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كلمة شكر وتقدير بقلم األمني
العام للرابطة

العرفان لكل من المهندس/محمد محمد الطيب
األمين العام المساعد للرابطة للشؤون
السياسية والثقافية الذي قام بعملية
التحرير والمراجعة اللغوية النهائية للنص
العربي كما تولى مهمة اإلشراف على اعداد
هذا العمل الرائع ومتابعة تنفيذه حتى رأى
النور  ,والسيد  /أقويم نكمجيكا األمين العام
المساعد للشئون المالية واالدارية الذي قام
بعملية التحرير والمراجعة اللغوية النهائية
للنص االنجليزي.
وال ننسى ان نشيد بالجهود الطيبة التي بذلت
من قبل طاقم السكرتارية ممثال باالنسة /
ياسمين االرياني والسيدة  /مريم الزبير اللتين
قامتا بطباعة وأرشفة وحفظ البيانات وكذا
السيدة  /رحاب اسحاق التي قامت باالشراف
على االمور المالية الخاصة بطباعة ونشر
الكتاب ,فلهن منا جميع ًا خالص الشكر وعظيم
االمتنان.
وفي الختام أود أن أعرب عن خالص
شكري وعظيم تقديري لمعالي السيد األستاذ
عبدالحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين
في المملكة المغربية رئيس الرابطة الحالي
على الجهود الطيبة والمخلصة التي بذلها
في سبيل مساعدة االمانة العامة للرابطة
على تنفيذ المهام المنوطة بها وتحقيق
االهداف السامية والغايات النبيلة التي
تأسست من اجلها  ,والشكر اجزله موصول
الى جميع المجالس األعضاء التي لم تتوان
في تقديم الدعم والتشجيع الالزمين لألمانة
العامة وبرامجها.
واهلل ولي التوفيق ،، ،،

تغمرني سعادة كبيرة وأنا أضع بين أيديكم
أعزائي القراء الكرام االصدار الرابع من كتاب
الرابطة « الرؤية واالنجازات» والذي يحوي
ال ومفص ً
بين دفتيه عرض ًا شام ً
ال لألنشطة
والفعاليات التي نفذتها األمانة العامة
للرابطة في الفترة 2017م ـ 2019م
 .ولقد حرصنا في هذا االصدار على تقديم
البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك البرامج
واالنشطة بأسلوب شيق وسلس يجذب القراء
ويحفزهم على قراءة محتويات الكتاب على
النحو الذي يروي شغفهم لمعرفة كل ما
يتعلق باهداف الرابطة ومسيرتها واالنجازات
التي حققتها منذ تأسيسها حتى اآلن.
وال يسعني في هذا المقام إال أن عبر
عن خالص شكري وتقديري لكل من ساهم
في إعداد هذا الكتاب القيم وعلى وجه
الخصوص موظفي األمانة العامة الذين بذلوا
جهودًا كبيرة في جمع وترجمة ومراجعة
البيانات والمعلومات الخاصة بهذا االصدار
وهم السيد  /أنور الشعيبي الذي أعد خطة
الكتاب وقام بترجمة محتوياته من اللغة
العربية إلى اللغة االنجليزية والسيد عبد
الفتاح المصباحي الذي تولى مهمة الترجمة
والمراجعة اللغوية االولية باللغة العربية
والسيد  /جان بول روينجينجا الذي قام
بترجمة الكتاب من اللغة االنجليزية الى
اللغة الفرنسية كما قام بعملية التحرير
والمراجعة اللغوية االولية للنسخة الفرنسية
والمهندس  /أمين العقيدة الذي قام بتصميم
الكتاب بشكل رائع واضفاء اللمسات الفنية
عليه وإخراجه في حلة قشيبة تستهوي
القراء الكرام وتسترعي إنتباههم.
كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وجميل

عبد الواسع يوسف علي
األمني العام للرابطة
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توطئة بقلم رئيس الرابطة

واالنسانية التي تأسست من اجلها والتي
تشمل تشجيع ودعم وتعزيز انظمة المجالس
البرلمانية المكونة من غرفتين تشريعيتين داخل
وخارج الدول االفريقية والعربية وتشجيع
وتعزيز التعاون في المجاالت االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والثقافية بين الدول
العربية واالفريقية والعالم برمته  ,فض ً
ال
عن تبادل الخبرات والتجارب في مجاالت
الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة
والتشاور حول القضايا المتعلقة بالمصالح
المشتركة على الصعيدين المحلي والدولي
واتخاذ التوصيات الالزمة بشأنها .
ومن منطلق إيماننا بأهمية الرابطة والمهام
المناطة بها ,فقد كان للمملكة المغربية –
ممثلة بمجلس المستشارين -شرف رئاستها
لمرتين  ,األولى كانت في عام 2010م ,
والثانية منذ العام  2017م وحتى اآلن ,
وقد عملنا جاهدين على المساهمة في المضي
بالرابطة قدم ًاصوب تحقيق اهدافها وتقوية
حضورها على الصعيد الدولي وتنسيق جهودنا
مع المجالس االعضاء للتعبير عنها بقوة في
المحافل الدولية  ,وعلى الرغم من التحديات
التي تواجهها الرابطة بسبب تعقيدات االوضاع
والمشاكل التي تعاني منها اليمن – بلد المقر-
والنقل الجزئي لمكتب الرابطة بشكل مؤقت الى
العاصمة االثيوبية اديس ابابا  ,إال اننا خالل
فترة رئاسة المملكة المغربية للرابطة منذ
عام 2017م تمكنا من تنفيذ فعاليات هامة
ضمن جدول اعمال الرابطة وتمثل ذلك في عقد
المنتدى االقتصادي البرلماني العربي االفريقي
في العاصمة المغربية – الرباط في الفترة
من  26-25ابريل  2018م وذلك تحت

لعلنا ندرك جميعا بأن منطقتي أفريقيا والعالم
العربي ترتبطان ارتباط ًا وثيق ًا بعالقات وأواصر
تاريخية ودينية  ,ناهيك عن العالقات
والروابط االجتماعية واالقتصادية والمصير
المشترك الذي يجمعهما في بوتقة واحدة.
كما نعلم كذلك أهمية رابطة مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في
أفريقيا والعالم العربي واألهداف السامية
التي تتطلع لتحقيقها ،فالرابطة هي المنظمة
الوحيدة والفريدة من نوعها التي تضم في
إطارها مؤسسات تشريعية عربية وافريقية
 ،وتعمل على توطيد الروابط التاريخية
والجغرافية واالجتماعية والثقافية وتسعى
لتحقيق المصالح االقتصادية والسياسية سعي ًا
نحو التكامل العربي األفريقي وتحقيق ًا للمصالح
المشتركة في التنمية المستدامة ونهضة
الشعوب فبدون هذه الرابطة تصبح تكتالتنا
عربية فقط أو أفريقية فقط وال مجال أن
تجتمع في غير الرابطة .
إن قناعتي تزداد كل يوم بأهمية الرابطة
وأهمية دورها في تجسير العالقات العربية
األفريقية من خالل مواقفها التضامنية مع
الدول والشعوب  ،و برامجها الهادفة إلى
تهيئة الحكومات والشعوب في أفريقيا
والعالم العربي لالنتقال من مرحلة التعارف
والتآلف والتآخي إلى مرحلة التناصر
والتعاضد والتشارك والتكامل وتحقيق المصالح
المشتركة .
وفي هذا السياق فقد رسخت الرابطة وجودها
وأصبحت بحق منظمة دولية وازنة تسير
بخطى ثابتة نحو تحقيق االهداف النبيلة
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إلى التوصل إلى الكيفية التي بموجبها نستطيع
المضي قدم ًا نحو تحقيق الشراكة االقتصادية
لمواجهة تحديات التنمية االقتصادية  ,كما
ان الدروس المستفادة من هذه الصراعات
يجب أن تكون حافزًا لنا بأن نعمل على منع
نشوب الصراعات والبحث عن الحلول الودية
للنزاعات من خالل المصالحة ومبدأ األخذ
والعطاء  ,أما عندما يختار السياسيون وسيلة
تصويب السالح والبندقية إلى خصومهم
كبديل عن الحوار السياسي فإن أبواب التنمية
االقتصادية ستكون موصده لفترات أطول مما
هو متوقع  ,في حين تعاني النساء واألطفال
وكبار السن من هذه العواقب الوخيمة الناتجة
عن أعمال اآلخرين .
ومن هذا المنطلق فقد تم تنظيم الندوة
الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية
التي أفضت الى تحقيق االستقرار وذلك في
الرباط  ,عاصمة المملكة المغربية في الفترة
من  18-17يناير  2019م وقد كان تنظيم
هذه الندوة الدولية ،ليس فقط لتفعيل إحدى
األولويات البرنامجية للرابطة  ،ولكن أساس ًا
لمرافقة التحوالت التي تشهدها المنطقتين
الجغرافيتين المشمولتين باختصاصها لتجريب
وافتحاص الجدوى من اللجوء إلى العدالة
االنتقالية كبديل عن كافة األشكال األخرى
لفض نزاعات الماضي من جهة ،ولمحاولة
تلمس سبل رفع التحديات ذات الصلة
بالمتغيرات الجيو – سياسية اإلقليمية
وتبعات موجات االحتجاج والهبات
االجتماعية التي أفضت إلى تغيير خارطة
األنظمة السياسية بدول بعينها وما نتج عن
ذلك من تحديات ورهانات ال داعي للخوض
في تفاصيلها ،من جهة أخرى.

شعار " من اجل بناء نموذج تكاملي للتعاون
االقتصادي "  ,كما تم أيض ًا – على هامش هذا
المنتدى -عقد اجتماع للسيدات البرلمانيات
في افريقيا والعالم العربي وقد قدمت فيه
العديد من اوراق العمل الذي تحدثت عن دور
المرأة في النمو االقتصادي وتحقيق التنمية
المستدامة .كما قمنا بعقد الندوة الدولية حول
تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت الى
تحقيق السالم واالستقرار وذلك في الرباط –
المملكة المغربية في الفترة من 18 - 17
يناير  2019م  ,وقد تم خالل هذه الندوة
اإلعالن الرسمي عن تدشين الشبكة البرلمانية
لألمن الغذائي والتغذية في افريقيا والعالم
العربي وإقرار الميثاق التأسيسي لها ,كما صدر
عن هذه الندوة الدولية " إعالن الرباط حول
المصالحات الوطنية " .
ومن خالل مطالعتكم وقراءتكم لهذا الكتاب
ستجدون فيه ملخص ًالما خلصت اليه هذه
الفعاليات من قرارات وتوصيات هامة وكذا
بعض أوراق العمل التي تم تقديمها خالل
الفعاليات اآلنفة الذكر.
وعند الحديث عن األمن الغذائي فإنه البد
ان نأخذ بعين االعتبار الظروف السياسية
التي تعيشها منطقتينا العربية واالفريقية,
فالصراعات السياسية الداخلية والحروب
التي تعيشها بعض البلدان العربية واالفريقية
وما نتج عنها من تدخالت خارجية أدت إلى
تدمير البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية
 ,جعل ماليين الناس يعانون من انعدام األمن
الغذائي في بعض البلدان العربية واالفريقية
 ,ولذا فإن عزيمتنا وإرادتنافي تعزيز جهودنا
المشتركة الرامية إلى ضمان األمن الغذائي
لشعوبنا العربية واألفريقية سوف تقودنا حتما
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بكل بلد ،ب��دءًا باالستشارات الوطنية
إلطالق مسارات العدالة االنتقالية ومرورا
بمساهماتها التشريعية والسيما في سن
القوانين ذات الصلة وتفعيل أدوارها الرقابية
وخاصة المتعلق منها بلجان تقصي الحقائق
وانتها ًء بالمساهمة في متابعة مخرجات
هيئات الحقيقة والمصالحة ذات الصلة
باإلصالحات المؤسساتية وتأهيل منظومة
العدالة وضمانات عدم التكرار.
وفضال عن األدوار الحاسمة للبرلمانات
الوطنية في سن وتجويد القوانين أو مشاريع
قوانين أو مقترحات قوانين ذات الصلة
بالعدالة االنتقالية ،فالمعول عليها هو تعزيز
سعي البرلمانات الحثيث إلى المساهمة
في استرجاع الثقة وإعادة ترميم النسق
السياسي بعد سنوات من التمزق الحاصلة
عن النزاعات والذي لن يتأتى إال بإذكاء
الوعي والتفكير الجماعي القتراح إصالحات
والمساهمة في تقييم ما حصل من إصالحات
في مرحلة األزمة وفي مرحلة االنتقال
واستشراف المستقبل؛ من جهة وفي جعل
المؤسسة البرلمانية ليس فقط فضاء للبوح
العمومي ولكن أيضا مجاال للحوار المجتمعي
الحر والمفتوح وآلية استباقية الحتواء
األزمات واإلنذار المبكر بإمكانات حدوثها،
من جهة أخرى ،على اعتبار أن البرلمان
هو امتداد طبيعي ومؤسسي لساحات التداول
الشعبي بشأن القضايا المؤرقة والمشاكل التي
من شأنها استدامة التوترات واالحتقان
االجتماعي المهدد للسلم واالستقرار.
نضع بين ايديكم هذا اإلصدار الرابع من كتاب
( أسيكا  :الرؤية واالنجازات ) وهو عبارة عن
إصدار سنوي لألمانة العامة للرابطة يتناول

ويفيد استقراء التجارب العالمية أنه ال
يقصد بالمصالحة الصلح بين طرفين بين الفرد
والجالد أو بين الفرد والمسئول عن االنتهاك،
فموضوع الصفح وطلب االعتذار أو السماح
شأن يهم األف��راد ،في حين أن المقصود
عاد ًة في االنتقاالت السياسية بالمصالحة
هو المصالحة السياسية واالجتماعية،
وغالبا ما تسبق المصالحة السياسية األشكال
األخرى من المصالحة .ومن بين أبرز أشكال
هذه المصالحات هو فتح النقاش الصريح
والواسع النطاق حول حقيقة ما جرى ولماذا
جرى وخاصة ما يتعلق باالستهتار بالحقوق
والتمزق الثقافي وإنكار التاريخ وتشويه
الذاكرة الجماعية.فضال عن ذلك ،فالعمل
المحوري الذي تقوم به لجان الحقيقة ال
يتعلق فقط بكشف الحقائق كحقائق مجردة
حول االنتهاكات وكافة أشكال القمع ولكن
في النفاذ إلى جوهر األمور عبر تفسير هذه
االنتهاكات كنمط من أنماط القمع وكوسيلة
من وسائل تدبير الشؤون العامة في مرحلة
معينة،ألن النقاش حول األسباب يؤدي إلى
إثراء الثقافة السياسية وإلى الوعي بالذات
وإلى التماثل مع التاريخ المشترك الذي يجمع
شعب ًا أو وطن ًا؛ ألن إحياء الذاكرة وترميمها
من شأنه السماح بإغناء المساهمة في تنمية
وإشاعة مقومات المصالحة .فالمصالحة في
آخر المطاف هي نتيجة ومسارات منها
مسار الحقيقة ومسار الديمقراطية ومسار
ترسيخ ضمانات عدم تكرار ما جرى ومسار
استرجاع الثقة ،ومن ثم فهي محصلة كل
هذه المسارات وال تتأتى بمجرد الدعوة إليها.
ويجب أال ننسى أدوار البرلمانات الوطنية
وفقا لألنظمة الدستورية والقانونية الخاصة
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ما رسمته من أه��داف لتشجيع ودعم
وتعزيز التعاون األفريقي  -العربي  ،لتعظيم
المصالح االقتصادية المشتركة  ،وتعميق
الفهم المشترك لخدمة المجاالت السياسية
واالجتماعية والثقافية  ،واإلسهام مع
االتحادات والمنظمات اإلقليمية األخرى
لخلق أسباب االستقرار وإرساء قواعد األمن
 ،وإحالل السالم  ،وقيام تكتل إقليمي يمكن
من قيام تنمية شاملة ومستدامة واستثمار
شامل يعود على الشعوب األفريقية والعربية
بالخير العميم  ،وبانعكاسات إيجابية على
األمن والسلم الدوليين .
في الختام  ,ال يسعني إال أن أعرب
عن جزيل شكري وتقديري لكل من ساهم
في إعداد هذا الكتاب وإثراءه بالمعلومات
والتقارير القيمة  ,والشكر موصول لقيادة
األمانة العامة للرابطة وكافة موظفيها على
الجهود المحمودة التي بذلوها في سبيل إصدار
هذا الكتاب .كما أنتهزها فرصة لدعوة
المجالس االعضاء الى بذل المزيد من الجهود
في دعم الرابطة وتشجيعها حتى تتمكن من
أداء مهامها على النحو المطلوب  ,ومن أجل
المضي قدما في تحقيق األهداف النبيلة
التي قامت من أجلها وتعزيز التعاون العربي
األفريقي لما فيه خير ومصلحة شعوبنا
العربية و األفريقية .

بإيجاز بعض انشطة وبرامج الرابطة التي
قامت بإنجازها في الفترة 2019 - 2017
م فقط  ,ذلك ألنه تم التطرق إلى االنشطة
والفعاليات التي تم تنظيمها في الفترة التي
سبقت هذه االعوام في اإلصدارات الثالثة
السابقة  ,كما أن عرض هذه المنجزات ال
ُيحيط بتفاصيل ما أنجز من أعمال وأنشطة
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس
المماثلة في أفريقيا والعالم العربي  ،فلم
يكن القصد من هذا العرض الموجز الدخول في
تفاصيل ما تم انجازه حتى اآلن على الرغم
من صعوبة المرحلة واالوضاع التي تمر بها
الكثير من البلدان العربية واالفريقية ،ألن
ذلك يحتاج لتفرغ فريق عمل كي يحيط بها
 ..وإنما قصد بهذا الجهد أن يعطي مؤشرًا
التجاه سير عمل الرابطة صوب أهدافها .
وفي الوقت الذي نستعرض فيه بعض ًا من
هذه المنجزات فإنه ال يسعني إال أن اعرب
عن خالص امتناني وتقديري ألولئك الذين
اضطلعوا بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتحقيق هذه
االهداف وعلى وجه الخصوص قيادة االمانة
العامة للرابطة وموظفيها الذين بذلوا جهودًا
طيبة في تسيير عمل الرابطة بعزم واقتدار
،والشكر والتقدير موصول كذلك لموظفي وكوادر
مجلس المستشارين في المغرب الذين أسهموا
في إنجاح فعاليات الرابطة التي عقدت في
المملكة المغربية  ,كما أشكر جميع الدول
األعضاء التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في
مسانده وإنجاح برامج الرابطة .
إن الحديث عن المنجزات التي حققتها
الرابطة  ،وما تعده من الخطط والبرامج
لقادم األعوام  ،يعزز الثقة بالمستقبل الواعد
بما تضطلع به من دور فاعل ومتفاعل مع

عبداحلكيم بن مشاش
رئيس جملس املستشارين يف اململكة املغربية
رئيس الرابطة
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مقدمة بقلم األمني العام املساعد
للشؤون املالية واإلدارية

لمجموعه دول الكاريبي وبرلمان أمريكا الالتينية
حيث أصبحت هذه االتحادات تشارك بشكل
منتظم في أنشطة وفعاليات الرابطة.
وفي السنوات الثالث األخيرة حققت
الرابطة اختراق ًا كبيرًا فيما يخص عالقاتها
بالمنظمات اإلقليمية والدولية مثل منظمة
األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمنظمة
األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية ,حيث
نفذت العديد من البرامج واألنشطة بالتعاون
مع تلك المنظمات .فعلى سبيل المثال قامت
الرابطة بالتعاون مع مجلس المستشارين في
المملكة المغربية بتنظيم المنتدى البرلماني
االقتصادي العربي األفريقي في الرباط في
الفترة  25ـ  26إبريل 2018م وذلك
بشراكة مع منظمة األمم المتحدة لألغذية
والزراعة ( الفاو ) حيث تمخض المنتدى عن
تأسيس شبكة برلمانية لألمن الغذائي والتغذية
في افريقيا والعالم العربي إضافة الى اعداد
مشروع الميثاق التأسيسي لهذه الشبكة  ،كما
تم على هامش ذلك المنتدى عقد لقاء للجنة
السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي
بشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة حيث
خرج القاء بتوصيات وقرارات هامة تتعلق
باآلليات الفعالة والناجحة لتمكين المرأة
العربية واالفريقية كما تم اثناء اللقاء أيضا
تأسيس شبكة برلمانية لسيدات االعمال في
افريقيا والعالم العربي واعداد مسودة الميثاق
التأسيسي لهذه الشبكة .
ومن خالل الشراكة مع هذه المنظمات
ارتقت الرابطة الى مصاف المنظمات
الدولية الهامة التي تتصدى لقضايا بالغة
التعقيد على المستويين اإلقليمي والدولي مثل
ظاهرة تغير المناخ وتحديات انعدام األمن
الغذائي والتجارب العالمية الناجحة في مجال
المصالحات الوطنية والعدالة االنتقالية .وفي

بإيمان عميق ويقين راسخ وعزيمة صلبة
تواصل االمانة العامة للرابطة سعيها الدؤوب
وجهودها الحثيثة في سبيل المضي قدم ًا في
ترجمه طموحاتها وتحقيق أهدافها السامية
وغاياتها النبيلة التي أنشأت من أجلها وذلك
من خالل تنفيذ جملة من األنشطة والبرامج
التي تكرس لمناقشة طيف واسع من القضايا
التي تشكل هاجس ًا مشترك ًا لمنطقتينا العربية
واألفريقية والعالم أجمع ويأتي في مقدمة
تلك القضايا الحكم الرشيد وتمكين المرأة وتعزيز
التعاون االقتصادي والسياسي واالجتماعي
والثقافي بين الشعوب العربية واالفريقية
وكذا العمل على تحقيق السالم واألمن من
خالل المساهمة الفعالة في حل الصراعات
والنزاعات في دول أفريقيا والعالم العربي الى
جانب قضايا أخرى هامة.
وبفضل الجهود الجبارة والمخلصة التي
تبذلها األمانة العامة في هذا الصدد أصحبت
الرابطة تحتل مكانة بارزة ومرموقة في الفضاء
التشريعي والبرلماني اإلقليمي والدولي حيث
يتجلى ذلك في مشاركة الرابطة وانخراطها
بشكل منتظم وفعال في فعاليات االتحاد
البرلماني الدولي الذي يضم في عضويته جميع
برلمانات العالم وذلك بصفتها عضوًا مراقب ًا في
االتحاد  ،االمر الذي اضفى الرابطة وبرامجها
طابع ًا دوليا .عالوة على ذلك سعت الرابطة
إلى نسج عالقات شراكة وتعاون وثيق مع
كافة االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية
والتي تشمل الى جانب االتحاد البرلماني الدولي
اإلتحاد البرلماني العربي البرلمان العربي
واالتحاد البرلماني األفريقي وبرلمان عموم
أفريقيا وبرلمان المجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا (اإلكواس ) واإلتحاد البرلماني
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فيمكن القول ان تلك الديبلوماسية قد أتت
أكلها على النحو الذي مكن الرابطة من
جني بعض ثمار هذه الديبلوماسية .فعلى
سبيل المثال ال الحصر لعبت الرابطة دورا
ديبلوماسيا بارزا في رفع العقوبات األحادية
المفروضة على جمهورية السودان حيث
قدمت األمانة العامة للرابطة التماس ًا الى
كل من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة في جنيف بسويسرا وكذا الكونغرس
األمريكي مطالبة برفع تلك العقوبات على
الشعب السوداني وقد أثمرت تلك الجهود
الديبلوماسية عن رفع تلك العقوبات.
وكما هو معلوم فقد عقدت الرابطة منذ
انشاءها العديد من المؤتمرات واللقاءات
التشاورية واجتماعات غرف التجارة
والصناعة واجتماعات لجنة السالم وحل
المنازعات اضافة إلى اجتماعات اللجنة
السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم
العربي وجميع هذه الفعاليات تهدف في
مجملها إلى تحقيق األهداف والغايات التي
أنشأت من أجلها الرابطة .
وقد تم تقديم معلومات شاملة ومفصلة
عن جميع تلك الفعاليات في اإلصدارات
الثالثة السابقة من كتاب الرابطة " الرؤى
واإلنجازات " .
وسوف نقدم في االصدار الرابع الذي بين
أيديكم عرضا مفصال وشامال عن األنشطة
والفعاليات التي نفذتها الرابطة في الفترة
2017م ـ 2019م والتي تشمل ما يلي -:
 - 1مؤتمر الرابطة العاشر واالجتماع الحادي
عشر لمجلسها اللذين عقدا في الرباط عاصمة
المملكة المغربية في الفترة  20ـ 21
سبتمبر 2017م .
 - 2المنتدى البرلماني االقتصادي العربي
األفريقي الذي عقد أيضا في الرباط بالمملكة

هذا اإلطار نظمت الرابطة الندوة الدولية حول
تجارب المصالحات الوطنية التي ادت إلى
تحقيق األمن واالستقرار في العديد من البلدان
في الرباط عاصمة المملكة المغربية في
الفترة  17ـ  18يناير 2019وذلك بالتعاون
مع مجلس المستشارين في المملكة المغربية
حيث تم دعوة العديد من المنظمات البرلمانية
اإلقليمية والدولية لحضور هذه الندوة الهامة
التي تم خاللها استعراض العديد من التجارب
الناجحة في مجال المصالحات الوطنية في
عدة دول عربية وأفريقية إضافة إلى دول
أمريكا الالتينية وغيرها ,وقد خرجت الندوة
بقرارات وتوصيات هامة حول اآلليات الناجعة
التي يمكن من خاللها تحقيق المصالحة الوطنية
في الدول العربية واألفريقية التي تعاني من
ويالت الحروب والنزاعات .
عالوة على ذلك تم أثناء الندوة المذكورة
تدشين الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي
والتغذية في أفريقيا والعالم العربي الى
جانب إقرار الميثاق التأسيسي لهذه الشبكة
التي تعني بقضايا األمن الغذائي والتغذية
والتصدي لظاهرتي الفقر والمجاعة في دول
المنطقتين وذلك بما ينسجم مع أهداف
التنمية المستدامة وخصوص ًا الهدف الثاني
الذي يتمثل في القضاء على الفقر والمجاعة
بحلول عام 2030م .
هذا ومن المقرر أن تنظم الرابطة بشراكة مع
كل من مجلس المستشارين في المملكة المغربية
ومنظمة الفاو االجتماع األول للشبكة وذلك
في الرباط في الفترة  30أكتوبر ـ 1نوفمبر
2019م حيث تم دعوة جميع الدول العربية
واألفريقية األعضاء وغير األعضاء في الرابطة
إلى جانب االتحادات والمنظمات ألبرلمانية
اإلقليمية والدولية لحضور هذه الندوة .
وفيما يخص الديبلوماسية البرلمانية للرابطة
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المنطقتين والمقدم الى األمانة العامة من
قبل الدكتور يوسف محمد عبد اهلل استاذ علم
اآلثار في جامعة صنعاء .
أما الفصل السادس فيعالج قضية تمكين
المرأة في أفريقيا والعالم العربي ،
ويحتوي على ورقة عمل حول دور المرأة
في التنمية االقتصادية تم تقديمها من
قبل مجلس الواليات في جمهورية السودان
أثناء المنتدى االقتصادي البرلماني العربي
األفريقي الذي عقد في الرباط في الفترة
 25ـ  26إبريل 2018م  ،ويتناول الفصل
السابع واألخير موضوع المصالحات الوطنية
والعدالة االنتقالية ودور البرلمانات في
تحقيقها  ،ويحتوي على العديد من أوراق
العمل والمداخالت المقدمة من قبل خبراء
دوليين وأعضاء الوفود المشاركة في الندوة
الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية
التي عقدت في الرباط في الفترة 18 -17
يناير 2019م .
واخيرًا وليس بآخر نأمل من خالل هذا الجهد
المتواضع ان يجد القراء الكرام ما يروي
شغفهم ويشبع فضولهم في الحصول على بعض
المعلومات المتعلقة بمسيرة الرابطة وانشطتها
في الفترة المذكورة آنفا .كما انه بإمكان
القراء األعزاء العودة الى اإلصدارات السابقة
للحصول على معلومات شاملة ومفصلة عن
الرابطة وأهدافها واألنشطة والبرامج التي
نفذتها منذ تأسيسها عام 2004م.

المغربية في الفترة 26 - 25إبريل 2018م .
-3الندوة الدولية حول تجارب المصالحة
الوطنية والعدالة االنتقالية الناجحة التي
أدت الى تحقيق السالم واالستقرار في العديد
من البلدان والتي انعقدت أيضا في الرباط
في الفترة  18-17يناير .2019
ويتالف هذا الكتاب من سبعة فصول .حيث
يحتوي الفصل األول على ملخص شامل
لالنشطة والفعاليات التي نظمتها الرابطة
في الفترة  .2019-2017كما يحتوي
أيضا على القرارات والتوصيات الصادرة
عن تلك الفعاليات .ويتناول الفصل الثاني
موضوع السالم والنزاعات في افريقيا والعالم
العربي كما يحتوي على ورقة عمل حول
ذات الموضوع مقدمة من قبل الدكتور حبيب
مختوم عضو مجلس الواليات في جمهورية
السودان اثناء مؤتمر الرابطة العاشر واالجتماع
الحادي عشر لمجلسها اللذين عقدا في الرباط
عاصمة المملكة المغربية في الفترة  20ـ
 21سبتمبر 2017م  .اما الفصل الثالث
فيتناول موضوع الحكم الرشيد ويحتوي على
ورقة عمل حول الموضوع ذاته مقدمة من قبل
الدكتور عبداهلل الموسى عضو مجلس االعيان
في المملكة األردنية الهاشمية مؤتمر الرابطة
العاشر واالجتماع الحادي عشر لمجلسها اللذين
عقدا في الرباط عاصمة المملكة المغربية
في الفترة  20ـ  21سبتمبر 2017م .
ويعالج الفصل الرابع موضوع األمن الغذائي
في أفريقيا والعالم العربي كما يحتوي على
عرض مقدم من قبل ممثل منظمة الفاو
وأثناء الندوة الدولية لتجارب المصالحات
الوطنية التي عقدت في الرابطة في الفترة
 17ـ  18يناير 2019م .
ويتناول الفصل الخامس دور القرى الثقافية
في تعزيز التعاون الثقافي بين افريقيا والعالم
العربي ويحتوى على مشروع القرية الثقافية
ودورها في تعزيز التعاون الثقافي بين دول

اقويم نكمجيكا
األمني العام املساعد للشؤون املالية
واإلدارية
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الرؤساء الدوريون للرابطة:

بكالوريا األداب العصرية 1984 - 1983:
امل�سار املهني:

منذ تأسيس الرابطة في  2004تولى

رئاستها الدورية عدد من رؤساء المجالس

أستاذ التعليم العالي المساعد بجامعة
محمد الخامس – كلية الحقوق السويسي

األعضاء وفيما يلي عرض للسير الذاتية
لهؤالء الرؤساء:

2014 - 2011

أستاذ باحث بجامعة موالي اسماعيل –
كلية الحقوق 2011 – 1994
أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بكلية
الحقوق أكدال 1994 - 1993

سعادة السيد  /عبداحلكيم بنشماش رئيس جملس
املستشارين يف اململكة املغربية
رئيس الرابطة احلالي

امل�سار ال�سيا�سي:

رئيس المجلس الوطني لحزب األصالة
والمعاصرة
مستشار برلماني – رئيس فريق األصالة
والمعاصرة بمجلس المستشارين – سابقا
رئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط –
سابقا
عضو المكتب التنفيذي لحركة لكل
الديمقراطيين
نائب رئيس جمعية الريف للتضامن
والتنمية
عضو الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف
شمال األطلسي
عضو المجلس األعلى للتربية والتكوين
رئيس مركز رعاية المسنين واألطفال
المتخلى عنهم
رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم
العربي منذ عام 2017م .

12سبتمبر  1963بالحسيمة
متزوج وأب لطفلتين

امل�سار الأكادميي:

دكتوراة الدولة في الفكر السياسي
دبلوم الدراسات العليا  :تخصص العالقات
الدولية 1994 - 1993 :
دبلوم الدراسات المعمقة  :تخصص
العالقات الدولية 1992 - 1991 :
اإلجازة في العلوم السياسية 1988 - 1987

اللغات:

العربية ،األمازيغية ،الفرنسية ،اإلنجليزية
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1996م 2000 -م.

معالي الدكتور :عمر سليمان أدم
رئيس جملس الواليات السابق
يف مجهورية السودان
رئيس الرابطة
(30مارس 2016م 20سبتمرب2017م)

 .4وزير دولة بالحكومة
2004م 2007 -م.
 .5والي والية جنوب كردفان
2009 - 2007م.
المشاركات البرلمانية:
 .1نائب دائرة لقاوه  /المجلس الوطني
1996م 2000 -م.
 .2نائب دائرة لقاوة المجلس الوطني
2005م 2007 -م.
 .3عضو مجلس الواليات
2011م 2015 -م.
 .4عضو لجنة الخبراء المشكلة من المفوضية
العليا إلعداد تقرير عن أوضاع و إحتياجات
العدالة في دارفور بعد البدء في تنفيذ إتفاقية

بكالوريوس تربية (رياضيات-فيزياء)1973م.

الدوحة لسالم دارفور 2012م 2013 -م.

ماجستير دراسة السلم و النزاعات جامعة

 .5عضو المجلس اإلستشاري لوزير الخارجية

السودان 2009م.

2013م 2015 -م.

دكتواره دراسات السلم و النزاعات جامعة
السودان 2013م.
الخبرات القيادية:
 .1وزير والئي في والية كردفان الكبري
1994 - 1991م.
.2وزير والئي في والية غرب دارفور 1994
 1995م. .3وزير دولة بالحكومة اإلتحادية
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الخبرات القيادية:

معالي السيد :يالو ابييت
رئيس اجمللس الفيدرالي يف مجهورية اثيوبيا الدميقراطية
الفيدرالية رئيس الرابطة السابق للعام ()2015

رئيس المجلس الفيدرالي في جمهورية
اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية من  5أكتوبر
 2015حتى اآلن.
رئيس مجلس والية أمهرا الوطنية
اإلقليمية (لبرلمان) .2015 - 2010
رئيس مكتب لألشغال والتنمية الحضرية
في والية أمهرة الوطنية اإلقليمية من
.2015 - 2010
رئيس مكتب الشباب والرياضة والثقافة في
منطقة أمهرة من .2006 - 2002
رئيس قسم القطاعات االجتماعية في

المعلومات الشخصية:

اللجنة التنفيذية اإلقليمية والية أمهرة

االسم :يالو أبيتي ريتا

الوطنية اإلقليمية من .2002 - 1996

مكان الوالدة :ولو

شغل منصب رئيس فريق وخبير في

الحالة االجتماعية :متزوج

المكاتب الحكومية المختلفة.

