سياســات اللربلــة والخصخصــة والتقشــف وأولويــة اإلندمــاج
يف النظــام العاملــي هــي التــي ال زالــت تحكــم املامرســة.
ويف هــذا الســياق ،تجــدر اإلشــارة إىل أن االعتــاد عــى القطــاع
الخــاص ،يف حــال كان منتجــاً ومولــدا ً لفــرص العمــل ،ميكــن أن
يســاهم يف العمليــة التنمويــة ،ولكنــه ال ميكــن أن يلعــب دورا ً
بديــاً عــن الدولــة الدميقراطيــة التنمويــة.

-8الحوكمة غري الرشيدة
تعتــر الحوكمــة الرشــيدة أساس ـاً للتنميــة وبنــاء األمــن والســام،
فقــد نــص الهــدف  16مــن أجنــدة التنميــة املســتدامة أن «ال أمن وال
ســلم دون حوكمــة وتنميــة والعكــس صحيــح ».لذلــك ،يجــب اعتبــار
الحوكمــة الرشــيدة ومتفرعاتهــا شــأنا عابــرا ألهــداف التنميــة
كلهــا ورشطــا لإلنجــاز التنمــوي .وتشــمل الحوكمــة الرشــيدة
بشــكل عــام ،العالقــة بــن الدولــة واملواطــن ،وهــي ترتكــز إىل
مبــادئ الدميقراطيــة واملشــاركة واملحاســبة واملســؤولية
والتضمــن ( )inclusionوشــمول الجميــع .وتتطلــب الحوكمــة
الرشــيدة أنظمــة نزاهــة وطنيــة ،تتضمــن حزمــة مــن القوانــن
التــي تضمــن الحوكمــة واملســاءلة املجتمعيــة والفصــل مــا
بــن الســلطات واإلفصــاح ،وتؤمــن الســام والعــدل .إال أن الــدول
العربيــة تشــهد زيــادة يف نســبة الفســاد ،بنــاء عــى اإلحصــاءات
التــي تتنــاول نســبة الرشــاوى ،وقــد كان أغلبهــا يف قطاعــي
األمــن والقضــاء .وتشــهد الــدول العربيــة أيضــاً غيــاب اســتقالل
القضــاء ،مبــا يعنيــه مــن وجــود آليــة للمحاســبة واملســاءلة
ومتابعــة الشــكاوى وقــادرة عــى حاميــة الفئــات املهمشــة .إذ
يجــري تســييس املنظومــة القضائيــة يف معظــم االحيــان مــا
ينعكــس عــى أدائهــا ملهامهــا يف مراقبــة االدارة والدســتور
واملاليــة .هــذا باإلضافــة إىل عــدم شــفافية حوكمــة القطــاع
الخــاص يف الــدول العربيــة والعالقــة بينــه وبــن الدولــة ،خاصــة
يف ظــل ضعــف الدولــة أمــام القطــاع الخــاص والــركات الكــرى
مــن جهــة ،وعــدم وجــود آليــات للتبليــغ عــن الفســاد ومتابعــة
الشــكاوى مــن جهــة أخــرى .وهــذا ينطبــق بشــكل أســايس عــى
الــراكات بــن القطاعــن الخــاص والعــام.
وتتطلــب الحوكمــة الرشــيدة وجــود أنظمــة انتخابيــة دميقراطيــة،
تتيــح مشــاركة النســاء والشــباب ،كــا وجــود برملانــات تســائل
وميكــن مســاءلتها .ويف هــذا الســياق ،يجــب الحديــث عــن أهميــة
ضــان الحريــات لإلعــام ،يف ظــل ازديــاد اعتقــاالت الصحافيــن أو
قتلهــم ،وحــق الوصــول اىل املعلومــات .كــا ان توفــر البيئــة
املمكنــة للمجتمــع املــدين وإرشاكــه أمــر يف غايــة األهميــة،

كــون املجتمــع املــدين هــو الرقيــب الفعــي والقطــاع الوحيــد
الــذي ال مصلحــة لــه اال الرقابــة.

والسياســية واالقتصاديــة ،وترتســخ بفعــل ثقافــة متجيــد القــوة
والعنــف.

إال أن الحوكمــة ليســت أزمــة إداريــة فقــط وال هــي محصــورة
بالنطــاق الوطنــي .فالنقــاش يف مشــكالت الحوكمــة ال ميكــن
أن ينفصــل عــن بنيــة النظــام العاملــي الــذي يــؤدي بشــكل كبــر
اىل انتشــار رأســالية املحاســيب ال بــل التوجــه عامليــا نحــو تعــزز
الرأســالية الباترميونياليــة (العائليــة  -اإلرثيــة) عــى حســب
الرأســالية التــي تعــي مــن قيمــة العمــل واملبــادرة والكفــاءة،
باإلضافــة إىل ازديــاد مديونيــة الــدول الناميــة .كــا ان ضيــق الحيــز
السياســايت املتــاح للــدول الناميــة نتيجــة هــذه البنيــة العامليــة
يؤثــر بشــكل مبــارش عــى ســيادة الــدول وقدرتهــا عــى ترتيــب
سياســاتها بحســب أولوياتهــا الوطنيــة .وهــذا يــؤدي بــدوره إىل
رضب آليــات املســاءلة واملحاســبة واللجــوء مــن جديــد إىل آليــات
املســاءلة الخارجيــة.

