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التقرير اإلقليمي للدول العربية

 .١إعادة التوازن لعالقات القوى من أجل العدالة
كشــفت المشــاورات مــع شــبكات المجتمــع المدنــي العربــي أن جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد عــام  ٢٠١٥ينبغــي عليــه
أن يشـ ّكل خروجـا ً كبيــراً عــن نمــوذج التنميــة الســائد والمتبــع فــي المنطقــة علــى مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة .وقــد ردد
المشــاركون أصــداء تقريــر الفريــق رفيــع المســتوى للشــخصيات البــارزة ( )HPLحــول مــا بعــد  ،٢٠١٥الــذي يدعــو
لعمليــة تغييــر تحوّ ليــة ،ولكنهــم وجــدوا أن الجــزء الســردي مــن التقريــر ،ال ينســجم مــع التوصيــات فــي كثيــر مــن النواحي.
واعتبــر المشــاركون أغلــب مــا ورد فــي توصيــات الفريــق الرفيــع المســتوى بأنــه منفصــل عــن واقــع المنطقــة العربيــة
ومــن العيــوب المنهجيــة التــي أ ّدت إلــى زيــادة الالمســاواة واألزمــات واالضطرابــات االجتماعيــة فــي المنطقــة وحــول
العالــم.
وأشــار المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة أن الفريــق رفيــع المســتوى لــم يأخــد فــي تحليالتــه آثــار
وتداعيــات األزمــة االقتصاديــة العالميــة وانطالقــة موجــة االحتجاجــات األخيــرة ،بــدءاً مــن االنتفاضــات الشــعبية فــي
المنطقــة العربيــة (« الربيــع العربــي») ،إلــى حــركات «احتلــوا» حــول العالــم« .خــرج المواطنــون فــي البلــدان العربيــة
إلــى الشــوارع للقــول أن األنظمــة االقتصاديــة والسياســية الحاليــة قــد خذلتهــم» ،هــذا مــا أشــار إليــه إعــان المجتمــع
المدنــي حــول المشــاورة اإلقليميــة العربيــة بشــان جــدول أعمــال مــا بعــد  .٢٠١٥1وشــدد المشــاركون أن علــى هــذا الواقــع
أن ينعكــس فــي التخطيــط نحــو جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد عــام .٢٠١٥

المشوه أسهم في الربيع العربي
نموذج التنمية
ّ
رحــب بعــض المشــاركين بمقترحــات الفريــق رفيــع المســتوى ( ،)HLPوتلــك المق ّدمــة مــن شــبكة حلــول التنمية المســتدامة
( ،)SDSNومؤسســة «الميثــاق العالمــي» ( )Compact Globalحــول وجــود هــدف للقضــاء علــى الفقــر ،وأشــاروا
إلــى أن هــذا يطــوّ ر الهــدف األول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الــذي يقضــي بخفــض الفقــر فقــط  .ومــع ذلــك ،فقــد حـ ّـذر
المشــاركون أن «مقاربــة األهــداف» بشــكل عــام يمكــن أن تأتــي بنتائــج عكســية ،فــي حــال لــم تتض ّمــن الفهــم الكامــل
لعيــوب نمــوذج التنميــة الســائد وتهــدف إلــى معالجــة نتائجــه ،مــن حيــث اتســاع عــدم المســاواة والظلــم االجتماعــي ،علــى
حــد وصفهــم .وأوضــح العديــد مــن المشــاركين أن النــاس فــي المنطقــة العربيــة قامــت بالنــزول الــى الشــارع ،ليــس بســبب
طبيعــة األنظمــة القائمــة الالديمقراطيــة والفاســدة فحســب ،بــل أيض ـا ً بســبب الشــعور باإلقصــاء واالســتغالل االجتماعــي
الناتجيــن عــن توجّ ــه سياســات التنميــة التــي اتبعتهــا تلــك األنظمــة  -فــي كثيــر مــن األحيــان بتحريــض مــن الشــركاء
الخارجييــن ،بمــا فــي ذلــك المؤسســات الماليــة الدوليــة ،مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي (« .)IMFإجمــاع
واشــنطن» أو نمــوذج « الليبراليــة الجديــدة» ،علــى ح ـ ّد قــول المشــاركين ،غالب ـا ً مــا يحتــوي حزمــة سياســات لتحريــر
وخصخصــة هــذه المؤسســات ورفــع القيــود عنهــا ،والنمــو الــذي يقــوده التصديــر واالســتثمار األجنبــي ،فضــا عــن
تقليــص دور الدولــة فــي االقتصــاد وتوفيــر الخدمــات االجتماعيــة األساســية.
ووفقـا ً لشــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ( ،)ANNDالدليــل علــى أن هــذه السياســات أ ّدت إلى الالمســاواة
وكان لهــا األداء الضعيــف بمــا يتعلّــق بخلــق فــرص العمــل ،يظهــر فــي انخفــاض القــدرات اإلنتاجيــة  -التــي ال تكفــي لخلــق
فــرص عمــل الئقــة  -وتقلّــص حصــة األجــور مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي« .فــي حيــن شــهدت العديــد مــن االقتصــادات
العربيــة متوســط نمــو اقتصــادي ســنوي حقيقــي يتع ـ ّدى الـــ ٪٥خــال العقديــن الماضييــن ،كان النمــو فــي اإلنتاجيــة أقــل
مــن نصــف ذلــك ،بــل وســلبي فــي بعــض الحــاالت» ،كمــا أوضحــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة.
وقــد أضافــت الشــبكة أن «العديــد مــن الــدول العربيــة شــهدت انخفاض ـا ً كبيــراً فــي قــدرات التصنيــع ،وتوجّ هــات نحــو
تخفيــض التصنيــع ...وعمومـاً ،فــإن المشــكلة االقتصاديــة الهيكليــة فــي المنطقــة ّ
تتمثــل بركــود أســهم الزراعــة والصناعــة
تم عقد املشاورة اإلقليمية العربية حول جدول أعامل التنمية لألمم املتحدة ملا بعد  ٢٠١٥يف بريوت يف  ١٤آذار/مارس ( ٢٠١٣اإلسكوا ،بيت األمم املتحدة) .وميكن
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التحويليــة ،والتوســع الســريع فــي التركيــز علــى خدمــات ذات قيمــة مضافــة منخفضــة» .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
االســتثمار األجنبــي المباشــر ( )FDIتر ّكــز تقليديـا ً فــي القطاعــات ذات فــرص العمــل المنخفضــة ،كالتعديــن والعقــارات.
كمــا أشــارت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة أن «كســاد األجــور» ،الــذي ينعكــس تراجعـا ً فــي األجــور
كنســبة مــن الدخــل القومــي« ،ارتبــط مــع هــذا النــوع مــن سياســات االســتثمار والتجــارة التــي تعطــي األولويــة للقطاعــات
الموجّ هــة للتصديــر» .هــذا الكســاد فــي األجــور ينعكــس أيضــا ً فــي «انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة»
»،الســباق إلــى القــاع مــن حيــث حقــوق وضمانــات العمــال» ،و»تهميــش مشــاركة المواطنيــن فــي الــدورات االقتصاديــة
ومســارات النمــو الوطنــي».
قبــل االنتفاضــات الشــعبية فــي المنطقــة العربيــة ،ووســط أدلّــة وافــرة حــول هــذه المشــاكل بــارزة ،كانــت هنــاك «مؤشــرات
واعــدة فــي بعــض تلــك البلــدان نفســها تتعلّــق بمعــدالت النمــو االقتصــادي وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة « ،كمــا
أشــار إعــان المجتمــع المدنــي .ألن إطــار األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة يرصــد التقــدم المحــرز كل علــى حــدة ،فهــو لــم
يســتطع رؤيــة العوامــل الحاســمة التــي أدت إلــى احتجاجــات ،كمــا أ ّكــد مســاهمون فــي المشــاورات .فعلــى ســبيل المثــال،
فــي حيــن أظهــرت المؤشــرات تقدم ـا ً حاص ـاً فــي أهــداف التعليــم والصحــة ،لــم تهتــم األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة بمــا
فيــه الكفايــة بســؤال مــا إذا كان النمــوذج االقتصــادي المهيمــن يخلــق الوظائــف الجيــدة .لذلــك ،اقتــرح إعــان المجتمــع
المدنــي أن تقــوم المشــاورات حــول التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥بإعطــاء األولويــة «لتحليــل القضايــا ووســائل التنفيــذ األساســية
للتصــدي لهــا» ،وشــدد أيض ـا ً علــى أهميــة الربــط بيــن مختلــف القطاعــات مــن خــال تبنــي سياســات شــاملة ،بــدال مــن
تنفيــذ اســتراتيجيات منفصلــة ومجـ ّ
ـزأة فــي كل قطــاع.

