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التوصيات

انعقــد االجتمــاع اإلقليمــي للمجتمــع المدنــي حــول التنميــة
المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة «أصــوات مــن المجتمــع
المدنــي تحضيــرا للمنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة
لعــام »2021عبــر تطبيــق الــزوم يومــي  25و 26أذار 2021
عشــية انعقــاد المنتــدى العربــي حــول التنميــة المســتدامة
الــذي تنظمــه اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا
بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة تحضيــرا للمنتــدى
السياســي رفيــع المســتوى.
نظمــت المنتــدى منصــة المجتمــع المدنــي حــول التنميــة
المســتدامة وهــي إطــار يتشــكل مــن شــبكات اقليميــة
لمتابعــة العمــل حــول التنميــة المســتدامة ومــدى التــزام
الــدول بتنفيــذ خطــة عمــل  2030وتضــم :شــبكة المنظمــات
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ،مركــز المــرأة العربيــة
للتدريــب والبحــوث (كوثــر( ،االتحــاد العربــي للنقابــات
العماليــة ،المنتــدى العربــي لإلعاقــة ،التحالــف الدولــي
للموئــل ،الشــبكة العربيــة لديمقراطيــة االنتخابــات ،الفــروع
العربيــة للشــفافية الدوليــة.
توزعــت أعمــال المنتــدى علــى خمــس جلســات تناولــت
المحــاور األساســية لخطــة عمــل  2030الخمســة :اإلنســان،
االزدهــار ،الشــراكة ،الكوكــب والســام مــع التأكيــد علــى
األهــداف االساســية التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة للعــام  ،2021الفقــر والجــوع والمســاواة
والعمــل الالئــق والمنــاخ .شــارك فــي جلســات المنتــدى
المدنــي  ،110-120وبنتيجــة المناقشــات التــي دارت علــى
مــدار يوميــن يمكــن اســتخالص التوصيــات العامــة التاليــة:
•أوال ضــرورة تحقيــق مــا يكــرره الرؤســاء وقــادة الــرأي
والمفكــرون والساســة حــول ضــرورة االنتقــال الــى
االقتصــاد المنتــج عبــر تعزيــز القطاعــات االنتاجيــة لبنــاء
اقتصــادات قويــة وقــادرة وخلــق فــرص عمــل الئــق،
ومواجهــة التحديــات التــي يفاقمهــا التدخــل الدولــي
واالنضمــام الــى النظــام االقتصــادي والمالــي والتجــاري
العالمــي مــن خــال تحقيــق التكامــل العربــي وتشــجيع
سالســل القيمــة لالنتــاج مــا يتطلــب المزيــد مــن
االنفتــاح السياســي وتعزيــز الحريــات العامــة وتعميــم
ثقافــة قبــول اآلخــر.

•ثانيــا ،ضــرورة تعزيــز البحــث العلمــي وتطويــر أدوات
تســاعد علــى االبتــكار الســيما فــي مجــال إنتــاج
التكنولوجيــا النظيفــة وتطويــر البنيــة التحتيــة لتعميــم
الرقمنــة تماشــيا مــع تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين
والتطــور التقنــي بشــكل ســريع والفــت.
وفي الختام صدرت عنه التوصيات التالية:

 .1التحديات السياقية لتحقيق التنمية
المستدامة
يواجــه العالــم تهديـ ًـدا مشــتركً ا لــم نشــهده مــن قبــل ،يتمثــل
باألزمــة الصحيــة ذات االنعكاســات الكارثيــة متعــددة األبعاد
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والبيئيــة .ترافقــت
هــذه االزمــة مــع إخفاق أخالقي لإلنســانية وضعــف التعاون
الدولــي فــي االســتجابة لمواجهــة األزمــة ،وقــد تجلــت
معالــم هــذا اإلخفــاق فــي توزيــع اللقــاح حيــث تــم إعــاء
المصالــح االقتصاديــة والتجاريــة والنزعــات القوميــة علــى
حســاب حقــوق النــاس بالحيــاة والصحــة ،وهــذا اإلخفــاق
األخالقــي هــو نتــاج عقــود مــن الممارســات التــي دمــرت
آليــات التضامــن الدولــي.