ويحصــل ان تتداخــل الفجــوة الجندريــة مــع كافــة الفجــوات
األخــرى ،والتــى متثــل جوانــب أخــرى مــن التمييــز ســواء عــى
أســاس الديــن أو الطائفــة أو املوقــع الجغــراىف أو الطبقــة أو
غــره .وكلــا كانــت املــرأة منتميــة ألكــر مــن فجــوة مــن فجــوات
التمييــز كان الوضــع أكــر ســوء .ولذلك ،مــن الــروري التعامل مع
قضايــا املســاواة بــن النســاء والرجــال وحقــوق املــرأة االنســانية
كقضايــا عابــرة للقطاعــات ،وليــس كبنــد زائــد عــى أجنــدة التنميــة.
فمعظــم النقاشــات املتعلقــة باملســاواة الجنوســية ومتكــن
النســانء يف إطــار أجنــدة التنميــة املســتدامة اليــوم تنحــر يف
تعميــم املقاربــة الجنوســية يف املؤسســات وإلغــاء القوانــن
التمييزيــة ووضــع برامــج محــدودة النطــاق لتمكــن املــرأة عــى
املســتوى اإلقتصــادي وعــى مســتوى املشــاركة السياســية.
إال أنــه قــد بــات مــن الــروري اليــوم الحديــث عــن إدمــاج منظــور
املســاواة بــن الجنســن بشــكل عميــق ومتســق يف الرؤيــة
التنمويــة ،عــى نحــو يســتوعب املعيقــات البنيويــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة التــي تحــول دون وصــول النســاء اىل املــوارد بشــكل
ن عرضــة للقمــع والعنــف.
مامثــل للرجــال وتبقيهــ ّ

ومــن الــروري أيضـاً الحديــث عــن الفســاد البنيــوي يف األنظمــة
العربيــة ،وفتــح نقــاش أكــر جذريــة حــول مفهــوم الفســاد ومــا
يعنيــه .فالفســاد الــذي يجتــذب معظــم النقاشــات يف اطــار
أجنــدة التنميــة املســتدامة  2030هــو إســاءة اســتعامل الســلطة
واألمــوال العامــة مــن قبــل أفــراد يف الســلطة ،مــا يســتوجب
بنــاء مؤسســات ناجعــة وتعزيــز اســتقاللية القضــاء وضــان
الشــفافية واملســاءلة .إال أن الفســاد املوجود يف معظم الدول
العربيــة بــات اليــوم فســادا ً بنيويــاً ومأمسســاً .إذ أصبحــت نظــم
سياســية وعالقــات اقتصاديــة بأكملهــا خارجــة عــن املســاءلة ،بــل
وأحيانــاً بــات الفســاد منطــاً أساســياً يتــم اتباعــه ونــواة تؤســس
للعالقــة بــن املواطــن والدولــة ،وهــذا هــو الجانــب األســايس
مــن وصــف الدولــة بالغنامئيــة .ومــن الــروري هنــا وضــع اليــد
عــى الطابــع الســيايس للفســاد ،أي ارتباطــه بطبيعــة الدولــة
وانظمــة الحوكمــة ،وليــس فقــط الطابــع التقنــي أو اإلداري
الــذي ميكــن مواجهتــه باآلليــات املوجــودة أساسـاً .كــا علينــا ان
نضيــف ان مشــكلة الفســاد ال تنحــر يف املســتوى الوطنــي بــل
تطــال اآلليــات واملؤسســات العامليــة عــى اختالفهــا ،كــا بينــت
ذلــك – ســبيل املثــال – اوراق بانامــا التــي كشــفت خبايــا نظــام
التهــرب الرضيبــي عــى النطــاق العاملــي .وقــد بينــت العديــد مــن
املؤسســات األجنبيــة مثـاً أنهــا جهــات فاعلــة يف الفســاد ،خاصــة
يف الــدول الخارجــة مــن النزاعــات.

-9اقصاء النساء
تســجل البلــدان العربيــة املعــدالت األدىن للمشــاركة السياســية
واالقتصاديــة للنســاء ،ويف حــن أن كل الــدول العربيــة صادقــت
عــى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،ال
تــزال التحفظــات عــى موادهــا متنــع تحقيــق العدالــة بــن النســاء
والرجــال عــى املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس.
ويعــود ذلــك بشــكل أســايس إىل الثقافــة األبويــة التــي تقــوم
عــى اإلقصــاء املمنهــج للنســاء (والشــباب واملراهقــن وكل مــن
يجــري اســتضعافهم يف املجتمــع) .فهنــاك محــاوالت ممنهجــة
لنفــي النســاء مــن املجــاالت السياســية واالقتصاديــة ،وإن تــم
إرشاكهــن ،يتــم ذلك بشــكل بســيط وشــكيل بغيــة إضفــاء الرشعية
عــى نظــام ال يــزال أبوي ـاً يف جوهــره .ويف حــن يتــم اســتغالل
طاقــات النســاء ،ســواء يف املجــال االقتصــادي حيــث يوفــرن
العمــل املنــزيل والرعــايئ غــر املأجــور واليــد العاملــة الرخيصــة
خاصــة يف االقتصــاد الالنظامــي ،أو يف املجــال الســيايس،
حيــث شــاركن يف االحتجاجــات واملظاهــرات ،اال انــه غالب ـاً مــا يتــم
إقصاؤهــن مــن مواقــع صنــع القــرار .ويف حــن كان هنــاك جهــود
إللغــاء التمييــز مــن القوانــن وإدخــال قوانــن لحاميــة املــرأة
مــن العنــف ،ال تــزال هنــاك فجــوة بــن الترشيــع والتطبيــق ،يعــود
أساســها إىل انتشــار العقليــة والثقافــة األبويــة ،واىل عــدم
جديــة الســلطات يف تنفيــذ تعهداتهــا ووعودهــا .وتجــدر اإلشــارة
إىل أن هــذه الثقافــة األبويــة اإلقصائيــة ال تنحــر فقــط يف
مــا يتصــل بحقــوق النســاء ومكانتهــن يف املجتمــع ،بــل تشــمل
فئــات اخــرى ايضــا وهــي عابــرة ملختلــف القضايــا االجتامعيــة