برنامج عمل من أجل االنصاف والعدالة االجتماعية
دعــا المشــاركون إلــى إطــاق مســارات تنميــة فــي المنطقــة تتماشــى مــع التزامــات حقــوق اإلنســان العالميــة المتفــق عليهــا
بيــن الــدول ،بمــا فيهــا الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (كمــا ســيتم مناقشــنه فــي القســمين
الثانــي والرابــع) .وينبغــي علــى سياســات وأنشــطة التنميــة أن تعكــس مســار االتجاهــات المذكــورة أعــاه إلــى حــد كبيــر،
مــن خــال إحيــاء القــدرات اإلنتاجيــة ،وتوليــد فــرص عمــل مســتدامة والئقــة ،ومعالجــة عــدم المســاواة والكســاد فــي
األجــور .وأكــد المســاهمون علــى ضــرورة التحــول مــن « النمــوذج االقتصــادي الريعــي» الســائد حاليـا ً فــي غالبيــة الــدول
العربيــة إلــى «االقتصــادات اإلنتاجيــة» (انظــر أدنــاه) .
أقــرّ ت شــبكات المجتمــع المدنــي أن هــذا التغييــر األساســي هــو بمثابــة تحــد مــن نــوع خــاص فــي الســياق العربــي،
حيــث تواجــه العديــد مــن البلــدان حالــة مــن عــدم االســتقرار سياســي واقتصــادي ،واألنظمــة الفاســدة وغيــر الديمقراطيــة،
واالضطرابــات االجتماعيــة ،والحــروب األهليــة ،و/أو االحتــال األجنبــي .وقــد لحظــت ورقــة النقــاش بشــأن المشــاورة
اإلقليميــة العربيــة حــول جــدول أعمــال بعــد  ٢٠١٥أن المجتمــع المدنــي العربــي يواجــه مهمــة شــاقة لتطويــر أفــكار جديــدة
والمســاهمة فــي إطــار التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥فــي هــذه الظــروف .2كمــا الحظــت شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة
الفلســطينية أنــه «ال يمكــن أن يكــون هنــاك أي عمليــة التنميــة فــي ظــل االحتــال ومــن دون وجــود الســام واالســتقرار
واألمــن ».هنــاك حاجــة لـ»عقــد اجتماعــي» جديــد بيــن الدولــة والمواطــن ،علــى حــد قــول الشــبكة الفلســطينية ،يطلــق
الحريــات والخيــارات  -بشــكل جماعــي وفــردي.
مــن خــال إعــان منظمــات المجتمــع المدنــي ،قــام عــدد كبيــر مــن شــبكات المجتمــع المدنــي العربــي بالدعــوة لالنتقــال مــن
الدولــة «الريعيــة» الالديمقراطيــة (أي األنظمــة االســتبدادية التــي يمكنهــا « شــراء» الدعــم السياســي مــن خــال العائــدات
الكبيــرة المســتم ّدة مــن المــوارد أو الموقــع االســتراتيجي ،مثــل النفــط والغــاز أو القواعــد العســكرية) إلــى نمــوذج «الدولــة
الديمقراطيــة التنمويــة» ،القــادرة علــى تنفيــذ جــدول أعمــال التحــوّ ل المذكــور أعــاه .ولكــي يكــون االنتقــال ممكنـاً ،أ ّكــد
المشــاركون أن علــى جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥المســاعدة فــي دفــع عمليــة التغييــرات األساســية المطلوبــة
إلعــادة التــوازن فــي عالقــات القــوى علــى المســتويين الوطنــي والدولــي .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،يجــب علــى الــدول
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أ) إصالح بنية التجارة واالستثمار
أبــدى المعنيــون قلقهــم مــن أن تقاريــر الفريــق رفيــع المســتوى ( ،)HLPوشــبكة حلــول التنميــة المســتدامة (،)SDSN
و»الميثــاق العالمــي» ( )Compact Globalمنحــت القطــاع الخــاص دوراً بــارزاً فــي قيــادة التغييــر والتنميــة .ووفقـا ً
للمنتــدى المدنــي القومــي فــي الســودان ،هنــاك «تناقــض» بيــن اســتنتاجات التقاريــر ،التــي تقــول أن مســار العمــل
كالمعتــاد ليــس مســتداما ً وأن هنــاك حاجــة إلــى تغييــرات تحوّ ليــة ،وتوصياتهــا ،التــي تحيــل مســؤوليات كثيــرة إلــى القطــاع
الخــاص ،مــن المفتــرض أن تكــون بيــن أيــدي دول ديمقراطيــة قــادرة وتنمويــة .وأكــد المنتــدى القومــي المدنــي الســوداني
أن «ارتفــاع األســعار و تدهــور الخدمــات المخصخصــة تظهــر أن الدولــة ليســت أســوأ» مــن القطــاع الخــاص فــي تقديــم
الخدمــات .كمــا أشــار إلــى أن المشــاورات الوطنيــة التــي أُجريــت فــي الســودان أ ّكــدت بشــدة علــى تعزيــز دور الدولــة
فــي التنميــة .وفــي ســياق مماثــل ،أكــد الفضــاء الجمعــوي (المغــرب) علــى دور الدولــة فــي قيــادة «التحــول الجــذري فــي
الهيــاكل االقتصاديــة» الالزمــة لتنويــع مصــادر إنتــاج الثــروة.
وأعــرب المشــاركون عــن درجــة مماثلــة مــن القلــق تتعلّــق بتحديــد تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى للتجــارة الخارجيــة
واالســتثمار كمحــرّ ك للتحــوّ ل فــي جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  .٢٠١٥وأوضــح المســاهمون أن االســتثمارات األجنبيــة
فــي المنطقــة تر ّكــزت تاريخي ـا ً فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة وذات االحتمــاالت القليلــة لخلــق فــرص
العمــل ،فــي حيــن أن النمــو الــذي تقــوده الصــادرات مــارس ضغط ـا ً تنازلي ـا ً علــى األجــور .ونق ـاً عــن اقتــراح الفريــق
الرفيــع المســتوى فــي الهــدف الرابــع الــذي يســعى لـ»تشــجيع االســتثمار األجنبــي الخــاص المســتقر والطويــل األجــل».
وقــد أشــار أحــد المشــاركين إلــى أن «تجربــة البلــدان الناميــة تكشــف أن المهــم ألغــراض التنميــة ليــس كميــة االســتثمار
األجنبــي ،بــل قــدرة الحكومــات علــى توجيــه سياســة االســتثمار واإلطــار القانونــي لالســتثمار لمعالجــة األولويــات
واحتياجــات التنميــة الوطنيــة».
وتــم اإلعــراب عــن قلــق خــاص بشــأن نطــاق التجــارة الدوليــة واتفاقيــات االســتثمار ،خاصــة معاهــدات االســتثمار الثنائيــة
( )BITsالمو ّقعــة مــن قبــل الحكومــات فــي المنطقــة ،علــى أمــل جــذب المزيــد مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر .وبالرغــم
مــن أن االعتقــاد الراســخ اليــوم هــو بعــدم وجــود رابــط بيــن معاهــدات االســتثمار الثنائيــة وجــذب االســتثمار األجنبــي
المباشــر ،فــإن البلــدان تدفــع ثمنــا ً باهظــا ً لتوقيعهــا هــذه االتفاقــات« .لقــد كان لقواعــد االســتثمار القائمــة مــن خــال
معاهــدات االســتثمار الثنائيــة التأثيــر الشــديد علــى المجــال التنظيمــي وقــدرات البلــدان الناميــة» ،كمــا أوضحــت شــبكة
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ،وأشــارت إلــى مثــال محــدد هــو «نظــام االمتيــازات للمســتثمر وقواعــد تســوية
المنازعــات بيــن الدولــة والمســتثمر ،التــي تتجاهــل مســؤوليات المســتثمرين وتهمّــش ســيادة القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان» .وبالمثــل ،اســتنكر المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة حقيقــة أن هــذه المعاهــدات تعطــي
الحقــوق للمســتثمرين األجانــب ،مــن دون التزامــات ،وتتطلــب الواجبــات فقــط مــن البلــد المضيــف.
كمــا تمّــت مالحظــة أن البلــدان العربيــة المتل ّقيــة لالســتثمار األجنبــي المباشــر لــم تشــهد انتقــاالً ملحوظــا ً للتكنولوجيــا
التــي يمكــن أن تخــدم اإلنتــاج المحلــي لســلع وخدمــات ذات القيمــة المضافــة .وضمــن إطــار هــذه االتفاقــات ،يصبــح مــن
المحتــوم أن تبقــى تلــك البلــدان مســتهلكة التكنولوجيــا ،بــدالً مــن القيــام بإنتاجهــا وتصديرهــا.
فــي الدعــوة إلــى مراجعــة شــاملة لهــذه االتفاقيــات للتخلّــص مــن العقبــات التــي تحــول دون «الحــق فــي ســن القوانيــن»
مــن أجــل المصلحــة العامــة ،اقترحــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة «أن يكــون إطــار التنميــة لمــا
بعــد  ٢٠١٥مجــاالً لمســاءلة وتقييــم سياســات التجــارة واالســتثمار ،بنــاء علــى مــدى قيامهــا بالدفــع قدمـا ً بأهــداف التنميــة،
بمــا فــي ذلــك مســاهمتها فــي العمــل واإلنتاجيــة» .باإلضافــة إلــى ذلــك ،أبــرزت الشــبكة الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي
اآلليــات القانونيــة التــي تو ّفــر للمســتثمرين األجانــب حمايــة قانونيــة كبيــرة وتعديلهــا مــن منظــور يعتمــد علــى حقــوق
اإلنســان بــدالً مــن «عقليــة حمايــة المســتثمر».