ففــي ظــل فشــل النظــام الدولــي ،يصعــب التفكيــر فــي
إمكانيــة تحقيــق األهــداف التنمويــة والتقــدم فــي أجنــدة
 2030للتنميــة المســتدامة مــا لــم يتــم اللجــوء الــى تغييــر
جــذري فــي المقاربــات وتحويــل فعلــي فــي المنهجيــات
المتبعــة .وعنــد النظــر إلــى معالــم تغيــر المنــاخ وأهــداف
التنميــة ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك الحــد بنســبة  ٪66مــن
االحتــرار العالمــي إلــى مــا دون درجتيــن مئويتيــن عــام ،2014
والهــدف  13مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030
واتفاقيــة باريــس والتــزام تمويــل المنــاخ فــي عــام 2020
ســنويا ،نــرى أننــا مــا زلنــا بعيديــن
بقيمــة  100مليــار دوالر
ً
جــدا مــن تحقيــق التزاماتنــا.
حتــى خطــة عــام  2030تقــر بالفشــل المســتمر للــدول فــي
أنجــز االلتزاماتهــا بالقواعــد اآلمــرة فــي القانــون النظــام
الدولييــن ،وبالتالــي« ،ويجــب علينــا أن نضاعــف جهودنــا مــن
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أجــل تســوية النزاعــات أو منــع نشــوبها ومــؤازرة البلــدان التــي
تمــر بمراحــل مــا بعــد النــزاع ،بوســائل منهــا كفالــة إشــراك
المــرأة فــي عمليــات بنــاء الســام وإرســاء دعائــم الدولــة.
وندعــو إلــى اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر واإلجــراءات الفعالــة،
طبقــا للقانــون الدولــي ،مــن أجــل إزالــة العقبــات التــي تحــول
دون تمــام إعمــال حــق تقريــر المصيــر بالنســبة للشــعوب
الرازحــة تحــت نيــر االســتعمار واالحتــال األجنبــي ،والتــي
مــا زالــت تؤثــر ســلبا فــي تنميتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة
1
وفــي بيئتهــا أيضــا».
ال تشــكل المنطقــة العربيــة اســتثناء عــن الواقــع العالمــي،
إذ أنهــا تشــهد منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان انتفاضــات
شــعبية ناتجــة بشــكل رئيســي عــن الالمســاواة المتعــددة
األبعــاد والتمييــز ضــد النســاء وإقصــاء الفئــات المهمشــة
وعــدم قدرتهــا علــى الوصــول إلــى احتياجاتهــا األساســية
فظــل النســبة األعلــى فــي العالــم مــن بطالــة الشــباب
وتصــرب الــرأس مــال فــي حيــن واحــد ،مــع تراجــع الحريــات
ّ
العامــة وضعــف ادوات المســاءلة والحوكمــة .جــاء الوبــاء
ليزيــد مــن أعبــاء األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة والسياســية ويكشــف عــن أشــكال عــدم المســاواة
االجتماعيــة واالقتصاديــة والصحيــة والسياســية ،ويظهــر
نقــاط ضعــف الهيــاكل االجتماعيــة فــي المنطقــة وعــدم
قــدرة حكوماتنــا علــى االســتجابة لهــذه التحديــات .وكمــا
يدفــع الوبــاء للتســاؤل عــن أداء دور الدولــة فــي إدارة
العالقــة مــع المواطنيــن والحاجــة الــى إعــادة النظــر فيــه
ليكــون أكثــر فاعليــة ،مــع العلــم ان دولنــا تفتقــر الــى األدوات
الالزمــة للقيــام بهكــذا دور فاعــل ،مــا يبقــى الشــعوب عرضــة
للخطــر علــى مختلــف المســتويات .كانــت تأثيــرات تغيــر
المنــاخ قاســية فــي المنطقــة نتيجــة لالفتقــار إلــى إدارة
مســتدامة وعادلــة للمــوارد الطبيعيــة وارتفــاع درجــة الحــرارة
وتغيــر األنمــاط الموســمية والتغييــر فــي المناطــق الزراعيــة؛
وفقــدان التنــوع البيولوجــي والتلــوث باالضافــة الــى تدهــور
النظــم البيئيــة ،وزيــادة تبخــر الميــاه واســتهالكها .وفــي
الوقــت نفســه ،مــن المتوقــع أن تفقــد منطقتنــا العديــد مــن
مدنهــا وأراضيهــا المنتجــة فــي ظــل ارتفــاع منســوب ميــاه
البحــار بحلــول نهايــة القــرن.