الجنسية :إثيوبي

شغل منصب رئيس الرابطة للعام

الخلفية التعليمية:

2015م.

ماجستير في إدارة األعمال جامعة لندن

اللغات التي يجيدها:

المفتوحة (.)2007-2003

األمهرية ،اإلنجليزية

بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع
التطبيقي جامعة أديس ابابا
()1987 - 1984
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( إبريل 2005م ــ سبتمبر
معالي السيد :كاسا تكلربهان جربيهيوت .
رئيس اجمللس الفيدرالي السابق يف مجهورية أثيوبيا 2005م ).
• رئيس مكتب العالقات العامة
رئس الرابطة السابق للعام()2014
والحشد الجماهيري
( أبريل 1993م ــ أكتوبر1998م ) .
• نائب رئيس القيادة  ،الدفاع الوطني
 ،حكومة أثيوبيا اإلنتقالية (مايو
1991م ــ أبريل 1993م ) .
• الخبرات في مجال الوظيفة القيادية :
• رئيس مجلس إدارة جامعة أديس أبابا
منذ عام 2012م .
• رئيس منظمة والية امهرا للتنمية
( منذ عام 2009م ) .
• رئيس اللجنة الدائمة للمعونات
وتقاسم الموارد  ،المجلس الفيدرالي
ماجستير في القيادة التنظيمية  ،جامعة األثيوبي لمدة خمس سنوات .
• عضو لجنة الحدود اإلثيوبية ــ
ازوسا باسيفك  ،ازوسا  ،الواليات
السودانية المشتركة لمدة ثالث سنوات .
المتحدة األمريكية (مايو 2006م)
• عضو مجلس جامعة غوندار .
بكالوريوس إقتصاد  ،جامعة الخدمة
المدنية اإلثيوبية( أغسطس 2002م ) • عضو لجنة مجلس األمن الوطني
( لمدة ثالثة اعوام )
الخبرات القيادية :
• عضو منظمة التنمية المحلية
• رئيس المجلس الفيدرالي في
( ألكثر من  14عام ًا )
جمهورية اثيوبيا الديمقراطية
• كان له زمام المبادرة في إنشاء
الفيدرالية حتى . 2015
اللجنة البين إقليمية الخاصة بالتنمية
• ترأس المكاتب اإلقليميه التالية
والحكم الرشيد وإدارة الصراعات بين
في والية أمهرا في جمهورية اثيوبيا
الواليات المتجاورة .
الديمقراطية الفيدرالية:
• منفذ ومصمم برنامج إصالح نظام
• رئيس مكتب التجارة والصناعة
العدالة( لمدة ثالثة اعوام ) .
( سبتمبر 2007م ــ سبتمبر
• أعمال أخرى .
2010م ).
• رئيس مكتب اإلدارة واألمن ( سبتمبر • فاز بجائزة الطالب الدولي للعام ،
جامعة أزوسا باسيفيك  ،أمريكا .
2006م ــ سبتمبر 2007م ،
سبتمبر 2002م أبريل 2005م ).
•رئيس مكتب الزراعة والتنمية الريفية
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معالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى يف مملكة البحرين
رئيس الرابطة السابق للعام ()2013

معالي السيد غابرييل نيتسزرانا
الر ئيس السابق جمللس الشيوخ يف مجهورية بوروندي
رئيس الرابطة السابق للعام( )2012

•بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس
•عضو المجلس التأسيسي لعام  1973م
•عضو المجلس الوطني 1975 – 1973
•نائب لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
•عضو بالمجلس األعلى للتنمية االقتصادية
 11يونيو  2000م
•عضو مجلس أمناء جامعة البحرين
•النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدور
االنعقاد األول  1993م
•وزير التجارة والصناعة 1995م
–2004م
•رئيس مجلس إدارة سوق البحرين لألوراق
المالية  2004 – 1995م
•وزير شئون البلديات والزراعة – 2005
 2006م
•رئيس مجلس الشورى للفصل التشريعي
الثاني من  15ديسمبر2006م
•رئيس مجلس الشورى للفصل التشريعي
الثالث 14ديسمبر2010م
• رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم
العربي للعام 2013م

• معالي السيد غابرييل نيتسزرانا–
رجل اقتصاد وسياسة بروندي الجنسية.
• شغل منصب النائب الثاني لرئيس
جمهورية بروندي في الفترة من 12
فبراير 2007م حتى  28اغسطس
2010م.
• انتخب رئيسا لمجلس الشيوخ
البروندي في أغسطس 2010م.
• شغل منصب رئيس رابطة مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
في افريقيا والعالم العربي في عام
2012م.
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معالي السيدة /روز فرانسني روغوميب الرئيسة
السابقة جمللس الشيوخ يف مجهورية الغابون:
رئيسة الرابطة السابقة للعام( )2011

معالي الدكتور/حممد الشيخ بيداهلل
الرئيس السابق جمللس املستشارين يف اململكة املغربية
رئيس الرابطة السابق للعام (:)2010

•شغلتمنصبرئيسة مجلسالشيوخفي
جمهورية الغابون–ترأست الرابطة للعام2011م
• من مواليد  20سبتمبر 1942م في
مدينة المبارينية التي تبعد 240كم في
الشمال الشرقي لمدينة ليبرفيل العاصمة
وتنتمي للقبيلة غالو.
• حصلت على تعليم في مجال الحقوق
وتخرجت من كلية نانسي للحقوق في
فرنسا .ومنذعام  2007وهي حاصلةعلى
شهادة في دراسة الالهوت.
• شغلت منصب مستشارة منذ أبريل
 2008وأصبحت عضوة لمجلس
الشيوخ عن الدائرةاألولى في مدينة
المبارينية،وهي عاصمة إقليم األوغووي
األوسط منذ 1يناير .2009
•شغلت منصب وزيرة حقوق المرأة واإلنسان
في الحكومة برئاسة السيد ليونمبيام.
•انتخبت كرئيسة لمجلس الشيوخ في
 17فبراير  2009وشغلت منصب
القائم بإعمال رئيس الجمهورية في 10
يونيو،2009عقب وفاة الرئيس عمربونغو
أونديمبا،حتى  16أكتوبر ،2009حيث
تم تنصيب السيد علي بونغوأونديمبا رئيسا
للجمهورية.

• ولد الدكتورمحمد الشيخ بيداهلل بالسمارة
سنة 1949
• حصل على الدكتوراه في الطب سنة
 1979وعمل خالل السنة نفسها طبيبا
بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
• كما عمل أستاذا وباحثا مبرزا في الطب
سنة  1987بكلية الطب بالدار البيضاء.
• انتخب نائبا لمدينة السمارة بمجلس
النواب سنة  1977وأعيد انتخابه سنة
.1984
• تم انتخابه رئيسا للجنة الشؤون
الخارجية والمناطق المحتلة والدفاع
الوطني.
• رئيسا للجنة التجهيز والبريد
واالتصاالت.
• شغل منصب وزير للصحة من 2002
إلى .2007
• شغل الدكتور /محمد الشيخ بيد اهلل
منصب رئيس الرابطة لعام .2010
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دولة األستاذ الفقيد/عبد العزيز عبد الغين رئيس
جملس الشورى السابق اجلمهورية اليمنية
رئيس الرابطة السابق للفرتة ()20042008

دولة األستاذ/على حيي عبد اهلل جربيل رئيس
جملس الواليات السابق يف مجهورية السودان
رئيس الرابطه السابق للعام ()2009

• تاريخ الميالد 1951م مدينة الجنينة

• ولد في  4يوليو 1939م في
منطقة حيفان بمحافظة تعزالجمهورية

• بكالوريوس في الشريعة والقانون جامعة

اليمنية.
• ماجستير في االقتصاد جامعة كلورادو
1964م الواليات المتحدة االمريكية.
• دكتوراه فخرية جامعة كلورادو
1978م.
• رئيس مجلس الوزراء الجمهورية
العربية اليمنية 1990 - 1983م.
• عضو مجلس الرئاسة 1990م.
• األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي
العام 1995 - 1990م.
• عضو بمجلس مستشاري البنك الدولي
1997 - 1993م.
• رئيس مجلس الوزراء 94م.
• رئيس المجلس االستشاري 1997م.
• رئيس مجلس الشورى 2001م.
• تولى رئاسة الرابطة منذ تأسيسها في
إبريل  2004وحتى نوفمبر .2008

أم درمان االسالمية
• رئيس محكمة االستئناف والية غرب
دارفورد
• رئيس الجهاز القضائي لوالية غرب
درافورد 1995م
• عضو المحكمة الدستورية 1998م
• عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء
• عضو لجنة الحوار الدارفوري.
• شغل منصب رئيس رابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا
والعالم العربي لسنة 2009م.
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قيادة األمانة العامة للرابطة

االستاذ/عبدالواسع يوسف علي
االمني العام للرابطة
مجهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية

املهندس  /حممد حممد الطيب
االمني العام املساعد
للشئون السياسية و الثقافية
اجلمهورية اليمينة

السيد /ايقويم نكمجيكا
االمني العام املساعد
للشئون املالية واالدراية
مجهورية نيجرييا االحتادية
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موظفو االمانة العامة

أنور الشعييب
مدير الشئون الثقافية
واالجتماعية

جان بول روينجيجا
رئيس قسم السالم
وحل املنازعات و النساء
الربملانيات

رضوان عامر
رئيس قسم الشئون
االقتصادية

رحاب إسحاق
املدير املالي

أمني العقيدة
مسئول املكتبة و نظم
املعلومات

يامسني االرياني
سكرترية ثنائية
اللغة

عبدالفتاح املصباحي
رئيس قسم الدميقراطية
وحقوق االنسان

مريم الزبري
سكرترية ثنائية
اللغة

حممد الصعفاني
موظف خدمات

رواد االصبحي
موظف خدمات
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الفصل االول
ملخص لألنشطة والفعاليات اليت أقامتها رابطة جمالس
الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف أفريقيا والعامل
العربي خالل االعوام (  2019 - 2017م ) والقرارات
والتوصيات الصادرة عنها
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مقر جمل�س امل�ست�شارين يف العا�صمة الرباط وذلك
مقدمة:
خ�لال ال�ف�ترة  2019-2017م  ،قامت الأم��ان��ة بح�ضور وفود املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة املمثلون
العامة للرابطة بعقد ث�لاث فعاليات ه��ام��ة وهي للمجال�س التالية :
امل��ؤمت��ر العا�شر للرابطة واالجتماع احل��ادي ع�شر جمل�س الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية .
ملجل�سها  ،واملنتدى االقت�صادي الربملاين الإفريقي جم �ل �� ��س الأم � � � ��ة يف اجل � �م � �ه ��وري ��ة اجل� ��زائ� ��ري� ��ة
العربي  ،وال�ن��دوة الدولية ح��ول جت��ارب امل�صاحلة الدميقراطية ال�شعبية .
 جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي .الوطنية والعدالة االنتقالية.
وقد كانت هذه الفعاليات ناجحة بكل املقايي�س من  -جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية .
حيث احل�ضور واحلما�س وامل�شاركة  ,كما �أظهرت  -جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين .
الق�ضايا واملوا�ضيع التي مت مناق�شتها �أو ا�ستعرا�ضها -جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا الفيدرالية .
من خ�لال م��داخ�لات وخطابات �أع�ضاء ال��وف��ود �أن  -جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية الكامريون .
الرابطة لديها احلما�س الكبري لال�ضطالع ب�أدوار  -جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية زميبابوي .
هامة  ،ال �سيما يف الدبلوما�سية الربملانية التي ميكن  -جمل�س ال�شورى يف دولة قطر .
�أن تكون مبثابة �صوتاً لأفريقيا والعامل العربي يف  -جمل�س الواليات يف جمهورية ال�سودان .
الدفاع عن الق�ضايا ذات االهتمام وامل�صالح امل�شرتكة  -جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية .
 جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية ناميبيا .للبلدان الأع�ضاء وغري الأع�ضاء.
وفيما يلي البيانات اخلتامية للفعاليات املذكورة  -جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية مدغ�شقر .
 امل �ج �ل ����س ال � �ف � �ي� ��درايل جل� �م� �ه ��وري ��ة �أث �ي��وب �ي��ا�أعاله :
امل�ؤمتر العا�شر للرابطة واالجتماع احلادي الدميقراطية الفيدرالية .
ع�شر ملجل�سها املنعقد يف العا�صمة املغربية  ,كما مثل جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية
�سفري اليمن يف اململكة املغربية  ,كما ح�ضر كوفد
الرباط � 21 - 20 ,سبتمرب2017 ,م
ب��دع��وة ك��رمي��ة م��ن جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة مراقب :
املغربية انعقد امل�ؤمتر ال�سنوي العا�شر للرابطة و  -جمل�س ال�شورى لالحتاد املغاربي .
االجتماع احل��ادي ع�شر ملجل�سها يف مدينة الرباط  -االحتاد الربملاين العربي
عا�صمة اململكة املغربية يف الفرتة من  - 21 – 20احتاد املغرب العربي .
�سبتمرب 2017م حيث ج��رت فعاليات امل��ؤمت��ر يف وقد عقد م�ؤمتر الرابطة برعاية �سامية من جاللة
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يف توفري �أماكن االنعقاد لفعاليتها .
امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية .
-4ي�ؤكد امل��ؤمت��ر على ��ض��رورة و�أهمية ان توا�صل
قرارات وتو�صيات امل�ؤمتر :
 -1يقر امل�ؤمتر التو�صيات التي تقدمت بها اللجان الرابطة اال�ضطالع مبهمة جت�سري اجلهود العربية
املنبثقة عنه وه��ي اللجنة املالية والإداري ��ة وجلنه والأف��ري�ق�ي��ة ال��رام�ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل امل�شرتك
ال���س�لام وف ����ض امل �ن��ازع��ات وال �� �ش ��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة للمنطقتني يف ��س�ب�ي��ل جم��اب �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
وال�سيا�سية �إىل جانب ما ت�ضمنه املح�ضر حول ما تواجهها ويف مقدمتها حماربة الفقر وتعزيز جهود
�أق��ره االجتماع اخلا�ص لر�ؤ�ساء املجال�س ور�ؤ��س��اء التنمية وخ�ل��ق ف��ر���ص العمل ون�شر قيم الت�سامح
ال��وف��ود وال��ذي ت�ضمن ع��دة ق�ضايا منها التجديد وحماربة الغلو والتطرف ومكافحة الإرهاب بجميع
للأمني العام والأمينني العامني امل�ساعدين لدورة �أ�شكاله .
ق��ادم��ة مدتها ث�لاث ��س�ن��وات وك��ذل��ك امل�ق��ر امل��ؤق��ت -5كما ي��ؤك��د امل��ؤمت��ر على �أن ت�ستمر ال��راب�ط��ة يف
دعم مبد�أ الثنائية الربملانية كنظام �أثبتت التجارب
وغريه من املو�ضوعات .

كفاءته يف حتقيق الأمن واال�ستقرار وتو�سيع قاعده
امل�شاركة ال�شعبية .
-6يتبنى امل�ؤمتر ما ورد يف كلمة معايل ال�سيد  /عبد
احلكيم بن �شما�ش من �أفكار حول �ضرورة اهتمام
الرابطة مبو�ضوع املناخ و�أن تنخرط الدول العربية
واالف��ري�ق�ي��ة يف املناق�شات ال��دول�ي��ة اجل��اري��ة حالياً
ح��ول ق�ضية املناخ و�أن تعمل الرابطة على تكوين
فريق علمي من اخلرباء بهدف اعداد خارطة طريق
ت�ستفيد منها الدول العربية والأفريقية ا�ستعداداً
للدفاع عن م�صاحلها يف امل�ؤمترات الدولية القادمة
حول املناخ على اعتبار ان الدول الأفريقية والعربية

-2كما يقر م��ا تقدمت ب��ه جلنة الأم ��ن وال�سالم
وح��ل امل�ن��ازع��ات بتقريرها ال��ذي ت�ضمن ع��دداً من
املقرتحات من بينها اقرتاح ت�شكيل جلنة دائمة تهتم
بالنوع وكذلك توفري الإمكانيات ال�ضرورية لتمكني
جلنة الأمن وال�سالم من تعزيز ان�شطتها  .كما اقر
امل�ؤمتر على وجه اخل�صو�ص ما رفعته اللجنة املالية
واالداري��ة بخ�صو�ص احل�سابات اخلتامية للأمانة
العامة للرابطة وميزانية الأمانة العامة للعاميني
2017م 2018 ،م .
-3كما �شدد امل��ؤمت��ر على اهمية انتظام اللقاءات
الدورية للرابطة وحث الدول االع�ضاء على التعاون
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ه��ي �أك�ثر املناطق يف ال�ع��امل ت���ض��رراً م��ن التغريات امل��ن��ت��دى ال�برمل��اين االق��ت�����ص��ادي الأف��ري��ق��ي
امل�ن��اخ�ي��ة .ك�م��ا ي ��ؤك��د امل ��ؤمت��ر يف ه��ذا ال���ص��دد على العربي  ,الرباط اململكة املغربية يف الفرتة
مت�سكه مبا ت�ضمنته اتفاقية باري�س للمناخ ويدعو من  26-25ابريل 2018م
الدول جميعها مبا فيها الدول الكربى �إىل احرتام قامت الأمانة العامة للرابطة بالتعاون مع جمل�س
م��ا ورد م��ن ت�ع�ه��دات يف ات�ف��اق�ي��ة ب��اري����س ويرف�ض امل�ست�شارين يف اململكة املغربية وب�شراكة مع االحتاد
امل�ؤمتر �أي دع��وات �إىل التن�صل من تلك التعهدات العام ملقاوالت املغرب وجامعة غرف التجارة وال�صناعة
واخلدمات وجامعة غرفة الفالحة املغربية ومنظمة
وااللتزامات التي �أقرتها اتفاقية باري�س .
 -7ي�ؤكد امل��ؤمت��ر على �أن ت�ستمر الرابطة يف دعم الأمم امل �ت �ح��دة لل��أغ��ذي��ة وال� ��زراع� ��ة ( ) FAO
مبادئ احلكم الر�شيد وحقوق االن�سان ومتكني املر�أة وهيئة منظمة الأمم املتحدة املعنية بامل�ساواة بني
من امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات الت�شريعية والتنفيذية اجلن�سني ومت�ك�ين امل� ��ر�أة (UN WOMAN
واتاحة الفر�صة الكاملة لها يف العملية التنموية , ) COMMTTEE .بعقد املنتدى الربملاين
-8ي�ؤكد امل�ؤمتر على م�ساندة حكومة بوروندي يف االقت�صادي االفريقي العربي وذلك يومي  25و 26
�سعيها لتحقيق ال�سالم الوطني يف ب�لاده��ا ومنع �أبريل 2018م يف مقر جمل�س امل�ست�شارين بالرباط .
وقد انعقد هذا املنتدى حتت عنوان " من �أجل بناء
التدخالت اخلارجية يف �شئونها الداخلية .
 -9ي��دي��ن امل� ��ؤمت ��ر م ��ا ت �ت �ع��ر���ض ل ��ه الأق �ل �ي��ة من منوذج تكاملي للتعاون الإقليمي " وقد ح�ضره العديد
من املنظمات العرية واالقليمية والدولية مبا فيها
ال��روه�ي�ن�غ��ا يف دول ��ة م �ي��امن��ار م��ن اب� ��ادة جماعية احتادات وغرف التجارة وال�صناعة يف افريقيا والعامل
وتطهري عرقي ويدعو امل�ؤمتر املجتمع الدويل �إىل العربي ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وغرفة
التدخل العاجل لإيقاف ه��ذه املمار�سات الوح�شية ال�ت�ج��ارة ال��دول�ي��ة وال�برمل��ان��ات العربية واالفريقية
وتوفري العون وامل�ساعدة لل�ضحايا .ويف هذا ال�صدد وب��رمل��ان امريكا الالتينية وب��رمل��ان امريكا الو�سطى
ي �ت �ق��دم امل� ��ؤمت ��ر ب�خ��ال����ص ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر لكل وب ��رمل ��ان �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة وال �ك��راي �ي��ب واالحت� ��اد
ال��دول العربية والإ��س�لام�ي��ة والأف��ري�ق�ي��ة وغريها الربملاين العربي واالحتاد الربملاين الإفريقي وبرملان
مم��ن ق��دم��وا ال��دع��م الإن���س��اين وامل�ساعدة ملهاجري االيكوا�س واحتاد املغرب العربي
ال��روه�ي�ن�غ��ا للتخفيف م��ن م�ع��ان��ات�ه��م وع�ل��ى وج��ه القرارات والتو�صيات :
اخل�صو�ص خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان •تقوية التن�سيق والتعاون والت�ضامن بني بلدان
بن عبد العزيز ,مطالبني املجتمع ال��دويل تقدمي �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي على امل�ستويات الثنائية
وت�ع��زي��ز �آل �ي��ات االن��دم��اج الإق�ل�ي�م��ي و�سبل التعاون
املزيد من املبادرات الإن�سانية لهذا ال�شعب .
-10يتقدم امل���ش��ارك��ون بخال�ص ال�شكر واالم�ت�ن��ان ال�ب�ي�ن��ي وخ���ص��و��ص�اً يف جم� ��االت ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ب�ح��ث
للمملكة املغربية ملكاً وحكومة وملجل�س امل�ست�شارين العلمي ح��ول الأم��ن الغذائي وال�ت�ب��ادل االقت�صادي
ع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص ع�ل��ى ك��رم ال�ضيافة وح�سن والتنمية امل�ستدامة والتن�سيق والت�شاور امل�ستمر عرب
اال��س�ت�ق�ب��ال ال��ذي��ن ق��وب��ل ب�ه�م��ا امل�ج�ت�م�ع��ون خ�لال قنوات م�ؤ�س�ساتية دائمة .
فرتة اقامتهم يف اململكة املغربية  ،معربين عن بالغ •بناء �شراكات مدرة للنفع املتبادل و�إطالق ديناميات
ت�ق��دي��ره��م للجهود ال�ت��ي ب��ذل��ت يف اململكة املغربية م�شاريع التنمية الب�شرية واالجتماعية من خالل
التعجيل ب�صياغة ا�سرتاتيجيات تعاون قائمة على
للإعداد والرتتيب لعر�ض هذا اللقاء املميز .
قيم الت�ضامن والعدالة وامل�صلحة امل�شرتكة .
ك�م��ا �أق ��ر امل ��ؤمت ��رون رف��ع ب��رق�ي��ة �شكر وت�ق��دي��ر �إىل •تعزيز العمل امل�شرتك بني احلكومات والربملانات
جاللة امللك حممد ال�ساد�س على رعايته لهذا اللقاء.
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وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص  ،يف �إط ��ار منظومة م��ن اجلهود العربية والإفريقية داجمة للتكنولوجيا واملعا�صرة .
املن�سجمة واملن�سقة للتعاطي م��ع م��و��ض��وع الأم��ن •تبني �آليات فعالة وم�ستدامة كفيلة بتوفري الأمن
الغذائي كمدخل ا�سرتاتيجي و�أ�سا�سي لتعاون واعد ال�غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة املح�سنة وت�ع��زي��ز ال��زراع��ة  ،مع
على م�ستوى املنطقتني ,يف ارت�ب��اط وثيق ب��أه��داف ت�شجيع م��راك��ز البحث العلمي ح��ول �إن �ت��اج ال�غ��ذاء
وتطوير الأ�ساليب الزراعية ومبا ميكن من التغلب
التنمية امل�ستدامة ومكافحة التغريات املناخية .
•تقوية ع �م��ل ال�ب�رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة والإف��ري �ق �ي��ة على الآثار الناجتة عن تغريات املناخ والت�صحر و�شح

وخ�صو�صاً جمال�س ال�شيوخ وال �� �ش��ورى واملجال�س
امل�م��اث�ل��ة ب�ت�ع��دد مكوناتها وك�ف��اءات�ه��ا  ،ع�ل��ى تعزيز
رقابتها على �أداء احلكومات ومدى التزامها بتنفيذ
التعهدات الوطنية والدولية املت�صلة بالأمن الغذائي ،
واال�ضطالع بدورها يف �سن الت�شريعات التي من �ش�أنها
تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري بني �إفريقيا
والعامل العربي .
•حتفيز القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف جمال الزراعة
و�إنتاج الغذاء من خالل �سن الت�شريعات املحفزة ملنح
القرو�ض التف�ضيلية لال�ستثمار يف املجال الزراعي
وم�ن��ح ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ح��واف��ز �ضريبية وجمركية
ت�ساعده على املناف�سة وكذلك �سن الت�شريعات التي
ت��دع��م �إن���ش��اء �شبكات ال�ن�ق��ل وامل��وا� �ص�لات وت�سهيل
احلركة والنقل عرب احلدود امل�شرتكة بني الدول .
•ت�شجيع ر�ؤو���س الأم��وال العربية والإفريقية على
العمل امل���ش�ترك وم�ضاعفة اال��س�ت�ث�م��ارات الرامية
�إىل خلق م�شاريع م�شرتكة وتكاملية بني املنطقتني

مياه الأمطار وغريها من العوامل املناخية .
•العمل على بلورة ت�صور �أفريقي عربي موحد حول
رهانات الهجرة يف �ضوء إ�ق��رار ميثاق عاملي من �أجل
ه �ج��رات �آم �ن��ة وم�ن�ظ�م��ة ومنتظمة خ�ل�ال املنتدى
العاملي الذي �ست�ست�ضيفه مراك�ش  ،باململكة املغربية
خالل �شهر دجنرب املقبل .
•العمل على �إزال��ة املعوقات الثقافية واالقت�صادية
التي تعرت�ض متكني املر�أة من �أداء مهمتها ال�سامية
يف ال �ت �غ �ي�ير وال �ب �ن��اء ال��وط �ن��ي م ��ن خ �ل�ال حت��دي��د
ال�سيا�سات والإج� ��راءات ذات الأول��وي��ة وال�ضرورية
لت�سهيل ودع��م الن�ساء امل �ق��اوالت يف ب�ل��دان �إفريقيا
والعامل العربي .
•متكني املر�أة و�إلقاء ال�ضوء على �أهمية الن�شاطات
الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز روح املبادرة
لدى امل��ر�أة  ،وتعزيز قدراتها التناف�سية  ،بالإ�ضافة
�إىل الت�شبيك بني �سيدات الأعمال يف الدول العربية
والأفريقية وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية الداعمة .
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•و�ضع �إط ��ار متكامل  ،دام��ج وم�ستدام لت�شجيع من �أج��ل تعميق النقا�ش و�إي�ج��اد احللول والأج��وب��ة
امل��ر�أة على اال�ستثمار  ،والعمل على بلورة دليل املر�أة للق�ضايا والتحديات االقت�صادية واالجتماعية التي
الأفريقية والعربية يف جمال حت�سني فر�ص متويل تواجه املنطقتني العربية والأفريقية .
امل�شاريع وتعزيز قدراتها املالية �إىل جانب تنظيم
ال��دورات التدريبية للقوى الن�سائية العاملة واملوارد ال��ن��دوة ال��دول��ي��ة ح��ول جت���ارب امل�صاحلات
الب�شرية من القطاع الن�سائي .
الوطنية  ,مقر جمل�س امل�ست�شارين الرباط –
•تعزيز التوا�صل والتن�سيق بني الربملانات واالحتادات اململكة املغربية  ,يف الفرتة من  18-17يناير
ال�صناعية والتجارية والفالحية وتزويدها مبا يتم 2019م
ر�صده من معطيات ومتغريات عن الأم��ن الغذائي برعاية كرمية من جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة
وبناء ج�سور بني ه��ذه اجلهات وب�ين اجلهات املعنية امل�غ��رب�ي��ة وب���ش��راك��ة م��ع راب �ط��ة جم��ال����س ال���ش�ي��وخ
بالأمن الغذائي الإقليمية والدولية ل�ضمان الإبقاء
وال���ش��ورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل
على حالة اجلدية واحليوية يف متابعة هذه الق�ضية
الهامة  ،حيث يعلن امل�شاركون وامل�شاركات من �أجل العربي واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باململكة
حتقيق هذه الطموح و�إر��س��اء الآليات الكفيلة ببلوغ املغربية مت تنظيم ال�ن��دوة ال��دول�ي��ة ح��ول جت��ارب
امل �� �ص��احل��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت���س�ع��ى �إىل حتقيق
غاياته عن ت�أ�سي�س :
 " – 1ال�شبكة الربملانية حول الأم��ن الغذائي يف الأم � ��ن وال �� �س�ل�ام واال� �س �ت �ق��رار  ,وذل� ��ك يف ق��اع��ة
جمل�س امل�ست�شارين يف الفرتة من  18-17يناير
�إفريقيا والعامل العربي " .
 " – 2ال�شبكة الربملانية لن�ساء ورج��ال الأعمال 2019م  ,وبح�ضور وف��ود من ال��دول الأع�ضاء
وغ ��رف ال�ت�ج��ارة وال�صناعة وال�ف�لاح��ة يف �إفريقيا وغري الأع�ضاء يف الرابطة متثل املجال�س التالية:
والعامل العربي " .
 جمل�س امل�ست�شارين باململكة املغربيةومن �أجل تفعيل هاتني الديناميتني  ،يعهد امل�شاركون  -جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية
وامل �� �ش��ارك��ات يف ه ��ذا امل �ن �ت��دى �إىل رئ��ا� �س��ة جمل�س  -جم �ل ����س الأم � � ��ة يف اجل� �م� �ه ��وري ��ة اجل ��زائ ��ري ��ة
امل�ست�شارين باململكة املغربية  ،بالتن�سيق مع هياكل
الدميقراطية ال�شعبية
رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
�أفريقيا والعامل العربي  ،من �أجل مبا�شرة اجلهود يف  -جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي
هذا االجتاه وتتبع مقرتح الهيئات الربملانية اجلهوية  -جمل�س الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية
والإقليمية وا�ستك�شاف �إمكانية التن�سيق والتعاون مع  -جمل�س ال�شيوخ يف مملكة لي�سثو
الفعاليات امل�شابهة يف دول �أمريكا الالتينية والكاريبي  -جمل�س ال�شورى يف دولة قطر
لإ� �ش��راك الدينامية الأف��ري�ق�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة يف �إط��ار  -جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين
اجلهود الدولية لعقد امل��ؤمت��ر الت�أ�سي�سي لل�شبكات  -جمل�س الواليات يف جمهورية ال�سودان
الربملانية للأمن الغذائي املزمع عقدها مبدريد يف  -املجل�س الوطني يف جمهورية بوركينا فا�سو
�أكتوبر 2018م .
 املجل�س الأعلى للدولة يف دولة ليبيا•جعل هذا املنتدى �إطاراً للعمل امل�شرتك ب�صفة دورية  -جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية غانا
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والتو�صيات التالية :
 جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية كوت ديفوار-1يعرب امل�شاركون عن ارتياحهم الكبري لتنفيذ
 املجل�س الت�شريعي لدولة فل�سطنيك�م��ا ح���ض��ر ال �ن��دوة �أي �� �ض��ا مم�ث�ل��ون ع��ن امل�ن�ظ�م��ات برنامج عمل الرابطة الذي مت �إقراره �أثناء امل�ؤمتر
واالحتادات الربملانية الإقليمية والدولية التالية  :العا�شر للرابطة واالجتماع احلادي ع�شر ملجل�سها
ال �ل��ذان ان�ع�ق��دا يف ال�ع��ا��ص�م��ة امل�غ��رب�ي��ة ال��رب��اط يف
 االحتاد الربملاين العربي املكتب الإقليمي ملنظمة الأمم املتحدة للأغذية الفرتة من � 21-20سبتمرب 2017م .-2ي�سجل امل���ش��ارك��ون ارت�ي��اح�ه��م ل�ل�ن�ج��اح الكبري
والزراعة ( الفاو )
 برملان املجموعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ال��ذي حققته ال��راب�ط��ة فيما يتعلق مب��د وتعزيزج�سور التعاون والتن�سيق والتوا�صل مع املنظمات
( االكوا�س )
واجلهات الربملانية الإقليمية والدولية .
 الربملان العربي-3يرحب امل �� �ش��ارك��ون يف ال �ن ��دوة ب�ط�ل��ب ورغ �ب��ة
 االحتاد الربملاين الأفريقيك�ل�ا م��ن ل�ي�ب�ي��ا وك�ي�ن�ي��ا وج �م �ه��وري��ة ك ��وت دي �ف��وار
 برملان عموم �أفريقياب��االن���ض�م��ام �إىل ع�ضوية ال��راب�ط��ة وح��ث الأم��ان��ة
 -برملان �أمريكا الالتينية والكراييب