وأشــار الفضــاء الجمعــوي إلــى أن تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى يتحـ ّدث عــن «التجــارة المفتوحــة والعادلــة» ،ولكنــه
ال يقتــرح كيفيــة التوفيــق بيــن قواعــد التجــارة المفتوحــة وقواعــد التجــارة العادلــة المتناقضــة .وأكــد بعــض المشــاركين،
بالتالــي ،ضــرورة أن يقــوم إطــار مــا بعــد  ٢٠١٥بتعزيــز آليــات تنفيــذ التجــارة المفتوحــة والعادلــة ،حيــث يتــم وضــع
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الطليعــة .بالنســبة لشــبكة مكافحــة الفســاد ومــن أجــل النزاهة (مجموعــة ACINET
غيــر الحكوميــة)« ،ينبغــي أال تأتــي التجــارة الحــرة علــى حســاب اإلنتــاج المحلــي والقــدرة علــى تعزيــز الصناعــة
المحليــة» .وفــي هــذه المســألة ،أ ّكــدت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى أهميــة إعطــاء المعاملــة
الخاصــة والتفضيليــة ( )SDTوزنـا ً ثقيـاً وتفعيــل وضعهــا القانونــي فــي المرحلــة المقبلــة مــن المفاوضــات فــي منظمــة
التجــارة العالميــة ،كمــا توفيــر المرونــة الكافيــة لتعديــل السياســات التجاريــة لحمايــة ســبل المعيشــة وتعزيــز القــدرات
اإلنتاجيــة المحليــة  -ليــس فقــط لمجموعــة البلــدان األقــل نمــواً ،ولكــن بالنســبة لجميــع البلــدان الناميــة.
وأكــد بعــض المشــاركين أيضـا ً علــى ضــرورة وفــاء البلــدان الصناعيــة بااللتزامــات التــي أخدتهــا منــذ أمــد طويــل الراميــة
إلــى التخلــص التدريجــي مــن الدعــم الزراعــي الكبيــرة الــذي تقــوم بــه وخاصــة لقطاعاتهــا الزراعية-الصناعيــة ،التــي تقــوم
بإغــراق أســواق البلــدان الناميــة بالمنتجــات الغذائيــة المدعومــة ،وبيعهــا بأقــل مــن ســعر الســوق ،ممــا يقــوّ ض ســبل معيشــة
صغــار المزارعيــن ،وإغــاق العديــد مــن أعمالهــم.
ب) إصالح الهيكل المالي وإطار االقتصاد الكلي
وجّ هــت شــبكات المجتمــع المدنــي العربــي نقــداً شــديداً ألطــر االقتصــاد الكلــي التــي تــروّ ج لهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة،
مثــل صنــدوق النقــد ،فــي العديــد مــن الــدول العربيــة ،قبــل وبعــد الثــورات األخيــرة .والحــظ المشــاركون تفاقــم االختــال
فــي تــوازن القــوى فــي المفاوضــات التجاريــة العالميــة بســبب شــروط القــرض التــي تتطلــب تحريــر التجــارة مــن جانــب
واحــد ،كجــزء مــن ظاهــرة أوســع تؤثــر علــى البلــدان الناميــة فــي مناطــق أخــرى .كمــا تــم فــرض هــذه الشــروط علــى
أســاس أن زيــادة المنافســة مــن الــواردات األرخــص مــن شــأنه أن يجعــل االقتصــادات الوطنيــة أكثــر كفــاءة ،لكــنْ  ،تــم
تجاهــل اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تصاحــب هــذا النــوع مــن التحريــر ،بمــا فــي ذلــك إغــراق األســواق المحليــة
بالــواردات (التــي غالبـا ً مــا تكــون رخيصــة بشــكل مصطنــع) ،وخســائر فــي الوظائــف فــي القطاعــات المتضــررة ،عــدا
عــن المخاطــر علــى األمــن الغذائــي .وعـ ّددت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة شــروطا ً أخــرى تشــمل:
سياســات االقتصــاد الكلــي التــي تميــل إلــى تقليــص االقتصــاد لتلبيــة أهــداف التضخــم المنخفضــة ،بــدالً مــن السياســات
التو ّســعية لتوليــد العمالــة ،باإلضافــة إلــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة ،وزيــادة االنفتــاح علــى التجــارة ،وتدفقــات رأس
المــال (التــي غالبـا ً مــا تكــون غيــر مســتقرة وقصيــرة األمــد).
بعــد الثــورات العربيــة ،أعلنــت المؤسســات الماليــة الدوليــة أن فشــل نموذجهــا االقتصــادي يعــود لســوء التنفيــذ مــن قبــل
األنظمــة غيــر الديمقراطيــة والقمعيــة .وقــد رفضــت شــبكات المجتمــع المدنــي هــذه الحجــة  ،وقامــت بتحديــد مســؤولية
الفشــل فــي أوجــه القصــور فــي النمــوذج االقتصــادي ذاتــه .وفــي هذا الســياق ،أشــار المركــز المصــري للحقــوق االقتصادية
واالجتماعيــة أن صنــدوق النقــد الدولــي يســتمر بالترويــج لنفــس األجنــدة ،وبالدعــوة إلــى سياســات مثــل الخصخصــة
ومزيــد مــن التخفيــض فــي الدعــم الغذائــي .وأ ّكــد بعــض المشــاركين أن النمــوذج االقتصــادي لــم يتغيــر ،نقـاً عــن وثائــق
مختلفــة ،مثــل التقريــر الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي المقـ ّدم لمجموعــة الثمانيــة فــي مايو/أيــار  ،٢٠١١بعيــد انطالقــة
الثــورات ،والــذي يطــرح توصيــات لفتــح التجــارة فــي الخدمــات أمــام مزيــد مــن المنافســة ،وكذلــك تحريــر تد ّفقــات رأس
المــال واالســتثمار.
واقترحــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة «إعــادة النظــر بالــدور والحوكمــة والمســاءلة فــي هــذه
المؤسســات ،لكــي تعمــل علــى علــى تفعيــل جــدول األعمــال التــي تر ّكــز علــى حقــوق اإلنســان وعلــى تمكيــن إطــار مــا
بعــد  ،٢٠١٥وأن يعكــس برنامــج عملهــا ذلــك .فهــذا أمــر بالــغ األهميــة للتصــدي لمســألة ديمقراطيــة اإلدارة االقتصاديــة
العالميــة» .وســيتم مناقشــة قضايــا المســاءلة فــي القســم الرابــع أدنــاه.
وقــد وردت مقترحــات إضافيــة إلصــاح الهيــكل المالــي فــي إعــان المجتمــع المدنــي  ،فضـاً عــن تمويــل التنميــة بشــكل
عــام ،وشــملت :إجــراءات ماليــة لضمــان الســيطرة علــى تقلبــات وتن ّقــات رأس المــال؛ نظــام مالــي موجهــة نحــو االقتصــاد
الحقيقــي وتلبيــة احتياجــات صغــار المنتجيــن والمســتهلكين؛ اإلعفــاء مــن الديــون؛ وتنفيــذ االلتــزام القديــم للبلــدان المتقدمــة
ّ
المتمثــل فــي تكريــس  ٪٠.٧مــن إجمالــي الدخــل القومــي للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية (.)ODA

ج) سن سياسات إعادة التوزيع من أجل اإلنصاف والعدالة االجتماعية
أعربــت شــبكات المجتمــع المدنــي العربــي عــن قلقهــا إزاء اســتمرار ترويــج السياســات التــي يمكــن أن تزيــد من الالمســاواة
فــي المنطقــة .وأوضحــت أن هــذا يظهــر فــي الدعــوة ألنظمــة ضريبيــة «رجعيــة» ،مثــل زيــادة الضريبــة علــى القيمــة
المضافــة ( )VATالتــي تقــع أعباءهــا علــى الفقــراء بشــكل غيــر متناســب؛ وتخفيــض الدعــم علــى المــواد الغذائيــة والوقــود؛
والحوافــز الضريبيــة للمســتثمرين األجانــب؛ ومزيــد مــن تفكيــك حقــوق العمّــال لجعــل األســواق فــي المنطقــة أكثــر
«تنافســية .وقــد حـ ّـذر عــدد مــن المشــاركين أن سياســات «العمــل كالمعتــاد» هــذه ســتؤ ّدي إلــى آثــار ســلبية علــى األوضــاع
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية .وعلــى وجــه التحديــد ،فــإن زيــادة الضرائــب غيــر المباشــرة ســتؤ ّدي إلــى تدهــور
القــوة الشــرائية وتفاقــم مســتويات المعيشــة .عــاوة علــى ذلــك ،وبالنظــر إلــى األوضــاع االجتماعيــة و السياســية غيــر
المســتقرة فــي المنطقــة العربيــة ،وخاصــة فــي أعقــاب الثــورات الشــعبية ،علــى المؤسســات الدوليــة فــي إطــار مــا بعــد
 ٢٠١٥أخــذ خصوصيــات البلــدان بعيــن االعتبــار خــال رســم التوصيــات الموجّ هــة للسياســات الوطنيــة .وبعبــارة أخــرى،
يجــب عــدم إعطــاء األولويــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة وغيرهــا مــن التدابيــر الراميــة إلــى تحقيــق إصالحــات
واســتقرار االقتصــاد الكلــي ،مثــل خفــض الدعــم عــن المــواد الغذائيــة والوقــود ،إذا مــا جــاء ذلــك علــى حســاب الحقــوق
االجتماعيــة واالقتصاديــة .وفــي هــذا الســياق ،يمكــن اعتمــاد آليــات أخــرى مــن سياســات إعــادة التوزيــع ،تــؤ ّدي إلعمــال
أفضــل للحقــوق.
وتشــمل هــذه اآلليــات ،كمــا حددتهــا شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ،الحاجــة للتبــادل التلقائــي للمعلومــات
بيــن البلــدان المتقدمــة والناميــة ،وتقاريــر اإلبــاغ عــن أربــاح الشــركات ،فــي كل بلــد علــى حــده ،الالزمــة لمكافحــة
التهــرب مــن دفــع الضرائــب وتع ّقــب تســعير النقــل غيــر المشــروع مــن قبــل الشــركات عبــر الوطنيــة التــي تقــوم بتحويــل
أرباحهــا نحــو الخــارج والمــاذات الضريبيــة  .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام الفضــاء الجمعــوي والمركــز المصــري للحقــوق
االجتماعيــة االقتصاديــة باقتــراح مجموعــة مــن تدابيــر إعــادة التوزيــع الضريبيــة والتنظيميــة التــي مــن شــأنها المســاعدة
علــى تقليــل الالمســاواة ،وتشــمل ،بمــا فيهــا:
●الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة؛
●خفض الضرائب على المنتجات األساسية ،مثل الغذاء ،لحماية القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المنخفض؛
●«ضريبــة غيــر ثابتــة علــى الشــركات» ،تدعــم المشــاريع المتناهيــة الصغــر ،والصغيــرة جــداً ،والصغيــرة،
ومتوســطة الحجــم؛
●زيادة الحد األدنى لألجور ،والحد من األجور األعلى في القطاع العام ،للحد من الفجوة في األجور؛
●التوسّع في برامج الحماية االجتماعية.
د) إحالل السالم واألمن
وشـ ّدد المشــاركون علــى أن الســعي لتحقيــق التنميــة الشــاملة وإقامــة الســام واألمــن تعــزز بعضهــا البعــض .كمــا قامــت
شــبكات المجتمــع المدنــي بالشــرح كيــف أن الصراعــات طويلــة األمــد ،فضــاً عــن الصراعــات التــي فرّ خــت حديثــا ً
فــي المنطقــة ،تــؤ ّدي إلــى عــدم االســتقرار وتحويــل المــوارد؛ وطالبــت أن يتــم إعــادة توجيــه أجــزاء كبيــرة مــن التمويــل
العســكري نحــو اإلنفــاق االجتماعــي والتنميــة المســتدامة .واقتــرح المشــاركون آليــات لمنــع التجــارة باألســلحة الصغيــرة
فــي المنطقــة والحــد منهــا وحظرهــا ،ودعــوا إلــى القضــاء علــى جميــع األســلحة النوويــة حــول العالــم ،مــن خــال معاهــدة
عــدم انتشــار األســلحة النوويــة ( )NPTفــي األمــم المتحــدة ،فض ـاً عــن األســلحة الكيميائيــة ،كخطــوة أساســية إلعــادة
التــوازن فــي عالقــات القــوة والحــد مــن التوتــرات .كمــا قامــوا بالدعــوة إلــى التعــاون والتنســيق اإلقليمــي األمتــن ،بمــا فــي
ذلــك اآلليــات الســليمة لتســوية النزاعــات وحفــظ الســام.
تنــاول المشــاركون قضايــا الســام واألمــن والعســكرة واالحتــال فــي ســياق حقــوق اإلنســان والتوزيــع العــادل للمــوارد
الطبيعيــة فــي المنطقــة إلــى ح ـ ّد كبيــر ،وبالتالــي ســتيم نقــاش هــذه الموضوعــات فــي القســمين الثانــي والثالــث التالييــن.