 1إقتباس من القرار :تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام
 21 ،2030تشرين األول  ،2015الفقرة A/RES/70/1 .35

التوصيات:
•التحــول الــى نمــوذج تنمــوي يقــوم علــى المقاربــة
الحقوقيــة وينتقــل مــن االقتصــادات الريعيــة غيــر
المنتجــة إلــى االقتصــادات الحقيقيــة المنتجــة
والتنافســية التــي ترتكــز الــى القطاعــات ذات القيمــة
المضافــة والتــي تولــد وظائــف كافيــة والئقــة كمــا
تؤمــن االســتدامة البيئيــة وتضمــن العدالــة فــي الفــرص
للجميــع ،مــع اعتمــاد سياســات إعــادة توزيــع الثــروات /
المداخيــل لعكــس أوجــه عــدم المســاواة واالســتقطاب
االجتماعــي والتهميــش .تتطلــب االســتجابة اآلنيــة
لألزمـ�ات إعـ�ادة تقييـ�م اقتصـ�اد الرعايـ�ة( (�care econo
 )myألولئــك الذيــن يقفــون فــي طليعــة الكفــاح :وعلــى
راســهم النســاء وأولئــك الذيــن يعملــون فــي وظائــف
تقديــم الرعايــة.
•إعــادة االعتبــار إلــى دور الدولــة المنظمــة والحاميــة
لحقــوق المواطنيــن والمســتثمرة فــي القطاعــات
االجتماعيــة بمــا يحقــق التــوازن بيــن دورهــا وســائر
أدوار الفاعليــن التنموييــن (القطــاع خــاص والمجتمــع
المدنــي بمختلــف مكوناتــه) ،وضمــان آليــات المســاءلة
والمحاســبة الفاعلــة لكافــة الجهــات التنمويــة تقــوم
علــى قيــم ومعاييــر حقــوق اإلنســان والشــفافية
والحوكمــة الديمقراطيــة.
•تعتبــر المناقشــات الجاريــة حــول بــراءات اختــراع اللقــاح
فــي منظمــة التجــارة العالميــة ،ومناقشــات الديــون
فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،ومناقشــات التنميــة
المســتدامة فــي المنتديــات اإلقليميــة مثــل المنتــدى
العربــي للتنميــة المســتدامة وعلــى المســتوى العالمــي
فــي منتــدى السياســات رفيــع المســتوى مهمــة جــدا
فــي رســم توجهــات التعــاون الدولــي .وعلــى الرغــم مــن
مواجهــة تقلــص المســاحة المدنيــة ،علــى المجتمــع
المدنــي واجــب مســاءلة الحكومــات واالنخــراط فــي
المســارات اإلقليميــة والعالميــة والتأثيــر بهــا.
•فــي موضــوع التغيــر المناخــي ،ال يكفــي تطويــر مشــاريع
البديلــة لمعالجــة آثــار تغيــر المنــاخ التــي تحقــق تقدمــا
محــدودا ،فهنــاك حاجــة إلــى اعتمــاد مقاربــة شــاملة
ومدمجــة لمعالجــة التحديــات علــى مســتوى الحكــم
وإدارة المــوارد وانمــاط جديــدة لإلنتــاج واالســتهالك.
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تغیــر المنــاخ وفقــدان التنــوع البيولوجــي
•أزمــات
ّ
والتلــوث ،هــي أزمــات ذاتیــة التأثیــر ،مترابطــة بشــكل
وثيــق ،و«تعـ ّـرض رفاهيــة األجيــال الحاليــة والمســتقبلية
لخطــر غیــر مقبــول» ،وبالتالــي هنــاك ضــرورة أن يتــم
التنســيق بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع
المدنــي لوقــف التدهــور البيئــي مــن خــال التحــول
الســريع للنظــم الرئیســیة ،بمــا فــي ذلك الطاقــة والمياه
والغــذاء ،حتــى يصبــح اســتخدامنا لألراضــي والمحيطــات
مســتداماً .