خالصـةً ،مل يعــد باالمــكان التغــايض عــن اجتــزاء التعامــل مــع هــذه
املســألة يف البلــدان العربيــة ،وتحديــدا ً مل يعــد ممكنــا االســتمرار
بتجاهــل التصــدي للجــذور الثقافيــة واالجتامعيــة الثقافيــة للتمييز
ضــد النســاء .إن هــذا البعــد يجــب أن يعطــى األولويــة التــي
يســتحقها عــى أجنــدة منظــات املجتمــع املــدين التنمويــة
والحقوقيــة كلهــا .كــا يجــب وضــع خطــة فعالــة للعمــل عــى
تحويــل حقيقــي يف الثقافــة االبويــة والذكوريــة الســائدة التــي
يتــم التــذرع بهــا للتغطيــة عــى التقاعــس عــن تنفيــذ االلتزامــات
الحكوميــة (وغــر الحكوميــة) إلعــال حقــوق املــرأة كافــة ،بحجــة
احــرام الثقافــة الشــعبية والعــادات ومــا إىل ذلــك .إن البعــد
الثقــايف واإلجتامعــي – الثقــايف هــو مدخــل رئيــي لعملنــا
عــى التحويــل املجتمعــي لتجــاوز الثقافــة االبويــة اللصيقــة
بنظــم الحكــم غــر الدميقراطيــة والداعمــة لهــا ،والتــي تعيــق
التنميــة بــكل ابعادهــا.

-10التنمية االقصائية
إن جهــود التنميــة الحاليــة يف العــامل العــريب ال زالــت تعــاين
مــن اســتبعاد رشائــح عديــدة مــن املجتمــع يف العمــل التنمــوي،
وليــس فقــط النســاء .تجــدر اإلشــارة إىل أن االقصــاء والتهميــش
املضاعــف الــذي يعــاين منــه الشــباب واالشــخاص ذوي االعاقــة
والفئــات املهمشــة والضعيفــة وبعــض الفئــات الســكانية قليلــة
العــدد او املســتضعفة (التــي يطلــق عليهــا عــادة اســم االقليات)،
تشــكل انتهــاكا لحقــوق االنســان ومعيقــا للعمليــة التنمويــة يف
املنطقــة ويشــمل اثرهــا الســلبي املجتمــع كلــه .إن أجنــدة 2030
نصــت عــى عــدم اســتثناء أحــد ( ،)leave no one behindأي وصول
كافــة الفئــات واالفــراد اىل املســتوى عينــه مــن التنميــة والرفــاه.
ويف ذلــك تشــديد عــى أهميــة التنميــة الدامجــة التــي تعنــي
مراعــاة احتياجــات وخصوصيــة كل فئــة وإرشاكهــا يف التخطيــط
واتخــاذ القــرار والتنفيــذ واملراقبــة ،ألن الدمــج ال يقتــر فقــط
عــى إزالــة العوائــق أمــام الفئــات املهمشــة مــن األجنــدة.

ثالثًا :التوصيات
بنــاء عــى املناقشــات واملدخــات التــي جــرت خــال االجتــاع االقليمــي ،ومــن خــال ورش العمــل املتخصصة توصــل املنظامت املشــاركة
يف االجتــاع االقليمــي اىل مجموعــة مــن التوصيــات التــي ترفــع اىل الــركاء التنمويــن بشــكل عــام واىل صانعــي السياســات بشــكل
خــاص بهــدف الدفــع قدمــا يف جهــود اجنــدة التنميــة املســتدامة  2030ومواجهــة التحديــات العديــدة واملركبــة التــي يواججهــا االنســان
يف املنطقــة العربيــة .وقــد تــم تقســيم التوصيــات اىل توصيــات عامــة وتوصيــات موضوعيــة مرتبطــة بالتحديــات األساســية.

-1توصيات عامة :
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عىل مستوى أهداف التنمية املستدامة 2030

بشأن األزمات والحروب واإلحتالل

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

•التأكيــد عــى أن العمــل عــى التنميــة يتطلــب مناخ ـاً مــن الرخــاء
والســام ،مــا يســتوجب وقــف الحــروب والنزاعــات املســلحة
وتحقيــق االســتقرار وإنهــاء التدخــات األجنبيــة يف دول اإلقليــم،
والتشــديد عــى دور األمــم املتحــدة يف القيــام مبســؤوليتها
يف بتعزيــز وترســيخ الســلم األمــن ملجتمعــات اإلقليــم.

•اتبــاع مقاربــة تنمويــة شــاملة متعــددة االبعــاد تتنــاول األســباب
الجذريــة ملشــاكل املنطقــة وال تكتفــي مبعالجــة النتائــج .إن هــذه
املقاربــة يتطلــب تنفيذهــا البنــاء عــى املــوارد والقــدرات التــي
تختزنهــا املنطقــة العربيــة ويشــكل الغنــى الثقــايف والــرايث
والقــدرات البرشيــة فرصـاُ مهمــة يجــب االســتناد عليهــا يف مجــال
التخطيــط التنمــوي.
عىل مستوى االسرتاتيجيات الوطنية
•وضــع خطــط واســراتيجيات تنمويــة وطنيــة ومتابعــة العمل حتى
التنفيــذ ،وتحديــد األولويــات واملــؤرشات وفق ـاً للســياق الوطنــي
مــن خــال عمليــة تشــاركية وشــفافة مسرتشــدة مبســتوى
طمــوح أهــداف التنميــة املســتدامة العامليــة وغاياتهــا ،لكــن مــع
أخــذ الظــروف الوطنيــة بعــن االعتبــار.
•العمــل عــى تحقيــق التكامــل يف الخطــط الوطنيــة خــارج
املنهــج القطاعــي واتبــاع نهــج متكامــل يف جهــود التنميــة
الوطنيــة ،وهــذا يتطلــب العمــل بشــكل عابــر لألهــداف واملرامــي
املنفــردة ،والبحــث عــن الرتابطــات املوضوعيــة القامئــة يف مــا
بينهــا عــى أن ال يــؤدي ذلــك إىل الرتكيــز عــى بعــض األهــداف/
القطاعــات وتجاهــل أخــرى.
•تعزيــز التنســيق والتعــاون بــن الــوزارات وداخــل اإلدارات ويف
تحقيــق التامســك الــكيل للسياســات العامــة ،وكذلــك عــى
مســتوى الهيئــات االقليميــة.
•وضــع اطــار مؤسســايت فعــال وتشــاريك وقــادر عــى التنســيق
والحــوار مــع مختلــف الجهــات املعنيــة يكلــف بالتخطيــط ووضــع
االســراتيجيات ومتابعــة تنفيذهــا ورصــد التقــدم املحقــق نحــو
تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة.