 )٢إعمال حقوق اإلنسان والتغلب على اإلقصاء
أ ّكــدت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى أن الهــدف النهائــي للتنميــة المســتدامة يجــب أن يكــون الرفــاه
والكرامــة لجميــع النــاس .وهنــاك حاجــة لمقاربــات شــاملة ،ليــس فقــط للتغلــب علــى الفقــر ،بــل أيضـا ً كضمــان للمســاواة
والعدالــة .لــذا ،أ ّكــد المشــاركون مــن المنطقــة العربيــة أن علــى جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥تب ّنــي المقاربــة
القائمــة علــى الحقــوق ،كمــا ينبغــي أن تدعــو الــدول األعضــاء إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا القائمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
التــي تنــص عليهــا العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة ،باإلضافــة إلــى إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
والسياســية والمدنيــة لجميــع النــاس .ولتمكيــن التق ـ ّدم نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة ،وفق ـا ً لالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،أكــد المســاهمون فــي التشــاور علــى وجــوب أن تقــوم الــدول بالتالــي:
أ) إنهاء االحتالل األجنبي
ب) إصالح السياسات األمنية بغرض احترام الحقوق المدنية والسياسية
ج) إعمال حقوق اإلنسان باتجاه التمكين العادل لجميع الناس
د) إلزام قطاع الشركات باحترام حقوق اإلنسان
أ) إنهاء االحتالل األجنبي

وأكــد أن شــبكات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة أن أحــد الشــروط األساســية لتحقيــق التق ـ ّدم فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ،وبالتالــي التنميــة ،هــو غيــاب االحتــال األجنبــي .وأضحــت شــبكة  ACINETأنــه ،بحجــة األمــن ،تقــوم قــوّ ات
االحتــال العســكري بتقييــد الحريــات األساســية ،بمــا فيهــا الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات وحريــة التعبيــر والتجمــع
الســلمي .وتقــوم قــوات االحتــال أيضـا ً بتقييــد حريــة التنقــل ،ممــا يــؤ ّدي إلــى عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة ســلبية .وعلــى
هــذا النحــو ،ذكــرت  ACINETأنــه «ال يمكننــا الحديــث عــن أهــداف إنمائيــة واضحــة فــي ظــل االحتــال».
التوتــرات طويلــة األمــد فــي أنحــاء المنطقــة العربيــة ،التــي تشــمل صراعــات وأزمــات سياســية فــي العديــد مــن البلــدان،
تخلــق ظروفـا ً خطــرة وتســبب الفقــر وعــدم المســاواة والتفــاوت .هــذا وتتفــق شــبكات المجتمــع المدنــي علــى أنــه ال يمكــن
تحقــق التنميــة فــي غيــاب الســام واألمــن واالســتقرار وعلــى أن الحكــم الديمقراطــي هــو شــرط أساســي لتحقيــق وإدامــة
حقــوق اإلنســان.
وشــدد المشــاركون علــى أنــه بالرغــم مــن الترويــج للحكــم الديمقراطــي كهــدف معلــن مــن االحتــال األجنبــي فــي عــدة
دول عربيــة ،تقــوم قــوات االحتــال بتقييــد حريــة حركــة النــاس والتجــارة ،وانتهــاك حقــوق اإلنســان ،والتســبب بالضــرر
اجتماعيــة واقتصاديــة .وأوضحــت  ACINETأن إطــاق حريــة الحركــة ين ّ
شــط االقتصــاد ويقلــل مــن البطالــة والفقــر،
وأن هــذه القيــود ُتضعــف التنميــة ،كمــا أكــدت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة أن االحتــاالت األجنبيــة
ُتزعــزع جهــود التنميــة فــي المنطقــة العربيــة.
وفــي إشــارة لالحتــال األجنبــي المســتمر لفلســطين ،واالحتــال الســابق لــكل مــن العــراق والصومــال ،أ ّكــدت علــى
وجــوب شــبكات المجتمــع المدنــي أن القوانيــن الدوليــة بشــأن االحتــال وحــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر ،بمــا فــي ذلــك
اتفاقيــات جنيــف ،ويجــب علــى جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥أن يتضمــن هــذه التوصيــات ليكــون داعمـا ً للمنطقــة
العربيــة ،كمــا أصــر المشــاركون .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ذكــرت عــدة شــبكات مــن المجتمــع المدنــي ضــرورة إصــاح
مجلــس األمــن الدولــي لضمــان التطبيــق الكامــل للقوانيــن الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة .وقــد اعتبــر
العديــد مــن المشــاركين أن مجلــس األمــن يعانــي مــن «االنتقائيــة» أو «االنحيــاز» ،ووجهــوا النقــد لتطبيقــة «المعاييــر
المزدوجــة» ،عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلّقــة بحقــوق اإلنســان والقضايــا األمنيــة.

ب) إصالح السياسات األمنية بغرض احترام الحقوق المدنية والسياسية
وأوضحــت العديــد مــن شــبكات المجتمــع المدنــي أن سياســات أمــن الدولــة والعســكرة المرتبطــة بهــا تقــوم بتقييــد الفضــاء
المدنــي فــي أرجــاء المنطقــة العربيــة .ووفقـا ً لوصــف المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،يتجلّــى ذلــك
فــي كثيــر مــن األحيــان فــي التعديــات علــى الحقــوق و الحريــات األساســية ،وغالب ـا ً مــا يتــم انتهــاك الحــق فــي تكويــن

الجمعيــات وحريــة التعبيــر ،كمــا أوضحــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة .وأضــاف اتحــاد المقعديــن
اللبنانييــن أن التمييــز علــى أســس دينيــة هــو أمــر شــائع .وفــي هــذا الســياق ،تعانــي منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة
العربيــة مــن معوقــات متعــددة لتأميــن «البيئــة المؤاتيــة» التــي تســمح بالتجمّعــات المدنيــة والممارســة الديمقراطيــة.
وع ّبــر المشــاركون مــن المنطقــة العربيــة عــن قلقهــم إزاء قمــع أنشــطة المجتمــع المدنــي بســبب المعارضــة السياســية
أو بحجــة مكافحــة اإلرهــاب .وأبلــغ ممثــل إحــدى المنظمــات المشــاركة فــي المشــاورات عبــر األقمــار الصناعيــة أن
ّ
المنظمــة تل ّقــت للتــو أمــر إغــاق مــن قبــل الســلطات األمنيــة ،والــذي عزتــه إلــى دورهــا فــي رصــد ونقــد مقاربــة الحكومــة
فــي التنميــة .وأشــار المشــاركون إلــى اســتمرار ردود الفعــل العنيفــة ضــد المجتمــع المدنــي فــي العديــد مــن الــدول
العربيــة ،والتــي تشــكل انتهــاكا ً للحــق فــي حريــة التعبيــر والمشــاركة والتجمــع الســلمي .وأشــار المنتــدى المدنــي الوطنــي
( )Forum Civil Nationalأن مثــل هــذه الوقائــع تتطلــب إصــاح هيــاكل ومؤسســات الدولــة ،بمــا فــي ذلــك قــوى
األمــن ،وتؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ تدابيــر دوليــة لتعزيــز احتــرام الحقــوق السياســية والمدنيــة والمشــاركة فــي صنــع
السياســة العامــة.

ج) إعمال حقوق اإلنسان باتجاه التمكين العادل لجميع الناس
وأوضحــت شــبكات المجتمــع المدنــي أنــه فــي حــال لــم تكــن التنميــة شــاملة تمامـاً ،فذلــك يــؤ ّدي إلــى إدامــة اإلقصــاء .وبنــاء
علــى ذلــك ،طالــب المشــاركون بوضــع سياســات تنميــة شــاملة وبرامــج إلعمــال حقــوق اإلنســان فــي مجــاالت التعليــم
والرعايــة الصحيــة والعمــل الالئــق والحمايــة االجتماعيــة ،كمــا المســاواة وعــدم التمييــز .وشــدد المســاهمون أن المنطقــة
العربيــة بحاجــة إلــى إجــراء إصالحــات لتمكيــن النــاس بصــورة عادلــة ،مــع إيــاء االهتمــام الخــاص لضمــان المســاواة
للنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
كمــا أ ّكــد كل مــن مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق اإلنســان والشــبكة الموريتانيــة للعمــل االجتماعــي علــى ضــرورة
إعطــاء األولويــة للتعليــم فــي جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  .٢٠١٥وأ ّكــدت الشــبكة الموريتانيــة علــى ضــرورة التركيــز
علــى تحســين نوعيــة التعليــم « ،ألنــه ،فــي الماضــي ،حــدث تحســن ك ّمــي فــي التعليــم علــى حســاب الجــودة».
وفيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة أوضحــت شــبكة  ACINETأن نقــص المــوارد الماليــة الناجــم عــن الركــود االقتصــادي
ح ـ ّد مــن القــدرة علــى إنجــاز األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصحــة علــى المســتوى الوطنــي ،ممــا ّ
يؤثــر بشــكل
خــاص علــى الفقــراء والمهمشــين .وتماشــيا ً مــع هــذه المالحظــةّ ،
حثــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة
علــى قيــام جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥بمعالجــة قضايــا مثــل الصحــة والتعليــم ،مــن خــال تعزيــز سياســات
اقتصاديــة وطنيــة ودوليــة مســؤولة تعــزز اإلنصــاف.
كمــا قامــت جملــة مــن شــبكات المجتمــع المدنــي المشــاركة ،بمــا فيهــا المنبــر التونســي للحقــوق االقتصديــة واالجتماعيــة،
معلومــات حقــوق اإلنســان ،ACINET ،اتحــاد المقعديــن اللبنانييــن ،وشــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية ،بتســليط
الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لمعالجــة البطالــة فــي المنطقــة العربيــة .وأوضحــت شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية
أن  ٪٢٥مــن النــاس فــي فلســطين عاطلــون عــن العمــل ،وترتفــع هــذه النســبة فــي غــزة إلــى  .٪٤٠كمــا ش ـ ّددت شــبكة
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى أهميــة أن يقــوم جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  ،٢٠١٥بتعزيــز برنامــج
العمــل الالئــق الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة ،كمــا دعــت إلــى خلــق وظائــف مســتدامة وكريمــة ،3باإلضافــة إلــى
ضمــان الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة لجميــع المواطنيــن.
مشــيراً إلــى أن  ٪١٠مــن ســكان العالــم يعيشــون مــع اإلعاقــة ،وحيــث  ٪٨٣منهــم عاطلــون عــن العمــل ،حــث اتحــاد
المقعديــن اللبنانييــن جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥علــى المضــي قدمـا ً فــي «الحــق فــي العمــل ضمــن حيــاة كريمــة
للجميــع» ،وقــام بدعــوة جميــع الــدول األعضــاء علــى التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وشـ ّدد اتحــاد المقعديــن اللبنانييــن علــى أهــداف التنميــة ال تتحقــق مــا لــم يتــم تحقيقهــا للجميــع ،وبالتالــي يجــب علــى جــدول
أعمــال مــا بعــد  ٢٠١٥تعميــم حقــوق األشــخاص المتعايشــين مــع اإلعاقــة علــى مــدى إطــار التنميــة.
كمــا أضــاء عــدد مــن المنظمــات علــى الحاجــة لتعميــم حقــوق المــرأة علــى مــدى اإلطــار المتعلّــق بالتنميــة .ونقلــت
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تدابري زيادة الوظائف تم تفصيلها يف القسم األول من هذا التقرير.