 .2سياسات محورها اإلنسان
كشــفت الجائحــة أوجهــاً عميقــة مــن عــدم المســاواة
وتفاوتــاً شــديداً فــي إمكانــات النُ ُظــم الصحيــة .وأظهــرت
التــأزم االقتصــادي واالجتماعــي المتمثــل بالفقــر واألميــة
وانكشــاف إلنعــدام األمــن الغذائــي وارتفــاع نســب البطالــة.
وتعــود أســباب الالمســاواة فــي المنطقــة الــى عــدم توفيــر
الفــرص المتكافئــة أمــام الجميــع نتيجــة الزبائنيــة ورأســمالية
المحاســيب وعــدم توزيــع المــوارد بصــورة عادلــة والســيطرة
عليهــا مــن قبــل القيــادات السياســية ،وغيــاب المحاســبة
والحوكمــة الرشــيدة ،وارتفاع نســب اإلنفــاق علــى التســلح
أكثــر مــن اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة أو التصنيــع أو
البنــى التحتيــة .أمــا الجائحــة فقــد شــكلت ســببا إضافيــا
لتعميــق الالمســاواة واإلقصــاء لفئــات عديــدة منهــا العمــال
األساســيين وغيــر الرســميين ،والمســاجين الذيــن عاشــوا
أوضاعــا قاســية خــال الجائحــة ،دون اتخــاذ االحتياطــات
المناســبة.
واعتمــدت المنطقــة العربيــة سياســات تــؤدي إلــى إقصــاء
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وحرمانهــم مــن حقوقهــم
االساســية ،وظهــر ذلــك خــال الجائحــة حيــث أن التدابيــر
الوقائيــة والتوعويــة لــم تكــن دامجــة ولــم تصــل المعلومــات
حــول االحتياطــات الواجــب اتخاذهــا لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة .كمــا كان هنــاك نقــص فــي اآلليــات التــي تشــمل
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي حالــة إصابتهــم بـــ كورونــا
لنقلهــم الــى المستشــفيات ،كمــا ان منصــات تســجيل اللقــاح
لــم تشــمل األشــخاص المعوقيــن فــي بعــض الــدول.
أمــا فيمــا يتعلــق بحقوق النســاء ،وأشــكال التمييــز المتعددة

تجاههــن ان فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة او
ّ
ضعــف المشــاركة السياســية باالضافــة الــى اشــكال عديــدة
مــن الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة ،فقــد جــاءت أزمــة كورونا
لتكشــف عــن عمــق هــذه الالمســاواة .وعكســت التقاريــر
الطوعيــة الوطنيــة بعــض التطـ ّـور النســبي والمتفــاوت فــي
مســار تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ،لكن
المقاربــات المتبعــة فــي التقاريــر ،والتــي تعكــس المقاربــات
فــي السياســات العامــة المتبعــة ،لــم تســتوف فعليــا شــروط
التنــاول المتكامــل والتحويلــي لقضيــة المســاواة بيــن
الجنســين .فانحصــر «التمكيــن» فــي تطويــر قــدرات النســاء
فــي مجــاالت محــددة وال يطــرح مــن منظــور تمكيــن النســاء
أي
مــن ممارســة حقوقهــن اإلنســانية بشــكل متكامــل دون ّ
تمييــز .تأتــي التحديــات التــي تشــير إليهــا التقاريــر محــدودة
وضيقــة ،وتتجنــب علــى ســبيل المثــال تقييــم التقــدم فــي
تأميــن الفــرص المتســاوية ،وتوفيــر شــروط العمــل الالئــق،
أو تحليــل النتائــج الفعليــة لتحســين التمثيــل البرلمانــي علــى
المســتوى التشــريعي وفــي الممارســة .ممــا يعكــس بشــكل
واضــح غيــاب المقاربــة الشــاملة والتحويليــة فــي تحقيــق
المســاواة الجندريــة فــي المنطقــة العربيــة.