توصيات مرتبطة بالتحديات :

•إدراج هــدف إنهــاء اإلحتــال اإلرسائيــي بشــكل واضــح مــن ضمــن
أهــداف الــركاء التنمويــن مــع وضــع مهلــة زمنيــة إلنهائــه.
•رضورة االعــراف بالحــق بتقريــر املصــر لشــعوب املنطقــة
واعتــاده كمبــدأ أســايس يف ظــل الرصاعــات القامئــة.
•رضورة اعتــاد مقاربــات ســلمية لحــل النزاعــات ،وترســيخ
مبــادئ العدالــة االنتقاليــة ،وتعزيــز ســيادة القانــون ،ودعــم
تحــول دميقراطــي مــن أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة ،مــع اعتــاد
املقاربــات الشــاملة التــي تتنــاول االســباب الجذريــة لألوضــاع
غــر املســتقرة يف املنطقــة والتــي ترتبــط بابعــاد سياســية
واقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة والتــي تنعكــس بشــكل مبــارش
عــى املســار التنمــوي.
•اعتــاد الحــوار كوســيلة ملعالجــة الخالفــات وإيجــاد الحلــول
املناســبة لــكل األطــراف.
•دعــوة كل مــن االمــم املتحــدة ولجامعــة الــدول العربيــة اىل
مواصلــة جهــود دعــم معالجــة موضــوع النازحــن والالجئــن مــن
خــال مقاربــة تؤمــن حقوقهــم وكرامتهــم وتأخــذ بعــن االعتبــار
خصوصيــة كل فئــة منهــم ،وتحديــدا الفئــات األكــر تهميشــا
وبخاصــة النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي األعاقــة ،نظــرا ً ملــا له
مــن اثــار عــى االســتقرار الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي.
•الرتكيــز عــى إعــادة إعــار املجتمعــات وليــس فقــط البنــى
التحتيــة ،فالنزاعــات قــد تكــون فرصــة لبنــاء حقيقــي للمجتمــع
ودولــة حقيقيــة ،وتنــاول آليــة جديــدة لتعزيــز قــدرة الــدول
واملجتمعــات عــى النهــوض وتجــاوز االزمــات ،وتوفــر متطلبــات
الحيــاة األساســية .مــع التأكيــد عــى ان مشــاريع وخطــط إعــادة
اإلعــار يجــب ان تراعــي االولويــات الوطنيــة مــن دون تدخــات
خارجيــة مسيســة ،والتأكيــد عــى مشــاركة املجتمــع يف تنفيــذ
برامــج إعــادة اإلعــار.
•إعــادة صياغــة املصطلحــات واملفاهيــم املســتخدمة يف قضايــا
النــزاع والرصاعــات والحــروب ورضورة مراعــاة اســتخدامها يف
توصيــف حــاالت التــي تعــاين منهــا بلــدان اإلقليــم.

بشأن األطر التجارية واالستثامرية

التنميــة املســتدامة وحقــوق اإلنســان.

•العمــل عــى سياســات وطنيــة تســهم يف التحــول مــن االقتصاد
الغنامئــي والريعــي اىل االقتصــاد املنتــج واملتنــوع ال ســيام عــر
دعــم الصناعــات الناشــئة ،واعتــاد سياســة انتاجيــة تعــزز القــدرات
الوطنيــة وتخلــق ميــزات تنافســية.

•اعــادة هيكلــة الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة لتخفيــف العــبء
عــن الفئــات ا لشــعبية وزيــادة الرضائــب عــى القيمــة املضافــة
يف اســتهالك الكامليــات.

•التحــول الجــذري يف مقاربــة السياســات التجاريــة واالســتثامرية
للخــروج مــن النمــوذج التجــاري غــر العــادل اىل االنفتــاح
االســراتيجي الــذي يتــواءم مــع السياســات االقتصاديــة الوطنيــة
وأولوياتهــا االنتاجيــة.
•التأكيــد عــى مفهــوم الحــق يف التنميــة مــن خــال الحــق يف
الســيطرة عــى املــوارد الطبيعيــة والحــق يف اختيــار مســارات
النمــو اإلقتصــادي واإلجتامعــي املالمئــة.
•إعــادة اإلعتبــار لــدور الدولــة الســيايس والتنظيمــي واالداري
وكفاعــل رئيــي يف عمليــة التنميــة ال ســيام يف مجــال احــرام
حقــوق املواطنــن وحاميتهــا وإلــزام املســتثمرين ورؤوس
االمــوال باملعايــر والقوانــن والتدابــر الرضوريــة.
•تنظيــم دور القطــاع الخــاص يف العمليــة التنمويــة واعتــاد
آليــة دوليــة ملزمــة لضبــط مامرســاته تنطلــق مــن معايــر حقــوق
اإلنســان.
•تعــاون االطــراف الرشيكــة وطنيــاً يف التنميــة مــن أجــل حاميــة
حيــز السياســات الوطنــي الــذي يتعــرض لضغــوط مــن العوملــة
لنجــاح اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة.