الجندريــة وتمكيــن المــرأة مــع عــدد مــن الــوزرارات ،لإلســهام فــي تعزيــز المفاهيــم المؤسســية حــول هــذه القضايــا .وهــذا
أمــر بالــغ األهميــة ،كمــا أوضحــت الشــبكة الموريتانيــة للعمــل االجتماعــي ،ألن الفقــر ّ
يؤثــر بشــكل أكبــر علــى النســاء.
د) إلزام قطاع الشركات باحترام حقوق اإلنسان
الحــظ شــبكات المجتمــع المدنــي أن تقاريــر الفريــق رفيــع المســتوى ( ،)HLPوتلــك المق ّدمــة مــن شــبكة حلــول التنميــة
المســتدامة ( ،)SDSNومؤسســة «الميثــاق العالمــي» ( )Compact Globalتعــزز الــدور المتزايــد لقطــاع الشــركات
فــي التنميــة .ومــع ذلــك ،الحــظ المشــاركون أن معاييــر األداء للقطــاع الخــاص لــم يــرد ذكرهــا فــي أي مــن التقاريــر.
وأكــدت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة أن المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان توفيــر هــذه الشــروط،
ولفتــت إلــى «المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان :تنفيــذ إطــار األمــم المتحــدة
المعنــون «الحمايــة واالحتــرام واالنتصــاف» ،والتــي تــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة
عــام  .٢٠١١وحثــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى تحويــل هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلــى
التزامــات دوليــة ملزمــة وإشــراف األمــم المتحــدة علــى أنشــطة القطــاع الخــاص ،بمــا فــي ذلــك الشــركات عبــر الوطنيــة،
لضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان.
ســتتم مناقشــة هــذه النقطــة بمزيــد مــن التفاصيــل فــي القســم الرابــع مــن التقريــر ،جنبــا إلــى جنــب مــع االلتزامــات خــارج
األراضــي للــدول األعضــاء ،المنصــوص عليهــا فــي مبــادئ معاهــدة ماســتريخت حــول االلتزامــات الخارجيــة فــي مجــال
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

 )٣ضمان التوزيع العادل واالستخدام اآلمن للموارد الطبيعية
كمــا هــو الحــال مــع آســيا ،أمريــكا الالتينيــة ،أمريــكا الشــمالية ،وأفريقيــا ،يواجــه المشــاركون مــن المنطقــة العربيــة تحديات
متعلّقــة بالمــوارد الطبيعيــة فــي مجــاالت الزراعــة ،والصناعــات االســتخراجية ،والطاقــة ،باإلضافــة إلــى النقــص الحــاد
فــي الميــاه .وقــد دعــا المشــاركون إلــى اتبــاع نهــج مماثــل لمعالجــة القضايــا الرئيســية فــي هــذه القطاعــات ،بمــا فــي ذلــك:
أ) السيادة الغذائية :حق ومفتاح للزراعة المستدامة
ب) خفض الضغوط على الموارد الطبيعية
ج) التحول من الوقود األحفوري إلى الطاقة المتجددة

أ) السيادة الغذائية :حق ومفتاح للزراعة المستدامة
أشــارت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة أن الــدول العربيــة شــهدت فــي اآلونــة األخيــرة تزايــداً لنســبة
الفقــر بيــن ســكان الريــف ،الذيــن غالبـا ً مــا يعتمــدون فــي ســبل العيــش علــى الزراعــة .هــذا وتتــم إعاقــة إدارة المــوارد عــن
طريــق االســتيالء علــى األراضــي ،والرعــي الجائــر ،واالســتغالل المفــرط للمــوارد المائيــة واألراضــي ،وإزالــة الغابــات.
أمــا الزيــادة الســريعة فــي عــدد الســكان وأنمــاط االســتهالك فقــد أ ّدت إلــى زيــادة الطلــب علــى الغــذاء وســارعت فــي تدهــور
األراضــي .هــذه العوامــل تشـ ّكل ضغوطــات علــى قــدرة المنطقــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وتأميــن الحقــوق األساســية
للســكان األكثــر عرضــة.
إن معظــم الــدول العربيــة هــي مســتورد صــاف للغــذاء ،وتصــرف مخصصــات كبيــرة فــي الميزانيــة لتغطيــة فواتيــر
الــواردات ،بــدالً مــن االســتثمار وتعزيــز اإلنتــاج الزراعــي الوطنــي .ويتــم تقييــد وصــول المزارعيــن إلــى البــذور علــى
نحــو متزايــد ،بســبب تو ّســع ســيطرة الشــركات فــي هــذا المجــال .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الميــاه  -كواحــدة مــن أكثــر
المــوارد اســتراتيجية فــي المنطقــة وأكثرهــا نــدرة  -تتعــرّ ض لضغــط كبيــر ،بســبب تدهــور حالــة مــوارد الميــاه .وهــذا،
بــدوره ،يهــدد النظــم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي ،ويــؤدي إلــى تدهــور التربــة ،ويزيــد مــن حــدة التحديــات التــي
تواجــه القطــاع الزراعــي ،ويؤثــر علــى االقتصــاد بأكملــه.
ونظــرا لهــذه التحديــات وتفاقمهــا ،بســبب غيــاب أو ضعــف السياســات التــي ّ
تؤطــر وتدعــم االســتثمار فــي الزراعــة
وإنتــاج األغذيــة ،أشــارت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة إلــى األخطــار التــي مــا زالــت تعتــرض األمــن
الغذائــي والســيادة الغذائيــة فــي المنطقــة .لذلــك ،مــن الضــروري النظــر فــي االتفاقيــات التجاريــة واالســتثمارية التــي تؤثــر
فــي األراضــي واإلنتــاج الزراعــي ،بمــا فــي ذلــك المصادقــة علــى اقتــراح تخزيــن الغــذاء والدعــم الغذائــي الــذي اقترحتــه
مجموعــة الـــ ٣٣مــن الــدول الناميــة إلــى منظمــة التجــارة العالميــة ،الداعــي لوضــع قواعــد جديــدة بشــأن التخزيــن العــام
ألغــراض األمــن الغذائــي وحــول المســاعدات الغذائيــة المحليــة ،فض ـاً عــن ســن التشــريعات الوطنيــة بشــأن اســتخدام
الميــاه ،وذلــك بهــدف االتجــاه نحــو حمايــة حقــوق صغــار المزارعيــن ،وتعزيــز اإلنتــاج الوطنــي المســتدام ،والحــد مــن
نطــاق اســتيالء القطــاع الخــاص علــى األراضــي وســيطرتها علــى األراضــي الزراعيــة.
وقــد ر ّكــز الفضــاء الجمعــوي علــى أهميــة تنويــع األنشــطة االقتصاديــة ،مشــدداً علــى أهميــة إعــادة بنــاء القطــاع الزراعــي
واالســتثمار فيــه محلي ـا ً كوســيلة لمعالجــة مســألة الســيادة الغذائيــة وتحديــات األمــن الغذائــي .وأشــارت المنظمــة إلــى أن
مثــل هــذا التحــول يعتمــد علــى تعزيــز دور الدولــة فــي تصميــم وتنفيــذ السياســات اإلنتاجيــة ،بالتــوازي مــع بنــاء اإلنتاجيــة
فــي القطاعــات األخــرى.

ب) خفض الضغوط على الموارد الطبيعية
يتــم توزيــع المــوارد الطبيعيــة ،وخاصــة الميــاه ،بشــكل غيــر متســاو فــي الــدول العربيــة ،مــع بعــض وجــود بعــض المناطق
الريفيــة التــي تفتقــر إلــى الوصــول إلــى خدمــات الميــاه وميــاه الشــرب النظيفــة؛ وتتكــرر نفــس المشــكلة مــع الطاقــة فــي
بعــض المناطــق التــي تفتقــر إلــى خدمــات الكهربــاء .هــذا وتربــط شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة هــذه