 امل�ج�م��وع��ة اجل�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة لأم��ري �ك��ا الالتينية العامة للرابطة على اال�ستمرار يف بذل املزيد مناجل�ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل ت�شجيع ان�ضمام امل��زي��د من
باالحتاد الربملاين الدويل
الدول العربية والأفريقية �إىل ع�ضوية الرابطة .
القرارات والتو�صيات :
ب�ع��د ي��وم�ين م��ن ال�ن�ق��ا���ش امل�ستفي�ض وامل� ��داوالت -4اقر امل���ش��ارك��ون ب��الإج �م��اع امل�ي�ث��اق الت�أ�سي�سي
وامل � ��داخ �ل��ات  ,خ �ل �� �ص��ت ال � �ن� ��دوة �إىل ال � �ق� ��رارات لل�شبكة ال�برمل��ان�ي��ة ل�ل�أم��ن ال�غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة يف
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�أفريقيا والعامل العربي واعتباره وثيقة �أ�سا�سية �إع�لان الرباط حول امل�صاحلات الوطنية ,
م��ن وث��ائ��ق ال �ن��دوة وب� ��أن ت �ت��وىل امل�م�ل�ك��ة املغربية الرباط  ,اململكة املغربية 18-17
رئا�سة ال�شبكة م�ستح�ضرين جوهر امل�ب��ادرة من يناير 2019م
اج��ل ت�ك�ي�ي��ف ال �ف�لاح��ة الأف��ري �ق �ي��ة م��ع ال�ت�غ�يرات ب �ع��د ن �ق��ا� �ش��ات وم ��داخ�ل�ات م���س�ت�ف�ي���ض��ة ق ��ام بها
امل�ن��اخ�ي��ة ال �ت��ي ت �ع��رف ب��امل �ب��ادرة " " Triple Aامل �� �ش��ارك��ون يف "الندوة ال ��دول �ي ��ة ح� ��ول جت ��ارب
التي �أطلقها جاللة امللك حممد ال�ساد�س حفظه امل�صاحلات الوطنية " التي انعقدت يف ال��رب��اط ,
اهلل مبنا�سبة قمة امل�ن��اخ "كوب  " 22باعتبارها عا�صمة اململكة املغربية يف ال�ف�ترة م��ن 18-17
م �ب��ادرة مت�ث��ل ج��واب��ا ج��د ملمو�س وغ�ير م�سبوق ي �ن��اي��ر 2019م وال� ��ذي ق ��ام ب�ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا جمل�س
ملواجهة التحديات امل�شرتكة املرتتبة عن التغريات امل�ست�شارين يف اململكة املغربية بال�شراكة مع رابطة
املناخية .
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
-5يرحب مم�ث�ل��و امل�ج��ال����س الأع �� �ض��اء يف راب�ط��ة افريقيا والعامل العربي واملجل�س الوطني حلقوق
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف االن�سان يف املغرب  ,او�صى امل�شاركون مبا يلي :
�أف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي با�ست�ضافة دول��ة قطر •االحتاد الربملاين الدويل بـ:
الجتماعات اجلمعية العامة يف دورت�ه��ا الأرب�ع�ين -ب �ل��ورة ورق��ة �إط ��ار ل�سيا�سة ال�ع��دال��ة االنتقالية
بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات بغاية تعميق ال��رواب��ط ب�ين امل�صاحلة واحلكامة
امل�صاحبة لها يف ال��دوح��ة يف ال�ف�ترة م��ن  10-6وح �ق��وق الإن �� �س��ان وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة وال���س�ل��م
ابريل  2019م .
والأمن والعدالة االجتماعية؛
-6يحث امل���ش��ارك��ون ال��دول الأع���ض��اء يف الرابطة �-إعداد دليل ا�سرت�شادي حول العدالة االنتقالية؛
ع�ل��ى ا�ست�ضافة اج�ت�م��اع��ات وم ��ؤمت��رات ال��راب�ط��ة -ب�ح��ث �إم�ك��ان�ي��ة خ�ل��ق جم�م��وع��ة ت�ف�ك�ير خمتلطة
ال �ق��ادم��ة وع �ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص امل ��ؤمت��ر ال �ق��ادم لإعداد ورقة توجيهية ملواكبة تفعيل دور الربملانات
للرابطة .
يف خمتلف �أطوار وم�سارات امل�صاحلة وفقا للأدوار
-7يف ختام جل�سات الندوة رف��ع امل�شاركون برقية املنوطة بها د�ستوريا.
�شكر وعرفان جلاللة امللك حممد ال�ساد�س حفظه •امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بـ:
اهلل ,عاهل اململكة املغربية  ,عربوا فيها عن ا�صدق -ا��س�ت�ث�م��ار م �ب��ادئ ب�ل�غ��راد ال�ن��اظ�م��ة للعالقة بني
�آيات ال�شكر واالمتنان على احلفاوة وكرم ال�ضيافة الربملانات الوطنية وامل�ؤ�س�سات الوطنية لتوقيع
الذي حظوا به منذ حلولهم ب�أر�ض اململكة املغربية م��ذك��رات تفاهم حيثما مل يتم ذل��ك ق�صد تعزيز
 ,ك�م��ا ع�بر امل �� �ش��ارك��ون يف اجل�ل���س��ة اخل�ت��ام�ي��ة عن دور الربملانات يف م�سارات العدالة االنتقالية؛
�شكرهم ملجل�س امل�ست�شارين وحكومة و�شعب املغرب �-إ� �ش��راف التحالف ال�ع��امل��ي للم�ؤ�س�سات الوطنية
على حفاوة اال�ستقبال وكذا ح�سن التنظيم لهذه حلقوق الإن���س��ان على �إجن��از درا��س��ة مقارنة حول
الفعالية الهامة .
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي �سنتها ال�برمل��ان��ات ال��وط�ن�ي��ة ح��ول
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�إن�شاء �آليات العدالة االنتقالية مذيلة بتو�صيات املجتمعي احلر واملفتوح بل �آلية ا�ستباقية الحتواءلتي�سري عمليات �إعداد القوانني م�ستقبال ومرافقة الأزمات والإنذار املبكر ب�إمكانات حدوثها؛
ال �ت �ج��ارب احل��دي�ث��ة وال �ط��ارئ��ة يف جم��ال ال�ع��دال��ة -احلر�ص� ،أثناء مناق�شة وامل�صادقة على امليزانية
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،ع�ل��ى م �ب��ادئ الإن �� �ص��اف واجل�بر
االنتقالية؛
بحث �إمكانية بلورة مبادئ توجيهية ب�ش�أن دور اجلماعي وامل�ج��ايل ل�ل�أ��ض��رار جتنبا لالحتقاناتالربملانات وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف و�ضمانا لدميومة اال�ستقرار االجتماعي.
م�سارات امل�صاحلة وال�تراف��ع ل��دى جمل�س حقوق ويف اخلتام يو�صي امل�شاركون وامل�شاركات ،رابطة
الإن �� �س��ان الأمم ��ي م��ن �أج��ل ا��س�ت���ص��دار ق��رار بهذا جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
�إفريقيا والعامل العربي:
ال�ش�أن.
.1بعر�ض ه ��ذا الإع �ل��ان ع�ل��ى ك��ل م��ن جمل�س
•الربملانات الوطنية بـ:

ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال �ت��اب��ع ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة االحت ��اد
الربملاين الدويل ؛
.2بالتعاطي االي�ج��اب��ي م��ع دع��وة ال��وف��د الليبي
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت���ش�ك�ي��ل جل �ن��ة ف �ن �ي��ة ح� ��ول ال �ت �ج��ارب
ال�ن��اج�ح��ة يف جم��ال ال�ع��دال��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة مل�ساعدة
الأ��ش�ق��اء يف ليبيا على �إط�ل�اق دينامية امل�صاحلة
الوطنية.

ب�ل��ورة الن�صو�ص الت�شريعية ذات ال�صلة بجربالأ�� �ض ��رار وال �ع��دال��ة و�إط � ��ار م��راق �ب��ة ال���س�ي��ا��س��ات
العمومية من منظور العدالة االنتقالية؛
تدعيم الآليات الرقابية القائمة وتو�سيع مهامهالت�شمل ر��ص��د �أو� �ض��اع ح�ق��وق الإن���س��ان ب�شكل عام
وم�ساءلة العمل احلكومي ب�ش�أن تنفيذ خمرجات
هيئات احلقيقة وامل�صاحلة؛
جعل امل�ؤ�س�سة الربملانية لي�س فق ف�ضاء للحوار27
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الفصل الثاني
السالم
و
حل الصراعات
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ب��ؤر للنزاع والتوتر  ،وب�سبب اخلالفات والنزاعات
مقدمه :
ال���س�لام يعنى ال�سكينة والطم�أنينة م��ع غياب التاريخية املوروثة بني بع�ض املجموعات ال�سكانية
اال�ضطرابات والنزاعات واحل��روب وال�سالم يعنى  ،والتهمي�ش والظلم والطغيان ال��ذي تعر�ضت له
اي�ضا احلفاظ على النف�س  ،العقل  ،الن�سل  ،املال بع�ض املجموعات االثنية  .وق��د ازداد ال�ن��زاع حدة
والدين  .وهو حزمه من املفردات والقيم واملواقف ح��ول ال�سلطة وال�ث�روة م��ؤخ��را يف ظ��ل احلكومات
والعادات وال�سلوكيات واالج��راءات التي ترتكز على الوطنية ل�ع��دم ال �ت��زام االن�ظ�م��ة احل��اك�م��ة بقواعد
االحرتام الكامل ملبادئ ال�سيادة واحلريات اال�سا�سية الدميقراطية  ،احلكم الر�شيد وحقوق االن�سان ،
وح�ق��وق االن���س��ان واحل ��وار وال�ت�ع��اون ب�ين ال�شعوب ال�شفافية واملحا�سبية والتنمية املتوازنة .
وال�ث�ق��اف��ات امل�ت�ع��ددة  ،ون�ب��ذ ث�ق��اف��ة ال�ع�ن��ف وال�ق��وة وال تكاد تخلو دول��ة من دول املنطقة من النزاعات
وا�ستخدامها  ،واكراه ال�شعوب خلو�ض خيارات �ضد الداخلية �أو احلدودية مع دول اجلوار او مع جمموعة
ارادتهم  .وال�سالم هو �أن تعي�ش وتدع غريك يعي�ش  .من دول املنطقة �أوالتدخالت اخلارجية  .وقد ظلت
�أما النزاع فيعنى التناف�س على القيم واملوارد ،يكون املنطقة ردح ��ا م��ن ال��زم��ن م�سرحا ل�ل��دول الكربى
الهدف فيه بني املتناف�سني حتييد او ت�صفية �أو ايذاء جترب فيها نظريات و�آليات احل��رب حينا ونظريات
اخل�صم االخر  .و�أق�صى درجاته هو النزاع العنيف و�آليات ال�سالم حينا �أخ��ر  .مما عقد النزاعات وزاد
امل�ؤدي اىل احلرب ،والتي يقول عنها املفكر �أرميو�س �أواراحلروب بني اال�شقاء واجلريان .
( احل� ��رب ه��ي ال���ش��ى ال��وح �ي��د ال� ��ذى ه��و ��ض��د كل مهددات الأمن وال�سلم باملنطقة االفريقية والعربية :
اال�شياء  ،واحلرب هي اال�صل واال�سا�س لكل امل�شاكل املهددات املبا�شرة :
وقوى ال�شر  .انها حميط بال قاع  ،يبتلع كل اال�شياء .1التدخالت الدولية اخلارجية
بال متييز وب�سبب احلرب تذبل كل الرباعم والورود .2النزاعات بني الدول
 ،ويجف كل �شيء معافى  ،وال يبقى غري الدمار  ،ثم .3النزاعات داخل الدول
 احلركات االنف�صاليةت�شيخ اال�شياء اجلميلة وي�صبح كل حلو مر ) .
وم�ن��ذ �إن�شائها ت�ب��ذل ال��راب�ط��ة ج �ه��وداً حثيثة من  -احلركات املتمردة
اجل امل�ساهمة يف �إح�لال ال�سالم وحل املنازعات يف  -التنظيمات املطلبية
�أفريقيا والعامل العربي ب�شكل خا�ص والعامل ب�أ�سره  -النزاعات القبلية والعرقية ( االثنية )
 احلركات االرهابيةب�شكل عام .
ورق���ة عمل ح��ول " ال�سالم وال��ن��زاع��ات يف  -ع�صابات النهب امل�سلح
افريقيا وال��ع��امل العربي " قدمها الدكتور  -ع�صابات االجتار بالب�شر
حبيب خمتوم خالل امل�ؤمتر العا�شر للرابطة  -االجتار بالأ�سلحة واملخدرات
املنعقد يف اململكة املغربية يف الفرتة  - 21-20الهجرة غري املنظمة
�سبتمرب 2017م
املهددات غري املبا�شرة :
ت�شهد منطقتينا االف��ري�ق�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة �أع�ن��ف  -ال�ف�ق��ر مم��ا ي � ��ؤدى اىل االح�ت�ج��اج��ات املطلبية
النزاعات واحل��روب ب�سبب ما خلفه اال�ستعمار من والنزوح والهجرة
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 االمرا�ض ( املالريا  ،االيدز  ،ال�سل  ،االيبوال - ....احل��رك��ات االره��اب�ي��ة ( ال�ق��اع��دة  ،تنظيم ال��دول��ةاال�سالمية  ،جبهة الن�صرة  ..الخ )
الخ )
البطالة ( اللجوء اىل االع�م��ال غري ال�سلمية  ،ب)�شمال افريقيا :النزاع الليبي–الليبي ( التحالف الدويل )التمرد  ،الع�صابات ) .
النزاع املغربي–ال�صحراوي (ال�صحراء املغربية ) الكوارث الطبيعية ( التغري املناخي ) البطالة ( اللجوء اىل االعمال غري ال�سلمية - ،احلركات االرهابية ( القاعدة  ،بوكو حرام  ،تنظيمالدولة اال�سالمية
التمرد  ،الع�صيان ..الخ)
 الظلم و اال��س�ت�ب��داد وال�ط�غ�ي��ان مم��ا ي� ��ؤدى اىل -النزاع القبلي واحلركات املتمردة بال�سودانج)و�سط افريقيا :
الثورات  ،االحتجاجات والتمرد .
 النزاع بجمهورية افريقيا الو�سطى بني احلكومةامثله للنزاعات يف املنطقة االفريقية والعربية :
وحركتي �سليكا وانتىباالكا.
.1ال�شرق االو�سط ( اجلزيرة العربية ):
ال� �ن ��زاع ب�ج�م�ه��وري��ة ال�ك�ن�غ��و ال��دمي �ق��راط �ي��ة بني-النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي

احلكومة والتحالف الدميقراطي لتحرير الكنغو .
 النزاع البوروندي الرواندي النزاع بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ال �ن��زاع ب�ين ف�صائل احل��رك��ة ال�شعبية بجنوبال�سودان
د) �شرق افريقيا :
النزاع الأثيوبي–الإرتريي النزاع ال�صومايل–ال�صومايل-النزاع الإرتريي–اجليبوتي

النزاع ال�سوري–ال�سوري ( تدخل التحالف الدويل ،الرتكي  ،الإيراين )
ال �ن��زاع العراقي–العراقي ( التدخل الإي ��راين ،التدخل الأمريكي )
النزاع اللبناين–اللبناين–ال�سوري–الإ�سرائيليالنزاع اخلليجي ( ال�سعودي  ،الإماراتي  ،البحريني–
امل�صري والقطري )
ال �ن��زاع اليمنى – اليمنى ( ال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي ،التدخل الإيراين  ،التدخل الأمريكي )
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املنطقة االفريقية والعربية �أهمها :
 حركة ال�شباب ال�صومايلاعادةاال�ستعمار :
و) غرب افريقيا:
اع ��ادة اال�ستعمار اىل املنطقة ع��ن ط��ري��ق هيمنة النزاع النيجري– النيجريالدول الكربى يف املنطقة واعادة النظر يف اخلريطة
حركة بوكو حرام يف نيجريا  ،ت�شاد  ،الكمرونتنظيم القاعدة وتنظيم ال��دول��ة اال�سالمية يف ال�سيا�سية للمنطقة  ،وان يكون للكيانات الكبريةدوراً م�سيطراً على املنطقة  .وع�ل��ى النخب ان
مايل  ،النيجر وبوركينا فا�سو
تعمل على ا�ستبدال فكرة اال�ستعمار الذاتي اجلديد
ه )جنوب افريقيا:
بالتكامل الطوعي للمجموعات االقت�صادية ال�سائدة
 النزاع يف جنوب افريقياحاليا يف املنطقة وان تتوىل الدول الكربى م�سئولية
 النزاع الزميبابوي–الزميبابوياجلهود الذاتية لف�ض النزاعات واحالل ال�سالم يف النهو�ض بدول املنطقة ورعاية م�صاحلها بدال من
الهيمنة وال�سيطرة عليها.
افريقيا والعامل العربي:
ت�ط��وي��ر منظمة ال��وح��دة االف��ري�ق�ي��ة اىل االحت��اد النه�ضة االفريقية والعربية :اذ ان التهمي�ش الذىتعر�ضت ل��ه املنطقة االف��ري�ق�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة لفرتة
الأفريقي .
حم��اوالت تطوير جامعة الدول العربية وجمل�س طويلة ما هو االخما�ض �سي�ؤدى اىل ميالد وحتقيقالنه�ضة االفريقية والعربية املعتمدة على املنظور
التعاون اخلليجي .
احل �� �ض��اري ال��ذات��ي  .اذ �أن ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة
التجمعات االقت�صادية االفريقية والعربية.ان�شاء م�ؤ�س�سات متويلية افريقية وعربية لتمويل الغربية املخالفة ملثلنا واخالقنا  ،واملفرو�ضة عليناامل�شروعات اال�سرتاتيجية والتنموية  (.بنك التنمية �ستف�ضى ب�ن��ا اىل امل��زي��د م��ن ال�ت�خ�ل��ف وال�ت�ب�ع�ي��ة .
و�أن منط الدميقراطية الليربالية الغربية والتي
الإفريقي  ،البنك الإ�سالمي للتنمية ...الخ ).
ان�شاء جمل�س ال�سلم واالمن الإفريقي وم�ؤ�س�ساته تخالف م��وروث��ات�ن��ا ومعتقداتنا �ستف�ضى بنا اىلانظمة دميقراطية زائفه غري مقنعة ملجتمعاتنا وال
قيام جلان الو�ساطة لف�ض النزاعات بني الدول
حتقق ال�سالم واال�ستقراراملن�شود .
حمكمة العدل االفريقية وحقوق االن�سانت�شكيل القوات االفريقية لف�ض النزاعات ( قوات افريقيا اجلديدة :حفظ ال�سالم )
اذا ك��ان��ت اوروب� ��ا اك�ث�ر ال �ق��ارات ح�م�لا للطابع
ا� �ص��دار العديد م��ن ال �ق��رارات الراف�ضة لطغيان الب�شرى ولب�صمات ا�صابع التاريخ  .ف��ان افريقيااالنظمة وحماية املجموعات املهم�شة وامل�ضطهدة ه��ي ال �ق��ارة البكر ال �ع��ذراء  .وه��ذا يعنى ان اوروب��ا
وجترمي االنقالبات الع�سكرية وحركات التمرد .
ق��د ��ش��اخ��ت وه��رم��ت وا��ص�ب�ح��ت ت��اري�خ��ا اك�ث�ر مما
ت�أ�سي�س املركز الإفريقي للدرا�سات والبحوث حول هي م�ستقبال .و�أن افريقيا هي ق��ارة امل�ستقبل ممااالرهاب.
ي�ستدعى البدء يف اع��ادة تخطيط احل��دود القائمة
ق �ي��ام ال �� �ش��راك��ة االف��ري �ق �ي��ة اجل ��دي ��دة للتنمية مبا يتفق وحقائق الطبيعة واالن�سان ومبا ي�ؤدى اىلوم�ؤ�س�ساتها .
خلق الدولة القومية احلديثة املتزنة  .وعلى النخب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة احل��اك �م��ة ان مت�ت�ل��ك ارادة التخطيط
امل�ستقبل الأفريقي العربي :
�أع��د العلماء واملفكرون ع��دة �سيناريوهات مل�ستقبل القومي للم�ستقبل .
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الفصل الثالث
احلكم الرشيد
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امل� ��� �س ��اواة ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين وحت �م��ي ال �ب �ي �ئ��ة ومت�ك��ن
مقدمة :
احلاكمية الر�شيدة هي التي متار�س احلكم وتتخذ املواطنني من ممار�سة حرياتهم ال�شخ�صية كما
ال � �ق� ��رارات اجل� �ي ��دة حت ��ت � �ض �غ��ط ع ��وام ��ل م ��ؤث��رة توفر �آل�ي��ات ملكافحة الفقر واحل��رم��ان والتهمي�ش
اقت�صادية واجتماعية وبيئية وتهدف نحو حتقيق واخلوف والعنف .
ال���ص��ال��ح ال �ع��ام مب��ا يف ذل ��ك ح�ف��ظ ح �ق��وق امللكية �أما احلاكمية ال�سيئة فهي تلك التي تتخذ قرارات
واحل� �ق ��وق ال���س�ي��ا��س�ي��ة وح ��ق ال��و� �ص��ول ل�ل�خ��دم��ات
واحل��ري��ة االق�ت���ص��ادي��ة وح��ق ال��و� �ص��ول للمعلومة
وا��س�ت�ع�م��ال ح�صيف ل�ل�م��وارد �أث �ن��اء عمليات �إن�ت��اج
اخلدمات  ،واحلاكمية الر�شيدة تتطلب انتخابات
حره ونزيهة ومتثيل نيابي وق�ضاء عادل و�صحافة
م�ستقلة وق��وان�ين ت�ضمن ح�ق��وق الإن���س��ان وت�ضع
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة حت��ت امل�سائلة وامل��راق�ب��ة وحتفز
التنمية املحلية ب��اع�ت�م��اد امل���ش��ارك��ة وال�لام��رك��زي��ة
باتخاذ القرارات التنموية .
مبادئ احلكم الر�شيد والتنمية امل�ستدامة ,
ورقة عمل قدمها الدكتور عبداهلل املو�سى من
جمل�س االعيان يف االردن  ,يف م�ؤمتر الرابطة ر�سمية معاك�سة للقوانني وع�شوائية وغري منطقية
العا�شر املنعقد يف اململكة املغربية يف الفرتة وب� ��دون م�ب��ررات م�ن��ا��س�ب��ه وت�خ�ل��و �إج��راءات �ه��ا من
العدالة يف التطبيق وقد تكون الإدارة ال�سيئة ناجته
� 21-20سبتمرب  2017م.
مفهوم احلاكمية ال يقت�صر على القطاع العام و�إمنا عن عدم الكفاءة بالقائمني عليها �أو تكون مق�صودة
يتعداه �إىل القطاع اخلا�ص واملجتمع فهناك حاكمية ب �ه��دف ا��س�ت�غ�لال امل�ن���ص��ب ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى منفعة
�شخ�صية ولذا فال بد من احلد من �أ�ضرار مثل هذه
عامه وحاكمية اقت�صادية وحاكمية جمتمعية .
ف��احل��اك�م�ي��ة ال �ع��ام��ة ه��ي ال �ت��ي ت��وف��ر ال���ض�م��ان��ات الإدارات على املجتمع ل�سن قوانني حتمي املجتمع
والقوانني والتنظيم� ،أما احلاكمية املجتمعية فهي من تغولها مثل :
التي توفر الأ�سا�س الأخ�لاق��ي ل�سريورة العمليات •قانون مكافحة الف�ساد .
والعالقات وال�سلوك داخل املجتمع و�أم��ا احلاكمية •قانون حق احل�صول على املعلومة .
االق �ت �� �ص��ادي��ة ف �ه��ي ت��وف��ر الأ�� �س ��ا� ��س امل � ��ادي لتلك •قانون ي�ضمن حق مراجعة ال�ق��رارات الر�سمية
عند االع�ترا���ض عليها جلهة م�ستقلة �أو الق�ضاء
العالقات والعمليات .
ان احلاكمية الر�شيدة التي تعمل لل�صالح العام للبت النهائي بتلك القرارات .
يجب ان تهتدي مب�ب��ادئ �أه�م�ه��ا ح�ق��وق الإن���س��ان • ،قانون ي��وف��ر احل�م��اي��ة لكا�شفي ال�ف���س��اد داخ��ل
الدميقراطية  ،ال�شفافية  ،الت�شاركية  ،الالمركزية امل�ؤ�س�سات املختلفة .
باتخاذ القرار  ،امل�سائلة  ،وحكم القانون  ،الفاعلية •قانون لإن�شاء هيئة م�ستقله عن احلكومة وترتبط
ال �ع��ادل��ة  ،وال �ن �ظ��رة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وه ��ي ت�شجع بالربملان ملنع الف�ساد وعدم الكفاءة والهدر (ديوان
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م�صلحته على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو املهني .
املحا�سبة ) .
•قانون لإن�شاء هيئات الإ�صالح وتطوير القطاع وللتطبيق الفعال لهذا املبد�أ يجب �إن�شاء نظام تغذيه
ال�ع��ام مب��ا يف ذل��ك الإ� �ص�لاح التنظيمي والهيكلي راجع ميكن العاملني يف امل�ؤ�س�سة من كتابة التقارير
التي تتعلق بالت�صرفات الال�أخالقية للعاملني يف
وتقليل الروتني والبريوقراطية .
•قانون ملنع املحاباة يف التعيني باملنا�صب العامة .امل�ؤ�س�سة مبن فيهم الإداريني .
وت��ال�ي�اً ملخ�صاً ل�لاق�تراح��ات لتطبيق احلاكمية كما ان تلقي ال�شكاوى م��ن متلقي اخل��دم��ة تعترب
ج ��زءا م�ه�م��ا م��ن ن �ظ��ام ال�ت�غ��ذي��ة ال��راج �ع��ة وي�ج��ب
الر�شيدة من خالل اعتماد املبادئ التالية :
•االلتزام بالنزاهة والتم�سك بالقيم الأخالقية التعامل معها بكفاءة وفاعلية وذلك من خالل عمل
واح�ت�رام القانون :يتوجب على امل�ؤ�س�سات العامة جلان متخ�ص�صة يناط بها ت�سجيل ال�شكاوى وعمل
و�ضع ل��وائ��ح تبني قيم امل�ؤ�س�سة وم��دون��ة لل�سلوك ال�ت�ق��اري��ر حولها ل �ل��إدارة ومتابعتها  .وال�شكاوى
النموذجي وتعمل على ن�شرها بحيث تبني العالقة ع �م ��وم ��ا ت �� �س��اع��د يف حت ��دي ��د من� ��ط االخ � �ت �ل�االت
ب�ين العاملني بامل�ؤ�س�سة وب�ين متلقي اخل��دم��ة �أو الال�أخالقية وهي بذلك توفر معلومات لتو�ضيح
ذوي امل�صالح من املواطنني عند اتخاذ القرارات �أو املتطلب والتوقعات .
الإجراءات  ،وبحيث يتم االلتزام بالقانون وتف�سريه •ال�شفافية  :وتعني توفر وو�ضوح ون�شر املعلومات
بعدالة وبدون انحياز .وهذه اللوائح يجب ان تخ�ضع للعامة ح��ول الن�شاطات وال�برام��ج التي تقوم بها
ل�ل�م��راج�ع��ة وال�ت��دق�ي��ق امل���س�ت�م��ري��ن ب�ح�ي��ث ت�ضمن احلكومة �أو م�ؤ�س�ساتها ليتمكن املجتمع من تتبع
ا�ستمرارية املحافظة على قيم امل�ؤ�س�سة وال�ت��أك��د وفهم عمليات اتخاذ القرار من حيث حيثياته مبا
من خلو قراراتها و�إجراءاتها من ت�ضارب امل�صالح يف ذل��ك الأ��س����س وال��درا��س��ات وامل�ب�ررات واملتطلبات
وال�ف���س��اد خ�صو�صا يف ال �ع �ط��اءات والإدارة املالية املادية والت�شريعية التي اتبعها �آخذوا القرار.
وال�ت�ع�ي�ين وال�ترق�ي��ة وال �ط��رد و�إ� �ص��دار ال�ع�ق��وب��ات ،وهذا النهج ي�ضفي على ال�سيا�سات احلكومية نوعاً
ول�ضمان ا�ستمرارية النزاهة بامل�ؤ�س�سة �أي�ضا ميكن من ال�شرعية ب�أعني املجتمع وميهد الطريق لتحقيق
و�ضع نظام لقيا�س م��دى تطبيق ه��ذا امل�ب��د�أ ُير ِّتب م�شاركة املجتمع بفاعليه للتقدم باالقرتاحات �أو
حوافز للمكاف�آت للت�صرف النموذجي بالربط بني التعقيبات حول تلك القرارات �أو اخلدمات .
ولل�شفافية �أه�م�ي��ة خا�صة للقطاع اخل��ا���ص حيث
الأداء الأخالقي والرتقية .
وم ��ن امل �ت��وق��ع ان ي �ق��وم امل��وظ��ف ال �ع��ام ب��واج �ب��ه يف مت�ك�ن��ه ب �ن��ا ًء ع�ل��ى امل �ع �ل��وم��ات امل �ن �� �ش��ورة م��ن ات�خ��اذ
ال��وق��ت امل �ط �ل��وب م��ع ك �ث�ير م��ن االه �ت �م��ام ع��اك���س�اً ال�ق��رارات اال�ستثمارية ال�صحيحة كما ان لها دوراً
قيم م�ؤ�س�سته  ،لذا فان تطبيق معايري �أخالقيات يف تقليل الف�ساد وزي��ادة كفاءة امل�ؤ�س�سات ويرتبط
العمل واال�ستخدام الأمثل لل�صالحيات يحتاج �إىل بها مو�ضوع امل�سائلة التي بدورها تعتمد على تقييم
ت��دري��ب ي��ؤه��ل املوظفني لكيفية تطبيقها وحتمل الأداء على امل�ستوى املايل �أو �إدارة املوارد.
امل�س�ؤولية والتعريف على امل�ستوى املطلوب واملتوقع •االنفتاح وامل�شاركة :يف �ضوء توفر املعلومات وتعزيز
ملوقف العاملني العامني حيال جمابهتهم امل�شاكل ن���ش��ره��ا م��ن خ�ل�ال ��ص�ح��اف��ة ق��وي��ة وح ��ره و�إن �� �ش��اء
الأخ�لاق �ي��ة �أث �ن��اء عملهم ك��احل��االت ال�ت��ي ي�ضطر ج�سم م�ستقل للإ�شراف على االنتخابات ليتمكن
امل��وظ��ف فيها ان ي��أخ��ذ ق��رارا �أو �إج ��راء ال يكون يف املهتمني من ذوي امل�صالح �أو املواطنني واملجتمع
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امل ��دين م��ن امل���ش��ارك��ة يف � �س�ي�رورة ات �خ��اذ ال �ق��رارات تتمكن من ت��أدي��ة اخل��دم��ات ب�سوية ونوعية عالية
اجلودة ولتطبيق هذا املبد�أ ال بد من و�ضع م�ؤ�شرات
املتعلقة بالربامج االقت�صادية واالجتماعية .
ان امل�ؤ�س�سات ت�ستطيع ان تطور ميكانيكيات خمتلفة للكفاءة والفاعلية فيما يتعلق بالإجراءات والتقليل
ل�ضمان امل�شاركة مثل �إجراء امل�سوحات واال�ستفتاءات من مركزية القرار وذلك من خالل هيكل تنظيمي
والتفاعل مع املجتمع من خالل املوقع الإلكرتوين و�إداري م��رن يمُ كن من �إعطاء املديرية املزيد من
�أو االجتماعات املبا�شرة ويف جميع احلاالت فان على اال�ستقاللية خ�صو�صاً يف الأم ��ور الإج��رائ�ي��ة على
امل�ؤ�س�سة ان ت�ضع �إط� ��اراً مل��راج�ع��ة وتقييم خ�برات �أن يرافق ذلك املزيد من امل�سائلة فالهيكل الإداري
وا�ستجابات اجلمهور حول كفاءة وج��ودة اخلدمات للم�ؤ�س�سة ب�شقيه التنفيذي وغري التنفيذي يجب
 ،وه��ي ب��ذل��ك ت�ستطيع �إج� ��راء عملية ت ��وازن بني ان يو�ضح العالقات البينية بني ال�شقني بحيث تكون
م�صالح �أ�صحاب الأ�صوات العالية مع الأكرثية مع من�شوره ومعروفة لكل من له عالقة  ،ولرفع الكفاءة
�أي�ضا فامل�ؤ�س�سة حتتاج �إىل نظام �إنتاجي وتوزيعي
الأخذ بعني االعتبار م�صالح الأجيال الالحقة .
ويتطلب تطبيق هذا املبد�أ �أي�ضا مد ج�سور التعاون ميكنها م��ن ترتيب الأول��وي��ات بالن�سبة للخدمات
بني امل�ؤ�س�سة املعنية وامل�ؤ�س�سات الأخ��رى من خالل املقدمة � ،أ�ضف �إىل ذلك ف�إن املهارة الفنية والإدارية
مذكرات التفاهم وتكامل املعلومات لتح�سني �أداء للموظفني والإداري�ي�ن العامني يعترب ج��زءاً مهما
م��ن امل �ق��درة امل�ؤ�س�سية وه��ذا يتطلب و��ض��ع برامج
اخلدمة .
•امل�سائلة  :وه��ي متكن املجتمع م��ن الت�أكد ب��أن للتدريب امل�ستمر خ�صو�صاً مع التغري امل�ستمر الذي
ال �ق��رارات والإج � ��راءات ال�ت��ي تتخذها احل�ك��وم��ة �أو يطر�أ على املهارات املطلوبة لإجن��از العمل  .وغني
امل�ؤ�س�سة تهدف امل�صلحة العامة  .وتت�أثر فاعلية عن الذكر ب�أن كل فرد من الإدارة التنفيذية يجب
امل�سائلة ب��ال���س�يرورة ال�سيا�سية واحل��ري��ات املدنية ان يتمتع بامل�ؤهالت التي متكنه من القيام بواجبه .
وال�صحافة احلرة ومن املعروف ان امل�سائلة ال�سيا�سية ان امل�ؤ�س�سات ذات املقدرة العالية هي التي ت�ستطيع
كم�س�ؤولية ال��وزراء �أم��ام النواب وم�س�ؤولية النواب ان ت�ستفيد من الطاقة الب�شرية وامل ��وارد والوقت
املتوفر لها على انه يجب ان ُتعطى الهيئة الإدارية يف
�أمام ناخبيهم تعزز امل�سائلة الإدارية .
ويتطلب تطبيق هذا املبد�أ ان تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إ�صدار امل�ؤ�س�سة فر�صة اال�ستمرارية �إىل احلد الذي يتوقع
التقارير والتو�ضيحات ح��ول نتائج ال�ق��رارات التي معه حتقيق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة فالتغيري امل�ستمر للج�سم
تتخذها بالإنابة عن املجتمع الذي متثله �أو ت�ؤدي الإداري قد ي�ؤدي �إىل التخبط يف �إدارة امل�ؤ�س�سة .
اخلدمة له وعلى ان تكون تلك التقارير خ�صو�صا •حتديد املخرجات والتداخالت احلكومية  :ان
املالية فيها مبنية على املعايري الدولية للمحا�سبة دور امل�ؤ�س�سات العامة وطبيعة متويلها وت�أثريها
ع�ل��ى املجتمع واحل��اج��ة امل��ا��س��ة للم�سائلة يتطلب
للقطاع العام .
ولتح�سني الكفاءة والفاعلية للم�ؤ�س�سات البد من و�ضع �أه��داف �اً حم��دده متفق عليها للمخرجات يف
�ضوء املحددات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
تو�ضيح حدود امل�س�ؤولية وم�ستوياتها داخلها.
•املقدرة امل��ؤ��س���س�ي��ة :وتت�ضمن م�ع��اين ال�ك�ف��اءة وه��ذا ي�ؤ�س�س ب��دوره التخاذ القرارات والتخطيط
والفاعلية التي تعك�س مقدرة احلكومة �أو امل�ؤ�س�سة املايل الذي ي�أخذ بعني االعتبار املخاطر بعدم توفر
على تخ�صي�ص امل��وارد واحل�صافة ب�إنفاقها بحيث م�ستويات مطلوبة من الدعم املايل وعلى �أن يرافق
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ذلك م�ؤ�شرات للقيا�س والتقومي .ولتحقيق �أهداف ن��وع �اً م��ن ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ب��ال�ت��وزي��ع ال�ع��ادل
امل��ؤ��س���س��ات ع�بر خمرجاتها الب��د لها م��ن التعاون للتكلفة والفوائد بني الأجيال وداخل كل جيل .
مع امل�ؤ�س�سة الت�شريعية لأخ��ذ ق��رارات فيما يتعلق ولقد تبنت الأمم املتحدة يف م��ؤمت��ر ق َّمة الأر���ض
بالقوانني التي تتعلق بال�ضرائب والإنفاق العام  .وال�ت�ن�م�ي��ة ال ��ذي ع�ق��د يف ري ��ود وج��ان�ي�رو 1992
ان حتقيق الأه��داف للم�ؤ�س�سات العامة قد يتطلب وعرب �أجندة ( )21مفهوم التنمية امل�ستدامة ويف
تداخالت حكومية لإجنازها فعند حتديد �أي تداخل العام � 2000أعلنت الأمم املتحدة اهداف الألفية
يجب معرفة كيف ي�ساهم هذا التداخل يف حتقيق (  ) MDGوال �ت��ي �أك ��دت فيها ع�ل��ى اال��س�ت��دام��ة
الأهداف وما هي املخاطر والنتائج له وعالقته مع البيئية ( ال�ه��دف ال�سابع ) ويف ع��ام  2002عقد