•زيــادة الشــفافية املاليــة العامــة عــى املســتوى الوطنــي مبــا
يضمــن الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة بجباية الرضائب وســبل
إنفــاق العائــدات .يجــب تحقيــق ذلــك مــن خــال أطــر ترشيعيــة
تضمــن الوصــول إىل املعلومــات وتعــزز وعــي املواطــن وفهمــه
لشــفافية املاليــة العامــة.
بشأن سياسات الحامية االجتامعية
•االنتقــال مــن مفهــوم الرعايــة واالســتهداف اىل املفهــوم
الحقوقــي الدامــج يف الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة فالــدول
ملزمــة قانونــا بتأســيس نظــم للحاميــة االجتامعيــة الشــاملة،
مــن خــال عقــد اجتامعــي جديــد يعــرف بالحاميــة االجتامعيــة
كحــق إنســاين وأحــد أبــرز وســائل اعــادة التوزيــع والــروة .مــع
رضورة زيــادة نســبة اإلنفــاق االجتامعــي مــن إجــايل اإلنفــاق
الحكومــي ،عــى ان يتــم ربــط خطــط اإلصــاح باعتــاد وتنفيــذ
سياســة اجتامعيــة شــاملة ومتكاملــة
•دعــوة املجتمــع الــدويل اىل التمســك مببــادرة أرضيــات الحامية
االجتامعيــة التــي تنطلــق مــن املقاربــة الحقوقيــة الدامجــة
وااللتــزام بتقديــم املســاعدة املاليــة الكافيــة والدعــم التقنــي
 ،بــدالً مــن مقاربــات مجــزأة للحاميــة االجتامعيــة عــى املســتوى
الوطنــي.

•رضورة وجــود سياســات اقليميــة تشــجع السياســات نحــو التنميــة
مبــا يدعــم االنشــطة االمنائيــة وتتــاءم مــع احتياجــات كل دولــة
ومواردهــا وســوقها وتســاهم يف خلــق فــرص عمــل الئــق
ومســتدام.

•تكييــف ارضيــة الحاميــة االجتامعيــة مبــا يســتجيب لتحديــات
املنطقــة ،وذلــك باضافــة الالجئــن والنازحــن والعــال الوافديــن
اىل الفئــات التــي يجــب ان تشــملها حزمــة الحاميــة الرئيســية مــن
خــال اجــراءات مناســبة.

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

بشأن سياسات العمل

•الضغــط والتحــرك ليكــون النظــام العاملــي التجــاري موجهـاً نحــو
التنميــة وتقييــم لآلثــار املرتتبــة عــن االتفاقيــات التجاريــة الحاليــة
واملزمــع ابرامهــا عــى الصعيديــن االقتصــادي واالجتامعــي.
بشأن السياسات الرضيبية
اعتبــار ان للنظــام الرضيبــي اربــع وظائــف رئيســية ال يجــوز
اغفــال احدهــا هــي التاليــة :اعــادة التوزيــع باتجــاه العدالــة بــن
املواطنــن؛ تحفيــز النشــاط االقتصــادي؛ توفــر مــوارد ماليــة
وطنيــة للتنميــة واملوازنــة العامــة؛ بنــاء املواطنــة.
•تطبيــق الرضائــب التصاعديــة ملعالجــة حــاالت انعــدام العدالــة مع
تحقيــق عائــدات بطريقــة منصفــة ،وتحصيــل نســبة مئويــة أعــى
مــن املداخيــل املرتفعــة مقارنــة باملداخيــل املتدنيــة ،وتخصيــص
املــوارد املح َّركــة ملنفعــة الفئــات األكــر حرمانـاً يف املجتمــع.
•تعزيــز مبــدا العدالــة الرضيبيــة والتــوازن بــن الرضائــب املفروضــة
عــى االفــراد عــى شــكل رضائــب عــى الدخــل ورضائــب عــى
املشــريات مــن جهــة والرضائــب املفروضــة عــى الــركات
واالســتثامرات الضخمــة مــن جهــة ثانيــة.
•إلغــاء الحوافــز الرضيبيــة التمييزيــة والجنــات الرضيبيــة ،ولجــم
التهــرب الرضيبــي مــن رشكات عابــرة للحــدود وفــرار رؤوس
األمــوال مــن خــال التهــرب الرضيبــي .يجــب الــزام الــركات الكربى
باإلبــاغ املنتظــم مبســتحقاتها الرضيبيــة ،إىل جانــب تأثرياتهــا يف

•تعزيــز الخيــارات االنتاجيــة وتطويــر قطاعــي التصنيــع والزراعــة
القادريــن عــى توليــد فــرص عمــل مســتدامة والئقــة ودامجــة
يف إطــار العمــل عــى منــوذج تنمــوي جديــد ،وتشــجيع اعتــاد
بدائــل اقتصاديــة جديــدة مــن ضمنهــا االقتصــاد التضامنــي وزيــادة
مســاهمته يف الدخــل القومــي.
•تطبيــق معايــر العمــل الالئــق التــي التزمــت بهــا الــدول العربيــة
والتــي تتضمــن تأمــن الحــق بالعمــل وتامــن رشوط وظــروف
وبــدالت مالمئــة ،وحاميــة الحــق يف التمثيــل النقــايب ومتكــن
النقابــات مــن املشــاركة الفعليــة يف رســم السياســات العامــة
ويف الحــوار االجتامعــي املتعــدد االطــراف .مــع التأكيــد عــى
رضورة تأمــن رشوط العمــل الالئــق للعــال املهاجريــن مــن واىل
الــدول العربيــة.
•إعــادة تعريــف ســوق العمــل باملجمــل واعــادة صياغــة تعريــف
البطالــة بنــاء عــى قــوة العمــل ،يف ظــل النزاعــات املوجــودة
يف املنطقــة ومــا يلحقهــا مــن ارتفــاع حجــم موجــات اللجــوء
وعــدم مرونــة قوانــن الهجــرة يف املنطقــة ،باإلضافــة اىل
ارتفــاع حجــم البطالــة بــن صفــوف الشــباب ،األمــر الــذي انعكــس
مبــارشة عــى ســوق العمــل مــن خــال توســع رشيحــة العمــل
غــر النظامــي عــى حســاب العمــل النظامــي مبــا يشــكل خطــرا ً
عــى ارضيــات الحاميــة اإلجتامعيــة.
•تبنــي أطــر وسياســات وبرامــج تعمــل عــى تأمــن فــرص متكــن
الفئــات املهمشــة ،وبخاصــة فئــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مــن
االندمــاج يف ســوق عمــل قائــم عــى مبــدأ احــرام اإلمكانيــات
الفرديــة للعاملــن واملنتجــن ،وذلــك عــى أســاس دور هــذه
الفئــة الحتمــي يف عمليــة اإلنتــاج والتنميــة االقتصاديــة.