القضايــا بعديــد مــن المشــاكل الهيكليــة التــي تواجههــا المنطقــة العربيــة ،والتــي تشــمل الفســاد ،والعقبــات البيروقراطيــة،
والتخطيــط غيــر فعالــة ،وضعــف البنيــة التحتيــة ،وهــي قضايــا تحتــاج إلــى معالجــة ســريعة ،وخاصــة بالنســبة للميــاه،
باإلضافــة إلــى مســألة النقــص حــاد فــي المــوارد .أمــا فــي البلــدان التــي تو ّفــر الدعــم للميــاه ،أشــارت شــبكة المنظمــات
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة إلــى افتقــار النــاس للوعــي حــول أهميــة اإلدارة الجيــدة للمــوارد المائيــة ،ممــا يــؤدي إلــى
اســتهالك غيــر مبــرر بشــكل يومــي.
القيــام بمشــاريع تحليــة الميــاه واالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة بطريقــة شــفافة ومراقبتهــا ،يمكــن أن ّ
يمثــل خيــاراً قاب ـاً
للتطبيــق ،فــي حــال اتخــاذ التدابيــر المناســبة ،بمــا فــي ذلــك دراســات تقييــم األثــر ،لمواجهــة أي آثــار ســلبية .ويجــب إجــراء
تقييــم شــامل للظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة لمشــاريع التنميــة فــي المنطقــة.
وفعـاً ،تقــوم دول الخليــج العربيــة بتحليــة الميــاه علــى نطــاق واســع ،لكــن مــا تــزال هنــاك حاجــة لتحســين البنيــة التحتيــة
وتقييــم األثــر البيئــي ،كمــا أضافــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة .وبالرغــم مــن أن التحليــة تزيــد مــن
توافــر الميــاه ،لكنهــا تــؤ ّدي إلــى آثــار بيئيــة ســلبية ،كتصريــف الكيماويــات وإطــاق ملوّ ثــات الهــواء .4وفــي منطقــة البحــر
األبيــض المتوســط ،بشــكل عــام ،هنــاك فــرص ج ّيــدة للشــراكات والتعــاون اإلقليمــي مــن أجــل تعزيــز مجــال تحليــة الميــاه
ورفــع فعاليــة مشــاريع إدارة الميــاه .وتحتــاج الخطــط اإلقليميــة أيض ـا ً إلــى التعزيــز ،بمــا فــي ذلــك خطــة عمــل البحــر
المتوســط الموقعــة برعايــة برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ( ،)UNEPوالــذي تط ّبــق حاليـا ً فــي  ٢١بلــداً ،وتتنــاول مســألة
التدهــور البيئــي فــي البحــر األبيــض المتوســط ،وتدعــم الخطــط اإلقليميــة والوطنيــة مــع التركيــز علــى التنميــة المســتدامة.5
وشــدد المســاهمون علــى االعتــراف المتزايــد بالميــاه كمصــدر محتمــل للصــراع ،فــي ظــل تفاقــم التوتــرات بيــن بعــض
الــدول العربيــة وجيرانهــا علــى المــوارد .وأ ّكــدت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى أن قضايــا الميــاه
العابــرة للحــدود تو ّفــر الفرصــة للبلــدان للتعــاون مــن أجــل التوزيــع العــادل للمــوارد والتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة -
وتقليــل النزاعــات حــول الوصــول للميــاه.

ج) التحول من الوقود األحفوري إلى الطاقة المتجددة
بالنســبة للطاقــة المتجــددة ،شــدد المشــاركون علــى ضــرورة التصــ ّدي لتغيــر المنــاخ مــن خــال السياســات الوطنيــة
واالســتفادة مــن اإلمكانــات الكبــرى التــي تتمتــع بهــا المنطقــة العربيــة فيمــا يتعلّــق بالطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح .وعلــى
الرغــم مــن التــزام العديــد مــن الــدول العربيــة بالحــد مــن اســتخدام الطاقــة مــن الوقــود األحفــوري ،والتحــول تدريجيـا ً إلــى
اســتخدام الطاقــة المتجــددة خــال مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة الــذي عقــد فــي جوهانســبرغ فــي عــام ،٢٠٠٢
فقــد أعــرب المشــاركون عــن أســفهم علــى قلّــة الجهــود التــي تــم بذلهــا فــي هــذا الصــدد .وهنــاك إجمــاع متزايــد فــي
المنطقــة علــى أنــه لــم يعــد مــن الممكــن االعتمــاد علــى اســتغالل مصــادر االســتخراجية ،بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز ،ال
ســيما فــي ضــوء زيــادة عــدد المشــاريع كثيفــة االســتهالك للطاقــة المكلفــة ،مثــل تحليــة ميــاه البحــر .كمــا أشــار المســاهمون
إلــى المشــاريع القائمــة حاليـا ً فــي المنطقــة العربيــة ،بمــا فــي ذلــك محطــة ورززات لتوليــد الطاقــة الشمســية بطاقــة ١٦٠
ميغــاواط فــي المغــرب ،6والتــي مــن المقــرر أن ُتســكتمل بحلــول عــام  ،٢٠١٥ويمكــن اعتبارهــا خطــوة محوريــة فــي
«خطــة الطاقــة الشمســية األورومتوســطية» .ويقــوم المشــروع مــن خــال التعــاون مــا بيــن بنــك االســتثمار األوروبــي
( ،)EIBوالوكالــة الفرنســية للتنميــة ،والبنــك الدولــي ،والمفوضيــة األوروبيــة ،والبنــك األفريقــي للتنميــة تــم التعــاون فــي
هــذا المشــروع ،وقــد أشــارت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة إلــى أنــه ســيتمتنفيذ هــذا المشــروع الضخــم
مــن دون إجــراء (أو نشــر) تقييــم شــامل الســتدامته أو آثــاره االجتماعيــة.
كمــا وشــددت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة علــى أن «عيــوب نمــوذج التنميــة الســائد» تحتــاج إلــى
معالجــة ،والقيــام بالتعديــات المتعلقــة بذلــك ،وهــذا للتم ّكــن مــن ترجمــة الهــدف العالمــي الصريــح المتعلّــق بتطويــر
احتياجــات الطاقــة المســتدامة بشــكل ملمــوس علــى أرض الواقــع .وعلــى ســبيل المثــال ،أشــار المركــز المصــري للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة إلــى أن بنــوك التنميــة المتعــددة األطــراف ( )MDBsالتــي تعمــل ضمــن شــراكة دوفيــل مــع
الــدول العربيــة التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة  -وهــي شــراكة دوليــة بيــن الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة ( )IFIsأطلقتهــا
مجموعــة الثمانيــة  -قــد وافقــت هــذا العــام علــى تمويــل شــركة «كويــت انرجــي» علــى مشــروع جديــد للتنقيــب عــن النفــط
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فــي مصــر .وأكــد المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى أنــه يتــم القيــام باســتثمارات ضخمــة جديــدة
فــي مجــال اســتخراج الوقــود األحفــوري فــي المنطقــة باســم التنميــة ،ولكــن هــذا يتعــارض مــع األهــداف الدوليــة المُعلنــة
حــول التوجّ ــه نحــو الطاقــة النظيفــة والمتجــددة.
ويمكــن للتحــول إلــى الطاقــة المتجــددة أن يســاعد البلــدان العربيــة علــى االنتقــال مــن «الدولــة الريعيــة» نحــو نمــوذج
أفضــل مــن «الدولــة التنمويــة» ،مــن خــال تقليــل الضغــط علــى المــوارد االســتخراجية مثــل النفــط والغــاز ،والتــي يتــم
اســتغاللها مــن قبــل حفنــة مــن النخــب .وأضــاف المشــاركون أن االســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة يحتــوي أيض ـا ً علــى
إمكانــات كبيــرة لخلــق فــرص العمــل.
االبتعــاد عــن نمــوذج «الدولــة الريعيــة» يتطلــب اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة ومســتدامة  -مــع أخــذ جميــع القطاعــات بعيــن
االعتبــار  -علــى أســاس االســتخدام المعقــول للمــوارد الوطنيــة .وأ ّكــدت الشــبكات المســاهمة علــى ضــرورة تصــور وتنفيــذ
هــذا التوجّ ــه كجــزء مــن جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد .٢٠١٥

 )٤إرساء الحكم التشاركي ووالمساءلة والشفافية
اقترحــت شــبكات المجتمــع المدنــي العربــي ،مــن خــال إعــان المجتمــع المدنــي ،أن يعتمــد إطــار مــا بعــد  ٢٠١٥علــى
«عقــد اجتماعــي جديــد بيــن المواطنيــن والدولــة ،علــى أســاس إطــار حقــوق اإلنســان وحمايــة المواطنــة» .وقــد لحظــت
ورقــة النقــاش أن المجتمــع المدنــي العربــي «يخــوض بالفعــل مهمــة صعبــة ،متمثلــة فــي التفــاوض علــى نظــام سياســي
جديــد يقــوم علــى عقــد اجتماعــي متجــدد مرتكــز علــى المبــادئ الدســتورية الســليمة ،والمؤسســات الديمقراطيــة ،والعدالــة
االجتماعيــة ،والحريــة ،وحقــوق اإلنســان» .وأشــارت الورقــة إلــى أن هــذه العمليــة ،تجــري فــي ســياق مــن «تزايــد
العنــف ،وانعــدام األمــن ،وصعــود التطــرف ،وإحبــاط وتعــب المواطنيــن مــن الفتــرة االنتقاليــة التــي بالــكاد قــد بــدأت ،كمــا
يتــم تقويضهــا مــن خــال التوقعــات االقتصاديــة الصعبــة علــى المــدى القصيــر فــي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة،
وبالتالــي القليــل مــن الفوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى المــدى القصيــر».
لوضــع عقــد اجتماعــي جديــد فــي ظــل هــذه الظــروف ،مــن الضــروري إرســاء الحكــم القائــم علــى المشــاركة والمســاءلة
والشــفافية .وفــي ضــوء تحليــل القســم األول ،أصــرت شــبكات المجتمــع المدنــي العربــي علــى قيــام المؤسســات الدوليــة
بالتنفيــذ الكامــل لهــذه الممارســات .وأ ّكــد المســاهمون أن انعــدام المســاءلة والعجــز الديمقراطــي فــي المؤسســات الدوليــة
الرئيســية ،فض ـاً عــن التراخــي فــي تنظيــم الشــركات عبــر الوطنيــة ،ســاهمت بشــكل كبيــر فــي إنتــاج عيــوب نمــوذج
التنميــة الســائد .وقــد أعطــت شــبكات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة األولويــة لألبعــاد التاليــة مــن الحكــم القائــم
علــى المشــاركة والمســاءلة والشــفافية:
أ .آليات المساءلة القائمة على حقوق اإلنسان
ب .المساءلة في إطار الحاكمية المالية واالقتصادية
ج .المساءلة حول االلتزامات خارج أراضي الدولة
د .التزامات ملزمة للشركات
هـ .الحكم الوطني التشاركي والقابل للمساءلة
و .تحديد األولويات والمقاييس لما بعد  ٢٠١٥من األسفل إلى األعلى

 .١آليات المساءلة القائمة على حقوق اإلنسان
مــن خــال تحديــد الحاجــة إلــى تصحيــح غيــاب آليــات المســاءلة المجديــة فــي إطــار األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ،اقتــرح
إعــان المجتمــع المدنــي أن تكــون العمليــات واآلليــات الدوليــة للمراقبــة والمســاءلة فــي إطــار مــا بعــد  ٢٠١٥راســخة
فــي الصكــوك الدوليــة القائمــة لحقــوق اإلنســان ،كمــا تــم نقاشــه فــي القســم الثانــي .وبشــكل أكثــر تحديــداً ،اقترحــت شــبكة
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة أن «إطــار المســارات واآلليــات الحكوميــة للرصــد والمســاءلة القائــم علــى
حقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك االســتعراض الــدوري الشــامل ( )UPRلمجلــس حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة
واآلليــات المدرجــة ضمــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،ينبغــي دمجــه فــي آليــات المســاءلة» لإلطــار الجديــد لمــا بعــد ،٢٠١٥
«مــع أخــذ االســتعراض الــدوري الشــامل بعيــن االعتبــار واالســتثمار فيــه وإصالحــه وتعزيــزه».