م�ؤمتر للتنمية امل�ستدامة اكد على االلتزام بالتنمية
امل�ستدامة مع �ضرورة و�ضع اخلطط التنفيذية ويف
العام  2015الذي تلى م�ؤمتر ريو  20 +مت عقد
م��ؤمت��ر الأمم املتحدة ال��ذي تبنى �أج�ن��دة 2030
للتنمية امل�ستدامة ولقد ن�صت هذه الأجندة على ان
احلكومات الوطنية مكلفة بتطوير ا�سرتاتيجياتها
فيما يتعلق بالتنمية امل�ستدامة .
ولعل تطبيق اهداف التنمية على م�ستوى الدولة مير
بعدة مراحل بدايتها �إجراء درا�سة ح�صرية للو�ضع
احلايل وحتديد الأهداف بحيث تكون وا�ضحة لكل
م�ستوى من م�ستويات االدارات التنفيذية على ان
يرافقها معايري وم�ؤ�شرات لقيا�س التقدم بالإجناز
يف الوقت املحدد  .ثم ت�أتي خطوة حتليل الفجوة
م��ا ب�ين الو�ضع احل��ايل والو�ضع امل��أم��ول الو�صول

القوانني الأخ��رى ذات العالقة والتمويل لتنفيذ
�إجراءات ذلك التداخل.
•�إدارة املخاطر  :وهذا يتم ب�إن�شاء �إدارة قوية داخل
امل�ؤ�س�سة للمراقبة والتحكم لإدارة الإن �ف��اق العام
و�إ�صدار تقارير حتلل الأداء بالتف�صيل باملقارنة مع
م�ؤ�س�سات �أخ��رى لها نف�س الأه��داف بنف�س الدولة
�أو يف دول �أخ��رى مع تطوير م�ؤ�شرات تو�ضح مدى
حتقيق الأهداف باملقارنة مع ما هو خمطط له .
�أم��ا فيما يتعلق بالتنمية امل�ستدامة ف ��إن تطبيق
مبادئها �سيوفر الأ�سا�س لتلبية حاجات املجتمعات
احل��ال�ي��ة ب ��دون ان يلحق � �ض��رراً مب �ق��درة الأج �ي��ال
الالحقة على تلبية حاجاتهم ولذا ف�إن ال�سيا�سات
التنموية يجب ان ت�أخذ باحل�سبان مقدرة امل�صادر
البيئية لكفاية احلاجات الآنية وامل�ستقبلية وحتقق
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�إل �ي��ه ع�ل��ى ان ي��راف��ق ذل ��ك ت��و��ض�ي�ح�اً ل ل��إج ��راءات م�س�ؤولية ترتيب الأولويات مبا يف ذلك الإج��راءات
والرتتيبات وحت��دي��د امل�س�ؤوليات داخ��ل امل�ؤ�س�سات احلكومية التي ت�أتي ا�ستجابة للتحديات وهي بذلك
التي يناط بها تنفيذ الربامج والت�أكد من م�ستوى ت�ؤطر للتن�سيق وتكامل العمل على كافة امل�ستويات
ع��ال من التن�سيق بينها وم��ع نهاية الدرا�سة فعلى كما ان قراراتها يجب ان تت�صف باملرونة من خالل
احلكومات تطوير �أولوياتها ح�سب ظروفها ال�سائدة مراجعة التطبيق يف حال حدوث تغيريات خ�صو�صا
واالحتياجات عرب تبني ا�سرتاتيجية وطنية للتنمية فيما يتعلق بتوفر املدخالت للربامج ماليا و�سيا�سيا
امل�ستدامة مع العلم بان �أجندة  2030ت�شكل �إطارا واجتماعيا.
للتعامل مع التحديات حيث ان الأوج��ه واملجاالت وك �م �ث��ل ل �ن �ظ��ام م �ت��اب �ع��ة وم ��راق� �ب ��ة ف �ل �ق��د و� �ض��ع
امل�ستهدفة م��ن الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي االحت ��اد الأف��ري�ق��ي ميكانيكية متكن م��ن مراجعة
الذي ي�ؤول �إىل تنمية م�ستدامة قد حددتها �أجندة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال� ��دول ال��وط�ن�ي��ة م��ن دول �أخ ��رى
ذات خربة يف املجال ويتم ذلك بدعوة ممثلني عن
 2030وهي بذلك تعترب هاديا خلططها .
يعتمد حتديد الأولويات على حتليل واف للتحديات امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة ك��الإحت��اد الأوروب � ��ي واملنظمة
التنموية وامل�شاكل التي تنتج عنها وم��دى حِ دتها العاملية للفرنكوفونية وممثلني عن بع�ض ال��دول
وا�ستمراريتها وامتدادها للأجيال القادمة وفيما بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن املجتمع املدين واحلكومة
 .ان م�ث��ل ه ��ذا ال�ترت �ي��ب ي���ض��ع خ�ب�رات امل�ن�ظ�م��ات
اذا كانت متتد �أو تتقاطع مع دول �أخرى .
ول���ض�م��ان ح�سن تنفيذ ال�ب�رام��ج ال�ت�ن�م��وي��ة علينا الدولية والدول امل�شاركة على طاولة النقا�ش مما قد
ان ن�ضمن وج��ود نظام مراقبة ومتابعة وم�سائلة يفرز تو�صيات تحُ ِّ�سن الأداء لتحقيق اهداف التنمية
وم�شاركة التي ميكن �إجنازها من خالل جلان من ت�شريعيا وبيئيا واقت�صاديا كما ميكن اال�ستفادة من
امل��واط�ن�ين ذوي امل�صالح كلجنة �سيا�سات التنمية هيئات ا�ست�شارية يف القطاع اخلا�ص لعمل التدقيق
ال�ت��ي ميكن �إن���ش��ا�ؤه��ا يف ال�برمل��ان وال�ت��ي ي�ن��اط بها على التقدّم يف تنفيذ اال�سرتاتيجية ��س��واء كانت
م �ت��اب �ع��ة وم��راج �ع��ة ت�ط�ب�ي��ق ال�ب�رام ��ج احل�ك��وم�ي��ة هذه الهيئات وطنية �أو دولية على ان ال تكون طرفاً
وال�سيا�سات التنموية ا�ضف �إىل ذلك �ضرورة ت�شكيل يف �صياغة تلك اال�سرتاتيجية �أو تنفيذها .
جلنة ت�سمى اللجنة الوطنية للتنمية امل�ستدامة على وق �ب��ل اخل��و���ض يف ب�ع����ض الأوج� ��ه وامل �ج��االت التي
ان ير�أ�سها رئي�س ال��وزراء �أو الوزير املكلف مبتابعة تت�ضمنها ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة يح�سن
تنفيذ ا�سرتاتيجية الدولة للتنمية امل�ستدامة وت�ضم ان ن �ت��ذك��ر ان احل��اك �م �ي��ة ال��ر� �ش �ي��دة ه ��ي متطلب
�أع�ضاء من القطاع اخلا�ص ومن احلكومة واملجتمع �ضروري للتنمية امل�ستدامة التي يتطلب تنفيذها
املدين  .ومن ال�ضروري ت�شكيل جلنة خرباء تعمل وجود م�ؤ�س�سات حكومية ت�ستجيب حلاجات املجتمع
بالتن�سيق وت�ق��دمي ال��درا��س��ات واخل�ب�رات للجنتني ومتار�س حكم القانون بدون متييز وحتارب الف�ساد
ال�سابقتني وت�ضم يف ع�ضويتها �أ��س��ات��ذة وباحثون وت�ستطيع ان تنتهج �سيا�سات بيئية واجتماعية
وعلماء يف التنمية امل�ستدامة ويف املجاالت الأخرى .واق�ت���ص��ادي��ة �صحيحة .ون�خ�ل����ص الآن �إىل بع�ض
وعلى اللجنة الوطنية �أن تعمل م��ع ك��ل ال ��وزارات االقرتاحات يف بع�ض هذه املجاالت.
وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة وت�ضع �إطارا عاماً للتطبيق )1جمال امل � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة :ي �ت�رك ال�ن���ش��اط
واملتابعة واملراجعة و�إ��ص��دار التقارير وعليها تقع االق �ت �� �ص��ادي ل�ل�إن �� �س��ان �أث � ��را ب��ال �غ �اًع �ل��ى تكاملية
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الأن �ظ �م��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال �ت��ي ت��وف��ر امل� ��واد ال���ض��روري��ة ب�صمتها الكربونية ومت تطوير ميكانيكية لعمل
ال�ستمرارية ذلك الن�شاط م�سبباً تدهوراً ملحوظاً ��س��وق ال�ك��رب��ون ال��ذي ي�ح��ول االن�ب�ع��اث ال �غ��ازي �إىل
يف العنا�صر الرئي�سية للم�صادر الطبيعية كاملياه جتارة موفراً ميكانيكية للتطوير التنموي النظيف
والأر���ض وامل��وارد احلية  ،ان التعامل مع عنا�صر وي���ض��ع ال ��دول املتقدمة �أم ��ام م�س�ؤولياتها للحد
ه��ذا امل�ج��ال يحقق الأه ��داف ( )15،14،6،2من م��ن االن�ب�ع��اث ال �غ��ازي وم���س��اع��دة ال� ��دول النامية
من خالل نقل التكنولوجيا للتقليل من االنبعاث
�أجندة  2030وتاليا بع�ض االقرتاحات :
.1توفري احلماية القانونية للموائل الطبيعية الغازي بطرق فعاله وتكلفة معقولة .
والبنية البيئية بق�صد حماية الأ��ص�ن��اف امل�ه��ددة
)3جمال الإنتاج واال�ستهالك :ان العمل يف هذا
باالنقرا�ض .
.2حماية الأر� � ��ض ال��زراع �ي��ة م��ن االجن � ��راف �أو املجال ي�ستجيب للهدف ( )12املعلن يف الأجندة
 . 2030ان التطور االق�ت���ص��ادي يجب ان يقع
التدهور.
.3ا�ستغالل الغابات بطريقة كف�ؤه وم�س�ؤوله بحيث �ضمن الطاقة اال�ستيعابية للأنظمة البيئية وعليه
 ،فان عمليات الإنتاج واال�ستهالك يجب ان تعتمد
تتم حماية طبيعتها وم�ساحتها.
.4االهتمام باحلدائق العامة و املتنزهات يف املناطق اال�ستخدام الر�شيد ل�ل�م��وارد لتقلل م��ن تدهورها
�أو تلوثها م��ع تقليل النفايات ال�ضارة  .ان العمل
العمرانية .
.5عمل ال�لازم ليكون نظام �إنتاج الغذاء مناف�سا بهذا املجال يتطلب الكثري من الإجراءات والأدوات
ومرنا و�صديقا للبيئة وي�ستخدم امل��وارد الطبيعية وال�سيا�سات احلكومية التي ت�شجع النمط امل�ستدام
للإنتاج واال�ستهالك ومن ذلك تطوير برامج توعية
بكفاءة عالية و�آمنه.
.6تطوير برامج لإدارة املياه تهدف �إىل رفع كفاءة وتطوعية بال�سالمة وال�صحة والبيئة املرتتبة عن
�إنتاج �أو ا�ستهالك ال�سلع واملواد .
ا�ستخدامها وتطوير م�صادرها .
.7تطوير ب ��رام ��ج ب�ح�ث�ي��ة و�إر�� �ش ��ادي ��ة ل �ل��زراع��ة كما يجب دع��م الإن�ت��اج امل�ستدام م��ن خ�لال حوافز
تتعلق ببناء القدرات وت�شجيع اال�ستثمار من خالل
امل�ستدامة .
)2جمال الطاقة واملناخ :ان التعامل مع هذا املجال توفري القرو�ض ور�أ�س املال املغامر وبرامج امل�ساعدة
يحقق �أه��داف التنمية ( ) 13،7،1،11املعلن يف الفنية وال �ت��دري��ب خ�صو�صا لل�شركات املتو�سطة
وال �� �ص �غ�يرة احل �ج��م ي �ك��ون ه��دف�ه��ا امل���س��اع��دة على
الأجندة  2030ويقرتح هنا العمل على :
.1تخفي�ض معدل انبعاث الغازات ( خ�صو�صاً يف تطبيق مبادرات تتعلق بالإنتاج امل�ستدام وعلى الدول
ان ت�ؤ�س�س نظام م�سائلة بيئي وت�شجع امل�س�ؤولية
الدول املتقدمة ).
.2تخفي�ض معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة  .البيئية واالجتماعية لل�شركات وتطور �أنظمة لإدارة
.3تخفي�ض معدل ا�ستهالك الفرد من الكهرباء  .النفايات وتقليلها واال��س�ت�ف��ادة منها بالتدوير �أو
.4زيادة �إن �ت��اج ال �ك �ه��رب��اء م��ن م �� �ص��ادر ال�ط��اق��ة كم�صدر للطاقة .
)4املجال االقت�صادي واملايل :على الدول ان تعمل
املتجددة .
ع�ل��ى ت��وف�ير بيئة ع�م��ل ح��اف��زة ل �ل��ري��ادة واالب�ت�ك��ار
.5حتديد خماطر التغري املناخي.
ولقد طالب بروتوكول كيوتو ال��دول ان تقلل من ورف� ��ع امل �� �س �ت��وى االج �ت �م��اع��ي ل�ل�ع��ام�ل�ين يف �أوج ��ه
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الن�شاط االقت�صادي املختلفة :
العمل على �أال ُي��دار الن�شاط االقت�صادي ب�شكل ال
يراعي م�صلحة الأجيال القادمة .
ان يتمتع النظام املايل بالنزاهة واملناف�سة وان يكون
�شفافاً.
ان تعمل الدول على تطوير ميكانيكيات للتقليل من
اثر العوامل اخلارجية على االقت�صاد.
مي َّكن
)5جمال الأم ��ان والتما�سك االجتماعيُ :
الأم� ��ان االج�ت�م��اع��ي �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع م��ن امل���ش��ارك��ة
الفاعلة يف احل�ي��اة االقت�صادية واالجتماعية وهو
يتطلب دم��ج الطبقات املهم�شة واح�ت��وائ�ه��ا داخ��ل

يف الريف وحت�سني و�سائل النقل وتوفري الربامج
التدريبية على تقنيات الزراعة امل�ستدامة وحماربة
الت�صحر والتقليل من �آثار اجلفاف �أو الفي�ضانات .
ولقد ثبت ان الفقر ي�ؤثر �سلبا على �صحة البيئة
ويعيق التنمية امل�ستدامة  .ومن الق�ضايا املهمة يف
جمال الأمان والتما�سك االجتماعي ان تعمل الدولة
ع�ل��ى ت�ق��وي��ة ال�ث�ق��ة ب�ين امل�ج�ت�م��ع وال��دول��ة بتعزيز
ال���ش�ع��ور ب��امل��واط�ن��ة وال�ه��وي��ة اجل��ام�ع��ة والت�ضامن
وامل�شاركة يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية وتوزيع
مكا�سب التنمية بعدالة وتوفري اخلدمات وال�سلع
التي يحتاجها املجتمع يف ظل نظام ق�ضائي م�ستقل

املجتمع وتوفري احلماية الالزمة لها وتقليل العنف
املجتمعي �أو �ضد امل��ر�أة وحم��ارب��ة التمييز ب�أنواعه
وت�شجيع العمل التطوعي وتوفري امل�ساكن ب�أ�سعار
معقوله وحماربة الفقر كمتطلب �ضروري لإحداث
التنمية خ�صو�صا يف ال��دول النامية وذل��ك بتمكني
الفقراء من الو�صول �إىل املوارد الإنتاجية واخلدمات
وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يف ذلك املاء والأر�ض وفر�ص
العمل والتعليم واالح �ت��واء امل��ايل بتوفري �إمكانية
احل�صول على التمويل والقرو�ض واالهتمام بالبنية
التحتية الريفية والعمل على تنويع م�صادر الدخل

وعادل .
)6جمال التطوير امل��دين والبنية التحتية :على
احل �ك��وم��ات ان حت��د م��ن ان�ت���ش��ار امل ��دن ال�ع���ش��وائ��ي
وحت��دي��د مناطق تنمية حم��دودة وحماية الأر���ض
الزراعية واحلرجية والغابات واملناطق املفتوحة من
التطوير امل�ستقبلي .
)7كما يجب حماية ال�تراث املعماري واملمتلكات
والبنية التحتية من الأخطار الطبيعية �أو الب�شرية
 .كما يجب تقوية و�إدام ��ة البنية التحتية للنقل
وتوفري نظام نقل عام .
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الفصل الرابع
األمن الغذائي
يف
افريقيا والعامل العربي
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�إن�شاء ال�شبكات الوطنية والدولية التي تهدف �إىل
دور الربملانيني يف حتقيق الأمن الغذائي
بقلم املهند�س  /حممد الطيب االم�ين العام حتقيق الأمن الغذائي.
ويف الواقع  ،فان هناك ثالثة �أ�سئلة رئي�سية تطرح
امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والثقافية
نف�سها للنقا�ش ال�ب�رمل��اين ح��ول جم ��االت العمل
اال�سرتاتيجي وهي :
(�أ) ك�ي��ف مي�ك��ن ل�ل�برمل��ان��ات وال�برمل��ان�ي�ين ال�ت��أث�ير
ب�شكل فعال على الفاعلني املحليني والإقليميني
والدوليني يف معاجلة ق�ضايا الت�صحر  /وا�ضمحالل
الأرا�ضي وط��رح ومناق�شة هذه الق�ضايا باعتبارها
ق�ضايا مهمة للغاية لتحقيق الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي يف
�أفريقيا والعامل العربي؟
(ب) كيفية رف��ع ال��وع��ي وت�ق��دمي احل��واف��ز لتعزيز
الزراعة امل�ستدامة و الأن�شطة الزراعية الريفية يف
املنطقتني ؟
(ج) ك�ي��ف مي�ك��ن حت���س�ين ج ��ودة الإدارة املتعلقة
مم��ا ال� �ش��ك ف�ي��ه �أن ال�برمل��ان�ي�ين ي�ع�ت�برون ��ش��رك��اء بالزراعة يف الدول العربية والأفريقية؟
�أ�سا�سيون يف الكفاح من �أج��ل الق�ضاء على الفقر ويف هذا ال�سياق فقد �أو�صى م�ؤمتر االحتاد الربملاين
و�سوء التغذية ،وذلك بالنظر �إىل ما ي�ضطلعون به ال��دويل ال��ذي انعقد حتت عنوان "حتقيق �أه��داف
من �أدوار ومهام ت�شريعية ورقابية � ,إ�ضافة �إىل تلك القمة العاملية للغذاء من خالل �إ�سرتاتيجية التنمية
املتعلقة بامليزانية والرقابة على ال�سيا�سات  ,ف�ضال امل�ستدامة"  ،الذي مت ت ُنظيمه بالتعاون مع منظمة
ع��ن دوره��م ال�ب��ارز وامل�ه��م يف عملية التنمية .ويف الأغذية والزراعة ( الفاو )  ،يف روما  ،ب�إيطاليا يف
هذا ال�سياق فان تنفيذ ال�سيا�سات والربامج والأطر الفرتة من  12نوفمرب �إىل  12دي�سمرب ، 1998
امل�ستندة على الت�شريعات املنا�سبة من �شانه �أن ي�ؤدي باتخاذ التدابري التالية التي يتعني على الربملانات
�إىل حت�سن الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة .وب��ال�ت��ايل  ،و�أع�ضا�ؤها اعتمادها يف كل بلد:
ف ��إن الربملانيني يعتربون عنا�صر فاعلة �أ�سا�سية � -إن���ش��اء �آل �ي��ات خا�صة لت�سهيل املتابعة املنتظمة
يف �إن�شاء بيئة �سيا�سية وت�شريعية متكن من حتقيق واملن�سقة على امل�ستوى الربملاين لاللتزامات التي
الأم��ن الغذائي  .كما يلعب الربملانيون دورا هاما تعهدت بها ال��دول يف خمتلف القمم العاملية التي
يف تطوير ال�سيا�سات العامة امل�ستندة على الأدل��ة قامت بتنظيمها الأمم املتحدة يف العقد الأخري من
العلمية  ،وهذا من �شانه �أن مي ّكن من �إن�شاء �إطار هذا القرن مبا يف ذلك القمة العاملية للغذاء الذي
ِ
ميكن �أن ي�ضمن احلق انعقد عام  1996؛
م�ؤ�س�سي فعال ووا�سع النطاق
يف الغذاء مع �ضمان الرتكيز على النوع االجتماعي  -م��واءم��ة ال �ق��وان�ين ال�ق��ائ�م��ة واع �ت �م��اد ت�شريعات
ج��دي��دة  ،ح�سب احل��اج��ة  ،م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر �إط��ار
وتعزيز الإدارة اخلا�صة بالزراعة .
وق ��د ان �خ��رط ال�برمل��ان �ي��ون ع �ل��ى ن �ح��و م �ت��زاي��د يف ت�شريعي �شامل يف�ضي �إىل حتقيق الأم��ن الغذائي
مناق�شات وم��داوالت تتعلق ب��الأم��ن الغذائي �سواء للجميع ؛
داخل الربملانات �أو خارجها  ،ف�ضال عن امل�شاركة يف  -اال�ستفادة الق�صوى من مهام الرقابة الربملانية
ال��ذي ت�ضطلع بها الربملانات بهدف �ضمان امتثال
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 ت���ش�ج�ي��ع االحت � ��اد ال�ب�رمل ��اين ال � ��دويل وم�ن�ظ�م��ةالأغذية والزراعة على القيام بدرا�سة تتعلق باتخاذ
تدابري �إ�ضافية لتعزيز التعاون بينهما مبا يتما�شى
م��ع االت �ف��اق امل�ب�رم ل �ه��ذا ال�غ��ر���ض يف ع��ام 1997
بهدف تعزيز العمل الربملاين لدعم الأمن الغذائي
للجميع ؛
 مطالبة االحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل على مراقبةالإج� � ��راءات ال�ت��ي تتخذها ال�برمل��ان��ات و�أع���ض��ا�ؤه��ا
مبوجب هذه الوثيقة اخلتامية وتقدمي تقرير عنها
ب�شكل دوري و منتظم .
حتالفات برملانية ناجحة تتعلق بالأمن الغذائي :
�ساهمت ال�ت�ج��ارب ال�ن��اج�ح��ة الأخ �ي�رة للتحالفات
الربملانية الرامية �إىل مكافحة اجل��وع يف �أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة وم�ن�ط�ق��ة ال�ب�ح��ر ال�ك��اري�ب��ي وال�ت�ح��ال��ف
الربملاين للأمن الغذائي والتغذية يف عموم �أفريقيا
ب�شكل كبري يف اجلهود العاملية الرامية �إىل حتقيق
الأمن الغذائي.
ك �م��ا مت ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع��دي��د م ��ن امل � �ب� ��ادرات ال��وط�ن�ي��ة
والإقليمية املماثلة يف بلدان ومناطق �أخرى  ،مثل
التعاون الإ�سباين  ،من خالل وكالة التنمية الدولية
التابعة لها.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد ف �ق��د �أق ��ام ��ت م�ن�ظ�م��ة الأغ��ذي��ة
وال��زراع��ة التابعة لل��أمم امل�ت�ح��دة (ال �ف��او) تعاوناً
وث �ي �ق �اً م��ع ال�برمل��ان �ي�ين  ،ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب�رات
اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف �أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي التي مت ت�أ�سي�سها يف عام
 .2009ومنذ �أن قامت منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم املتحدة ( الفاو ) ب�إ�شراك الربملانيني
يف �إفريقيا و�أوروبا  ,فان ذلك �أ�سفر عن قيام برملان
عموم �إفريقيا ب�إن�شاء التحالف الربملاين الأفريقي
للأمن الغذائي والتغذية  ,يف حني ق��ام �أع�ضاء يف
الربملان الأوربي ب�إن�شاء التحالف الأوروبي ملكافحة
اجلوع .