بشأن التعاون التنموي عىل املستوى الوطني
•إعــادة اإلعتبــار لــدور املجتمــع املــدين عــى املســتوى
الوطنــي مــن خــال توفــر بيئــة متكينيــة تؤمــن مجموعــة
الــروط القانونيــة والتنظيميــة والسياســية التــي تؤثــر عــى
قــدرة ونشــاط املجتمــع املــدين ،باالضافــة اىل رضورة ارشاكــه
يف كل مراحــل تصميــم وتنفيــذ السياســات والربامــج واملتابعــة
واملراجعــة.
•إرشاك النقابــات وحاميــة اســتقالليتها وعــدم افراغهــا مــن
مضمونهــا واغفــال دورهــا الهــام الــذي تقــوم بــه يف ســبيل
تحقيــق التنميــة ،وإرشاك املنظــات القاعديــة األخــرى املمثلــة
للفئــات املهمشــة تحديــدا.
•اإلضــاءة عــى دور القطــاع الخــاص األســايس يف العمليــة
التنمويــة خاصــة يف مجــاالت اإلســتثامر واإلنتــاج لتوليــد فــرص
عمــل مــع الرتكيــز عــى رضورة التنبــه اىل مخاطــر الــراكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص يف ظــل ضعــف املؤسســات العامــة
يف البلــدان العربيــة ،مــا يــؤدي اىل اختــال التــوازن يف هــذه
الــراكات لصالــح القطــاع الخــاص ويعــرض حــق املواطــن بالحصــول
عــى الخدمــات العامــة لالنتهــاك ،بســبب ارتفــاع اســعار الخدمــة
او قلــة جودتــه أو تحميــل أعبــاء ماليــة ضخمــة عــى املوازنــات
العامــة.
•فتــح حــوار مــع الحــركات اإلجتامعيــة والتشــبيك معهــا ،نظــرا ً
ألهميــة وجــود قاعــدة شــعبية لدعــم جهــود التنميــة يف ظــل
تركــز عمــل منظــات املجتمــع املــدين يف املــدن وعــى قضايــا
محــددة قــد ال تكــون يف صلــب مطالــب الحــركات اإلجتامعيــة ،ويف
ظــل إفــراغ النقابــات مــن مضمونهــا يف الكثــر مــن الــدول العربيــة
بحيــث مل تعــد قــادرة عــى القيــام بدورهــا املطلبــي.
بشأن التعاون التنموي عىل املستوى اإلقليمي
•التأكيــد عــى أهميــة مفهــوم الرشاكــة عــى الصعيديــن
الوطنــي والــدويل بــن جميــع أصحــاب املصلحــة (مــن حكومــات
ومجتمــع مــدين وقطــاع خــاص) عــى ان تكــون الرشاكــة فعليــة
وليســت شــكلية ،وتعتمــد عــى الحــوار املأمســس بــن جميــع
األطــراف.
•تعزيــز دور املؤسســات واألطــر التــي ترعــى هكــذا حــوارات
ومــن ضمنهــا املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي بجامعــة الــدول
العربيــة وذلــك يف ظــل تحــول العــامل مــن نظــام عاملــي احــادي
القطبيــة اىل نظــام عاملــي يتكــون مــن نظــم إقليميــة متعــددة،
يعتمــد بــدوره عــى توجيــه التمويــل املــروط مبــا يتناســب مــع
اجنــدة املانحــن غــر اخذيــن يف االعتبــار الظــروف الخاصــة لــكل
دولــة يف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة .2030
•إعــداد خطــة عمــل لتنفيــذ العقــد العــريب ملنظــات املجتمــع
املــدين ( )2026-2016الــذي تــم اعتــاده يف ديســمرب ،2015
مبشــاركة الخــراء املعنيــن مــن منظــات املجتمــع املــدين
العربيــة ،والخــراء الدوليــن واالقليميــن .وذلــك لــإرساع يف
تنفيــذ األنشــطة والربامــج املدرجــة بالعقــد العــريب ملنظــات
املجتمــع املــدين ،مــع التأكيــد عــى رضورة ارشاك منظــات
واتحــادات وشــبكات وهيئــات املجتمــع املــدين العربيــة
واالقليميــة والدوليــة يف هــذه االنشــطة -كــون هــذا العقــد
اعتمــد خصيصــا لدعــم منظــات املجتمــع املــدين العربيــة
العاملــة عــى تنفيــذ اهــداف التنميــة املســتدامة .2030
•العمــل عــى إيجــاد آليــة إقليميــة لبنــاء توافــق حــول وســائل
التمويــل عــى املســتوى اإلقليمــي وتفعيــل االلتزامــات
والوعــود وذلــك مــن خــال ارشاك القطــاع الخــاص العــريب ليحــل
محــل التمويــل االجنبــي ،مــع التشــديد عــى التزامــه باملســؤولية
االجتامعيــة والبيئيــة وبحقــوق االنســان.