 .٢المساءلة في إطار الحاكمية المالية واالقتصادية
وفــي ظــل األزمــة االقتصاديــة العالميــة ،يقــول إعــان المجتمــع المدنــي أنــه يجــب علــى إصــاح الحوكمــة العالميــة أن
تكــون أولويــة فــي جــدول أعمــال مــا بعــد « ،٢٠١٥مــن أجــل جعلهــا أكثــر شــفافية وديمقراطيــة وتشــاركية .وهــذا يتطلــب
إعــادة النظــر فــي اإلطــار العالمــي لسياســات االقتصــاد الكلــي ،بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلّقــة بمؤسســات بريتــون وودز ،البنــك
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي» .كمــا الحظــت شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية أنــه ليــس مــن الممكــن الحديــث عــن
«شــراكة عالميــة متســاوية» فــي ظــروف يكــون فيهــا لــدول الجنــوب الــدور ضعيــف والصــوت الخافــت جــداً فــي إدارة
مؤسســات بريتــون وودز .وأشــار المنتــدى المدنــي الوطنــي إلــى أن نقــاط الضعــف فــي مســألة الحاكميــة العالميــة ُتخضــع
أطــر التنميــة العالميــة لضغــوط سياســية وانتقائيــة فــي التمويــل مــن قبــل الجهــات الفاعلــة األقــوى.
انعــدام الشــفافية فــي إدارة الشــؤون االقتصاديــة والماليــة هــي القضيــة الرئيســية ،وفقـا ً للمشــاركين .فعلــى ســبيل المثــال،
الحــظ المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة أن شــروط مفاوضــات القــروض مــع صنــدوق النقــد الدولــي
«ال يتــم نشــرها علنــا ً أو االضطــاع بهــا بطريقــة شــفافة» .وقــد وصفــت هــذه شــبكة المجتمــع المدنــي هــذه الخطــة
االقتصاديــة الوطنيــة التــي قُدمــت إلــى صنــدوق النقــد الدولــي مــن قبــل واحــدة مــن أكبــر دول المنطقــة «لــم يتــم إتاحتهــا
للجمهــور إال عندمــا أقامــت منظمــات المجتمــع المدنــي برفــع قضيــة أمــام المحكمــة اإلداريــة الوطنيــة مطالبــة بالشــفافية
فــي الشــروط والمفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي» .وبعــد إتاحتهــا للجمهــور فــي نهايــة المطــاف ،تب ّيــن أن الخطــة
الوطنيــة «عكســت التوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة التــي جــاءت فــي التقريــر المــادة الرابعــة التشــاوري لصنــدوق
النقــد الدولــي» ،الــذي صــدر قبــل الثــورة فــي ذلــك البلــد ،والــذي شــملت التوصيــات التــي مــن شــأنها زيــادة األعبــاء
االقتصاديــة علــى المواطنيــن العادييــن والمواطنيــن الفقــراء بالتحديــد.
ويقــول إعــان المجتمــع المدنــي« :تهــدف دمقرطــة الحكــم العالمــي إلــى تعزيــز مشــاركة البلــدان الناميــة فــي صنــع القــرار
وتعزيــز المســاءلة المتبادلــة والوصــول إلــى المعلومــات بكفــاءة وفعاليــة .وينبغــي أن يســتند الحكــم العالمــي الديمقراطــي
علــى المبــادئ األساســية للمشــاركة المتســاوية وعلــى المســؤولية المشــتركة ولكــن المتباينــة».
واقترحــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة تعزيــز آليــات المســاءلة الدوليــة لحقــوق اإلنســان «كأدوات
لإلشــراف علــى عمليــة صنــع السياســات االقتصاديــة الوطنيــة والدوليــة» .وهــذا مــن شــأنه أن يكــون بمثابــة خطــوة
نحــو «ترســيخ مقاربــة حقــوق اإلنســان كإطــار لتصميــم ورصــد وتقييــم النظــم االقتصاديــة والماليــة (تشــمل السياســات
والمؤسســات) علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي».

ج .المساءلة حول االلتزامات خارج أراضي الدولة
وقــد جــاءت مقترحــات تطبيــق «االلتزامــات خــارج األراضــي» فــي مجــاالت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
مرتبطــة بشــكل وثيــق بالمســاءلة فــي اإلدارة االقتصاديــة العالميــة .فبالرغــم مــن أن احتــرام وحمايــة وتعزيــز الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى المســتوى الدولــي هــي واجــب علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة ،تميــل
الكثيــر مــن الحكومــات ،وخاصــة فــي البلــدان المتقدمــة ،لتفســير التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان
وتطبيقاتهــا داخــل حدودهــا فقــط .وأشــارت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة إلــى مبــادئ ماســتريخت حــول
االلتزامــات الخارجيــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،التــي تحــدد االلتزامــات خــارج أراضــي
الــدول علــى أســاس القانــون الدولــي القائــم لحقــوق اإلنســان .باإلضافــة إلــى «التــزام تجنــب التســبب فــي الضــرر» ،وتنــص
هــذه المبــادئ أيضــا علــى مــا يلــي:
 .١٥التزامات الدول كأعضاء في المنظمات الدولية:
بصفتهــا عضــو فــي منظمــة دوليــة ،فــإن الدولــة مســؤولة عــن ســلوكها فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق
اإلنســان داخــل وخــارج أراضيهــا .وينبغــي علــى الدولــة التــي تنقــل مســؤوليتها أو تشــارك فــي منظمــة دوليــة
اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة لضمــان أن المنظمــة ذات الصلــة تعمــل بشــكل ي ّتســق وااللتزامــات الدوليــة لتلــك
الدولــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

 .١٧االتفاقيات الدولية
ّ
علــى الــدول تفصيــل وتفســير وتطبيــق االتفاقــات والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة علــى نحــو يتســق والتزاماتهــا
فــي مجــال حقــوق اإلنســان .وتشــمل هــذه االلتزامــات تلــك المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة واالســتثمار والتمويــل
والضرائــب وحمايــة البيئــة والتعــاون اإلنمائــي واألمــن.
وتقــوم مبــادئ ماســتريخت أيض ـا ً بتفصيــل األحــكام األخــرى للمســاءلة والعــاج الف ّعــال النتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.

د .التزامات ملزمة للشركات
كمــا ُذكــر فــي القســم الثانــي ،ســلّطت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة الضــوء علــى أن مختلــف
مقترحــات «الشــراكة مــن أجــل التنميــة» فــي مناقشــات مــا بعــد  ،٢٠١٥تقــوم بإبــراز دور قطــاع الشــركات ،حيــث يتــم
تشــجيع الشــركات الكبــرى لالســتثمار فــي أولويــات التنميــة ،مثــل الغــذاء والميــاه والطاقــة .لكــن هــذا النــوع مــن «نقــل
المســؤوليات» مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص يتــم تأطيــره من خــال «االلتزامــات الطوعية» أو مبادرات «حســن
النيــة» .وال تقــدم تقاريــر الفريــق رفيــع المســتوى ( ،)HLPوشــبكة حلــول التنميــة المســتدامة ( ،)SDSNو»الميثــاق
العالمــي» ( )Compact Globalأي مقترحــات لمســاءلة الشــركات .وقــد أصــرت الشــبكة أن قطــاع الشــركات عليــه أن
يكــون مســؤوالً عــن أنشــطته اإلنمائيــة ،وهــذا ال يمكــن تحقيقــه إال مــن خــال تطبيــق االلتزامــات الملزمــة وآليات المســاءلة
القويــة ،مــع الرقابــة الصارمــة عليهــا.
وقــد دل المشــاركون علــى «المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان :تنفيــذ إطــار
األمــم المتحــدة المعنــون «الحمايــة واالحتــرام واالنتصــاف» ،والتــي تــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان فــي
األمــم المتحــدة عــام  ،٢٠١١ولكنهــم أشــاروا إلــى الحاجــة الســتكمالها مــن خــال إجــراءات نفــاذ .فهــذه المبــادئ التوجيهيــة
تؤ ّكــد بالفعــل علــى أن قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي يلــزم الــدول بـ»الحمايــة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن قبــل
طــرف ثالــث ،بمــا فــي ذلــك مؤسســات األعمــال» .كمــا تقــوم المبــادئ بتحديــد مــا يلــي:
قــد تقــوم الــدول بانتهــاك التزاماتهــا المتعلقــة بالقوانيــن الدوليــة لحقــوق اإلنســان...في حــال فشــلها فــي اتخــاذ
الخطــوات المناســبة لمنــع إســاءات الجهــات الخاصــة والتحقيــق فيهــا ومعاقبتهــا والتعويــض عنهــا .وبالرغــم مــن
امتــاك الــدول حــق تقديــر البــت بهــذه الخطــوات ،بشــكل عــام ،عليهــا النظــر فــي مجموعــة كاملــة مــن التدابيــر
الوقائيــة والعالجيــة المســموح بهــا ،بمــا فــي ذلــك السياســات والتشــريعات واللوائــح واألحــكام .ويتعيــن علــى
الــدول أيضـا ً واجــب حمايــة وتعزيــز ســيادة القانــون ،بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر لضمــان المســاواة أمــام القانــون،
والعــدل فــي تطبيقــه ،ومــن خــال النــص علــى المســاءلة الكافيــة ،واليقيــن القانونــي ،والشــفافية فــي اإلجــراءات
والقوانيــن( .صفحــة )٣
مــن خــال إشــارتها إلــى «تزايــد خطــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي المناطــق المتضــررة مــن النزاعــات»،
تضــع «المبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان» المســؤولية علــى الــدول أيضـا ً فــي «المســاعدة
علــى ضمــان أال تشــارك مؤسســات األعمــال العاملــة فــي هــذه الســياقات فــي مثــل هــذه االنتهــاكات» .وتشــمل التدابيــر
صــى بهــا التالــي:
المو ّ
(أ) فــي أقــرب مرحلــة ممكنــة ،إشــراك مؤسســات األعمــال لمســاعدتها علــى تحديــد ومنــع وتخفيــف المخاطــر
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي أنشــطتها وعالقاتهــا التجاريــة؛
(ب) تقديــم المســاعدة الكافيــة لمؤسســات األعمــال لتقييــم ومعالجــة مخاطــر االنتهــاكات المرتفعــة ،مــع إيــاء
االهتمــام الخــاص بــكل مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛
(ج) حرمــان مؤسســات األعمــال مــن الحصــول علــى الدعــم والخدمــات العامــة فــي حــال مشــاركتها فــي ارتــكاب
انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ورفضهــا التعــاون مــن أجــل معالجــة الوضــع؛
(د) وضمــان فعاليــة سياســاتها وتشــريعاتها ولوائحهــا وتدابيرهــا التنفيذيــة الحاليــة فــي التصــدي لخطــر التــورط
فــي أعمــال االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان( .الصفحــات )٩-٨