احلكومات لاللتزامات التي مت التعهد بها يف القمة
العاملية للغذاء ؛
 العمل على �إن�شاء جمال�س الأمن الغذائي الوطنيةم��ع وج ��ود متثيل م��ن ال�ه�ي�ئ��ات احل�ك��وم�ي��ة املعنية
وامل�ج�ت�م��ع امل ��دين والأو�� �س ��اط الأك��ادمي �ي��ة وامل��راك��ز
البحثية وو�سائل الإعالم واملجموعات الأخرى ؛
 عقد مداولة برملانية حول ق�ضايا الأمن الغذائييف ي��وم � 16أك�ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام  ،ب��اع�ت�ب��اره ال�ي��وم
العاملي للغذاء .
�أم��ا فيما يتعلق ب��ال�ت��داب�ير ال�ت��ي ينبغي اتخاذها
على امل�ستوى ال��دويل  ،يو�صي امل��ؤمت��ر الربملانات
و�أع�ضائها بالعمل من خ�لال منظمتهم العاملية -
االحتاد الربملاين الدويل  ،مبا يلي :
 ع�ل��ى االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل حت��دي��د و�إت��اح��ةامل �ع �ل��وم��ات اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ات ال�برمل��ان �ي��ة املعنية
مبعاجلة ق�ضايا الأم��ن ال��زراع��ي وال�غ��ذائ��ي بهدف
تي�سري تبادل املعلومات واخل�برات ذات ال�صلة فيما
بينها  ،واالحتاد الربملاين الدويل ومنظمة الأغذية
والزراعة ؛
 تكليف جلنة االحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل للتنميةامل���س�ت��دام��ة ب��اال��ض�ط�لاع بق�ضية الأم� ��ن ال�غ��ذائ��ي
واعتبارها جزء ال يتجز�أ من عملها وتقدمي تقارير
منتظمة ح��ول ه��ذه امل���س��أل��ة �إىل جمل�س االحت��اد
الربملاين الدويل ؛
 تكليف اللجنة  ,كذلك  ,بان تقوم ب�إعداد تقاريروبيانات  -نيابة عن االحتاد الربملاين الدويل -حول
ق�ضايا حم��ددة تتعلق ب��الأم��ن ال�غ��ذائ��ي وتقدميها
ملنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة (ال �ف��او ) وجل�ن��ة الأمم
املتحدة املعنية بالتنمية امل�ستدامة ؛
 دع ��وة االحت ��اد ال�برمل��اين ال ��دويل �إىل ال�ع�م��ل معم�ف��و���ض الأمم امل�ت�ح��دة ال���س��ام��ي حل�ق��وق الإن���س��ان
ومنظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن اجلوانب املعيارية
املتعلقة باحلق يف الغذاء ؛
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كلمة منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ل�ل�أمم املناطق ت�أثراً بتغري املناخ يف اخلم�سني �سنة القادمة
املتحدة يف جل�سة الإطالق الر�سمي لل�شبكة مما يفاقم من حتديات الأمن الغذائي والتغذية.
ال�برمل��ان��ي��ة ل�ل�أم��ن ال��غ��ذائ��ي وال��ت��غ��ذي��ة يف �إن العمل بالطريقة امل�ع�ت��ادة (business as
�إفريقيا والعامل العربي  ,والتي �ألقاها ال�سيد  )usualلن ميكننا من حتقيق �أه��داف التنمية
�أمين عمر ،كبري م�سئويل الربامج – املكتب امل�ستدامة .ولذلك يجب علينا تبني نهج خمتلف
االقليمي لل�شرق الأدن��ى و�شمال �أفريقيا  ,ي��راع��ي االرت� �ب ��اط ال��وث �ي��ق ب�ي�ن ال �ن �ظ��م ال�غ��ذائ�ي��ة
والبيئة وميكن من حتقيق حتول م�ستدام وذلك من
وذلك يف الرباط 17 – 16يناير 2019
ال���س�ي��د ع�ب��د احل�ك�ي��م ب��ن ��ش�م��ا���ش رئ�ي����س جمل�س خالل حت�سني الإدارة والتقنيات املطبقة يف الزراعة
والرثوة احليوانية وم�صايد الأ�سماك والغابات.
امل�ست�شارين باململكة املغربية،
ال�سيدات و ال�سادة �أع�ضاء رابطة جمال�س ال�شيوخ ال�سيدات وال�سادة ،
وال���ش��وري و املجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل ان دوركم كربملانيني لهو دور حيوي وهام يف حتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة وخا�صة الهدف الثاين
العربي،
(الق�ضاء على اجلوع) و�ضمان توفري الغذاء الكايف
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة،
للجميع كحق �أ�صيل من حقوق االن�سان.
ال�سيدات وال�سادة ،
ميكنكم امل�ساهمة الفاعلة يف الق�ضاء على اجل��وع
ال�سالم عليكم ورحمه اهلل تعاىل وبركاته
�إنه ل�شرف عظيم �أن �أكون معكم اليوم و�أن �أ�شارككم من خالل �سن الت�شريعات املالئمة والإ�شراف على
هذا احلدث التاريخي لالحتفال بالإطالق الر�سمي ال�سيا�سات وخم�ص�صات امليزانية بالإ�ضافة �إىل زيادة
لل�شبكة ال�برمل��ان�ي��ة ل�ل�أم��ن ال�غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة يف الوعي بني ال�شرائح التي متثلونها.
لقد اك��دت خمرجات القمة الربملانية العاملية �ضد
�إفريقيا والعامل العربي.
اجل��وع و��س��وء التغذية وال�ت��ي ع�ق��دت يف م��دري��د يف
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة،
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ق��دم امل �ل �ح��وظ يف احل ��د من �أك�ت��وب��ر  2018على ال �ت��زام الربملانيني يف جميع
اجلوع ونق�ص التغذية يف العامل حتى عام � 2015أنحاء العامل بالعمل من �أجل حتقيق الق�ضاء على
 ،اال ان الثالث ال�سنوات االخرية قد �شهدت زيادات اجلوع و�ضمان احلق يف الغذاء الكايف للجميع.
م�ضطردة يف معدالت اجلوع ونق�ص التغذية حيث ال�سيدات و ال�سادة �أع�ضاء رابطة جمال�س ال�شيوخ
يعاين اليوم ح��وايل  821مليون �شخ�ص حرماناً وال���ش��وري و املجال�س املماثلة يف �إفريقيا وال�ع��امل
العربي،ان ان�شاء ال�شبكة الربملانية للأمن الغذائي
مزمناً من الغذاء.
ان و�ضع الأمن الغذائي و التغذية يف �أفريقيا والعامل يف �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال �ع��رب��ي ه��و خ �ط��وة ك �ب�يرة و
العربي �أك�ثر حرجاً ،على �سبيل املثال ،فلقد بلغت مهمة يف الطريق الطويل نحو الق�ضاء على اجلوع
ن�سبة اال�شخا�ص الذين يعانون من انعدام االمن وحتقيق االمن الغذائي يف �إفريقيا والعامل العربي.
الغذائي يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء يف عام  2017ب��الإن��اب��ة ع��ن م�ن�ظ�م��ة الأغ ��ذي ��ة وال ��زراع ��ة لل��أمم
حوايل  23٪من ال�سكان فيما بلغت الن�سبة حوايل املتحدة (ال�ف��او) � ،أود �أن �أهنئكم على ه��ذا التقدم
 9%يف العامل العربي ب�شكل عام و قاربت  30%يف الهام كما �أود �أن �أ�ؤكد من جديد التزام منظمة الفاو
بتقدمي الدعم الكامل لهذه ال�شبكة على غرار جميع
الدول العربية التي تعاين من �صراعات.
تعترب ال�صراعات وتغري املناخ من �أهم ا�سباب انعدام ال�شبكات الربملانية التي تعمل من �أجل الق�ضاء على
الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع��امل��ي وك��ذل��ك يف اجلوع يف مناطق العامل املختلفة.
�أفريقيا والعامل العربي .كما ت�شري الدرا�سات �إىل �أن ال�سيدات وال�سادة ،
منطقتينا العربية والأفريقية �ستكون من بني �أكرث ا�سمحوا يل ان �أعرب عن �شكر منظمة الفاو وخال�ص
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ت�ق��دي��ره��ا ملجل�س امل���س�ت���ش��اري��ن باململكة امل�غ��رب�ي��ة ،متهيد الطريق �أم��ام العمل ال�برمل��اين امل�شرتك �إىل
ولرابطتكم امل��وق��رة على تنظيم ه��ذه الفعالية و جانب احلكومات والقطاعات املختلفة ذات ال�صلة
على دعوتكم الكرمية لن�شارككم االحتفال ب�إطالق لدعم وت�شجيع اال�ستثمارات يف ميدان دعم و�ضمان
ا�ستدامة ووفرة ونوعية الإنتاج الغذائي ؛
ال�شبكة.
�أ� �س��ال اهلل التوفيق لكم ول�شبكتكم الفتية و لكم •و�أخذاً بعني االعتبار الدرا�سات والبحوث العلمية
التي �أظ�ه��رت �أن ال�ع��امل �سي�شهد خ�لال اخلم�سني
ال�شكر اجلزيل
امليثاق الت�أ�سي�سي لل�شبكة الربملانية للأمن �سنة القادمة نق�صا حادا يف االنتاج الغذائي لتلبية
االحتياجات املتزايدة ل�سكانه؛ و�أن معدل الزيادة يف
الغذائي يف �إفريقيا والعامل العربي
•تفعيال مل�ضامني البيان اخلتامي الذي اعتمدته �إنتاج الأغذية ال يتنا�سب مع النمو ال�سكاين العاملي ؛
راب� �ط ��ة جم��ال ����س ال �� �ش �ي��وخ وال� ��� �ش ��ورى وامل �ج��ال ����س •وباعتبار �أن ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن العقبات التي
املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي خ�لال املنتدى حتول دون حتقيق النمو املطلوب من حيث الإنتاج
الربملاين االقت�صادي لإفريقيا والعامل العربي:من ال �غ��ذائ��ي ،وخ�صو�صا م��ا ي��رت�ب��ط ب��اجل�ف��اف ون��درة
�أج��ل بناء من��وذج متكامل للتعاون الإقليمي ،الذي املياه والفي�ضانات وت�آكل الرتبة والت�صحر وانت�شار
عقد يف الرباط مبقر جمل�س امل�ست�شارين للمملكة الأمرا�ض والأوبئة الناجتة عن التغريات املناخية؛
املغربية ب�شراكة مع منظمة الأمم املتحدة للأغذية •وبحكم ت�أثريها على ا�ستقرار ماليني املواطنني
والزراعة (الفاو) ،يومي  25و� 26أبريل  ،2018واملواطنات يف جميع �أنحاء العامل ،وخ�صو�صا يف دول
وخ�صو�صا ال�ق��رار املتعلق بت�أ�سي�س �شبكة برملانية اجلنوب وال �سيما يف �إفريقيا والعامل العربي؛
•وا�سرت�شاداً بااللتزامات التي قدمها ر�ؤ�ساء وممثلو
للأمن الغذائي يف �إفريقيا والعامل العربي.
•وان�سجاما مع الإرادة التي عرب عنها امل�شاركون ال�برمل��ان��ات يف القمة الربملانية العاملية �ضد اجل��وع
وامل�شاركات يف منتدى الرباط لت�سليط ال�ضوء من و� �س��وء ال�ت�غ��ذي��ة يف م��دري��د� ،إ��س�ب��ان�ي��ا ،يف 30-29
خالل ال�شبكة الربملانية للأمن الغذائي يف �إفريقيا �أكتوبر  2018والذي �أكد جمددا على احلق يف الغذاء
والعامل العربي على طبيعة الق�ضايا املرتبطة بالأمن املنا�سب وال�صحي والآم ��ن وال �ك��ايف والتخل�ص من
الغذائي التي تواجهها البلدان الإفريقية والعربية ،اجلوع واحلاجة املعرتف بها التخاذ تدابري ت�شريعية
وت�ق��دمي امل�ق�ترح��ات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساهم يف و�سيا�سية حمددة ل�ضمان التمتع بهذه احلقوق.
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ل�ه��ذه االع �ت �ب��ارات ،وب�غ�ي��ة امل�ساهمة يف امل�ج�ه��ودات واخل�ب�رات ح��ول اال�سرتاتيجيات املتعلقة ب��الأم��ن
العاملية ذات ال�صلة بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ال�غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة ،وف�ضاء للتوعية والتح�سي�س
وال�سيما الهدف الثاين املتعلق بالق�ضاء على اجلوع وتقدمي الدرا�سات واملقرتحات يف هذا املجال.
بحلول عام  2030وتوفري الأمن الغذائي والتغذية املادة الثالثة:
املح�سنة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة ،تعتمد ال�شعب تتكون ال�شبكة من ممثلي جمال�س ال�شيوخ وال�شورى
الوطنية ملجال�س الدول الأع�ضاء يف رابطة جمال�س واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي.
ال�شيوخ وال���ش��ورى وامل�ج��ال����س املماثلة يف �إفريقيا وتظل الع�ضوية يف ال�شبكة مفتوحة �أم��ام الربملانات
والعامل العربي العنا�صر الت�أ�سي�سية التالية ل�شبكة الوطنية واالحت� ��ادات االقليمية ب�إفريقيا وال�ع��امل
برملانية معنية بالأمن الغذائي والتغذية يف �صيغة العربي .كما ميكن للربملانات الوطنية واالحت��ادات
على امل�ستوى الدويل اكت�ساب الع�ضوية ب�صفة مالحظ
م�شروع ميثاق ت�أ�سي�سي:
بعد تقدمي الطلب للمكتب التنفيذي لل�شبكة.
.Iالأهداف
املادة الرابعة:
املادة الأوىل:
تراعى مقاربة النوع يف ت�شكيل �أجهزة ال�شبكة.
تهدف ال�شبكة �إىل:
•ت�شجيع ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات واخل �ب�رات والنقا�ش .IIIاملهام وال�صالحيات
واحل ��وار وال�ت���ش��اور ح��ول الق�ضايا اال�سرتاتيجية املادة اخلام�سة:
املتعلقة ب��الأم��ن ال�غ��ذائ��ي وال�ت�غ��ذي��ة يف املنطقتني ت �� �ش��ارك ال���ش�ب�ك��ة ع�ب�ر م�ن��اق���ش��ات�ه��ا وم�ق�ترح��ات�ه��ا،
يف التفكري بخ�صو�ص الق�ضايا املرتبطة ب��الأم��ن
الإفريقية والعربية.
•تفعيل وت�ق��وي��ة دور ال�برمل��ان�ي�ين يف ا�ستك�شاف الغذائي والتغذية ،وتعمل من �أجل ا�ستك�شاف �سبل
�سبل وو�سائل تعزيز التعاون االقت�صادي الإفريقي ان �خ��راط ومتثيلية ال�شبكة يف امل�ج�ه��ود ال�برمل��اين
العربي من منظور ا�سرتاتيجي وت�شاركي وتكاملي ،العاملي ذي ال�صلة باملو�ضوع.
يقوم على متتني العالقات االقت�صادية والتجارية املادة ال�ساد�سة:
ت��رف��ع ال�شبكة مقرتحاتها وملتم�ساتها وخمتلف
والإن�سانية بني �إفريقيا والعامل العربي.
•بذل جهود مت�ضافرة لإيجاد حلول منا�سبة من ت �� �ص��ورات �ه��ا �إىل امل �ن �ظ �م��ات ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ب �غ��ر���ض
خ�لال ال��درا��س��ات املعمقة لطبيعة امل�شاكل املتعلقة اال��س�تر��ش��اد ب�ه��ا يف م�ه��ام�ه��ا امل�خ��ول��ة �إل�ي�ه��ا ح�سب
بالأغذية وتوجيه القطاعات االقت�صادية املختلفة قوانينها و�أنظمتها الداخلية وبح�سب ما ت�سمح به
املقت�ضيات الد�ستورية امل ��ؤط��رة لعملها وللهيئات
نحو اال�ستثمار يف الأمن الغذائي والتغذية.
•ت�شجيع اال�ستثمار يف النظم الغذائية امل�ستدامة احلكومية الوطنية والإقليمية واجلهوية ب�إفريقيا
ذات الإن�ت��اج�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام التكنولوجيا وال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،و�إىل خمتلف املنظمات الدولية
امل�ت��اح��ة واملحتملة ل��زي��ادة الإن�ت��اج�ي��ة وزي ��ادة دخل وهيئات الأمم املتحدة ذات ال�صلة.
�ستن�ضم ال�شبكة �إىل ال�شبكات ال�برمل��ان�ي��ة للأمن
املزارعني يف البلدان الإفريقية والعربية.
الغذائي القائمة والهيئات الدولية العاملة يف جمال
.IIالطبيعة والتكوين
الأم��ن الغذائي ل�ضمان بقاء ال�سيا�سات واجلهود
املادة الثانية:
ال�شبكة الربملانية للأمن الغذائي يف �إفريقيا والعامل الدولية مت�سقة ومتكاملة؛ وكذلك توليد الدعم
ال �ع��رب��ي ه��ي م�ن�ت��دى ل�ل�ت���ش��اور وت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات التقني وامل�ؤ�س�سي لتعزيز ال�شبكة.
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كبديل.
.IVاالجتماعات
املادة الرابعة ع�شر:
املادة ال�سابعة:
تعقد ال�شبكة اجتماعا �سنويا ب�شكل ت ��داويل بني يف حالة �شغور من�صب الرئي�س ،يحل نائب الرئي�س
املنطقتني الإفريقية والعربية .ويحدد تاريخ ومكان حمل الرئي�س �إىل �أن يتم حتديد الرئي�س اجلديد.
املادة اخلام�سة ع�شر:
االنعقاد باقرتاح من املكتب التنفيذي لل�شبكة.
يقوم املكتب التنفيذي مب�ساعدة من الأمانة العامة
املادة الثامنة:
يعهد �إىل رئي�س ال�شبكة �إدارة م��داوالت ومناق�شات ل��راب �ط��ة جم��ال����س ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى وامل�ج��ال����س
االجتماعات وميثل ال�شبكة لدى االحتادات اجلهوية املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي ب:
والدولية لل�شبكات الربملانية للأمن الغذائي ولدى •�إعداد وتوزيع م�سودات جداول �أعمال اجتماعات
ال�شبكة ؛
املنظمات اجلهوية والدولية ذات ال�صلة.
•اختيار ،من بني املوا�ضيع امل��درج��ة على جدول
املادة التا�سعة:
يعتمد جدول �أعمال االجتماعات ال�سنوية بالأغلبية �أع�م��ال امل��ؤمت��ر ،تلك التي �ستقدم ال�شبكة تقريرا
الن�سبية ،على �أ�سا�س م�شروع م�سبق يعده املكتب ب�ش�أنها ؛
•�ضمان ال�سري العادي لل�شبكة ومتابعة القرارات
التنفيذي لل�شبكة.
التي تتخذها.
.Vاملكتب التنفيذي
.VIمالية ال�شبكة
املادة العا�شرة:
يتكون املكتب التنفيذي لل�شبكة الربملانية للأمن املادة ال�ساد�سة ع�شر :تكاليف التنظيم وامل�شاركة:
•يكفل الربملان الذي يحت�ضن اجتماع ال�شبكة� ،أو
الغذائي من:
اجتماع املكتب التنفيذي ال�شروط املادية للتنظيم ؛
•رئي�س(ة) ال�شبكة
•بناء على اقرتاح املكتب التنفيذي ،يجوز التن�صي�ص
•نائب(ة) الرئي�س(ة)
على احلاجة �إىل م�ساهمة مالية ممكنة من جانب
•مقرران
برملانات �أخ��رى �أع�ضاء يف ال�شبكة لتغطية تكاليف
•�أمني(ة)
تنظيم �أي ن�شاط �أو اجتماع للمكتب التنفيذي ؛
املادة احلادية ع�شر:
يتم انتخاب املكتب التنفيذي خالل االجتماع ال�سنوي •يتحمل الربملان امل�ضيف تكاليف الإقامة والنقل
ل�ل���ش�ب�ك��ة ،ك�م��ا ي�ن�ت�خ��ب امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي م��ن بني املحلي لكل م�شارك ؛
�أع�ضائه :رئي�سا له ونائبا للرئي�س ومقرران و�أمينا• .تتحمل املجال�س الوطنية تكاليف تنقل ممثليها،
�إال �إذا ارت � ��أى ال�برمل��ان امل���ض�ي��ف ،يف �إط ��ار املعاملة
املادة الثانية ع�شر:
مدة والية الرئي�س و�أع�ضاء املكتب التنفيذي �سنتان باملثل �أو لأ��س�ب��اب عملية �إم�ك��ان�ي��ة التكفل ببع�ض
ق��اب�ل��ة للتجديد مل��رة واح� ��دة ،وي �ت��م ال �ت��داول على امل�شاركني.
امل���س��ؤول�ي��ات ب�شكل دوري ب�ين ممثلي املجموعتني املادة ال�سابعة ع�شر :اللغات
•تعترب اللغات التالية هي اللغات الر�سمية لل�شبكة:
العربية والإفريقية.
العربية ،الفرن�سية ،االجنليزية ؛
املادة الثالثة ع�شر:
�إذا تعذر على �أحد �أع�ضاء املكتب التنفيذي احل�ضور• ،يكفل الربملان امل�ضيف ترجمة الوثائق الر�سمية
تعني ال�شعبة الوطنية التي ينتمي �إليها ع�ضواً �آخرا والرتجمة الفورية لالجتماعات.
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الفصل اخلامس
الثقافة
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القرى الثقافية ودورها يف تعزيز التعاون الثقايف
مقدمة :
ت�ؤكد رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف افريقيا والعامل العربي على اهمية الرتاث
الثقايف يف تر�سيخ الهوية الوطنية  ,وتعزيز التفاهم والتوا�صل بني ال�شعوب .
ويعد م�شروع القرية الثقافية كوعاء حي لتجميع واقامة الفعاليات الثقافية والرتاثية  ,وذلك من خالل
ادراكها ب�أهمية الرتاث الثقايف وت�أثريه على التعاون الثقايف و الهوية الوطنية .
وت�سعى الرابطة من خ�لال ه��ذا امل�شروع احليوي اىل ت�شجيع ال��دول االع�ضاء يف اقامة م�شروع القرية
الثقافية كنموذج حي للحفاظ على الرتاث الثقايف واحل�ضاري للدول االع�ضاء وت�شجيع ال�سياحة الثقافية
فيما بينها  ,وميكن لهذا امل�شروع الثقايف تطبيقه يف �أي دول��ة من ال��دول االع�ضاء مع احتفاظ كل دولة
بعنا�صر ثقافتها املحلية .اما القيمة االقت�صادية وال�سياحية فلها دور كبري يف احلفاظ على الرتاث املادي
وحماية الهوية الوطنية .وعلى الرغم من وجود الكثري من املواثيق واملعاهدات حول حماية الرتاث الثقايف
 ,فانه فقط يف عام 1976م  -حيث مت ن�شر ميثاق ال�سياحة الثقافية  -مت تعريف الت�أثريات االيجابية
وال�سلبية لل�سياحة الثقافية على املواقع واملعامل التاريخية وبناء ا�س�س دمج املمتلكات الثقافية يف برنامج
اقت�صادي وذلك لت�شجيع االهتمام باحلفاظ على الهوية باحرتام هذا الرتاث الثقايف .
م�شروع القرية الثقافية املقدم من الدكتور يو�سف حممد عبداهلل � ,أ�ستاذ علم ا لآثار
يف جامعة �صنعاء
ا�سم امل�شروع  :القرية الثقافية
فكرة موجزة عن امل�شروع :
الفكرة:
ان�شاء قرية ثقافية منوذجية تكون منوذج " موديل " ميكن تطبيقه يف اي بلد من بلدان الرابطة مع مراعاة
اختالف عنا�صرها الثقافية واملعمارية .
اجلهات الراعية للم�شروع :
الدول الأع�ضاء يف رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي وهي على
النحو التايل :
12
1
موريتانيا
اليمن
13
2
المغرب
الجزائر
14
3
ناميبيا
البحرين
15
4
نيجيريا
بتسوانا
16
5
ع ُمان
بوروندي
17
6
السعودية
الكونغو كنشاسا
18
7
قطر
مصر
19
8
السودان
إثيوبيا
20
9
جنوب أفريقيا
الجابون
21
10
سوازيالند
االردن
11
مدغشقر
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معرفة اجلمهور بثقافته وحميطه .
 اجلهات الر�سمية املهتمة بالثقافة والرتاث . اجل �ه��ات ال �غ�ير احل �ك��وم �ي��ة امل�ه�ت�م��ة ب��ال�تراث وتكمن اهمية القرية الثقافية يف �أن�ه��ا جتمع كلالعنا�صر الرتاثية والثقافية يف حميط واحد داخل
والثقافة .
اقاليمها نف�سها او ت�صبح مركز لتبادل الثقافات
 القطاع اخلا�ص .�شعار ال�ق��ري��ة  :التنمية الثقافية وال�سياحية  ...بني دول الرابطة وذلك �سواء كانت عن التاريخ او
الفنون او العلوم او احلرف التقليدية .
م�ستقبل الرتاث الثقايف .
وقد يت�سع هذا التعريف للقرية لي�شمل املنتجعات
ثقافات متعددة  ..قرية واحدة  ..م�ستقبل واحد
والفنادق واالبنية الثقافية املختلفة  ،كما ميكن ان
تعريف القرية الرتاثية :
ميكن تعريف القرية الثقافية ب�أنها من�ش�أة دائمة ت�شمل القرية املعمار واال�سواق واحلرف التقليدية
ت�ؤ�س�س بغر�ض حفظ الرتاث الثقايف للأمة  ،ومركز و البيئات الطبيعية كاحلديقة النباتية واحليوانية
لدرا�سة وتقييم و�إحياء املقتنيات الفنية واملعمارية واحوا�ض االحياء البحرية .
والرتاثية والتاريخية بطريقة جمتمعة يف مكان التجارب ال�سابقة :

القرية الثقافية م�صطلح حديث يعني باحلفاظ
ع�ل��ى ال �ت�راث ال�ث�ق��ايف واحل �� �ض��اري وق��د اع�ت�م��دت
م �ن �ظ �م��ة ال �ث �ق��اف��ة وال� �ع� �ل ��وم ( ال �ي��ون �� �س �ك��و) ه��ذا
اال�سلوب و�ساهمت على ت�شجيعه يف عدد من الدول
و الثقافات .
القرى الثقافية يف جنوب �أفريقيا .
القرى الرتاثية يف ال�سعودية .
القرى الثقافية يف دولة االمارات املتحدة ودبي .

واح� ��د  ،ب�ح�ي��ث ت���ص�م��م حم �ت��وي��ات �ه��ا م ��ن خمتلف
العنا�صر الرتاثية والثقافية الأ�صيلة با�ستخدام
ال� �ط ��رق ال �ت �ق �ن �ي��ة احل��دي �ث��ة م ��ن ح �ي��ث ال �ع��ر���ض
ع�ل��ى اجل�م�ه��ور بق�صد احل�ف��اظ ع�ل��ى ه��وي��ة االم��ة
ب��ا��س�ت�خ��دام العنا�صر وال��رم��وز الثقافية املحلية
ب �ح �ي��ث جت �م��ع ك ��ل وم �ع �ظ��م ال �ع �ن��ا� �ص��ر ال�ث�ق��اف�ي��ة
الرتاثية بهدف املحافظة عليها يف قالب ق�ص�صي
ج��ذاب ل��ه مغزى  ،وه��ي وظيفة القرية الثقافية
التي تعر�ض ق�صة الرتاث الثقايف املحلي لتعميق
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 -برامج القرى ال�سياحية

االمارات العربية المتنحدة
كينيا
كينيا
الوس
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
نيوزيالندا
تيمور
أستراليا
أستراليا
فيتنام
الهند
اليابان
غلوبال
كينيا

القرية الثقافية Abu Dhabi
القرية الثقافية Gichocho
القرية الثقافية Korogochico Peace Africa
القرية الثقافية
القرية الثقافية New Ireland
القرية الثقافية Nissan Island
القرية الثقافية Mangatowai Marae
القرية الثقافية Leste Los Palos
القرية الثقافية W orawa and Ulupna
Y Iramalay/Wesley Studio School, The
Kimberly
القرية الثقافية Bat Trang, Hanoi
: Kerala , West Bengal, Karnatakaالقرية الثقافية
القرية الثقافية Yokohama
Go Play Creative Playgrounds
القرية الثقافية Gichocho

الأ�سباب :
تعاين معظم ال��دول العربية والأفريقية من االهمال ال�شديد ل�ل�إرث الثقايف واملعماري بل ويف كثري من
الأحيان هناك توجه يف كثري من املواقع �إىل �إزالتها وا�ستبدالها باملباين احلديثة جمهولة الطابع والهوية
دون معرفة ب�أهمية هذا الإرث املعماري يف �إثبات الهوية ويف احلفاظ على تاريخنا العريق يف هذه االر�ض
وكذلك دون معرفة بكيفية واهمية توثيق هذا الإرث اليمني واالن�ساين العظيم  .وقد تركزت اغلب عمليات
الرتميم واحلفاظ املعماري وعمليات التوثيق والدرا�سات يف بع�ض املدن ومل توازها درا�سات كافية يف القرى
مع العلم بكرثتها وتعدد املواقع العريقة فيها  .ا�ضافة �إىل �ضعف الوعي ب�أهمية ال�تراث الثقايف وعدم
الرتكيز على تنميته  ،وعدم اال�ستفادة منه  ،وفقدها يف كثري من االحيان .
وي�أتي م�شروع القرية الثقافية كفكرة جديده جلمع هذا الرتاث واحلفاظ عليه يف قالب م�ستدمي وحي .
لذلك جاءت هذه الفكرة لت�سليط ال�ضوء على الإرث الثقايف اليمني و�إبرازه وحماولة توثيق جانب منه ،
والعمل على �إيجاد منوذج متكامل من خالل مقرتحات لإعادة احياء بع�ض املناطق القدمية يف هذه القرية
الثقافية  ،وكمحاولة التو�صل �إىل اهداف عامة لعمليات احلفاظ على الرتاث الثقايف و�إعادة الإحياء التي
يجب تطبيقها على املناطق القدمية التاريخية يف اليمن وو�ضع �آليات لتنفيذ وحتقيق هذه االهداف  .ثم
تطبيق تعميم هذه التجربة يف بقية الدول االع�ضاء .
 احلفاظ على الهوية الثقافية .العمل االقت�صادي . اجلذب ال�سياحي . تبادل الزيارات الثقافية والعلمية بني �شعوب الرابطة.�أهمية امل�شروع :
ي�أتي اهتمام الرابطة ب�أهمية م�شروع القرية الثقافية " الرتاثية " باعتبارها متثل احد امل��وارد الرئي�سة
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لل�سياحة الثقافية  ،وم��ورداً اقت�صادياً مهماً تعتمد جتربة فريدة � ،إذ �سيتاح لل�سائح واجلمهور جتربة
ع �ل �ي��ه امل �ج �ت �م �ع��ات امل �ح �ل �ي��ة  ،ك �م��ا �أن ت�ن�م�ي��ة تلك حية للتعرف على خمتلف العنا�صر الثقافية خالل
القرى ي�ساهم يف ا�ستدامة التنمية وت�شجيع �إقامة عطلة نهاية الأ�سبوع �أو اجازته ال�صيفية  ،و�سي�صبح
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة  ،مما يعود بالنفع امل�شروع �إح��دى املنتجعات الثقافية  ،وذل��ك بعيداً
على ال�سكان وامل�ستثمرين والرتاث الثقايف عموماً  .عن تلوث امل��دن الناجم عن ادخنة امل�صانع وع��وادم
ويهدف امل�شروع �إىل زيادة ت�شغيل اخلدمات امل�ساندة ال���س�ي��ارات واب ��واق امل��رك�ب��ات ال�ع��ال�ق��ة واالخ�ت�ن��اق��ات
مثل الفنادق وال�شقق املفرو�شة واملطاعم والنقل  ،املرورية .
وامل�ساهمة يف احلد من هجرة ال�سكان املحليني �إىل ت�شغيل ال�شباب
املدن الرئي�سة  ،وحتقيق التوازن التنموي  ،و�إحياء �أهداف امل�شروع -:
احلرف وال�صناعات التقليدية والرتاث غري املادي يهدف امل�شروع �إىل -:
الذي كان �سائداً يف القرى  ،وكذلك �إ�شراك الأهايل  -احلفاظ على الهوية الثقافية .
يف �إع��ادة ت�أهيل ال�ق��رى وتنميتها مب��ا يعود عليهم  -ن�شر الثقافة الرتاثية والعمل على تعميقها .
باملنفعة  ،وت�شجيع امل�ستثمرين على اال�ستثمار يف  -ت�شجيع اجل �م �ه��ور ع�ل��ى ال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال�ت�راث
الثقايف .
القرى .
وي��وف��ر امل���ش��روع و��س��ائ��ل مت��وي��ل منها ق�ي��ام ال��دول  -ت�شجيع ال�سائحني للمجتمع املحلي .

 تبادل ال��زي��ارات الثقافية وال�سياحية وت�شجيعهابني بلدان الرابطة .
 ت�ع�ل�ي��م وت �ع��ري��ف االط� �ف ��ال وال �� �ش �ب��اب بهويتهمالثقافية  ،والعمل على بناء �شخ�صية الفرد واعداد
املواطن واالجيال الواعية اعداداً يتالءم مع املفاهيم
القومية واالن�سانية .
 �إق��ام��ة دورات ثقافية وتدريبية لتعليم احل��رفاليدوية والفنية وعر�ض الن�شاط اليدوي املحلي .
�إقامة املعار�ض الفنية والرتاثية امل�ؤقتة والدائمة . ت���ش�ج�ي��ع ت �ب ��ادل اخل �ب��رات ال �ث �ق��اف �ي��ة ب�ي�ن دولالرابطة .

باال�ستثمار املبا�شر يف تلك ال�ق��رى ل�ف�ترة زمنية
حم ��دودة  ،وذل��ك م��ن خ�لال تنمية من��اذج ناجحة
�أخ� ��رى م��ن ال �ق��رى وا��س�ت�ث�م��اره��ا اق�ت���ص��ادي��ا  ،مما
�سي�ؤدي بالتايل �إىل ايجاد جت��ارب ناجحة يقتدي
بها الآخ ��رون من ال�سكان املحليني وامل�ستثمرين ،
وت�أ�سي�س �شراكات ا�ستثمارية تتوىل تطوير م�شاريع
القرى الرتاثية  ،و�إي�ج��اد �صندوق لتنمية القرى
الرتاثية يهدف �إىل توفري م��ورد م��ايل ي�ساهم يف
تنمية ه��ذه ال�ق��رى و�إن���ش��اء اخل��دم��ات التي ت�شجع
على اال�ستثمار فيها .
ومي�ث��ل م�شروع ت�أ�سي�س وتنمية القرية الرتاثية
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ال�سياحية وامل�ستويات املختلفة بالإ�ضافة �إىل �ضرورة
املوقع -:
توفري مناطق �شاطئية مفتوحة خا�صة بالزائرين
�أو ًال � :أ�س�س اختيار موقع م�شروع �سياحي
يختلف التخطيط العام للقرى الثقافية ال�سياحية للمنطقة .
عن التخطيط لأي نوع من �أنواع الإ�سكان املختلفة - 4يجب مراعاة الربط بني عنا�صر اال�ستعماالت
وع�ن��د تخطيط ال�ق��ري��ة الثقافية ال�سياحية البد ال�ث�ق��اف�ي��ة وال���س�ي��اح�ي��ة املختلفة ب��وا��س�ط��ة مم��رات
من مراعاة الإح�سا�س باحلرية وال��راح��ة النف�سية للم�شاة و�شبكات طرق مما يحقق �سهولة ا�ستخدام
والت�آلف مع الطبيعة واال�ستغالل االمثل لعنا�صر ع �ن��ا� �ص��ر ال� �ف� �ن ��دق او ال� �ق ��ري ��ة وك� ��ذل� ��ك حت�ق�ي��ق
اخل�صو�صية الالزمة للنزالء .
تن�سيق املوقع العام والبيئة املحيطة.
 - 5يجب مراعاة تن�سيق موقع القرية مبا يتنا�سب
�أهم �سمات املوقع
مع الطبيعة املناخية للمنطقة واخل��دم��ات العامة
م�ساحة املوقع واالبعاد
وا��س�ت�خ��دام اخل��ام��ات املحلية والطبيعية وحتقيق
ثاني ًا  :اختيار املوقع -:
 - 1اختيار موقع ذي �صفات مميزه وله عنا�صر �أف�ضل ا�ستخدام للفراغات العامة واخلا�صة .
 - 6يجب �أن تتنا�سب �أع�م��ال البنية الأ�سا�سية
اجلذب الطبيعية اخلا�صة .
 - 2موقع ذو مقومات جذب �سياحي بدرجة عالية للقرية الثقافية ( �شبكات الطرق والتغذية باملياه
العذبة والكهرباء وال�صرف ال�صحي  ...ال��خ ) مع
تتوافر فيه الر�ؤية الب�صرية املميزة .
 - 3مراعاة ت�أثري العوامل املناخية املختلفة التي طبيعة الأر�ض واملنطقة واملعدالت العاملية .
 - 7يجب ان يتفق التخطيط العام مع ال�شروط
ت�ؤثر على املوقع .
 - 4توافر خدمات البنية الأ�سا�سية ( �شبكة �صرف وال�ق��واع��د العامة ( لتخطيط القرية الثقافية )
وك��ذل��ك ال���ش��روط ال���ص��ادرة م��ن اجل�ه��ات املخت�صة
وتغذية باملياه العذبة وحمطات توليد الكهرباء).
بهذا اخل�صو�ص .
� - 5إمكانية الو�صول �إىل املنطقة ب�سهولة .
 - 6احلفاظ على الطبيعة الطبوغرافية للموقع امل�ساحة -:
وال ��ذي ي�ستلزم امل�ن��اط��ق مب��ا ي �ت�لاءم م��ع طبيعتها ي�ت��م حت��دي��د م���س��اح��ة امل �� �ش��روع االج�م��ال�ي��ة بح�سب
الت�صاميم الإن�شائية واملعمارية وبح�سب االمكانات
الكنتورية .
يتم اختيار املوقع بح�سب الت�صاميم ومبا يتالءم مع يف كل بلد .
ملحوظة -:
طبيعة الغر�ض من امل�شروع .
يتم درا�سة العنا�صر املناخية عند االختيار النهائي
ثالث ًا  -:التخطيط العام للموقع -:
يجب و�ضع التخطيط العام للم�شروع بحيث يعك�س للموقع الختيار املوقع االف�ضل .
الت�صور العام مل�شروع القرية الثقافية او �سياحية ثالثاً  -:ال�شروط املعمارية والبنائية -:
�إن �� �ش��اء ال �ق��ري��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ي �ق��وم ع�ل��ى ا��س��ا���س جمع
بالكامل �شام ً
ال جميع مراحل امل�شروع .
القواعد العامة الواجب اتباعها عند تخطيط جميع العنا�صر الثقافية والرتاثية يف مكان واحد
 ،بحيث ميكن اال�ستفادة من هذه العنا�صر يف ان�شاء
املوقع العام -:
 -1خلق بيئة ثقافية و�سياحية متميزة ت�ستغل فيها جممع حيوي قابل لال�ستمرارية والتطور  ،وخلق
ام�ك��ان�ي��ات املنطقة او ال�ب�ل��د وتتنا�سب م��ع طبيعة حركة ثقافية وتنموية و�سياحية واقت�صادية تعود
على املجتمع والرتاث الثقايف بالفائدة يف �آن واحد
االر�ض ومناخ االقليم .
- 2يجب مراعاة ان يتكامل املخطط العام للقرية  ,و ذل��ك من �أج��ل خلق وع��ي ثقايف ب�أهمية ال�تراث
الثقافية مع املناطق ال�سياحية الأخرى كاملنتزهات ,ا� �ض��اف��ة �إىل خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة ع�م��ل ت���س��اع��د ع�ل��ى حفظ
الرتاث الثقايف والت�شجيع ال�سياحي .
واحلدائق باملنطقة .
 -3بالن�سبة ل�شواطئ البحار يجب توفري �شاطئ تخطيط القرية -:
خا�ص لكل عن�صر �سياحي طبقا لطبيعة االن�شطة و�ضع درا�سة تخطيطية وت�صميمية للقرية الثقافية
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لإظ� �ه ��ار م ��دى م��وائ �م��ة ال �ق��ري��ة مل ��ؤ� �ش��رات ق�ي��ا���س
امل�شروعات الرتاثية احل�ضرية .
التخطيط املعماري للقرية ال�سياحية -:
� - 1إذا ك��ان م��وق��ع امل���ش��روع ع�ل��ى ��ش��اط��ئ بحر
فيجب ا�ستمتاع �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال��وح��دات بواجهة
�شاطئ البحر م��ع ع��دم الإخ�ل�ال بال�سماح للهواء
بالتخلل للمناطق اخللفية للم�شروع وكذلك احلال
يف املناطق اجلبلية .

طابع خا�ص متكامل مع البيئة املحيطة والطراز
املحلي حتى يت�سنى لل�سائح التعاي�ش احلقيقي .
اخلطة الرئي�سية -:
تعتمد الفكرة التخطيطية على ان�شاء فراغ حدائقي
تراثي مكون من العنا�صر الطبيعية للبيئة املحلية
بعنا�صرها املختلفة ,اجلبل و ال�ساحل وال�صحراء ،
حيث تنت�شر فيه جمموعة املباين الأ�سا�سية الإدارية
واخلدمية والثقافية .