التوصيات:
•اعتمــاد آليــات تشــاركية وتضمينيــة فــي رســم
السياســات والخطــط العامــة بالشــراكة مــع المجتمــع
المدنــي وممثليــن وممثــات عــن الفئــات المهمشــة،
بأمــس
وتخصيــص المســاعدات الطارئــة للذيــن هــم
ّ
الحاجــة إليهــا كأولويــة؛ وتنفيــذ سياســات تمنــع العنــف
بكافــة أشــكاله ،وتحديــداً العنــف والتمييــز ضــد النســاء
واإلقصــاء بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
•تطويــر السياســات الماليــة وادوات تمويــل التنميــة
وكذلــك اليــات رصــد االنفــاق االجتماعــي ممــا يضمــن
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للجميــع دون
اســتثناء.
•مراجعــة االســتراتيجيات الحاليــة للتعامــل مــع فيــروس
كورونــا مــن خــال:
•تضميــن كل مــا هــو ضــروري لجعــل هــذه المعلومــات
فــي متنــاول الجميــع ،وتحديــداً لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة،
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•اتخــاذ التدابيــر التــي تضمــن لهــم الحصــول علــى اللقــاح
والدعــم والحمايــة االجتماعيــة.
•اعتمــاد آليــة مرنــة ،مثــال العيــادة النقالــة للوصــول إلــى
الحــاالت التــي تواجــه صعوبــة فــي التنقــل،
•تطويــر سياســة حمايــة اجتماعيــة ذات التغطية الشــاملة
لمختلــف الفئــات االجتماعيــة والقطاعــات والمناطــق
بمــا يضمــن توفيــر ســلة الحقــوق المتكاملــة.
•إحــداث لجــان قطاعيــة فــي صلــب الــوزارات لمتابعــة
تنفيــذ المقاصــد ذات الصلــة بالمســاواة بيــن الجنســين
وتمكيــن المــرأة.
•اســتحداث وإقــرار سياســات وخطــط قريبــة وبعيــدة
المــدى ترمــي إلــى بنــاء نظــام اقتصــادي دامــج يتيــح
المشــاركة الفعالــة فــي ســوق العمــل والعمليــات
اإلنتاجيــة للجميــع وفــق األســس التــي تضمــن التوزيــع
العــادل لمــوارد البــاد ومقدراتهــا ،كذلــك ضمــان عدالــة
الوصــول إلــى فــرص التقــدم االقتصــادي وفتــح آفــاق
فــرص العمــل الالئــق للجميــع.
• اعتمــاد معاييــر إمكانيــة الوصول إلــى المباني والمرافق
والمعلومــات واللغــة الرقميــة ،كأحــد الشــروط التــي
تمنــح علــى أساســها األذونــات للترخيــص للمبانــي
والصناعــة واالســتيراد واإلنتــاج والخدمــات.

 .3السالم والحرية بعيدا عن الخوف
أدت الحــروب والنزاعــات فــي المنطقــة العربيــة الــى المزيــد
مــن االســتبداد وتوســع دور قــوى التســلط المحليــة
واإلقليميــة فــي اســتخدام القــوة المســلحة والعســكرية
وترافــق ذلــك مــع انتهــاكات فاضحــة لحقــوق اإلنســان،
وتنامــي خطــاب العصبيــات وتوســع اقتصاديــات النــزاع
والحــرب .فــي وقــت تعانــي دول المنطقة داخلياً وان بنســب
متفاوتــة مــن غيــاب العدالــة سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً
باإلضافــة إلــى اإلقصــاء والتهميــش الدولــي واإلقليمــي
للعديــد مــن الدول .وعلــى ســبيل المثــال فــي اليمــن ،يعتبــر
ضعــف التنميــة أحــد أســباب نشــوء النــزاع فــإن حجــم األزمــة
اإلنســانية يعكــس هشاشــة سياســات التنميــة ســابقاً  .ومــن
جهــة أخــرى ،أعــاق النــزاع جهــود التنميــة ومحــو أثر آخــر ٢٠
عــام مــن التنميــة .أمــا فــي فلســطين ،فــا تــزال سياســات
االحتــال االســرائيلي التوســعية والقمعيــة والتقســيمية

باالضافــة الــى الحصــار والســيطرة علــى المــوارد والحــدود
تعيــق جهــود التنميــة وتزيــد مــن مســتوى الالمســاواة فــي
المجتمــع الفلســطيني حيــث يــرزح معظمــه تحــت خــط الفقر.