•التأكيــد عــى أهميــة التعــاون اإلقليمــي يف مجــال املعرفــة
والتكنولوجيــا مبــا يقلّــل الكلفــة ويزيــد الفعال ّيــة ويســاهم بتعزيــز
مبــدأ الشــفافية.
بشأن التعاون التنموي عىل املستوى العاملي
•دعــم قــدرات منظــات املجتمــع املــدين ورفــع كفاءتهــا
و قدرتهــا عــي العمــل التنمــوي وفقــا ملبــادئ اســطنبول
ودعمهــا للقيــام بأدوارهــا وملواجهــه التحديــات التــي تقابلهــا.
•بنــاء رشاكــة دوليــة حقيقيــة تقــوم عــى النديــة واالحــرام
والدمــج االجتامعــي والســيايس وااللتــزام مبنطومــة الحقــوق
وتوجهــات االجنــدة العامليــة ومرجعيتهــا.
•الضغــط مــن قبــل الــدول الناميــة بغيــة تحقيــق مزيــد مــن
الشــفافية والدميقراطيــة واملشــاركة مــع توفــر امكانيــة ناجحــة
وفعالــة للوصــول اىل املعلومــات ومراجعــة نظــام التصويــت مبــا
يف ذلــك يف املؤسســات املاليــة الدوليــة مبــا يزيــد مــن فعالية
متثيــل وتأثــر الــدول الناميــة يف قــرارات هــذه املؤسســات.
بشأن الحوكمة
•اعتــاد أنظمــة نزاهــة وطنيــة شــاملة تضمــن مبــادئ الحوكمــة
يف أعمــدة الدولــة الترشيعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة والهيئــات
املســتقلة واملجتمــع املــدين واإلعــام والقطــاع الخــاص.
ويتضمــن ذلــك تنظيــم العالقــة بــن هــذه القطاعــات وســن
القوانــن التــي تضمــن املقاربــة الشــاملة لعمليــات املشــاركة
واملســاءلة والشــفافية واإلفصــاح.
•ارشاك املجتمــع املــدين واإلعــام يف املســاءلة واملراقبــة
بتفعيــل قوانــن تضمــن الحريــات العامــة وحــق الوصــول إىل
املعلومــات وحاميــة املبلغــن والشــهود وفــق املعايــر
الدوليــة .وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة يف هــذه القطاعــات.
•تفعيــل النصــوص الدســتورية ملبــدأ فصــل الســلطات مبــا يضمــن
اســتقالل الســلطة القضائيــة والهيئــات الرقابيــة ماليــا وإداريــا.
وضــان نزاهــة األحــكام القضائيــة مبعــزل عــن املؤثــرات
السياســية .وتفعيــل دور الســلطات الترشيعيــة يف املســاءلة
ومتابعــة تقاريــر الهيئــات الرقابيــة حــول أداء الســلطة التنفيذيــة
•مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة واالمتثــال
لتفعيلهــا وخصوصــا االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد.
•اعتــاد الالمركزيــة كأســاس اإلدارة املحليــة واعطائهــا الصالحيات
التــي تضمــن تنفيذهــا لخططهــا التنمويــة والخدماتيــة حســب
االحتياجــات املحليــة باســتقاللية.
•اعتامد الشفافية يف موازنات الدفاع.
•وضــع ضامنــات لعــدم اإلفــات مــن العقــاب ومحاكمــة الفاســدين
والعمــل عــى اســرداد األمــوال واألصــول املنهوبــة مبــا يضمــن
توزيعهــا العــادل وتفعيــل قوانــن مكافحــة غســل األمــوال.
بشأن املساواة بني النساء والرجال ومتكني املرأة
•اعطــاء االهميــة الكافيــة ملعالجــة البعــد الثقــايف يف التمييــز
ضــد النســاء وثقافــة العنــف واالقصــاء ،مــن خــا مواجهــة الثقافــة
الذكوريــة األبويــة اإلقصائيــة والعمــل عــى إلغــاء تــزاوج السياســة
مــع الديــن والحــد مــن التطــرف الــذي يؤثــر بشــكل أســايس عــى
النســاء ،مواجهــة تنميــط النســاء يف الرتبيــة والتعليــم واإلعــام.
•رضورة بلــورة رؤيــة عربيــة موحــدة تتنــاول خطــة التنميــة
املســتدامة للعــام  2030مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،يف ظــل

أولويــات املنطقــة العربيــة .مــن ضمنهــا رضورة إدمــاج قضايــا
النــوع االجتامعــي يف املوازنــة Gender Responsive Budgeting
مــن خــال تبنــي سياســات اقتصاديــة واجتامعيــة تســتجيب
لالحتياجــات املختلفــة أو املتباينــة للنســاء والرجــال باعتبارهــا أداة
هامــة للحــد مــن الالمســاواة بــن الجنســن.
•وضــع نظــم حاميــة إجتامعيــة شــاملة واعتــاد موازنــات جندريــة
مــن أجــل التمكــن اإلقتصــادي واإلجتامعــي واملعــريف للنســاء،
والحــد مــن التمييــز يف مواقــع صنــع القــرار واعتــاد الشــفافية
يف إجــراءات ومعايــر التعيــن وإدمــاج قضايــا املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة يف قضايــا األمــن واملــوارد الطبيعيــة.
•عــى املســتوى الترشيعــي الرتكيــز عــى رضورة ســن
قوانــن زجريــة تحــد مــن العنــف والتحــرش ،ووضــع ترشيعــات
منصفــة للعمــل الزراعــي واملنــزيل ،املواءمــة مــع االتفاقيــات
واملعاهــدات الدوليــة ،خاصــة يف مــا يتعلــق بقانــون الجنســية،
ورفــع التحفظــات عــن اتفاقيــة ســيداو.
بشان تحقيق التنمية الدامجة
•محاربــة اقصــاء الشــباب ملــا يلعــب هــذا األقصــاء مــن دور خطــر
يف انتشــار الجرميــه واملخــدرات والتطــرف الــذي أصبــح ميثــل داء
يف املنطقــة.
•تعزيــز مفهــوم الحــق يف الســكن ملــا لهــذا الحــق او غيابــه او
غيــاب القــدره عــى تحســن رشوطــه مــن انعكاســات اجتامعيــه
وخاصــه عــى رشيحتــي الشــباب والفقــراء.
•إعتــاد اطــار عمــل تنمــوي شــامل يرتكــز عــى املبــادئ
الحقوقيــة التــي كرســتها االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق االشــخاص
ذوي االعاقــة وضــان متثيــل االشــخاص ذوي االعاقــة مبختلــف
فئاتهــم يف كل مراحــل بلــورة الخطــط التنمويــة الوطنيــة
واالقليميــة وتنفيذهــا ومراقبــة التنفيــذ ،ووضــع الترشيعــات التــي
تراعــي املعايــر واالتفاقــات الدوليــة التــي تســاهم يف تطويــر
دمــج االشــخاص املعوقــن اقتصاديــا واجتامعيــا والحــرص عــى
تطبيقهــا بشــكل جــدي.
•العمــل عــى تكافــؤ الفــرص مبــا يعنيــه مــن وضــع قوانــن
منصفــة وسياســات متييــز إيجــايب واعتــاد آليــات ميــرة ،واألخــذ
بعــن اإلعتبــار التنــوع بالحاجــات لألشــخاص ذوي االعاقــة ،العمــل
عــى التحويــل يف الثقافــات اإلقصائيــة واملهمشــة للمعوقــن،
ضــان خدمــات دامجــة ومتاحــة لــكل النــاس ،مبــا فيهــا التنقــل
•إدمــاج احتياجــات األشــخاص املعوقــن يف املوازنــات العامــة
والضــان االجتامعــي ووضــع هــذه اإلحتياجــات كأمــور أساســية
وضمــن األولويــات.
بالشأن الثقايف
•يقــوم عنــر الثقافــة كأحــد األســس التنمويــة ،ويجــدر ربطــه مــع
أجنــدة  2030عــى قاعــدة العلــوم و املهــارات واإلبتــكار والقيــم
والســلوكيات ،وذلــك مــن خــال تعزيــز قيــم املواطنــة ومفاهيــم
حقــوق اإلنســان و املســاواة بــن الرجــال والنســاء ،وتعظيــم
وتعزيــز قيــم العمــل املنتــج مبــا ينعكــس التنيمــة االقتصاديــة
والتنميــة عمومــا ،الرتويــج لقيــم اإلســتدامة وقيــم الســلم
واألمــن ،وتبنــي املفاهيــم والقيــم التــي مــن شــأنها تعزيــز أطــر
الدمــج االقتصــادي واالجتامعــي.
•إصــاح التعليــم وبشــكل اســايس ادمــاج منظومــة القيــم
الخاصــة بحقــوق االنســان واإلســتدامة عــى صعيــد املناهــج
وتغيــر املفاهيــم التــي لطاملــا ســاهمت يف تكريــس العــزل
والتهميــش.
•تغيــر املناهــج مــن التلقــن اىل املشــاركة والتفاعــل والبحــث و
اإلبتــكار.