 - 2يجب ان تعتمد احلركة الداخلية للم�شروع
على حركة امل�شاة فقط .
 - 3ي�ج��ب ت��واج��د منطقة متو�سطة للخدمات
مي�ك��ن اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ه��ا يف �إي �ج��اد ف ��راغ داخ �ل��ي تطل
عليه الوحدات التي يتعذر عليها ان ترى البحر او
اجلبال مثل ( حمامات ال�سباحة وبحريات �صناعية
واملنتزهات واملدرجات  ..الخ ) .
 - 4يجب مراعاة التتابعات الب�صرية للمنطقة
وع��دم تعار�ض التخطيط و�أ�شكال املباين مع خط
ال�سماء واجلبال املحيطة باملنطقة .
 - 5يجب عند ا�ستخدام النباتات والأ��ش�ج��ار يف
التن�سيق اخل��ارج��ي �أن ال حتجب ال��ر�ؤي��ة الب�صرية
للبحر وان ت�سمح حلركة ال�ه��واء ب��امل��رور والتخلل
للمناطق اخللفية للم�شروع .
 - 6يجب مراعاة املباين واالمتدادات امل�ستقبلية
( �إذا ك��ان امل�شروع على مراحل ) دون الت�أثري على
التخطيط العام للم�شروع .
 - 7يجب �أن يراعى يف الت�صميم �إعطاء امل�شروع

وي�ت�م�ي��ز امل �� �ش��روع ب��ال�ل�م���س��ة اجل �م��ال �ي��ة ال�تراث �ي��ة
التقليدية يف كافة �أرجاءه  ،خا�صة يف املنطقة املختارة
لتنفيذ امل���ش��روع ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اع�ت�م��اد الت�صميم
امل �ع �م��اري ال�ي�م�ن��ي ال�ت�ق�ل�ي��دي ب ��أط �ي��اف��ه املختلفة
للمن�ش�آت � ،سواء الثقافية او اخلدمية او االدارية .
ي �ج��ب �أن ي�ت�م�ي��ز ال�ت�خ�ط�ي��ط امل �ع �م��اري مب���س�ت��وى
راق يف ا�ستخدام اخل��ام��ات املحلية للبناء ومراعاة
اخل���ص��و��ص�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة يف جم ��ال ال�ب�ن��اء
والتجميل ومن املفرت�ض بعد اكتمال امل�شروع تواجد
وح��دات �إداري ��ة ت�ستوعب امل��واط�ن�ين داخ��ل املنطقة
الإداري��ة حيث ت�شكل املباين ن�سبة  10%فقط من
اجمايل م�ساحة القرية الثقافية .
ومي �ك��ن ال�ت�م�ي�ي��ز م��ا ب�ي�ن م�ن�ط�ق�ت�ين رئ�ي���س�ت�ين يف
خمطط القرية الثقافية .
 - 1مركز القرية -:
يجب ان يتو�سط امل�شروع م�ساحة وا�سعة تقدر يف
حينها من �إج�م��ايل م�سطح امل�شروع وحتتوي على
جميع اخلدمات املتاحة يف القرية .
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ويقوم تخطيط املركز على توفري �أكرب قدر ممكن  -فنادق ثالثة جنوم .
م��ن ال�ت�ف��اع�لات امل�ب��ا��ش��رة وج �ه �اً ل��وج��ه وذل ��ك من  -مركز للمعار�ض الدولية مزود مبرافق وخدمات
خالل التقاء امل�ستعملني " امل�ستخدمني " واملثقفني على �أعلى م�ستوى .
وال� ��زوار بع�ضهم ببع�ض يف حميط غ�ير ر�سمي (  -مركز لال�ستقبال واالجتماعات واحلفالت خلدمة
بعيداً عن العمل ) ومن خالل �أداء ان�شطة خمتلفة �سكان وزوار و�ضيوف القرية .
 مكتبة عامة ( تقليدية و�إلكرتونية ) .مثل -:
 مركز خلدمة الربيد الدويل وال�شحن . �أن�شطة ثقافية . مركز للطباعة والن�شر والرتجمة . قاعات للمعار�ض . مركز خدمات الت�صوير والطباعة الإلكرتونية . قاعات للم�ؤمترات  ،الندوات . مركز للت�صوير والبث املبا�شر . امل�سارح املغلقة واملفتوحة . امللتقى الإبداعي . �أ�سواق �شعبية متخ�ص�صة . مكاتب �سياحية . احلرف اليدوية . مكاتب موا�صالت وطريان . املتاحف الرتاثية .وه ��ي جم�م��وع��ة اخل��دم��ات ال �ت��ي ت�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات
 املتاحف التاريخية .امل�ستعملني والزوار املعي�شية  ،ومن �أهمها -:
 دار املو�سيقى الرتاثية . �أن���ش�ط��ة �شخ�صية م�ط��اع��م  ,ق �ه��اوي  ،وم��راك��ز  -م��رك��ز الت�سويق يحتوي على حم�لات ومطاعموالهدف هو تقدمي خدمة متميزة للعاملني والزوار
الت�سوق .
داخل القرية الثقافية .
 ان�شطة ترفيهية وريا�ضية . خدمة ت�أجري ال�سيارات  ،الليموزين  ،و�سيارات حدائق ومتنزهات .ميكن تق�سيم اخلدمات التي يحتويها املركز �إىل  -:التاك�سي احلديثة ( حتى من و�إىل املطار ) .
 ت��واف��ر خ��دم��ة الأت��وب �ي ����س ال���س��ري��ع ال ��ذي ينقلخدمات ا�سا�سية -:
وه��ي تلك اخلدمات التي تدعم الن�شاط الرئي�سي العاملني والزائرين .
للقرية ( الأن���ش�ط��ة الثقافية ) ال�سياحية ب�شكل  -ت��واف��ر خ��دم��ات النظافة وال�صيانة على اح��دث
و�أرقى م�ستوى با�ستخدام �أحدث املعدات والتقنيات .
مبا�شر.
 مركز اخلدمات الإعالمية واالر�شادية ( التوعية )  - .ت��واف��ر ال �ف �ن��ادق وال���ش�ق��ق ال�ف�ن��دق�ي��ة ال�ستقبالال��زائ��ري��ن وال�سياح مب�ستوى راق م��ن الت�شطيبات
 مركز احلفظ والتوثيق . م��رك��ز رئي�سي ل�ل�م��ؤمت��رات ق ��ادر ع�ل��ى ا�ستيعاب والأثاث .جم �م��وع��ة م ��ن االج �ت �م��اع��ات وال� �ل� �ق ��اءات وم� ��زود  -وج��ود م��رك��ز طبي و�صيدلية خل��دم��ة العاملني
بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمات الت�أمني العالجي .
بتجهيزات تقنية عالية امل�ستوى .
 مركز خدمة رج��ال الأع�م��ال ال��ذي يوفر مكاتب  -توافر خدمات الأمن املدعمة بو�سائل التكنولوجياالإي �ج��ار بال�ساعة �أو ب��ال�ي��وم ت�شمل ك��اف��ة خدمات الفائقة و�أجهزة املراقبة احلديثة .
 تواجد مباين للرتفيه والريا�ضة الداخلية املزودال�سكرتارية .
 مركز ا�ست�شارات قانونية ومالية و�إداري��ة خلدمة بها امل��رك��ز ال�صحي بالإ�ضافة �إىل مالعب التن�سال�شركات العامة مثل ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركات  .وك ��رة ال �ط��ائ��رة وك ��رة ال���س�ل��ة وح �م��ام��ات ال�سباحة
 م��رك��ز ��ص�ح�ف��ي م �ت �ط��ور ي �ق��وم ب��ال�ن�ق��ل ال �ف��وري الداخلية واخلارجية .والتغطية جلميع الأح��داث يف قطاع االت�صاالت يف  -امللتقى الإب��داع��ي وم��رك��ز اال�ستقبال على طريف
اليمن  ،بالإ�ضافة �إىل نقل جميع الأحداث الدولية  .حم ��ور رئ �ي �� �س��ي ل ��دخ ��ول م�ن�ط�ق��ة امل ��رك ��ز ويف ذات
الوقت يف�صل بني جمموعتي اخلدمات الأ�سا�سية
 فندق خم�سة جنوم .وامل�ساعدة كل يف نطاق منف�صل ت�صميما ولكن على
 فنادق اربعة جنوم .54
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 قاعة امل�ؤمترات الكربى .�صلة فراغية واحدة .
 امل�سارح املفتوحة واملغلقة  ،امل�سرح ال�شعبي . - 2منطقة الأن�شطة الثقافية -:
متثل باقي م�ساحة امل�شروع وه��ي حتيط مبنطقة  -املتحف الرتاثي ( القدمي والإ�سالمي ) متحف
املركز وحتتوي على جميع املباين الإدارية واخلدمية
ل�ل�م���ش��روع وال �ت��ي مت�ث��ل م��وق��ع ال�ن���ش��اط الرئي�سي
للقرية الثقافية  .وهذه املنطقة عبارة عن جمموعة
م��ن قطع الأرا� �ض��ي ال�ع��دي��دة م��وزع��ه على م�سطح
كبري من املناطق اخل�ضراء واملفتوحة  ،وهي مق�سمة
�إىل فئات تتفاوت فيما بينها يف م�ساحة امل�سطح .
وي�ح�ب��ذ وج ��ود ث�لاث��ة من ��اذج م�ق�ترح��ة ل�ل�ب�ن��اء مع
توافر املرونة الكافية يف تنفيذ الت�صميمات املعمارية
الأخرى ب�شرط توافقها مع الت�صميم العام ملختلف
من�ش�آت القرية الثقافية .
عالقة املركز مبنطقة الأن�شطة الثقافية -:
ي �ج��ب �أن ي �ح��ر���ص ال�ت�خ�ط�ي��ط ع �ل��ى و� �ض��ع م��رك��ز
القرية يف قلب امل�شروع جغرافيا ليكون على ات�صال
مبا�شر بكافة مواقع الأن�شطة الثقافية والرتاثية الفلكلور .
والرتفيهية  ،بحيث ال تفقد بع�ض املواقع الثقافية  -منطقة الأ�سواق ال�شعبية واحلرف اليدوية .
االت�صال املبا�شر مبركز القرية وبحيث ال يتطلب  -مركز خدمة ال��زوار  ،مركز اال�ستقبال ,امللتقى
الإبداعي ) .
الو�صول �إليها املرور مبواقع �أخرى.
وال ب��د �أن ت�سيطر امل�ن��اط��ق اخل�ضراءواملتنف�سات  -املناطق الرتفيهية الريا�ضية .
املفتوحة على ن�سبة كبرية م��ن امل�سطحات يف كال  -الأن�شطة التجارية .
 الأن�شطة الدينية .املنطقتني -:
 املناطق اخل�ضراء . .1مركز القرية .
 املج�سمات اجلمالية . .2ومنطقة الأن�شطة الثقافية .
يجب �أن تتداخل اال�ستعماالت املختلفة يف مركز مراحل تنفيذ امل�شروع -:
ال�ق��ري��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ( نتيجة ل�لاع�ت�م��اد ع�ل��ى م�ب��د�أ يتم تنفيذ م�شروع القرية الثقافية على مرحلتني -:
تكوين بيئة تدعم التفاعالت االجتماعية املبا�شرة )  .1املرحلة الأوىل 2014 -:م ــ 2019م .
 ،حيث ال ميكن ر�سم حدود فا�صلة بني اال�ستعماالت  .2املرحلة الثاين 2020م .
املرحلة الأوىل -:
املختلفة فيها .
ومي�ك��ن ترتيب ا�ستعماالت الأرا� �ض��ي وف�ق�اً لن�سبة  -ت�شمل املباين الأ�سا�سية املطلوبة خلدمة �سكان
القرية  ،وهي مركز الأعمال وامل�ؤمترات واملعار�ض
م�سطحها كاالتي -:
وامل�ط��اع��م ب��الإ��ض��اف��ة �إىل جم�م��وع��ة م��ن الأرا� �ض��ي
 املناطق اخل�ضراء واملفتوحة . �شبكة الطرق ( م�ضافا �إليها م�سطحات االنتظار واملباين امل�ؤجرة ونهايتها 2018م.املرحلة الثانية -:
�أعلى و�أ�سفل �سطح الأر�ض) .
 �ست�ضم املجموعة املتبقية من قطع الأرا�ضي مع املناطق االدارية ( الأن�شطة الإنتاجية ) . اخلدمات الثقافية الرتاثية الأ�سا�سية وتتكون من جمموعة مباين املكاتب التي �ست�ؤجر  ،بالإ�ضافة�إىل امل�ب��اين املتبقية مثل مركز الت�سويق والفندق
التايل -:
مبلحقاته من املن�ش�آت الريا�ضية
 مركز املعار�ض الفنية والثقافية .55
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الفصل السادس
متكني املرأة
دور املرأة يف التنمية االقتصادية املستدامة
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ورق����ة ع��م��ل ح����ول دور امل������ر�أة يف ال��ن��م��و
االق��ت�����ص��ادي والتنمية امل�ستدامة مقدمة
من جمل�س ال��والي��ات يف جمهورية ال�سودان
خالل املنتدى االقت�صادي الربملاين العربي
االفريقي الذي انعقد يف العا�صمة املغربية –
الرباط يف الفرتة  26-25ابريل 2018م
ان�ط�لاق��ا م��ن ع�ق�ي��دة ق��ام��ت ع�ل��ى تكليف االن���س��ان
ب�إعمار االر�ض ذكراً كان �أو انثى وجعلت العمل عبادة
ت�ستحق االج��ر وال�ث��واب يف الدنيا واالخ��رة و�سعياً
وراء الرزق احلالل قامت املر�أة بامل�شاركة يف احلياة
االق�ت���ص��ادي��ة وق��د �ساهمت ال��دول��ة يف ت�ع��زي��ز ذل��ك
الدور ب�أن جعلت للمر�أة �سيا�سة قومية لتمكينها يف
كافة املجاالت مبا فيها املجال االقت�صادي فالتمكني
االق �ت �� �ص��ادي ه��و �أه�ل�ي��ة �أوق � ��درة ال��رج��ال وال�ن���س��اء
على امل�شاركة وامل�ساهمة يف عملية النمو والتنمية
واالع�تراف بقيمة م�شاركتهم يف التنمية واح�ترام
كرامتهم وا�ستفادتهم من التوزيع العادل للمنافع
الناجتة من النمو اذ �أن التمكني االقت�صادي للمر�أة
يعترب اح��د ال��رك��ائ��ز التي تعمل على تعزيز النمو
االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة.
•بني تقرير االمم املتحدة ل�ل�أه��داف االمنائية
ل�ل�أل�ف�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ب � ��أن ال�ن���س��اء االع �ل��ى ف �ق��راً من
اج�م��ايل الفقراء يف ال�ع��امل ن�سبة لعدم امل���س��اواة يف
احل���ص��ول على ال��دخ��ل وق�ل��ة االي� ��رادات وافتقارها
احلماية االجتماعية وحمدودية و�صولها للأ�صول
واالئتمان والتكنولوجيا والأ�سواق .
•حمور التمكني االقت�صادي من املحاور املهمة يف
ال�سيا�سة القومية لتمكني املر�أة وله حتديات كبرية
وذلك الرتباطها بكل املحاور ال�سيا�سية التي تت�أثر
بت�أثرها .
التمكني االقت�صادي ي�أتي عرب �سل�سلة من التدخالت
املتعددة واملتكاملة مع بع�ضها البع�ض والتي ت�شمل
على �سبيل املثال البعد القانوين ،و االجتماعي ،و
الثقايف والبيئي لذا اف��رد له بيئة منف�صلة وهدف
ا�سرتاتيجي ع��ام واه��داف فرعية و�سيا�سات تعمل
على حتقيق هذه االهداف والتي �سوف ترتجم اىل
خطة ت�شغيلية حتوي عدد من الربامج وامل�شروعات

مقدمة :
تلعب املر�أة دورا مهما يف حتقيق التنمية االقت�صادية
امل���س�ت��دام��ة  .ويف �أف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي ت�شكل
ال�ن���س��اء ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري ل�ل�ق�ط��اع ال��زراع��ي ونظم
الإنتاج الغذائي  ،كما �أن الن�ساء ت�شكل اجلزء الأكرب
من القوى العاملة يف قطاع الزراعة  .ففي �أفريقيا
ه�ن��اك  8ن�ساء ع��ام�لات �ضمن ك��ل  10عاملني يف
الزراعة ويف �آ�سيا  6ن�ساء �ضمن  10من العاملني يف
هذا القطاع  .وت�شري التقديرات �إىل �أن  60يف املائة
من الأ�شخا�ص الذين يعانون من اجلوع املزمن هم
من الن�ساء والفتيات.
وبالتايل فانه البد من معاجلة بع�ض الأم��ور التي
تطال املر�أة وحقوقها وح�صولها على املوارد والعمل
�أي���ض��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز احل��ري��ات وال �ق ��درات وال�ف��ر���ص
اخل��ا��ص��ة ب��امل��ر�أة م��ن اج��ل ��ض�م��ان الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي
وتوفريه للجميع  ,وااله��م من ذلك م�ساندة امل��ر�أة
على امل�شاركة يف احل�ي��اة ال�سيا�سية و�إ��ش��راك�ه��ن يف
املنا�صب القيادية ومواقع �صنع القرار .
وان �ط�ل�اق��ا م��ن امي��ان �ه��ا ال��را� �س��خ ب ��أه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز
متكني امل ��ر�أة يف افريقيا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي  ,قامت
ال��راب �ط��ة بتنظيم اج �ت �م��اع ل�ل���س�ي��دات ال�برمل��ان�ي��ات
يف اف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي ع�ل��ى ه��ام����ش املنتدى
االقت�صادي االفريقي العربي يف الرباط – اململكة
املغربية يف ال�ف�ترة م��ن  26-25اب��ري��ل  2018م
.وق��د ناق�ش ه��ذا االج�ت�م��اع ب�شكل م�ستفي�ض دور
امل��ر�أة يف التنمية االقت�صادية وامل�ستدامة واو�صى
بتمكني املر�أة اقت�صاديا و�سيا�سيا من خالل منحها
الفر�ص للم�شاركة يف االعمال وامل�شاريع التجارية
وت ��ويل منا�صب ق�ي��ادي��ة  .ك�م��ا مت ت�ق��دمي م�شروع
ال���ش�ب�ك��ة ال�برمل��ان �ي��ة ل��رج��ال و� �س �ي��دات االع �م��ال يف
افريقيا وال�ع��امل العربي بهدف اقامة دبلوما�سية
ب��رمل��ان �ي��ة واق �ت �� �ص��ادي��ة ال� �س �ت �ك �� �ش��اف ط ��رق ت�ع��زي��ز
التعاون االقت�صادي العربي االفريقي من منظور
ا�سرتاتيجي وت�شاركي ومتكامل قائم على تعزيز
ال�ع�لاق��ات االقت�صادية وال�ت�ج��اري��ة والب�شرية بني
افريقيا والعامل العربي .
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حت ��دد م��ن خ�ل�ال ال�ق���ض��اي��ا اال��س��ا��س�ي��ة واالول �ي��ات متكن امل ��ر�أة م��ن ال��و��ص��ول اىل امل ��وارد االقت�صادية
وال�ت��ي تتمثل يف ادم��اج ال�ن��وع يف ال�سيا�سات الكلية وا�ستغاللها اال�ستغالل االمثل .
والقطاعية والت�شريعات والقوانني واملوازنات ودعم •الت�أهيل وبناء القدرات يف جمال التدريب الفني
امل �ج��االت احل�ي��وي��ة وال�ف�ئ��ات الن�سوية ذات الكثافة واملهني واحلريف للمر�أة خا�صة ال�شرائح ال�ضعيفة.
واحلاجة وقد متت �صياغة هذه االهداف بنا ًء على •ا�صالح ال���س�ي��ا��س��ات ال�ك�ل�ي��ة وامل��ال �ي��ة وال�ن�ق��دي��ة
حتليل الو�ضع الراهن ال��ذي اظهر الإجن��ازات كما لتقدمي احلوافز امل�شجعة لتمكني املر�أة اقت�صادياً.
�أو�ضح وج��ود فجوات من جوانب متعددة مرتبطة •�سن وتفعيل ال�ق��وان�ين والت�شريعات التي تتيح
بالتمكني االقت�صادي ويف عملية ت�شخي�صية �شاملة  .دخ��ول ��س��وق العمل املتكافئ م��ع ال��رج��ال وا��ص�لاح
مايحد من عملها.
•الهدف اال�سرتاتيجي العام
متكني املر�أة اقت�صادياً لتعزيز م�شاركتها يف االقت�صاد •تقنني عمل املر�أة يف القطاع غري املنظم وتوفري
وم�ساهمتها يف الدخل القومي والعمل على ازال��ة االط� ��ار ال��ر��س�م��ي ل��ه وت���س�ه�ي��ل عملها م��ع م��راع��اة
جميع ا�شكال التمييز االقت�صادي �ضد املر�أة واحلد ظروفها البيئية ودورها الإيجابي .
•ا�صالح وا�صدار قوانني العمل يف القطاعني العام
من عدم التوازن يف عالقات القوة.
واخلا�ص مبا ي�ساعد على التمكني االقت�صادي مبا
الأهداف الفرعية:
التحول الكمي والنوعي عن طريق التطوير الفكري يف ذل��ك التمتع بكافة امل��زاي��ا الت�أمينية لأو�ضاعها
واملفاهيمي لإزال��ة كافة ان��واع التمييز االقت�صادي االجتماعية (اج ��ازة اجن��اب ب��رات��ب ك��ام��ل ورع��اي��ة
وا��س�ت�غ�لال امل �ه��ارات االب��داع �ي��ة للتمكني امل �ت��وازن االطفال يف موقع العمل).
•�إ�صالح ال�سيا�سات القطاعية الإنتاجية واخلدمية
للمر�أة االقت�صادية.
•بناء البيئة االداري� ��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة والتنظيمية مثل ال�سيا�سات التجارية مبافيها جت��ارة احل��دود
واخل��دم �ي��ة امل� �ع ��ززة ل�ت�م�ك�ين امل� � ��ر�أة اق �ت �� �ص��ادي �اً يف والقطاعات الزراعية واال�ستثمارية.
القطاع العام واخلا�ص والغري منظم لكافة �شرائح •اتاحة فر�ص ت��درج امل��ر�أة يف الوظائف القيادية
العليا لزيادة ن�سبة م�شاركتها يف التخطيط و و�ضع
املر�أة خا�صة ال�شرائح ال�ضعيفة.
•تفعيل م�شاركة امل��ر�أة يف التخطيط والتنفيذ يف ال�سيا�سات واتخاذ القرار.
•توعية امل��ر�أة بحقوقها القانونية وال�شرعية ذات
القطاع العام واخلا�ص.
•ت�أكيد ممار�سة امل ��ر�أة حلقوقها للح�صول على العالقة بالأن�شطة االقت�صادية.
اال��ص��ول اال�ستثمارية وامل ��وارد مب��ا فيها �أن�صبتها •توفري احلماية القانونية للمر�أة للح�صول على
حقوقها مبا فيها �أن�صبتها ال�شرعية ذات العالقة
ال�شرعية.
•رفع كفاءة وزيادة م�شاركة املر�أة يف ريادة االعمال بالأن�شطة االقت�صادية.
يف اط��ار التوظيف ال��ذات��ي وامل�ؤ�س�سي ويف امل�شاركة •اتاحة ف��ر� �ص��ة ال �ت��دري��ب امل�ت�خ���ص����ص ل��زي��ادة
يف ال�ق�ط��اع ال�ت�ع��اوين واملجتمعي خا�صة ال�شرائح االعمال .
•اتاحة فر�ص العمل املقنن للمر�أة اقت�صادياً يف
ال�ضعيفة.
•ابراز دور االعالم يف دعم ق�ضايا املر�أة االقت�صادية .ال��ري��ف وامل ��دن يف ال�ق�ط��اع ال �ع��ام واخل��ا���ص وال�غ�ير
منظم.
ال�سيا�سات:
•بث الوعي عرب املفاهيم النوعية يف املجتمع حول •توفري االرا�� �ض ��ي ال��زراع �ي��ة وم�ل�ك�ي��ة ح�ي��ازت�ه��ا
(امل�لائ�م��ة ل�ل�إن�ت��اج ال��زراع��ي واحل �ي��واين وال��رع��وي
متكني املر�أة املتوازن.
•تقدمي اال�ست�شارات الفنية واملالية واخلدمية التي وال�سمكي) .
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•تكوين الروابط واجلمعيات التعاونية الن�سوية والتطوير والت�أهيل.
•الأخذ يف االع�ت�ب��ار ن�سبة الن�ساء م��ن جمموع
للإنتاج والت�صنيع والت�سويق
•العمل على زيادة التمويل امل�صريف للمر�أة بكافة العمالة يف جميع القطاعات اذ متثل الثلث وفقا
ا�شكاله وانواعه متناهي ال�صغر و التمويل ال�صغري لبيانات ال�ت�ع��داد ال�سكاين 2008م كما ان ن�سبة
والتمويل اال�صغر و املتو�سط وت�سهيل ال�ضمانات البطالة ب�ين ال���ش��اب��ات اخل��ري�ج��ات م��ن اجلامعات
يف خمتلف التخ�ص�صات اك�ب�ر م��ن ن�سبة ال��ذك��ور
لدعم ال�صناديق الدوارة واجلمعيات التعاونية.
•توفري وتطوير اخلدمات االجتماعية (التعليم ,فالبد من ح�صول امل��ر�أة على الفر�ص االقت�صادية
ال���ص�ح��ة ,ال�ب�ي�ئ��ة ,ال �ط��رق ,اجل �� �س��ور ,امل��و� �ص�لات) باعتبارها واحدة من اكرب خم�س اولويات �سيا�سية,
يف تقرير امل�ساواة بني اجلن�سني.
املعززة لإنتاجية املر�أة .
•تو�سيع قاعدة القطاعات االنتاجية واخلدمية• .تقليدية امليزانية واتخاذها الطابع اخلطي ي�ؤثر
•بناء ال �ق��درات يف جم��ال الت�سويق والتكنلوجيا ع�ل��ى عملية التمكني االق�ت���ص��ادي و ه�ن��ا الب��د من
وال���ص�ف�ق��ات ال �ت �ج��اري��ة داخ �ل �ي �اً وخ��ارج �ي �اً ل�ل�م��ر�أة موازنة النوع مبفهومها العلمي ال�سليم ملا لها من
اث��ر على تطبيق �سيا�سات النوع االجتماعي يف كل
املنتجة و�سيدة االعمال.
•اتاحة النوافذ الت�سويقية للمنتجات الن�سوية مبا القطاعات احليوية ذات ال�صلة لتمكني املر�أة وال بد
من تبني ق�ضايا الفيدرالية املالية و�أثرها املبا�شر
فيها املعار�ض الداخلية واخلارجية.
•تعريف وتر�سيخ مفهوم النوع االجتماعي و�سبل على تنفيذ ال�سيا�سات .
دجمه يف املجاالت االقت�صادية عرب و�سائل االعالم• .تقرير اقت�صاد الرعاية املنزلية باعتبارها عن�صر
•ت�شجيع امل � ��ر�أة لإب � ��راز اجن��ازات �ه��ا االق�ت���ص��ادي��ة اقت�صادي فاعل يف عملية التمكني
�إعالمياً �إ�ضافة �إىل ال�سيا�سة القومية لتمكني املر�أة •تكري�س مفهوم ادماج النوع االجتماعي يف التيار
الرئي�سي للتنمية ب ��إدم��اج امل� ��ر�أة ك��ال��رج��ل واب ��راز
املحور االقت�صادي :
•النظر ايل ق�ضايا املر�أة يف االقت�صاد والعمل من دوره��ا يف التنمية كم�ساهمني وم�ستفيدين حيث
يتم الرتكيز فقط على و�ضع خطة م�ستقلة للمر�أة
منظور كلي مرتبط بدمج النوع االقت�صادي.
•دمج ق�ضايا النوع يف اخل�صخ�صة وتاليف �آثارها عن االن�شطة االقت�صادية ويتم الدمج على م�ستوى
ال���س�ل�ب�ي��ة ع �ل��ى ال �ن �� �س��اء م ��ن ح �ي��ث � �ض �ع��ف ف��ر���ص ال�سيا�سات .
وخيارات الولوج اىل �سوق العمل و�آثارها على �سبل •العمل على تطبيق معايري ال�شفافية املحا�سبية
وااللتزام مبا ورد يف قانون العمل من حيث االجر
ك�سب العي�ش وعلى و�ضع اال�سر االقت�صادية.
•مراعاة اث ��ر ال �� �ض��رائ��ب ل �ل��رج��ال وال �ن �� �س��اء يف امل�ت���س��اوي للعمل امل�ت���س��اوي وال�برجم��ي و ال�ترق��ي
انتاجيتهم لل�سلع واخلدمات على التمويل املمنوح والتعيني للوظائف العليا واحل��ق يف التدريب لكل
الدرجات والعمل على القطاع الهام�شي وااللتزام
لدعم الإنتاجية.
•دمج النوع يف �سيا�سات العمل للحد من عقبات ب�شروطها وفق ت�شريعات العمل املعمول بها بالقطاع
ال��دخ��ول اىل � �س��وق ال�ع�م��ل وال �ت��ي ت�ع�ت�بر اجلن�س الر�سمي لت�سع حتويل بع�ض االن�شطة املمار�سة اىل
او ال �ن��وع االج�ت�م��اع��ي حم ��دود ال��دخ��ل مب��ا ي�ساعد �أن�شطة تدعيم االقت�صاد عرب ال��دخ��ول مما ي��ؤدي
الن�ساء عموماً واخل��ري�ج��ات على وج��ه اخل�صو�ص اىل زيادة الأعمال وتوفري متويل يتنا�سب مع حجم
م��ن ال��ول��وج اىل �سوق العمل ومتكينهم اقت�صادياً الن�شاط املمار�س .
واي �ج��اد االط� ��ار ال�ت���ش��ري�ع��ي واال� �س �ت �ف��ادة ل�ه��م مع •تتمتع املر�أة ب�إجازة و�ضع براتب كامل مدتها 8
املنتج مع تعر�ض فر�ص عمل تتواءم مع مهاراتهم �أ��س��اب�ي��ع مت�صلة هنالك ا�ستثناء يف ح��ال��ة ال��والدة
واحل���ص��ول املتكافئ لكال اجلن�سني على التدريب امل �ت �ع �� �س��رة ووالدة اك�ث�ر م ��ن ط �ف��ل ومت �ن��ح امل� ��ر�أة
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االم �إج ��ازة مدفوعة االج��ر يف حالة دخ��ول طفلها ب��ال �ق��وان�ي�ن ال �ق��وم �ي��ة ال ��والئ �ي ��ة خ��ا� �ص��ة ال �ل��وائ��ح
وال�ضوابط واالوام��ر لل�سلطات املحلية التي تتعلق
امل�ست�شفى يف عمر الر�ضاعة
•الزام ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل لتهيئة م�ك��ان م�لائ��م يف مبمار�سة االن�شطة امل��درة للدخل يف القطاع غري
امل�ؤ�س�سة حتت ا�شراف مربية �أطفال م�ؤهلة لرعاية املنتظم وكيفية تنظيمها وت�سويقها .
اط �ف��ال ال�ع��ام�لات ال��ذي��ن ت�ق��ل اع�م��اره��م ع��ن ارب��ع ال�ف�ئ��ة امل�ستهدفة امل ��ر�أة ال�ع��ام�ل��ة يف ال�ق�ط��اع ال�ع��ام
��س�ن��وات ت�ف�ع�ي�ل ً
ا ل �ق��وان�ين ال�ع�م��ل امل �م �ي��زة اي�ج��اب�ي�اً واخلا�ص .ال�شركاء وزارة العمل – وزارة العدل –
احتاد �أ�صحاب العمل – احتاد نقابات عمال ال�سودان
للمر�أة خا�صة يف القطاع اخلا�ص
•ت�شجيع تطوير �سيا�سات تكفل ا�ستدامة امل��وارد مركز امل��ر�أة حلقوق االن�سان املحليات �أي منظمات
امل�ت��اح��ة وادراج اع �ت �ب��ارات ا��س�ت�خ��دام وا��س�ت�ف��ادة كل حقوقية
من امل��ر�أة والرجل من هذه امل��وارد حيث ان هنالك مهنية العمل  :عمل منا�صرة بكل حلقاتها مل�شروع
امل� ��ر�أة ال��رائ��دة و��س�ي��دة االع �م��ال و ال�ت��وج��ه ل��زي��ادة
تباين يف ذلك.
•العمل ع�ل��ى مت�ك�ين امل � ��راءة ال��ري�ف�ي��ة لتح�سني االع�م��ال وا�ستك�شاف ابتكارات واب��داع��ات رائ��دات و
او�ضاعها حل�صولها على امل��وارد الطبيعية املتاحة �سيدات االعمال يف كل املجاالت اال�ستثمارية والعمل
ك ��الأرا�� �ض ��ي واخل ��دم ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا م��ن مت��وي��ل التجاري (ت�صدير ا�سترياد – جتارة .....الخ )
الفئة امل�ستهدفة :ال�شابات الن�ساء من لها جتارب
التقنيات التي حت�سن من االنتاج.
•ايجاد �آليات متويل جديدة م�شجعة تتيح للن�ساء وم ��ن تتمتع ب��اخل�ب�رات واالب ��داع ��ات واالب �ت �ك��ارات
الريفيات احل�صول على ت�سهيالت ل�شراء معدات (اعمال م�شروعات ا�ستثمارية غري م�سبوقة تنقل
بالتدريب املهني ).
ذات كفاءة واقل تكلفة.
•ت�شجيع املوائمة بني م�س�ؤوليات العمل واال�سرة ال�شركاء (جامعة ال�سودان – مركز �سيدات االعمال
ل�ل��رج��ال وال�ن���س��اء ل��دع��م اجل �ه��ود ال�ت��ي ت��رم��ي اىل التف�صيل الذاتي بنك اال�سرة ومركز تدريب �سيدات
اقامة التوازن بني امل�س�ؤوليات اال�سرية وامل�س�ؤوليات االعمال امانة �سيدات االعمال احتاد ا�صحاب العمل
املهنية للمر�أة العاملة بتوفري اخل��دم��ات امل�ساندة احتادات املوردين وامل�صدرين االحتاد الوطني لل�شباب
للمر�أة العاملة ب�إن�شاء احل�ضانات وريا�ض االطفال والريا�ضة ووزارة التجارة املنظمات.
وتطويرها وحت�سني اال��ش��راف عليها لدعم �إعمال منهجية العمل:
املر�أة ب�سوق العمل وا�ستمرارها فيه واال�ستفادة من ال �ت��دري��ب يف زي � ��ادة االع� �م ��ال – م �� �س��ان��دة بع�ض
الن�صو�ص الت�شريعية الواردة بقانون العمل الدويل االبتكارات – االعمال الرائدة بال�سيا�سات واملوجهات
وات�ف��اق�ي��ة ال�ع�م��ل وق��وان�ين ال�ع�م��ل ال��وط�ن�ي��ة ب�آلية والت�سهيالت يف امل�ج��ال اال��س�ت�ث�م��اري وال�ت�ج��اري و
الت�سويق .
التنفيذ املنا�سبة .
•تعزيز االطر اال�سا�سية التي تعمل على االنتاجية •م�شروع امل� ��ر�أة ال��ري�ف�ي��ة ا��س�ت�م��راري��ة م�شروعها
كال�صحة ب�صفة عامة وال�صحة االجنابية و معدالت ال�سابق (امل���ش��روع القومي لتنمية امل ��ر�أة الريفية)
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى التمكني االق �ت �� �ص��ادي م��ن تدري�س
املعرفة ثم التعليم واالملام بالتكنلوجيا
ومتويل امل��ر�أة الريفية يف القطاع الزراعي املطري
مالمح م�شروعات الفئات الن�سوية :
.1م�شروع املر�أة العاملة (ركيزة) منا�صرة القوانني وال �ت �ق �ل �ي��دي وال �ق �ط��اع ال �ن �ق��دي ب���ص�ي�غ��ة ال�ق��ر���ض
ال �ق��ائ �م��ة اخل��ا� �ص��ة ب��ال �ت �ط �ب �ي��ق االم� �ث ��ل وت �ع��دي��ل احل���س��ن �أو ال�ت�م��وي��ل اال��ص�غ��ر يف امل �ج��ال ال��زراع��ي
ال �ق��وان�ين و� �س��ن ب�ع����ض ال �ق��وان�ين ل���س��د ال�ف�ج��وات النباتي او احليواين والت�صنيع للمنتجات الزراعية
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و النباتية �أو احليوانية واالهتمام باملر�أة الرعوية الو�ضع الراهن :
التمكني االقت�صادي �أهم حماور ال�سيا�سة القومية
الغري املن�ضوية .
•الفئة امل�ستهدفة املر�أة الريفية املن�ضوية حتت �أي لتمكني امل� ��ر�أة وللتمكني م��ن و��ض��ع �إ�سرتاتيجية
تنظيم مقنن �سواء قانون تنظيمات معينات االنتاج للمر�أة ا�ستفدنا من حتليل االو��ض��اع ال��ذى اجري
الزراعي �أو احليواين �أو قانون التعاون بالقطاعات على كافة املحاور مبا فيها املحور االقت�صادي وقمنا
الريفية و امل�ستثمرة يف امل�شروعات النقدية الكربى بالت�شخي�ص للبيئة الداخلية واخلارجية حتى تكون
اال�سرتاتيجية ملبية الحتياجات املر�أة
والرعوية.
�أوال البيئة الداخلية :
•ال�شركاء:
وزارة الزراعة – وزارة الرثوة احليوانية ال�وزارات نقاط القوة:
النظرية الوالئية منظمات املجتمع املدين فجميعها  /1الت�شريعات والقوانني التي تخدم ق�ضايا املر�أة
ق� ��ادر ع �ل��ى خ �ل��ق م� �ب ��ادرات يف االن� �ت ��اج ال ��زراع ��ي و يف اجلوانب االقت�صادية
 /2امل���ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة ل�ل�م��ر�أة يف ك��اف��ة امل�ج��االت
احليواين و الرعوى يف الريف.
االقت�صادية
منهجية العمل :
توفري التدريب املعريف وتنمية املهارات يف قطاعات  /3متا�سك الن�ساء و انتظامهن يف كيانات جمتمعية
اخل��دم��ات املالية والتمويل – االدخ��ار – الت�أمني تخدم ق�ضاياهن االقت�صادية .
حت �ل �ي��ل الأ� � �ص� ��ول ل�ت���ص�ن�ي��ع امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة نقاط ال�ضعف:
واحل�ي��وان�ي��ة وحتليل الأرا� �ض��ي – حماية امل�سارات  /1التغري املفاهيمى لق�ضايا ال�ن��وع عامة و يف
اجلوانب االقت�صادية خا�صة
الرعوية ل�سالمة املر�أة الريفية ومنتجاتها
•م�شرع تطوير االعمال التقليدية ك�إحياء االعمال � /2ضعف املقدرات الن�سوية يف احلفظ والتنفيذ
ال�ت�راث �ي��ة و امل �� �ش �غ��والت ال �ي��دوي��ة واحل� �ف ��اظ عليها واداره املوارد
م��ن االن��دث��ار و تطويرها ملزيد م��ن اجل ��ودة وتوفري � /3ضعف معرفتها بحقوقها عامة وحقوقها ذات
التناف�سية الفئه امل�ستهدفة امل��ر�أة املبدعة يف االعمال ال�ط��اب��ع االق�ت���ص��ادي خا�صة وكيفية حماية هذه
اليدوية املنزلية ال�سودانية اال�صيلة امل�صنعة من (�سعف احلقوق .
البيئة اخلارجية :
النخيل – القما�ش –اخلرز – اجللد وغريها ).
ال���ش��رك��اء – وزارة ال���س�ي��اح��ة و ال�ث�ق��اف��ة – وزارة الفر�ص املتاحة
ال�صناعة –�أي منظمات وطنية تهدف اىل تنمية  /1اهتمام الدولة باملر�أة واعرتافها بدورها الفاعل
يف كل املجاالت مبا فيها االقت�صاد
املجتمع.
 /2التوقيع على االتفاقيات االقليمية الدولية
منهجية العمل :
– امل�سح وال��وق��وف على ه��ذه االع�م��ال ومواقعها التي تدعم امل��ر�أة مثل االجندة االفريقية 2063
واهداف التنمية امل�ستدامة . 2030
اجلغرافية والتدريب والتطوير و الت�سويق .
للمر�أة م�شاركات كبرية وعديدة يف النمو االقت�صادي املهددات :
والتنمية امل�ستدامة عرب منظماتها من االحتاد العام  /1الفقر و ال�ضغوط االقت�صادية وت�أثريهما على
للمر�أة وهيئة الربملانيات ال�سودانيات ورابطة املر�أة املر�أة .
العاملة بال�سودان وهى منظمة منفردة و�أمانة املر�أة  /2ال �ن��زاع��ات واحل� ��روب وارت �ف��اع ن�سبة الن�ساء
املعيالت للأ�سر.
باالحتاد العام لنقابات عمال ال�سودان.
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الفصل السابع
دور الربملانات يف حتقيق املصاحلة الوطنية
يف
افريقيا والعامل العربي
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مقدمة :
تعترب امل�صاحلة الوطنية من الركائز املهمة التي
حت�ت��اج�ه��ا ال �ب �ل��دان اخل ��ارج ��ة م��ن �أت � ��ون احل ��روب
الأهلية �أو ال�صراعات الداخلية التي تهدد ن�سيج
ووح� ��دة امل�ج�ت�م��ع م��ن �أخ �ط��ار ال�ت�ف�ك��ك واالن�ق���س��ام
 ,وبالتايل فانه الب��د �أن تكون هنالك جهة فاعلة
داخل كيان الدولة ت�أخذ على عاتقها القيام مبهمة
امل�صاحلة الوطنية  ,ون�ظ��راً مل��ا تتمتع ب��ه ال�سلطة
الت�شريعية م��ن �أهمية وت��أث�ير كبريين على بنية
املجتمع ون�سيجه  ,فان الأدوار التي تلعبها يعطيها
ثقال و�أه�م�ي��ة ك�ب�يرة  .وت�ضطلع ال�برمل��ان��ات ب��دور
كبري وتناط بها العديد من املهام التي ت�ؤثر على
كافة مفا�صل ال��دول��ة واملجتمع  ,ويف ه��ذا ال�سياق
فانه ينبغي على الربملانات �أن ت�أخذ مهمة امل�صاحلة
الوطنية �ضمن �أولوياتها ومهامها الرئي�سية من
اجل احلفاظ على اللحمة الوطنية من خالل �إتباع
العديد م��ن الو�سائل والآل �ي��ات ال�ت��ي ت�ع��زز مفهوم
امل�صاحلة الوطنية .
ونظرا الن فرتات االنتقال غال ًبا ما تت�سم مبجموعة
ك �ب�يرة م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية التي يكون لها ت�أثري كبري على جناح
�أو ف�شل عملية امل�صاحلة  ,ف�ضال عن الرتكيز على
ا�ستخدام �آليات العدالة االنتقالية  ،فانه ي�صبح �أمام
الربملان العديد من الآليات وال�سبل التي ي�ستطيع
من خاللها تعزيز امل�صاحلة يف الفرتة االنتقالية،
ك�م��ا �أن وج ��ود ب��رمل��ان مي�ث��ل ك��ل ط��وائ��ف املجتمع
باعتباره منرباً لتبادل الآراء بحرية دليل على �أن
امل�صاحلة ت�سري بنجاح ،حيث ي�سهم الربملان بدور
مهم يف امل�صاحلة الوطنية �سواء من خ�لال ال��دور
املبا�شر كالتمثيل والت�شريع والرقابة ،فيتم �إحالة
ال�ع��دي��د م��ن امل��و��ض��وع��ات �إىل ال�سلطة الت�شريعية
للنظر فيها واتخاذ �إج��راءات ب�ش�أنها ،مثل م�س�ألة
العفو ،والنظام االنتخابي اجلديد ،ومتثيل جماعات