تســتضيف المنطقــة العربيــة اكبــر عــدد مــن الالجئيــن فــي
العالــم ،معظمهــم متواجــد فــي بلــدان تعانــي فــي األصــل
مــن الهشاشــة وغيــاب الحوكمــة والحمايــة االجتماعيــة،
وكمــا يقطــن معظمهــم فــي مناطــق وجغرافيــا فقيــرة ممــا
يزيــد مــن حــدة التنافــس والتوتــر مــع المجتمعــات المضيفــة
ومــع بعضهــم البعــض.

التوصيات:
•تعزيــز المواطنــة والمشــاركة السياســية وتطويــر
المؤسســات العامــة بمــا يبلــور الرؤيــة المســتقبلية
لتحقيــق العدالــة واالزدهــار والســام .والقيــام
للحــد مــن تســييس
باإلصالحــات السياســية الضروريــة
ّ
الهويــة واثــارة العصبيــات واســتخدام خطــاب الكراهيــة
ورفــض االخــر /والعمــل علــى بنــاء أنظمــة شــاملة
وجامعــة لكافــة أطــراف المجتمــع توفــر العدالــة للجميــع
بمــا فيهــم الالجئيــن وتلغــي كل أشــكال التمييــز.
•تأميــن اإلغاثــة االنســانية للشــعوب التــي تعيــش فــي
ظــل النزاعــات المســلحة ،والســعي إلــى حــل النزاعــات
علــى أســس عادلــة تتبنــى حقــوق اإلنســان ،والتوصــل
إلــى اتفاقيــات لوقــف إطــاق النــار فــورا واالتفــاق
علــى توفيــر كافــة الشــروط السياســية واألمنيــة إلنهــاء
الحــروب ،الســيما بالنســبة الــى اليمــن وســوريا وليبيــا.
•تقييــد دور القــوى العســكرية واألمنيــة بالقــرارات
السياســية مــن جهــة ورأســمالية المحاســيب مــن جهــة
أخــرى وتغييــر المســار الدولــي واإلقليمــي القائــم علــى
الهيمنــة السياســية واالســتيالء بالقــوة.
•اعتمــاد السياســات االقتصاديــة التضامنيــة القائمــة
علــى العمــل الالئــق واالســتدامة البيئيــة وعدالــة
التوزيــع وإتاحــة فــرص المشــاركة.
•يجــب ان تتوجــه البرامــج التنمويــة بوضــع ارضيــة للحمايــة
االجتماعيــة وتعميــق الدراســات والسياســات المتعلقة
بحقوق األشــخاص المعوقين واألشــخاص المهمشــين.
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اإلنسان
تعانــي المنطقــة العربيــة مــن تفاوتــات كبيــرة ،وأدت
سياســات التقشــف الســيما تلــك التــي اعتمــدت بعــد الربيــع
العربــي وكذلــك خــال جائحــة  19-COVIDإلــى المزيــد مــن
التفاقــم .كمــا أدت األزمــات الــى تراجــع الفســحة المتاحــة
لصنــع السياســات العامــة وتقلــص األدوات الالزمــة لضمــان
األمــن االجتماعــي والمالــي للناس.وغالبــا مــا تتوجــه
سياســات التقشــف باالتجــاه الخاطــئ عندمــا تهــدف الــى
خفــض اإلنفــاق العــام لضبــط الماليــة العامــة بمــا يتيــح أمــام
الحكومــات والــدول القــدرة علــى ســداد الديــن العامــة علــى
حســاب اإلنفــاق العــام علــى القطاعــات االجتماعيــة مــا
يشــكل خطــرا علــى المواطنيــن العادييــن (الســيما الطبقــة
الوســطى والفقيــرة) ويضــع عليهــم العــبء األساســي فــي
دفــع ثمــن الديــن العــام وخدمتــه.
وتعتبــر مشــكلة الديــون مشــكلة عالميــة حيــث يتزايــد الديــن
العــام فــي جميــع أنحــاء العالــم وقــد بلــغ أعلــى نســبة ٪30
منــذ أزمــة عــام  ،2008والبلــدان الناميــة هــي األكثــر ضعفــاً
فــي هــذا الســياق ومنهــا البلــدان العربيــة حيــث ترتفــع نســب
الديــن العــام وتزيــد أيضــا ديــون القطــاع الخــاص ،وال يمكــن
أن تتــم تســوية الديــون دون اعتمــاد مقاربــات اقتصاديــة
واجتماعيــة شــاملة وإعــادة النظــر فــي النظــم الماليــة
برمتهــا.