•تعزيــز إصــاح التعليــم التقنــي وتجــاوز الفصــل املصطنــع بــن
التعليــم االكادميــي والتعليــم املهنــي واملواءمــة مــع احتياجات
ســوق العمــل.
•إصــاح التعليــم الجامعــي مــن خــال إنشــاء مراكــز األبحــاث
املشــركة عــى مســتوى األقاليــم وتشــجيع وتعزيــز أدوات
التفكــر الهــادف اىل اإلبتــكار.

بشأن املوارد الطبيعية واألجيال املستقبلية
•إلتــزام الــدول بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة دون اإلخــال
بالتزاماتهــا يف حاميــة املــوارد الطبيعيــة لألجيــال املســتقبلية.
•تأكيــد الــدول عــى أن الحفــاظ عــى البيئــة وعمليــة تحقيــق
التنميــة أمــر ال يتجــزأ وال ميكــن تنفيــذ التنميــة بانتهــاك الحــق يف
البيئــة ســليمة ونظيفــة ومســتدامة.
•رضورة تحويــل اقتصــادي شــامل ،وتحويــل فلســفة االســتهالك،
واالمتــداد العمــراين غــر املتــوازن والعشــوايئ ،مــن أجــل
تحقيــق مبــدأ االســتدامة.
•التوقــف عــن اإلدارة غــر التشــاركية للمــوراد الطبيعيــة وخاصــة
اتفاقيــات تبــادل مســاحات شاســعة مــن األرايض والغابــات
واألرايض الزراعيــة وتهديــد البيئــة ،وهــو يف صميــم مســؤولية
والتزامــات الحكومــات ،مــع حاميتهــا مــن أطــراف ثالثــة أخــرى
تعمــل عــى تهديــد تلــك املــوارد أو اإلرضار بهــا.
•االهتــام بالهــدف رقــم ( ،)12واملتعلــق بأمنــاط االنتــاج
واالســتهالك املســتدام بقضيــة إدارة املــوارد الطبيعيــة بشــكل
عــادل ومســتدام ،وإلــزام املســتثمرين واألنشــطة املختلفــة
التجاريــة بالحفــاظ عــى البيئــة والتنــوع الحيــوي مبشــاركة
املجتمــع املــدين ،والســكان األصليــن.
•التأكيــد عــى دور املنتديــات الوطنيــة املعنيــة بتنفيــذ التنميــة
املســتدامة ،يف متابعــة ومراقبــة الحفــاظ عــى اســتدامة
املــوارد الطبيعيــة ،واحــرام تجددهــا والحفــاظ عــى التــوان
البيئــي للصحــراء والغابــات ،وحــث الحكومــات عــى اتبــاع سياســات
واصــدار قوانــن تراعــي النظــام البيئــي وتحميــه؛
•رضورة توفــر املعلومــات مــن مؤسســات التمويــل الدوليــة
بشــأن املشــاريع الخاصــة مــع بلــدان اإلقليــم بإســتغالل املــوارد
الطبيعيــة ومشــاريع الصناعــات االســتخراجية،
•وجــود أطــر تشــاركية دميقراطيــة للمجتمعــات املحليــة يف
إدارة املــوارد الطبيعيــة واســتدامتها
•التأكيــد عــى حــق الشــعب الفلســطيني يف إدارة مــوارده
الطبيعيــة وعــدم االعــراف مبامرســات ســلطات االحتــال يف
اســتغالل تلــك املــوارد ،والتذكــر بــرورة التــزام مؤسســات
التمويــل الدوليــة بعــدم تقديــم الدعــم ومســاعدة االحتــال
الــذي ينتهــك حقــوق الشــعب الفلســطيني يف التمتــع مبــوارده
الطبيعيــة ومــن ضمنهــا إدراتهــا.
•اإلنضــام إىل اتفاقيــة الشــفافية يف الصناعــات اإلســتخراجية
التــي تعــزز املشــاركة يف إدارة الصناعــات االســتخراجية مبشــاركة
املجتمــع املــدين مــع القطــاع الخــاص.