الأق�ل�ي��ات يف ال�برمل��ان ،وال��رق��اب��ة املدنية على قطاع
الأم��ن� ،أو من خالل ال��دور غري املبا�شر عن طريق
�إن�شاء ومتابعة ومراجعة �آليات امل�صاحلة ،مثل جلان
ك�شف احلقيقة ،والتعوي�ض عن ال�ضرر ،و�إ�صالحات
العدالة ،واملحاكمات ،خا�ص ًة �أن الربملان يعترب من
الهياكل امل�ؤ�س�ساتية ال�ضرورية لعملية امل�صاحلة
ال��وط�ن�ي��ة وت��دع�ي�م�ه��ا .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اال��س�ت�ف��ادة
م��ن اخل �ب�رات ال��دول �ي��ة والأمم �ي ��ة ل�ل�ح���ص��ول على
�أف�ضل الطرق الناجعة لتحقيق امل�صاحلة الوطنية
والو�صول �إىل �أف�ضل النتائج .
وان �ط�ل�اق��ا م ��ن ح��ر��ص�ه��ا ع �ل��ى حت�ق�ي��ق امل���ص��احل��ة
الوطنية وال�ع��دال��ة االنتقالية يف افريقيا والعامل
العربي  ,عقدت االمانة العامة للرابطة بالتعاون
مع جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية وجمل�س
حقوق االن�سان باملغرب الندوة الدولية حول جتارب
امل�صاحلة الوطنية يف العديد من البلدان يف الفرتة
من  18 -17يناير  2019م  ,وفيما يلي اوراق
العمل واملداخالت التي مت تقدميها يف الندوة من
قبل امل�شاركني :
م��داخ��ل��ة افتتاحية ح��ول " امل�صاحلة من
منظور العدالة االنتقالية " مقدمة من ال�سيد
:املحجوب الهيبة  ,ا�ستاذ التعليم العايل
 ,امل��ن��دوب ال���وزاري ال�سابق املكلف بحقوق
االن�سان  ,يف الندوة الدولية ح��ول جتارب
امل�صاحلات الوطنية التي انعقدت يف الرباط
– اململكة املغربية ,يف الفرتة من 18 -17
يناير  2019م
مالحظات اولية :
تعرف العديد م��ن دول ال�ع��امل  ,وخا�صة بالقارة
االف��ري�ق�ي��ة  ,ف�ت�رات ازم ��ات عنيفة ي�ترت��ب عليها
لي�س فقط ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي  ,ب��ل ت��ؤدي
احيانا اىل الت�أثري على الن�سيج االجتماعي وتهديد
ال��رواب��ط االج�ت�م��اع�ي��ة  .ومل��واج�ه��ة ه��ذا ال��و��ض��ع ,
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عادة ما يتم االنخراط يف عدد من امل�سارات ملواكبة ال��دول �ي��ة  ,او مب�ح�ك�م��ة دول �ي��ة خ��ا� �ص��ة كاملحكمة
االزم��ة والتوجه نحو اخل��روج منها  .وب�شكل عام اجلنائية الدولية لرواندا او هيئة ق�ضائية هجينة
تندرج هذه امل�سارات فيما ا�صبح يعرف على نطاق او دولية  ,كاملحكمة بالكمبودج او بهيئة ق�ضائية
وطنية .
وا�سع بالعدالة االنتقالية .
ان تعريف العدالة االنتقالية وم�ضمونها و�آلياتها الأ�سا�س الثاين  :الك�شف عن احلقيقة
مو�ضوع نقا�ش واحيانا ج��داالت  ,حيث ان الوقائع البحث عن احلقيقة او احلق يف احلقيقة غالبا ما
التي ت�شملها والآليات التي تعتمدها تعرف تنوعا مير عرب التحريات التي تقوم بها " جلان احلقيقة
كبريا عرب العامل  .اال انه باعتماد تعريف االمني وامل �� �ص��احل��ة " ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع �ل��ى ج �م��ع امل�ع�ل��وم��ات
العام للأمم املتحدة ( تقريره املقدم ملجل�س االمن وامل �ع �ط �ي��ات وال �� �ش �ه��ادات وت �ع��د ت �ق��اري��ر وت���ص�ي��غ
2004م ) ميكن االتفاق على ان مفهوم العدالة تو�صيات .
االنتقالية ي�شمل ك��اف��ة ن�ط��اق العمليات واالل�ي��ات الأ�سا�س الثالث  :جرب اال�ضرار
املرتبطة ب��امل�ح��اوالت التي يبذلها املجتمع لتفهم ج�بر ال���ض��رر يعترب ح�ق��ا لل�ضحية وال �ت��زام��ا على
تركة من جتاوزات املا�ضي وا�سعة النطاق بغية كفالة ال��دول��ة تتم ترجمته ب�أ�شكال متعددة جل�بر �ضرر
امل�ساءلة واقامة العدل وحتقيق امل�صاحلة  . " )..( .ال�ضحية و�إن�صافها ( تعوي�ضات م��ادي��ة ومالية ,
اوال � :شروط ومتطلبات العدالة االنتقالية مل�صاحلة ا�سرتجاع املمتلكات  ,تدابري لإعادة ت�أهيل ال�ضحية ,
تدابري رمزية حلفظ الذاكرة . )...
�سل�سة
الأ�سا�س الرابع  :احلق يف اال�صالحات وعدم التكرار
ثانيا  :الفاعلون ( ار�ضية الفاعلية )
احلق يف اال�صالحات او �ضمانات عدم التكرار ي�شكل
ثالثا  :فر�ضيات او او�ضاع العدالة االنتقالية
مبد�أً موجهاً ا�سا�سياً لبناء امل�ستقبل وا�سرتجاع الثقة
رابعا  :التحديات
اوال � :شروط ومتطلبات العدالة االنتقالية مل�صاحلة يف القانون وامل�ؤ�س�سات وتقوية الن�سيج االجتماعي .
ثانيا  :طبيعة الفاعلني يف العدالة االنتقالية
�سل�سة :
ب�شكل عام  ,يتعني ان تكون �آليات العدالة االنتقالية بالنظر ملتطلبات و�أ��س����س ال�ع��دال��ة االنتقالية على
مرتبطة ومتكيفة مع �سياق الدولة التي تعتمد فيها ال�ن�ح��و امل��ذك��ور اع�ل�اه  ,ف��ان ه��ذه االخ �ي�رة ت�ن��درج
 .وغالبا ما ت�ستند اىل اربعة ا�س�س كربى تتمحور ب�شكل تام يف اطار بروز فاعلني جدد للعدالة  .اوال
حول معايري القانون الدويل العام  ,وخا�صة القانون العدالة االنتقالية يف حد ذاتها تعترب فاع ً
ال جديداً
الدويل حلقوق االن�سان والقانون الدويل االن�ساين للعدالة  ,من حيث انها �شكل متجدد ملطلب العدالة
 ,والقانون الوطني وال �سيما القانون الد�ستوري  .امللح  ,فمجموع العمليات التي تهدف اىل حتديد
امل�س�ؤوليات واقامة العدل وحتقيق امل�صاحلة تعترب
الأ�سا�س االول  :احلق يف العدالة
يحتل احل��ق يف العدالة املرتبة االوىل �ضمن هذه هي نف�سها كذلك م�ؤ�شراً على ظهور فاعل جديد
االل �ي��ات  ,ف�م��ن اج��ل ت�ق��دمي م��رت�ك�ب��ي االن�ت�ه��اك��ات يف ال�صراع او ما بعد ال�صراع يف ال�ساحة الدولية .
اجل�سيمة للمحاكمة  ,يعترب اختيار الهيئة الق�ضائية كما ن العدالة االنتقالية تعتمد على تعبئة فاعلني
املخت�صة م�س�ألة ا�سرتاتيجية  .فقد يتعلق االم��ر اخرين  ,م�ؤ�س�ساتيني او غري م�ؤ�س�ساتيني .
بهيئة ق�ضائية دول �ي��ة دائ �م��ة كاملحكمة اجلنائية فبالن�سبة للفئة االوىل متثل افريقيا تنوعا حقيقيا
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يف التجارب  ,حيث ان امل�ؤ�س�سات التي تتم تعبئتها ادوات للحوار الوطني وامل�صاحلة لتوفري اال�س�س
تختلف ح�سب طبيعة و�سياقات االزم��ة  ,ب�إ�شراك ال�صلبة للدولة اجلديدة  ,اكرث منها تدابري رمزية
فاعلني ق�ضائيني و�شبه ق�ضائيني وغري ق�ضائيني للتخفيف من حدة التوترات .
ل�ل�ع��دال��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة وه �ك��ذا ف��ان جت ��ارب ال�ع��دال��ة -3و�أخريا فان الفر�ضية االخ�يرة  ,واملتفردة كذلك
االنتقالية ب�أفريقيا التي تتجاوز الع�شرين تربز  ,ه��ي فر�ضية عمليات ح�ف��ظ ال��ذاك��رة  .وه�ن��ا ف��ان
ان جل��ان احلقيقة و كذلك جل��ان البحث او جلان جل��ان احلقيقة او جل��ان ال�ب�ح��ث ال ت�ت��دخ��ل خ�لال
تق�صي احلقائق او الواليات الق�ضائية الدولية او فرتة التوترات  ,بل بعد مرور بع�ض الوقت املنا�سب
ال�ت��ي يتم تدويلها  ,وك��ذا ال�ع��دال��ة العرفية ت�شكل للتهدئة  ,ولكن لي�س للن�سيان  ,والتجاوز الن�سبي على
كلها فاعلني يف الك�شف عن احلقيقة ويف اعادة اقرار االقل للو�ضع امل�أ�ساوي الذي طبع ت�أريخ البلد املعني .
احلوار الوطني  .كما ان املجتمع املدين ( املنظمات وهكذا فان عمل اللجنة املعنية �سيتمحور حول تق�صي
احلقائق  ,مع امل�سافة الكافية  ,من اجل القاء ال�ضوء
غري احلكومية حلقوق االن�سان  ,جمعيات الدفاع على جزء من التاريخ  ,والتعريف بتاريخ  ,وان كان
ع��ن امل ��ر�أة  ,اجل�م�ع�ي��ات املهنية ) وط�ب�ع��ا ال�ضحايا م�شرتكا فانه لي�س متقا�سما  ,و�ساهم بذلك يف تق�سيم
املوجودين يف قلب العمليات االنتقالية ت�شكل فئة املجتمع ب�صورة عميقة احياناً .
ا�سا�سية من الفاعلني غري امل�ؤ�س�ساتيني  .وع�لاوة رابعا :التحديات
على ذلك اخذنا اليوم نالحظ ميال تدريجيا فيما من بني التحديات العديدة املطروحة على جتارب
يتعلق ب�صاحب طلب العدالة االنتقالية وهو اكرث امل�صاحلة والعدالة االنتقالية  ,هناك حتدي فعالية
فاكرث ال��دول��ة نف�سها  ,يف امل�ك��ان ال��ذي كانت ت�أتي الياتها � ,أي حتدي جناحها  .ولكن لكي يكون امل�سار
فيه تقليديا الطلبات ب�صورة ممنهجة من ال�ضحايا ف �ع��ا ًال  ,يتعني ان ي�ك��ون ��ص��ادق��ا  ,ح�ي��ث ينبغي ان
وهذا التحول يف العدالة االنتقالية هو قبل كل �شيء ت�شكل �صدقية اليات العدالة واحلقيقة وامل�صاحلة
 ,املطلب االول امللح يف كل م�سارات امل�صاحلة التي
حتول يف الفاعلني .
ثالثا  :ثالثة او�ضاع او فر�ضيات يف م�سارات العدالة تتوخى النجاح يف حتقيق اهدافها  ,وب�شكل خا�ص يف
تقوية تالحم الن�سيج االجتماعي  .ويف هذا ال�سياق ,
االنتقالية
ميكن ب�شكل ع��ام حتديد ث�لاث فئات من االو�ضاع ينبغي احلر�ص على رفع عدة حتديات وجتنب عدد
ال�ت��ي ت� ��ؤدي اىل و��ض��ع العمليات االن�ت�ق��ال�ي��ة التي معني من املنزلقات  ,ميكن حتديدها يف �أربعة :
-1يتعني اوال جت�ن��ب ت�سي�س امل �� �س��ارات  .م�ث�لا يف
تهدف اىل اقرار العدالة واحلقيقة وامل�صاحلة .
-1يف و�ضع االزم��ة او ال���ص��راع  ,يتعني ان ي�ساهم مايل يبدو �أن وزارة العدل تقوم  ,على االقل جزئيا
االع�ل��ان ع��ن ت�ع�ب�ئ��ة ع�م�ل�ي��ات ال �ع��دال��ة واحل�ق�ي�ق��ة  ,بالإ�شراف على م�سار العدالة االنتقالية  ,ويف كل
وامل�صاحلة  ,وب�صورة م�ستعجلة  ,يف رج��وع الهدوء من تون�س وم�صر  ,مت �إحداث وزارة خا�صة حلقوق
والتخفيف من التوترات والتقليل من حدة االزمة االن�سان والعدالة االنتقالية  .ميكن �أن يكون هذا
اال�� �ش ��راف � �ض��روري��ا اذا ك ��ان ��س�ي�م�ك��ن م��ن ت ��أم�ين
او ما بعد ال�صراع .
االن�سجام وح�سن تنفيذ عمليات وم�سارات امل�صاحلة
-2يف حالة اخلروج من االزمة او ما بعد ال�صراع  . ,وبخالف ذل��ك  ,فانه �سيكون م�ضراً اذا ادى اىل
فان الو�ضع يكون على االق��ل نظريا اقل ت�أثراً من احتواء امل�سار وو�ضعه حتت الو�صاية .
ال�سابق  ,وبذلك ت�صبح عمليات العدالة االنتقالية -2ثانيا  ,احل��ر���ص ع �ل��ى جت �ن��ب االن �ف �� �ص��ال عن
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ال��واق��ع امل�ي��داين  .فالتجارب التي عرفت نوعا من عر�ض حول "دور حقوق الإن�سان الوطنية
النجاح هي تلك التي بقيت حقيقة ل�صيقة بالوقائع يف امل�صاحلة و�ضمان عدم التكرار" مقدم من
ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية ال�سيد حممد �سوما  ,املركز ال��دويل للعدالة
ل�ل��دول ال�ت��ي اعتمدتها مثل غ��ان��ا وامل �غ��رب وتوجو االنتقالية ��� ,س�يرال��ي��ون وذل���ك يف ال��ن��دوة
و�سرياليون وجنوب افريقيا وال�شيلي  ,ولكن ينبغي الدولية ح��ول جت��ارب امل�صاحلات الوطنية
اتخاذ احليطة جتاه هذا االثر الناجم عن مثل هذا التي انعقدت يف الرباط – اململكة املغربية
النجاح  ,فاللجان ( وه��ي املعنية ب�شكل رئي�سي ) ,يف الفرتة من  18 -17يناير  2019م
تفر�ض نف�سها كعنا�صر الزم��ة للخروج من االزمة � �س�يرك��ز ه� ��ذا ال �ع��ر���ض ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي ع �ل��ى دور
وكتدابري ال حميد عنها لهند�سة ال�سلم ,دون �أن يتم امل�ؤ�س�سات الوطنية حل�ق��وق الإن���س��ان يف امل�صاحلة
و�ضمان عدم تكرار النزاعات العنيفة �أو عودة �أنظمة
دائما قيا�س فعاليتها او اثرها الواقعي .
-3ثالثاً  ,العمل على جتنب غ�ي��اب دع��م املجتمع احلكم التي عملت على قمع حقوق الإن�سان  .وعلى
وجه التحديد � ،س�أبرز دور اللجنة الوطنية حلقوق
املدين للم�سار  .فكلما كان امل�سار نابعا من املجتمع
الإن�سان يف �سرياليون يف عمليات العدالة االنتقالية
امل ��دين  ,كلما ك��ان �أك�ث�ر م���ص��داق�ي��ة  ,وخ��ا��ص��ة اذا
يف فرتة ما بعد ال�صراع.
متكنت املنظمات غري احلكومية املعنية من متلكه  -1املقدمة :
ب�صورة كافية .
يف عام 1993م  ،اعتمدت اجلمعية العامة للأمم
-4رابعا  ,ع ��دم ت�ن�ف�ي��ذ وغ �ي��اب ت�ت�ب��ع ال�ت��و��ص�ي��ات املتحدة مبادئ باري�س يف قرارها  .134/48هذه
التي ت�صدرها جل��ان احلقيقة بخ�صو�ص املجاالت املبادئ حتدد و�ضع ومهام امل�ؤ�س�سات الوطنية امل�ستقلة
الرئي�سية التي ت�شملها واليتها  ,فتقدمي التو�صيات حلقوق الإن�سان.و مبوجب القانون ( 3ب)  ،يجب
وتفعيلها يعترب عن�صرا رئي�سيا بل حا�سما يف عمل على امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أن ت�ضمن
كل جلنة  .اال انه يتعني ت�صنيفها اىل فئات حمددة التنفيذ الفعال للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان
لكي تكون اال�صالحات املقرتحة واقعية وعملية يف و�أن تعمل على �ضمان تطابق الت�شريعات واللوائح
الزمان ويف املكان .
واملمار�سات الوطنية مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق
ان ال�ع��دال��ة االنتقالية لي�ست احل��ل املعجزة حلل الإن�سان �( 3أ) ,مبعنى �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الوطنية
ال �� �ص ��راع ��ات وحت �ق �ي��ق امل �� �ص��احل��ات  ,ف�ه�ن��د��س�ت�ه��ا حلقوق الإن�سان بحماية وتعزيز االح�ت�رام العاملي
امل��ؤ��س���س��ات�ي��ة تبقى يف ح��اج��ة للت�صور واالب �ت �ك��ار  .حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ومراعاتها.
ولكن توجد �أدوات – وهذه �أحد املكت�سبات – ي�شكل ويعترب ر�صد ومراقبة �أو�ضاع حقوق الإن�سان �إحدى
ت�أطريها بوا�سطة القانون الدويل حلقوق االن�سان الوظائف الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
والقانون الدويل االن�ساين وكذا القانون الد�ستوري الإن�سان  ،والعمليات الأخ��رى التي يجري تعزيزها
 ,احد املفاتيح االوىل مل�شروعيتها  .وتبقى احلاجة وحمايتها  ،وكذلك تقدمي الدعم ل�ضحايا انتهاكات
م �ط��روح��ة ل �ل��ذه��اب اب �ع��د م��ن ذل ��ك وال �ع �م��ل على حقوق الإن�سان .ويكفي القول ب�أن امل�ؤ�س�سات الوطنية
اعطائها فعالية اكرب  ,من اجل اال ت�صبح العدالة حلقوق الإن���س��ان ه��ي ج��زء م��ن م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،
ومع ذلك  ،ف�إن ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان
االنتقالية جمرد �شكل لعدالة املعامالت .
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موجهة بالدرجة الأوىل �إىل الدولة .ولذلك  ،ف�إن وعلى �أي حال  ،وكجزء من النظام الوطني حلماية
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان مكلفة مبراقبة حقوق الإن���س��ان  ،ف ��إن امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
الدولة و�إ�سداء امل�شورة لها لالمتثال للت�صديق على الإن �� �س��ان تتعامل م��ع ت�ل��ك احل ��االت ع�ل��ى امل�ستوى
القطري ويف نطاق التفوي�ض العام حلماية وتعزيز
هذه ال�صكوك وتنفيذها.
وعادة ما تكون للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان حقوق الإن�سان.
املمتثلة ملبادئ باري�س تفوي�ض قانوين  ،والتي ميكن و يف مرحلة ما بعد النزاع  ،تتطلب بع�ض اتفاقيات
�صياغته يف �ست مهام �أو خدمات رئي�سية على النحو ال�سالم يف بع�ض البلدان دو ًرا حم��د ًدا للم�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان .ويتمثل الهدف الرئي�سي
التايل:
- 1تقدمي امل�شورة �إىل الربملان واحلكومة والهيئات لإ� �ش��راك امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف
امل�ساهمة يف �إنهاء ح�صانة منتهكي حقوق االن�سان
الأخرى ب�ش�أن ق�ضايا حقوق الإن�سان ؛
-2ر�صد او�� �ض ��اع ح �ق��وق الإن �� �س��ان وع �م��ل تقييم خ�لال ف�ترة ال�ن��زاع .وغال ًبا م��ا يلعب دو ًرا حا�س ًما
يف العمل كنظام �إدارة ال�صراع ال�سلمي البناء الذي
لل�سيا�سات وت�أثريها على حقوق الإن�سان ؛
ربا للفرد واجلماعات للتعبري عن ا�ستيائه
 -3دعم �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان  ،وحتديداً يخلق من ً
فيما يتعلق بالق�ضايا املتعلقة بالتمييز على �أ�سا�س و�إث��ارة الق�ضايا املتعلقة بانتهاك حقوقه من �أجل
�إحداث التغيريات املطلوبة و ميكن �أن تقوم امل�ؤ�س�سات
العرق و الإثنية ؛
الوطنية حلقوق الإن�سان ب�أداء هذه الأدوار املهمة يف
- 4عمل بحوث حول حقوق الإن�سان ؛
حاالت النزاع.
 -5التثقيف مبجال حقوق الإن�سان ؛
-6خلق التوا�صل فيما يتعلق بحقوق الإن�سان من  .2.1دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أثناء
�أجل زيادة الوعي وتوفري املعلومات وخماطبة الر�أي ال�صراعات
م��ن احلكمة �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية
العام.
 -2دور امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف بحقوق الإن�سان ب�إعادة ترتيب اولوياتها واهتماماتها
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ان �ت �ه��اك��ات ح �ق��وق الإن �� �س��ان املتعلقة خالل فرتة ال�صراعات ل�ضمان انها تفي بوظائفها
اال�سا�سية يف احل�م��اي��ة  ,لي�س ذل��ك فح�سب وامن��ا
بالنزاعات
تلعب امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان دورها يف لت�ساهم كذلك يف بناء ال�سالم وحل ال�صراعات .
حماية حقوق االن�سان ومنع انتهاكها و�ضمان عدم وت�شمل امل�ه��ام ال�ت��ي ميكن تبنيها ت�شجيع وتعزيز
تكرار االنتهاكات .ومع ذلك  ،ال يتم حتديد الدور احل ��وار ب�ين امل�ت�ح��ارب�ين وت�شجيع �إن���ش��اء �أو تعزيز
ب�شكل وا�ضح يف �أي �صك دويل با�ستثناء بع�ض املراجع �آل�ي��ات بناء ال�سالم وت�شجيع التعامل مع اال�سباب
ذات ال�صلة املتاحة يف بع�ض االتفاقيات الدولية مثل الرئي�سية لل�صراع ومنع ت�صاعد ال�صراعات و�آثارها
االتفاقية الدولية للق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز وت�شمل هذه التدابري ما يلي :
العن�صري والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية منع كل ما يتعلق ب�أ�سباب ونتائج ال�صراعات
وال�سيا�سية و ال�بروت��وك��ول االخ�ت�ي��اري التفاقية منع �أي حدوث حمتمل لل�صراع من خالل ت�سهيل
مناه�ضة التعذيب واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي م�ع��اجل��ة جميع ال �ع��وام��ل � �س��وا ًء ت�ل��ك ال�ت��ي ت�سبب
حدوث ال�صراعات او التي تطلق �شرارتها  ,والعمل
الإعاقة .
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على تعزيز ح�ق��وق االن���س��ان الن م��ن ��ش��أن ذل��ك ان حمدداً يف اتفاقية ال�سالم  ,وهذا الدور يكون مهماً
مينع �أي ح��دوث حمتمل لل�صراع  ,وميكن حتقيق خ�صو�صا يف الأو� �ض��اع التي تغيب فيها الثقة بني
ذل��ك م��ن خ�ل�ال ال��ر��ص��د وال�ت��وث�ي��ق ووج ��ود بعثات الأطراف املتنازعة .
�إع � ��ادة ال �ت ��أه �ي��ل ب�ع��د ان �ت �ه��اء ال �� �ص��راع :ق��د ت��دع��م
تق�صي احلقائق والتحقيقات ون�شر النتائج .
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان عملية الت�سوية
احلماية من التجاوزات اجلماعية:
قد تعمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان على يف مرحلة ما بعد ال�ن��زاع مبا يف ذل��ك �إع��ادة ت�أهيل
�إك �م��ال التنفيذ الق�ضائي حل�ق��وق الإن �� �س��ان .وق��د النازحني و�إع ��ادة دم��ج املقاتلني ال�سابقني وتعزيز
تعمل كمبادرة ذاتية منها على �إطالق من�صة لتلقي الألفة و التما�سك وما �إىل ذلك.
ال�شكاوى والتحقيق يف انتهاكات ح�ق��وق الإن�سان �أر�شفة وتقدمي �أدلة م�ستنديه :هذا الدور اخلا�ص
والبت فيها واتخاذ تدابري حلماية حقوق الإن�سان .م�ب�ن��ي ع�ل��ى وظ��ائ��ف امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق
الإن�سان خالل فرتة النزاع  ،والتي ت�شمل :الر�صد
دعم وتي�سري عملية ال�سالم:
ميكن للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ت�شجيع والإبالغ والتحقيق و التعامل مع ال�شكاوى؛ وجمع
اجل �ه��ود ال��رام�ي��ة �إىل �إج� ��راء ح ��وار ب�ين الأط ��راف امل�ع�ل��وم��ات وال�ت��وث�ي��ق والأر� �ش �ف��ة .ك�م��ا �أن ��ه يت�صل
املتنازعة و تعزيز �آل�ي��ات لبناء جهود ال�سالم على بالتعاون مع الآليات الق�ضائية الوطنية والإقليمية
م���س�ت��وى امل�ج �ت�م��ع .ومي �ك��ن �أن ت�ل�ع��ب دوراً مهماً والهجينة �أو ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تتطلب �أدل��ة وثائقية
كواجهة حمايدة بني الف�صائل املتحاربة وتي�سري ملتابعة مقا�ضاة امل�شتبه بارتكابهم انتهاكات ج�سيمة
حلقوق الإن�سان.
احلوار وحل النزاعات.
 .2.2امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف فرتة  .3دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان فيما
يتعلق بعمليات العدالة االنتقالية
ما بعد ال�صراع :
وف �ق �اً مل �ب��ادئ ب��اري����س  ,ق��ام��ت ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ل��دان تقوم الكثري م��ن اتفاقيات ال�سالم �أو الت�شريعات
ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات وطنية حلقوق االن�سان وق��د مت الداعمة لها ,غالباً ,ب�إناطة �أدوار حمددة للم�ؤ�س�سات
ان�شاء بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات قبل حدوث ال�صراع  ,يف ال��وط�ن�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان ف�ي�م��ا يتعلق بعمليات
حني مت ان�شاء البع�ض االخ��ر منها باعتبارها جزء ال �ع��دال��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة يف ال �ب�ل�اد .وق ��د مت مناق�شة
من اليات امل�صاحلة واملحا�سبة ملا بعد ال�صراعات  .ه��ذه ال �ت��داب�ير ب��إ��س�ه��اب يف دل�ي��ل مفو�ضية الأمم
و�إذا جاز التعبري فان ذلك ال يقلل من الدور الذي امل�ت�ح��دة ال���س��ام�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان وت�ت�م�ث��ل ه��ذه
ميكن �أن تلعبه ك�آلية ملنع حدوث انتهاكات حلقوق الأدوار يف البحث عن احلقيقة وحماكمة مرتكبي
االن�سان يف امل�ستقبل او ا�ستعادة الوئام االجتماعي اجلرائم وجرب ال�ضرر لل�ضحايا وفح�ص ال�سجالت
واح�ت�رام ح�ق��وق االن���س��ان يف �سياق م��ا بعد احل��رب والإ� �ص�ل�اح امل��ؤ��س���س��ي� .إن دور امل��ؤ��س���س��ات الوطنية
حلقوق الإن�سان يف �ضمان امل�ساءلة و�إع ��ادة الدمج
.وي�شمل هذا الدور ما يلي :
ال��رق��اب��ة على اتفاقيات ال���س�لام وال�ق�ي��ام ب�أن�شطة االجتماعي الفعال والتعوي�ضات ل�ضحايا النزاع
خ�لال الفرتة االنتقالية هو �أم��ر ذو �صلة مبا�شرة
ت�شجيعية :
من اجل القيام بالر�صد والرقابة املنتظمة فان دور ب�إنهاء ح�صانة الإف�ل�ات م��ن العقاب .فعلى �سبيل
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ميكن �أن يكون املثال  ،طلبت جلنة احلقيقة والكرامة من املجل�س
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الوطني حلقوق الإن�سان اال�ضطالع ب��دور رئي�سي تقدمي الدعم لإن�شاء وتنفيذ �آلية العدالة االنتقالية
يف تنفيذ �إح ��دى تو�صياته  ،مب��ا يف ذل��ك ال��ذاك��رة ومتابعة التو�صيات اخل��ا��ص��ة ب��امل �ب��ادرات املختلفة
والتعوي�ضات اجلماعية .ب�شكل ع��ام  ،وي�شمل دور للعدالة االنتقالية.
امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف ال�ع��دال��ة فيما يتعلق بامل�س�ألة الأخ�يرة لر�صد تنفيذ تو�صية
جلنة احلقيقة وامل�صاحلة � ،س�أناق�ش الآن باخت�صار
االنتقالية ما يلي:
ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان يف ��س�يرال�ي��ون
دعم �إن�شاء امل�ساءلة:
ي�شمل هذا الإج��راء �إن�شاء �آلية للم�ساءلة  ،و�إن�شاء كدرا�سة حالة.
نظام لإدارة املعرفة لتوثيق االنتهاكات التي حدثت  -4اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف �سرياليون
يف املا�ضي � ،أو لدعم �آلية �أخرى لتق�صي احلقائق �أو • مت ان���ش��ائ�ه��ا يف ف�ت�رة م��ا ب�ع��د ال �ن��زاع مبوجب
تو�صيات جلنة احلقيقة وامل�صاحلة.
قول احلقيقة.
كما ت�شمل و�ضع خطة �أو برامج ملراجعة الت�شريعات • القيام ب��دور رقابي وتقدمي تقرير �سنوي عن
الداعمة للجنة احلقيقة �أو امل�صاحلة او املحكمة ال�ت�ق��دم امل�ح��رز يف تنفيذ تو�صيات جلنة احلقيقة
اخلا�صة �أو برنامج التعوي�ض  ،وخلق القدرة على وامل�صاحلة.
تقدمي امل�شورة ب�ش�أن الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية .وميكن • تقييم تنفيذ تو�صيات جلنة احلقيقة وامل�صاحلة
�أن ي�ساهم � ً
أي�ضا يف عمليات العدالة االنتقالية من مع امل�ؤ�س�سات احلكومية.
خ�ل�ال ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة ب��ان�ت�ه��اك��ات حقوق • ا��س�ت���ض��اف��ة م� ��ؤمت ��رات وط�ن�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز تنفيذ
الإن���س��ان وتوثيقها وحفظها  ،و�إج ��راء التحقيقات ت��و��ص�ي��ات جل�ن��ة احل�ق�ي�ق��ة وامل���ص��احل��ة  ،وم��راج�ع��ة
والر�صد  ،والتعاون مع الآليات املتخ�ص�صة وتقدمي الو�ضع وحتديد املجاالت التي مت �إحراز تقدم فيها.
• دمج مكونات حقوق الإن�سان يف �آليات الإ�صالح
امل�ساعدة لل�ضحايا.
والق�ضايا بعد ال�صراع مثل قطاع العدالة والأمن.
�أداء املهام املوكلة يف اتفاقيات ال�سالم:
ق��د ي�ك��ون للم�ؤ�س�سات ال��وط�ن�ي��ة حل�ق��وق الإن���س��ان عر�ض بعنوان "العدالة االنتقالية يف �أفريقيا
دور خا�ص يف عمليات ال�سالم .وم��ن املهم �أن تقوم  :ت�أمالت يف جتربة جنوب �أفريقيا" مقدم من
امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ب��أدواره��ا مثل قبل ال�سيدة فريدريك بوبين�سر معهد العدالة
ت�ع��زي��ز ح �ق��وق الإن �� �س��ان وح�م��اي�ت�ه��ا �أث �ن��اء ال�ف�ترة وامل�صاحلة يف جنوب افريقيا  ,وذلك يف الندوة
الدولية ح��ول جت��ارب امل�صاحلات الوطنية
االنتقالية.
• تعزيز وحماية حقوق ال�ضحايا وتنفيذ تقارير التي انعقدت يف الرباط – اململكة املغربية ,يف
الفرتة من  18 17يناير  2019م
جلنة احلقيقة وامل�صاحلة:
�صباح اخل�ير و��ش�ك��را لكم على توجيه ال��دع��وة يل
ميكن �أن تلعب دو ًرا ها ًما يف:
التوعية العامة والتثقيف والإع�ل�ام ح��ول �آل�ي��ات حل�ضور ه��ذه الندوة و�إت��اح��ة الفر�صة يل ملخاطبة
هذا اجلمع املوقر وا�ستعرا�ض جتربة امل�صاحلة يف
العدالة االنتقالية املختلفة.
ال��دع��وة �إىل �أن تركز ه��ذه العملية على ال�ضحايا جنوب �أفريقيا خالل ال � 25سنة املا�ضية .
و�ضمان م�شاركة املجموعات ال�ضعيفة مثل الن�ساء كما ال يفوتني �أن �أ�شكركم على كرم ال�ضيافة وحفاوة
اال�ستقبال اللذين حظيت بهما خ�لال �إق��ام�ت��ي يف
والأطفال وال�شباب
69