والمصرفيــة ّ
ولمعالجــة التفاوتــات فــي البلــدان العربيــة ،لجــأت األنظمــة
إلــى سياســات الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر ،وتعتبــر الــدول
العربيــة الــدول األكثــر إنفاقــا علــى الدعــم فــي العالــم خاصــة
دعــم الطاقــة ،ولــم يكن للحكومات العربية إســتراتيجية ثابتة
لسياســات الدعــم ،وجــاءت توصيــات المؤسســات الماليــة
إلدخــال إصالحــات علــى الدعــم وخفــض القيمــة اإلجماليــة
لهــذه السياســة وتوجيههــا نحــو الفئــات المســتهدفة.
وال تــزال الــدول العربيــة تتبنــى األســاليب الكميــة وليــس
النوعيــة عندمــا يتعلــق األمــر بالسياســات العامــة المتعلقــة
بالقضايــا االجتماعيــة .مــا يعيــق دعــم الــدول العربيــة
المســتمر لهــذه السياســات الكميــة التــي ال تســهل الوصــول

إلــى ســوق العمــل أو المشــاركة اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد
محــاوالت التنميــة المســتدامة .كمــا تمثــل هــذه السياســات
ً
عبئــا علــى نفقــات الموازنــة العامــة وال توفــر إيــرادات
للمســتفيدين.

التوصيات:
•معالجــة أزمــة المديونيــة العامــة فــي المنطقــة العربيــة
مــن خــال إعــادة هيكلــة الديــن وترشــيد اإلنفــاق العــام
ووقــف الهــدر والفســاد واالنفــاق غيــر المجــدي وتعزيــز
الشــفافية ،
•اعتمــاد سياســات ضريبيــة عادلــة والتصــدي للتهــرب
الضريبــي واإلعفــاءات الضريبيــة وتدفــق األمــوال غيــر
المشــروعة وتطبيــق ضرائــب تصاعديــة علــى الدخــل
وعلــى األربــاح وتوســيع قاعــدة المكلفيــن.
•أن تحــرص سياســات اإلصــاح الهيكلــي والمالــي
واالقتصــادي والتدابيــر التقشــفية علــى أال تلقــي أعبــاء
اضافيــة علــى كاهــل الطبقــات الفقيــرة والهشــة خاصــة
مــن خــال االســتجابة لألزمــات والعمــل علــى تصميــم
وتمويــل أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة
•مراجعــة سياســات الدعــم المتبعــة وإعــادة النظــر
بالقطاعــات التــي تســتهدفها وإعطــاء األولويــة لدعــم
القطاعــات اإلنتاجيــة (الزراعــة والصناعــات الصديقــة
للبيئــة والصناعــات الغذائيــة والحرفيــة) وتشــجيع البحــث
العلمــي.
•إشــراك المجتمــع المدنــي فــي إقــرار وتنفيــذ إســتراتيجية
اإلصالحــات المنشــودة وتقييــم اثارهــا وصياغــة
وتنفيــذ التدابيــر المرتبطــة بتوفيــر الخدمــات األساســية
(والتعليــم والصحــة والســكن والعمــل الالئــق)
•األزمــة فرصــة لتغييــر الشــروط وتتطلــب بنــاء مهــارات
التفــاوض وعالقــات القــوة مــع الحمــات العالميــة
واإلقليميــة للعدالــة بشــأن الديــون ،يجــب علــى دول
المنطقــة أن تتبنــى أدوات وآليــات لتعليــق ســداد
الديــون ألننــا نواجــه خطــر التعــرض ألزمــة ديــون فــي
المنطقــة.
حتميــا ،وعــادة مــا يتــم تصويــره على
•التقشــف ليــس أمـ ًـرا
ً
دائمــا خيــارات مختلفــة مثــل
هــذا النحــو ،ولكــن لدينــا
ً
زيــادة اإليــرادات وخفــض النفقــات ،وزيــادة الضرائــب
ـراء فــي المجتمــع .