هـ .الحكم الوطني التشاركي والقابل للمساءلة
ناقــش المشــاركون مطــوال فــي العمليــة المعقــدة لتطويــر إدارة وطنيــة مبنيــة علــى المشــاركة والمســاءلة فــي الســياق غيــر
المســتقر سياســيا فــي المنطقــة .وذكــر مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق اإلنســان أنــه «علينــا إصــاح نظــام الحكــم
القائــم علــى المشــاركة لتحقيــق المزيــد مــن االســتقرار واألمــن السياســي وإعــداد المنطقــة لالنتقــال الــى مرحلــة جديــدة.
ويجــب علينــا تطويــر نظــم قويــة لمكافحــة الفســاد ،وتعزيــز الشــفافية وتكافــؤ الفــرص» .وأضــاف الفضــاء الجمعــوي،
«يجــب أن تكــون هنــاك مســاءلة مســتمرة .فــا يمكــن أن تتــرك المســاءلة للعمليــة االنتخابيــة وحدهــا ،حيــث علينــا أن
ننتظــر لمــدة خمــس أو ســت ســنوات لمســاءلة قادتنــا» .وبنــاء علــى ذلــك ،أكــد الفضــاء الجمعــوي علــى الحاجــة إلــى بلــورة
مفهوم»الحكــم القائــم علــى المشــاركة الديمقراطيــة» بشــكل يشــمل حــركات التضامــن ويســمح باســتجواب الحكومــات
بشــكل مســتمر للتمكــن مــن محاســبتها.
وأشــار إعــان المجتمــع المدنــي« :وبمــا أن االضطرابــات الشــعبية التــي اجتاحــت المــدن حــول العالــم ،فــإن المواطنيــن
والمواطنــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي يطالبــون بحقهــم فــي المشــاركة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار .وهــذا
يســتتبع االعتــراف بالمجتمــع المدنــي كشــريك رئيســي فــي تحديــد القضايــا والسياســات واألهــداف وتنفيــذ برامــج العمــل،
مــا يعنــي تعميــم العمليــات القائمــة علــى المشــاركة علــى مختلــف مســتويات صنــع السياســات ،بمــا فــي ذلــك توفيــر فــرص
الحصــول علــى المعلومــات وغيرهــا مــن القنــوات .لكــنْ  ،هــذا يعنــي القيــام بنفضــة شــاملة لنظــم الحكــم الحاليــة ،واعتمــاد
آليــات واضحــة لتنفيــذ السياســات ،مــع وضــع معالــم محــددة لقياســها وإنجازهــا ،لتكــون جــزءاً مــن إطــار التنميــة الجديــد».
وفــي ظــل ظــروف الالاســتقرار االجتماعــي التــي تســود فــي أرجــاء المنطقــة ،يدعــو إعــان المجتمــع المدنــي لتنفيــذ
«آليــات العدالــة االنتقاليــة» للحفــاظ علــى التماســك االجتماعــي عنــد الحاجــة.

و .تحديد األولويات والمقاييس لما بعد  ٥١٠٢من األسفل إلى األعلى
ودعــا إعــان المجتمــع المدنــي لمقاربــة «مــن األســفل إلــى األعلــى» لتأطيــر جــدول أعمــال مــا بعــد  ،٢٠١٥قائـاً« :يجــب
علــى مســار مــا بعــد  ٢٠١٥أن يكــون عمليــة تشــاركية ،متعــددة األطــراف ،وشــاملة لجميــع المعنييــن فــي تعزيــز التنميــة.
كمــا علــى البلــدان الناميــة فــي الجنــوب أن تنخــرط عمليـا ً فــي المســار مثلهــا مثــل الــدول الصناعيــة» .وبالرغــم مــن كــون
العمليــة تجــري مــا بيــن الحكومــات ،أشــار اإلعــان إلــى وجــوب أن يشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة« ،وأن يســتجيب
لمطالــب المجتمــع المدنــي بطريقــة ســليمة وشــاملة».
ودعــا عديــد مــن المشــاركين إلــى وضــع المؤشــرات التــي تذهــب أبعــد مــن المقاييــس البســيطة للدخــل ،واعتمــاد مؤشــرات
نوعيــة ،بــدالً مــن االعتمــاد فقــط علــى المؤشــرات الكميــة .ونوّ هــت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة
بعمــل هيئــات حقــوق اإلنســان ومكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان المتعلّــق بالمؤشــرات والتفســيرات الرســمية مــن
قبــل المقرريــن الخاصيــن بصفتهــا نقــاط أساســية يجــب اعتمادهــا فــي تصميــم أهــداف التنميــة المســتدامة (.»)SDGs
ناقــش المشــاركون بعــض األهــداف والمؤشــرات المقترحــة فــي تقاريــر مــا بعــد  ،٢٠١٥مــع التركيــز علــى القيــود
المفروضــة علــى بعــض هــذه علــى المســتويات الوطنيــة .كمــا اقتــرح إعــان المجتمــع المدنــي «يجــب أن يتــم ذكــره
صراحــة أن إطــار التنميــة لمــا بعــد  ٢٠١٥يمثــل أهدافـا ً للعالــم ككل ،وهــو ليــس مقياسـا ً للتقــدم المحــرز فــي كل بلــد علــى
حــده ،ألن األهــداف الوطنيــة يجــب صياغتهــا محلي ـا ً مــع اســتخدام المعاييــر العالميــة كنقطــة مرجعيــة» .وأكمــل إعــان
المجتمــع المدنــي مــن خــال اقتــراح أن ير ّكــز جــدول أعمــال مــا بعــد  ٢٠١٥علــى العمليــات التشــاركية ،لوضــع واعتمــاد
جــداول األعمــال الوطنيــة اســتناداً إلــى األولويــات الوطنيــة وحقــوق اإلنســان .وهــذه العمليــات تأتــي «كنتيجــة لحــوار
وطنــي شــامل ،يتض ّمــن مجموعــات متنوعــة» فــي المجتمــع.

الملحق الثاني :المنهجية وموارد المعلومات

المنهجية
ً
أجــرى مكتــب االتصــال بالمنظمــات غيــر الحكوميــة التابــع لألمــم المتحــدة األمــم المتحــدة  ١٤مؤتمــرا عبــر األقمــار
الصناعيــة مــع شــبكات المجتمــع المدنــي اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ،مــن آســيا ،المحيــط الهــادئ ،أمريــكا الالتينيــة ،منطقــة
البحــر الكاريبــي ،أفريقيــا ،أوروبــا ،أمريــكا الشــمالية ،والــدول العربيــة .المكالمــات أجريــت بأربــع لغــات :العربيــة،
اإلنجليزيــة ،الفرنســية ،واإلســبانية .وقــد حصــل المشــاركون علــى مذ ّكــرة توجيهيــة قبــل اللقــاء .اســتمرت المؤتمــرات
عبــر األقمــار الصناعيــة بيــن الســاعتين إلــى الثــاث ســاعات لــكل منطقــة ،بتســهيل مــن مكتــب االتصــال بالمنظمــات غيــر
الحكوميــة التابــع لألمــم المتحــدة األمــم المتحــدة ،وشــارك فيهــا بمتوســطســبعة ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي كل
مكالمــة .وقــد انضــم مــا يقــارب  ١٠٠مــن شــبكات المجتمــع المدنــي اإلقليميــة إلــى هــذه المؤتمــرات ،وأرســل العديــد منهــا
مســاهمات مكتوبــة إضافيــة ،وقــد شــارك مــا مجموعــه  ١٠٠مــن شــبكات المجتمــع المدنــي اإلقليميــة فــي هــذه المؤتمــرات،
وقــ ّدم العديــد منهــم مســاهمات مكتوبــة تكميليــة .كمــا قامــت  ٢٠شــبكة مجتمــع مدنــي إقليميــة أخــرى لــم تتم ّكــن مــن
االنضمــام للمكالمــات بتقديــم مداخــات مكتوبــة .هــذا وتتعــاون شــبكات المجتمــع المدنــي اإلقليميــة والحــركات االجتماعيــة
الـــ ١٢٠المســاهمة فــي هــذا التشــاور مــع أكثــر مــن  ٣٠٠٠منظمــة وطنيــة ومجتمعيــة.
ويســتند هــذا التقريــر حــول توصيــات المجتمــع المدنــي اإلقليميــة علــى محاضــر المؤتمــرات ،فض ـاً عــن المســاهمات
المكتوبــة التــي وردت مــن الشــبكات اإلقليميــة عبــر صفحــة االنترنــت والبريــد اإللكترونــي .وتــم تحريــر المحاضــر قليـاً
إلزالــة التكــرار وجمــع تصريحــات كل مشــارك علــى حــدة ،بالرغــم مــن حصولهــا فــي أوقــات مختلفــة أثنــاء النقــاش .وقــد
تــم تبــادل هــذه النصــوص المحــررة مــع جميــع المشــاركين قبــل بــدء عمليــة كتابــة التقاريــر ،إلفســاح المجــال للمشــاركين
لضبــط و/أو تعديــل مدخالتهــم .ثــم تمــت ترجمــة النصــوص العربيــة واإلســبانية والفرنســية إلــى اللغــة اإلنكليزيــة.
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