علــى الفئــات األكثــر ثـ ً
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 .5شراكة فاعلة:
يســود منــذ عقــود خطــاب يحــد مــن دور الدولــة ويدعــو
الــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص ،واكــدت عليــه ة خطــة
عمــل  2030للتنميــة المســتدامة ومــن المتوقــع أن يتزايــد
فــي مرحلــة الخــروج مــن ازمــة كورونــا وبمــا ان اقتصــادات
المنطقــة العربيــة تتســم بالهشاشــة وقــد ازدادت هشاشــة
نتيجــة االزمــات المتعــددة ســوف تتوجــه نحــو خطــط لجــذب
االســتثمارات الخارجيــة وتعزيــز دور القطــاع الخــاص لتعزيــز
النمــو االقتصــادي .بالمقابــل هنــاك محدوديــة الليــات
مســاءلة القطــاع الخــاص وتأطيــر دوره لخدمــة المصلحــة
العامــة .والمثــال علــى ذلــك هــو مــا جــرى مــع اللقــاح الــذي
ســاهمت الحكومــات بتمويــل شــركات األدويــة النتاجــه ،
اال ان قواعــد الملكيــة الفكريــة التــي تخــدم مصالــح وأربــاح
الشــركات حالــت دون تمكــن الــدول الناميــة مــن الحصــول
علــى الكميــات الضروريــة علــى حســاب حيــاة النــاس.
أمــا فيمــا يتعلــق بالمجتمــع المدنــي ،فهنــاك معيقــات
أساســية تحــد عملــه منهــا لــه عالقــة بالسياســات
النيوليبراليــة التــي تدخــل فــي تــوازن األدوار بيــن الشــركاء
التنموييــن وتــؤدي الــى تضييــق الفســحة المتاحــة أمــام
الحكومــات لصياغــة السياســات الوطنيــة  ،وبعضهــا علــى
عالقــة بطبيعــة األنظمــة االســتبدادية القمعيــة التــي
تهــدد الحريــات العامــة ،هــذا الــى جانــب ظــروف االحتــال
والنزاعــات ،التــي تقيــد العمــل المدنــي وتقــوض الشــراكة
الحقيقيــة المتوازنــة القــادرة علــى الدفــع قدمــا المســارات
التنمويــة.

مشــاركة النقابــات وأصحــاب العمــل والمجتمــع المدنــي
بالمعنــى الواســع فــي صنــع السياســات العامــة مــع
التركيــز علــى أهميــة التعــاون اإلقليمــي والدولــي.
•علــى مســتوى المجتمــع المدنــي ،المطلــوب الدفــع
نحــو مشــروع نهضــوي يقــوم علــى تحــول نوعــي
شــامل فــي االقتصــاد وفــي االجتمــاع وفــي البيئــة
وفــي المعرفــة والثقافــة وفــي الســلم والحــرب وفــي
النظــام السياســي وفــي العالقــات بيــن الــدول العربيــة
وفــي العالقــات مــع العالــم ،وال يمكــن أن يغيــب البعــد
السياســي مــن مقاربــات المجتمــع المدنــي.
•المطلــوب تطويــر نوعــي لمــا هــو آليــات التشــبيك بيــن
المجتمــع المدنــي ل تحقيــق تــوازن بيــن القطاعــات
الثالثــة :المجتمــع المدنــي والقطاعيــن العــام والخــاص.
•علــى النقابــات ان تدفــع فــي جملــة مــن اإلجــراءات منهــا
إعــادة النظــر فــي السياســات الضريبيــة المعتمــدة،
والتشــديد علــى أن تكــون المســاعدات والمحفــزات
للقطــاع الخــاص مرتبطــة بحمايــة حقــوق العمــال
والعمــل الالئــق.

التوصيات:
•االنتقــال مــن التــزام الطوعــي للقطــاع الخــاص بمعاييــر
حقــوق اإلنســان الــى االلتــزام القانونــي بهــذه الحقــوق
والتعــرض للمســاءلة فــي حــال االنتهــاك.
•أن توســع دور القطــاع األعمــال يتطلــب توســع دور
الدولــة ،لضمــان حقــوق المواطــن أي أن تتمكــن الدولــة
مــن صنــع السياســات مــن أجــل التنميــة.
•ضمــان بيئــة ممكنــة لعمــل المجتمــع المدنــي ،وتوفيــر
كافــة المســتلزمات القانونيــة والمؤسســاتية لتفعيــل
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