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الرابع)
منوذج رائع للتعاي�ش  ,نحن نتعلم كيف نعي�ش معاً
بلدكم الرائع.
�أخاطبكم اليوم ب�صفتي خبرية متمر�سة يف جمال ( هذا عنوان كتاب قام بت�أليفه الربوفي�سور ت�شارلز
احلوار وامل�صاحلة  ,وكمواطنة من مواطني جنوب فيالفي�سيني�سو  ,امل��دي��ر امل��ؤ��س����س مل�ع�ه��د ال�ع��دال��ة
�أفريقيا تبدي التزامها العميق وتفانيها بكل ما وامل�صاحلة)  ,نحن نتعلم �أن نحرتم بع�ضنا البع�ض
يوحد �أب�ن��اء �شعبنا ويلم �شمل امتنا التي ماتزال  ,كما نحاول �أن نخرج من �شبح املا�ضي املظلم الذي
ما يزال يلقي بظالله على جمتمعنا.
تعاين من االنق�سامات .
وانطالقا من روح االع�تراف  ,ال��ذي يعترب عن�صرا لقد اعتقد الكثريون �أن هذه �ستكون رحلة �سريعة
حا�سما لكنه بدى غائبا �إىل حد كبري يف رحلة العدالة وان جلنة احلقيقة و �أجهزتها املعنية بالتعوي�ض
االنتقالية يف جنوب �إفريقيا اليوم  ,وخا�صة عندما والعفو �سوف ت�ساعدنا على التغلب على التحديات ,
يتعلق الأمر بال�سكان البي�ض يف جنوب �إفريقيا ف�إنني وبان قيام حكومة منتخبة دميقراطياً من �ش�أنها �أن
اقر ب�أنني واحدة من ال�سكان البي�ض الذين ا�ستفادوا حتول جمتمعنا �إىل جمتمع مزدهر ب�شكل �سريع .
من �سيا�سة التمييز العن�صري  .كما �أنني �أي�ضا �إبنة ويف الذكرى املهيبة للفرتة االنتقالية والأمل الذي
�أح��د امل�ح��ارب�ين الأمل ��ان ال�ق��دام��ى يف احل��رب العاملية ج�سدته فرتة رئا�سة الرئي�س مانديال  ,ف�إننا يجب
الثانية  ,ومن �أم تنتمي لعائلة �أفرادها كانوا الجئني �أن ن�صفح عن �أولئك الذين حجبوا نور االمل الذي
�سيا�سيني من �أملانيا ال�شرقية  ,وهذا يعني �أن م�س�ألة يجب ان يكون واقعياً وعملياً .
لي�س هناك �أدنى �شك يف الدور الهام الذي قامت به
التحوالت والفرتات االنتقالية جتري يف دمي .
لقد مثل العام املن�صرم ال��ذك��رى الع�شرين لت�سلم جلنة احلقيقة وامل�صاحلة يف جنوب �أفريقيا  ,بل
ال��رئ�ي ����س ن�ي�ل���س��ون م��ان��دي�لا ال �ت �ق��ري��ر امل �ق��دم من ويف القارة برمتها  ,والتي تعترب حلد الآن النموذج
جل �ن��ة احل�ق�ي�ق��ة وامل �� �ص��احل��ة يف ج �ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا  ,الأمثل واالجنح للجان احلقيقة يف �أفريقيا  ,وعلى
وهذا العام احتفلت جنوب �أفريقيا مبرور  25عام ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا مل حت��ز ع�ل��ى ال�ك�م��ال امل�ط�ل��ق ف��ان
ع�ل��ى االن�ت�خ��اب��ات ال��دمي�ق��راط�ي��ة وه ��ذه الأح ��داث �سبب ذلك يكمن يف الطبيعة ال�سائدة التي اخرتق
ت�ع�ت�بر م�ه�م��ة وج��دي��رة ب��االح�ت�ف��ال ب�ه��ا وت��أم�ل�ه��ا  ,فيها اال�ستعمار والف�صل العن�صري جمتمع جنوب
وع�ن��د االح�ت�ف��ال بها ف��إن�ن��ا ن��ذك��ر �أنف�سنا بال�شوط �أف��ري�ق�ي��ا م��ن جميع اجل��وان��ب ع�ل��ى م��ر الأج �ي��ال ,
ال��ذي قطعناه منذ ب��زوغ فجر الدميقراطية وبدء وكذلك نظراً الن العدالة االنتقالية تعترب وليدة
مرحلة ج��دي��دة طويت فيها �صفحة حقبة طويلة حلظتها �آن��ذاك ,فالكمال لي�س معياراً منا�سبا لهذا
من اال�ضطهاد والقمع املمنهج امتدت ملئات ال�سنني الأمر الن هذه رحلة يافعة ونا�شئة على كل حال .
من قبل ال�سكان البي�ض الأقلية �ضد ال�سكان ال�سود ل�ست هنا لأخربكم عن طبيعة اللجنة والنجاحات
ال�ت��ي حققتها  ,وب ��أن��ه مت �إن�شائها مب��وج��ب قانون
الذين ميثلون الأغلبية .
ثم يجب علينا التفكري ملياً مبا حتقق حلد الآن الربملان من خ�لال قانون تعزيز الوحدة الوطنية
يف هذا ال�صدد  ,واالهم من ذلك علينا التفكري مبا وامل�صاحلة لعام 1995م  ,وب��ان الرئي�س نيل�سون
ينبغي القيام به ل�ضمان اال�ستمرار يف اخل��روج من مانديال قام بتعيني رئي�س الأ�ساقفة ديزموندتوتو
رئي�سا لها  ,والراحل فوراين نائبا له  ,و�إنهم ح�صلوا
ظالم املا�ضي .
لقد جئت �إل�ي�ك��م م��ن بلد مي�ضي ق��دم��ا يف تقدمي على دعم كبري من قبل فريق ب��ارز حظي مبوافقة
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�شعبية وه��ذا الفريق يت�ألف من كوكبة كبرية من �أخ��رى  ,وباملنا�سبة وعلى الرغم من �أن اهتماماتي
املندوبني واملحققني والباحثني واملرتجمني  ,وب�أنه يف هذه املجاالت نابعة من طبيعة عملي يف احلوار
مت اال�ستماع لأكرث من � 20000شهادة �أثناء عمل وامل �� �ص��احل��ة يف ج �ن��وب ال �� �س��ودان ح�ي��ث ك ��ان معهد
اللجنة يف جميع �أنحاء البالد والذي رافقتها و�سائل امل���ص��احل��ة وال �ع��دال��ة يعمل ه�ن��اك خ�ل�ال ال�سنوات
�إعالم ل�سماع احلقيقة عن كثب عما قام به الف�صل الع�شر املا�ضية ف�إنني ا�شعر بان فهم ومعاجلة �آثار
العن�صري من تدمري لن�سيج جمتمعنا  ,وب�أنه مت امل��ا��ض��ي على ال�صحة النف�سية واجل��ان��ب النف�سي
ا�ستالم �أكرث من  7000طلب عفو لكنه مل يتم منح ل��دى �سكان جنوب �أفريقيا ك��ان فا�شال يف مرحلة
العفو �إال ل  800فقط  ,وب�أنه مت دف��ع تعوي�ضات ما بعد جلنة احلقيقة وامل�صاحلة وما بعد مرحلة
مرة واحدة لأولئك الذين �أدلوا ب�شهاداتهم ,فنحن الدميقراطية .
نعلم هذا  ,وقد مت مناق�شة ذلك وحتليله والكتابة دعوين �أو�ضح ذلك :
عنه ب�شكل م�ستفي�ض  ,وعلى الرغم من �أننا ما زلنا يوجد يف جنوب �أفريقيا املاليني من ال�سكان ال�سود
نحذر من انه ال يوجد مقا�س واحد ينا�سب كل منهج ذوي الغالبية العظمى يعانون من احد الأمرين :
�أو طريقة للتعامل مع املا�ضي  ,ف�إنني �أخ�شى من �أننا او ًال نتيجة للتجربة اجلماعية للتعاي�ش الذي كان
مازلنا نفعل ذلك يف كثري من الأحيان ونقوم بن�سخ حا�صال منذ �أكرث من  400عام حيث كان ُينظر �إليهم
ول�صق العنا�صر الرئي�سية لتجربة جنوب �أفريقيا يف ويتم التعامل معهم على �أنهم مواطنني من الدرجة
امل�صاحلة من واىل �سياقات �أخرى دون �أن نت�ساءل �أو الثانية خ�لال ف�ترة �أنظمة العبودية واال�ستعمار
نتحقق بطريقة نقدية �إىل �أين ي�سري البلد الآن  .والف�صل العن�صري  ,فيما ال ت��زال البحوث حول
وب��الأح��رى  ,ف�إنني اعتقد ان��ه من املهم وباعتبارنا انتقال ال�صدمات بني الأجيال يف جنوب �أفريقيا (
مفكرين �أف��ارق��ة يف جم��ال ال�ع��دال��ة االنتقالية �أن بل ويف �أفريقيا برمتها ) �شحيحة للغاية  ,وبح�سب
ننظر �إىل ما يجري اليوم يف جنوب �أفريقيا اليوم بحوث معهد العدالة وامل�صاحلة الذي يعمل يف هذا
من تزايد عدم امل�ساواة وزيادة اال�ضطرابات املدنية املجال فان �صورة املا�ضي البغي�ض وفظائع املا�ضي
وت�صاعد وترية االحتجاجات ووجود م�ستويات عالية م��ازال��ت عالقة يف �أذه ��ان مواطني ج�ن��وب �أفريقيا
من الف�ساد وتدين م�ستوى اخلدمات واملظاهر غري حيث كان ينظر �إليهم بدونية وتهمي�ش .
امل�ألوفة للعنف  ,وان نحاول �أن نفهم ما الذي كان وث��ان �ي �اً ف ��ان ه ��ذه ال �� �ص��دم��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة فاقمتها
ينبغي فعله عقب ت�أ�سي�س جلنة احلقيقة وامل�صاحلة الظروف االقت�صادية واالجتماعية ال�سيئة التي ما
تزال �سائدة يف جميع �أنحاء البالد و نتج عنها �ضغوط
من اجل بناء جنوب �أفريقيا على نحو �أف�ضل .
ا��س�م�ح��وا يل �أن �أت �ط��رق �إىل واح ��دة م��ن امل�ج��االت يومية ب�سبب ظروف املعي�شة القا�سية الناجتة عن
ب��ال�ك��اد مت احل��دي��ث عنها يف م��داوالت�ن��ا ال�ت��ي جرت الفقر الذي تعاين منه املجتمعات وانت�شار البطالة
خ�ل�ال الأي� ��ام امل��ا��ض�ي��ة وال �ت��ي ينتابني ��ش�ع��ور ق��وي ب�شكل كبري ( بن�سبة ح��وايل  %27على امل�ستوى
جتاهها  ,حيث و�أن�ن��ي �أدي��ر م�شروعا بحثيا دوليا الوطني) وتدين م�ستوى اخلدمات وظهور م�ستويات
حولها يف معهد العدالة وامل�صاحلة  ,وهي العالقة كبرية من العنف اجلن�سي والعائلي وتنامي ظاهرة
ب�ين جم��ال ال�صحة العقلية وال��دع��م النف�سي من الع�صابات  ,وهذه العوامل والآالم جمتمعة خلقت
جهة وبني بناء ال�سالم والعدالة االنتقالية من جهة مزيجا �ساما فاقم من م�ستويات املعاناة .
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ويف هذا ال�سياق فان �س�ؤا ًال قد يطرح نف�سه  :لكن عمليات امل�صاحلة بطرق تقلل من االثار النف�سية
ال���س�ل�ب�ي��ة م��ع االح �ت �ف��اظ مب�ن��اف�ع�ه��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
ماذا عن جلنة احلقيقة وامل�صاحلة ؟
ل�ق��د ت�ل�ق��ت جل�ن��ة احل�ق�ي�ق��ة وامل �� �ص��احل��ة " ف�ق��ط " االيجابية .
حوايل � 21000شهادة  .وهذا يعني بان الأغلبية نحن نعلم جميعاً ب��ان ال���ص��راع يعمل على �إن�ه��اك
من �سكان جنوب �أفريقيا وال��ذي��ن عانى معظمهم ومتزيق الن�سيج االجتماعي ال��ذي يحكم العالقة
بطريقة �أو ب ��أخ��رى م��ن الظلم والتهمي�ش ال��ذي بني �أفراد املجتمع والقدرة على التعايف  ,لكن يجب
م��ار��س��ه الف�صل ال�ع�ن���ص��ري مل ت�ت��ح ل�ه��م الفر�صة علينا �أن نفهم انه يف �أعقاب ال�صراعات فان �أ�سباب
ل�ل�ت�ح��دث ع��ن ق���ص����ص م�ع��ان��ات�ه��م واال� �س �ت �م��اع لها ال�صراعات بني الأ�شخا�ص قد تظل قائمة  ,بل وانه
واالع �ت��راف بتلك امل �ع��ان��اة واالن �خ ��راط يف احل��وار قد تتفاقم نتيجة للعنف �أثناء ال�صراعات  .وعليه
الالزم لبدء رحلة امل�صاحلة  ,ويف الواقع فانه لي�س ف��ان ق��درة الأف ��راد واملجتمعات على مواجهة مثل
متوقعا �أن تتعامل جلنة احلقيقة وامل�صاحلة مع هذه التجارب امل�ؤملة والتعاطي معها والتغلب عليها
ق�ضية اجلانب النف�سي واالجتماعي ل�شعب ب�أكمله ,وكذا مواجهة اخلوف وعدم الثقة تكون غالباً مثرية
خا�صة عندما تكون اجل��روح عميقة كما هو احلال للإعجاب ولكنها �أي�ضا حمدودة .
عليه يف ج�ن��وب �أفريقيا  .ول��و مت تنفيذ تو�صيات وك�ث�يرا م��ا يرتبط انهيار ا�سرتاتيجيات مواجهة
تقرير جلنة احلقيقة وامل�صاحلة فانه قد يتم تنفيذ التحديات مع ال�صدمة النف�سية  ,الن ال�صراعات
بع�ض هذه التدابري اخلا�صة بق�ضية البعد النف�سي يف ال�غ��ال��ب تت�سبب يف ت��دم�ير ال��رواب��ط الطبيعية
واالجتماعي  ,ولكن يف غياب معاجلة ه��ذا الو�ضع والقواعد والأوا��ص��ر بني النا�س وداخ��ل املجتمعات
ف ��إن �ن��ي �أج ��د ال�ك�ث�ير وال �ك �ث�ير م��ن ال �ن��ا���س يف كيب والتي من �ش�أن هذه الروابط – يف الأ�سا�س تعزيز
ت��اون وحولها ي�ع�برون ع��ن ي�أ�سهم وف�ق��دان الأم��ل القدرة على التعاي�ش واملرونة ومواجهة التحديات.
ويعتربون �أنف�سهم من�سيني  ,ولديهم �شعور عميق �إن ترميم و�إ�صالح الن�سيج االجتماعي الذي يربط
بان ن�ضالهم وت�ضحياتهم التي قدموها �أثناء نظام بني النا�س ويدعمهم داخل جمتمعاتهم يعترب �أمرا
الف�صل العن�صري ق��د ذه�ب��ت ��س��دى  .ع�ل�اوة على حيويا بالن�سبة لأول�ئ��ك ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن �أح��داث
ذلك فقد وجد باحثون �أن هناك �آراء متباينة حول م�ؤملة وخطرية  ,وبالتايل ف��ان �إع��ادة خلق ال�شعور
ب��االرت�ب��اط والتعاي�ش م��ع الآخ��ري��ن �أم ��راً �ضروريا
العالقة بني قول احلقيقة وال�شفاء النف�سي .
فبالن�سبة لبع�ض النا�س فان امل�شاركة يف عمليات لبناء امل�صاحلة .
ق��ول احل�ق�ي�ق��ة ل�ه��ا �آث ��ار اي�ج��اب�ي��ة  ,يف ح�ين ي��رى ون �ظ��را الن ال���ص��راع��ات ت ��ؤث��ر �سلبا ع�ل��ى ال�صحة
البع�ض الآخ��ر �أن الآث ��ار ت�ك��ون �سلبية  ,لأن��ه من العقلية ل��دى ال�سكان  ,كما �أن وج��ود م�ستويات
املحتمل �أن تفتح ج��روح نف�سية ت ��ؤدي �إىل زي��ادة ك�ب�يرة م��ن ال�صحة العقلية امل�ت��دن�ي��ة ي��ؤث��ر �سلبا
االكتئاب والقلق �أو ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة  ,على قدرة الأفراد واملجتمعات على العي�ش والعمل
ويرون ب�أنه لي�س لقول احلقيقة ت�أثري كبري على ب�سالم وفاعلية �أثناء وبعد ال�صراعات  ,وبالتايل
ال�شعور بوجود العدالة وال�ث��أر والعنف واالنتقام ف ��إن �ن��ي �أرى وم ��ن اج ��ل �أن ن �ك��ون �أك �ث�ر ��ص��راح��ة
وحت�سن الآثار النف�سية لل�صدمة .كما �أنهم يرون وت�ألقا بان يتم دمج هياكل الدعم لل�صحة العقلية
ب ��أن��ه ي�ن�ب�غ��ي ع�ل��ى ��ص�ن��اع ال���س�ي��ا��س��ة �إع� ��ادة هيكلة والنف�سية واالجتماعية يف جميع م�ستويات رحلة
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ومل يتم حماولة �إف�شالها " �أو " انه مل يتم حتقيق
العدالة وامل�صاحلة عقب انتهاء ال�صراع .
وعلى �سبيل املثال فقد اظهر بحث حديث �أجرته العدالة ب�سبب وجود قدر كبري جداً من امل�صاحلة ,
" قناتي " يتعلق بال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ولكن ب�سبب وجود قدر �ضئيل منها " .
بان ال�صحة العقلية تعترب عامال رئي�سيا م�ساهما �إن غياب الآليات والهياكل طويلة املدى  ,يف جنوب
يف العديد من املواقف الكامنة التي تكر�س ا�ستمرار �أفريقيا  ,التي ت�ضمن التنفيذ امل�ستمر للم�شاريع
دائ� � ��رة ال �ك��راه �ي��ة وال � �ع� ��داوة ب�ي�ن الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين والفعاليات التي حتافظ على تذكر املا�ضي واحلديث
والفل�سطينيني  ,وي�شري �إىل �أن ندرة خدمات الدعم عنه  ,باعتبارها و�سائل للتذكري باملا�ضي ومب��ا مت
النف�سي يف قطاع غزة لي�ست م�شكلة �إن�سانية فح�سب حتقيقه وكذلك باعتبارها جنم هادي للم�ستقبل ,
و�إمنا تعترب عائقا �أمام �إحراز تقدم نحو امل�صاحلة من اجل �أن تذكرنا بالو�ضع الذي كنا فيه يف املا�ضي
 .واحل��ال كذلك يف جنوب �أفريقيا فت�صاعد العنف والذي ال نرغب بالعودة �إليه جمدداً ,كان ب�إمكانها
يف العديد من املجتمعات ي�ؤكد على احلاجة املا�سة �أن تفعل الكثري للحيلولة دون الو�صول �إىل الو�ضع
�إىل اتخاذ تدابري �شاملة تعمل على تعزيز التكيف املتقلب الذي نعي�شه الآن .
والتعاي�ش وتقلل م��ن خ�سائر امل ��وارد االقت�صادية ول�ع��ل امل�ي��زة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي نعرفها بع�ض ال�شيء
واالجتماعية  ,كما �أنها تقلل من مفاهيم التهديد ه��ي طبيعة ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي نواجهها  ,فمنذ عام
 2001م  ,قامت املنظمة التي اعمل فيها ب�إجراء
وتخفف من وط�أة اال�ضطرابات العقلية .
وعلى هذا النحو  ,ف�إنني �أود �أن �أ�ؤكد انه كان ينبغي م���س��ح للم�صاحلة يف ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا وه ��و ع�ب��ارة
على جنوب �إفريقيا �أن تقوم ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات يتم ع��ن ا��س�ت�ط�لاع ل �ل��ر�أي ال �ع��ام يتق�صى الآراء ح��ول
تكليفها للعمل ل�ف�ترة طويلة بعد �أن �أن�ه��ت جلنة امل�صاحلة يف جنوب �أفريقيا ويقدم �إح�صاءات �سنوية
احلقيقة وامل���ص��احل��ة �أع�م��ال�ه��ا  ,ت�ك��ون مهمة ه��ذه للحكومة واملجتمع امل��دين وال�سكان ب�شكل عام عن
امل��ؤ��س���س��ات ه��ي ال�ق�ي��ام ب ��إ� �ش��راك امل��واط �ن�ين ب�شكل �آراء امل��واط�ن�ين يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ح��ول امل�صاحلة
ا��س�ت�ب��اق��ي وج�م��اع��ي يف ح� ��وارات تتعلق بتجاربهم فيما بينهم واحلكومة وامل�ستقبل  ,وبح�سب نتائج
وذكرياتهم عن املا�ضي  ,فمثل ه��ذه امل�ؤ�س�سات لن اال�ستطالع حول ال�س�ؤال املطروح وهو "مدى ثقة
ي�ستفيد منها امل�شاركون وامل�ستمعون فح�سب  ,ولكن النا�س باملجموعات العرقية الأخرى" فقد �أج��اب
و يف ح��ال توثيق ه��ذه امل�شاركات ف��ان ه��ذه العملية  41%ممن �شملهم اال�ستبيان ب " �إىل حد ما "
مي�ك��ن �أن ت�ساهم يف ت��وث�ي��ق امل��ا��ض��ي ب�شكل �شامل يف حني �أجاب  21%ب " لي�س كثريا � ,أو " ال على
بحيث ميكن تعليمه للأجيال القادمة  ,ذل��ك الن الإطالق " .
الكثريين منهم لديهم فهم �ضئيل جدا عن م�سار وع�ن��د ��س��ؤال�ه��م ع��ن ع��دد امل ��رات ال�ت��ي ت�ف��اع��ل فيها
الأ� �ش �خ��ا���ص – يف ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي – �أو حت��دث��وا
جنوب �أفريقيا نحو الدميقراطية .
�إن ��ض�م��ان االرت �ب��اط ال�ب�ن��اء وامل�ستمر م��ع املا�ضي م��ع �أ��ش�خ��ا���ص م��ن جم�م��وع��ات ع��رق�ي��ة خمتلفة يف
ب�شكل مثايل من خالل خلق من�صات ومنابر للحوار اجتماعات �أو فعاليات اجتماعية  ,فان  46%منهم
حول العرق والهوية العرقية على امل�ستوى اجلزئي �أجابوا ب " نادرا " �أو " �أبدا " و�أخريا عند �س�ؤالهم
واملتو�سط والكلي قد مينع بع�ض املحللني من قول عما �إذا كانوا يثقون باحلكومة الوطنية رد 28%
�أ�شياء مثل " مل تف�شل امل�صاحلة يف جنوب �أفريقيا  ,منهم بالقول " �إىل حد ما " و� % 40أجابوا ب "
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م�شجعا  ,خا�صة وان��ه مل يتم �إح��راز �إال القليل من
لي�س كثريا جداً " �أو " ال على الإطالق " .
وب�صفتنا متمر�سني يف هذا املجال ف�إننا ندرك �أهمية التقدم بهذا اخل�صو�ص منذ ع��ام 1994م  ,كما
بناء الثقة والقدرة على التفاعل والتوا�صل البناء �أود �أن �أق��ول �إنني �أول من ي�ترمن وي�شدو بعبارات
بني الأ�شخا�ص كجزء من رحلة امل�صاحلة  .ويف هذا املدح والثناء على مبادرات امل�صاحلة التي جرت يف
جنوب �إفريقيا حلد الآن  .ولكنه ينتابني �شعور قوي
ال�صدد فان الطريق ما يزال طويال �أمام بلدي .
ولي�س ل��دي الوقت الكايف للحديث بالتف�صيل عن انه ومن اجل م�صلحة البلدان الأخرى التي تنوي
املجالني الآخرين الذي اعتقد انه كان ينبغي علينا اعتماد العدالة االنتقالية فان هناك حاجة للنظر
معاجلتهما بحزم بعد عام 1994م وهذين املجالني بحذر وت��ر ٍو �إىل جتربة رحلة جنوب �إفريقيا وان
تتعلم من �إخفاقاتها بقدر ما نتعلم من جناحاتها .
هما التعليم والتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
لقد قمنا يف جنوب �أفريقيا بحمالت تطالب بالتعليم عر�ض ح��ول "جتارب امل�صاحلات العربية "
املجاين  ,ويف نظري فانه يجب �أال تتوقف مطالبنا قدمه ال�سيد حبيب ن�صار ,اخلبري ال��دويل يف
بالتعليم املجاين فح�سب وال��ذي ف�شل يف ا�ستيعاب جم��ال العدالة االنتقالية وحقوق الإن�سان ,
ال�شباب �ضمن �سلم التوظيف ( ن�سبة البطالة حاليا املركز الدويل للعدالة االنتقالية  ,مدير برنامج
يف �أو�ساط ال�شباب هي  , ) 38%ولكن ينبغي علينا ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا وذلك يف الندوة
الدولية حول جتارب امل�صاحلات الوطنية التي
�أن نطالب بالتعليم املجاين اجليد .
وعلى الرغم من �أن جنوب �إفريقيا ال تزال واحدة انعقدت يف الرباط – اململكة املغربية ,يف الفرتة
من دول العامل الأكرث �إنفاقا على التعليم � ,إال انه من  18- 17يناير  2019م
من امل�ؤ�سف �أن خمرجات و�أعداد ال�شباب الذين يتم ال�سيدات وال�سادة الكرام
ا�ستيعابهم يف �سوق العمل ال يرتبط بالنفقات  ,ولو ا�سمحوا يل يف البداية �أن �أتوجه بال�شكر ملنظمي هذه
�أننا قمنا بعد عام 1994م باعتماد نوعية وجودة الفعالية على دعوتهم يل للح�ضور و �إتاحة الفر�صة
التعليم الذي كان يتمتع به الطالب البي�ض خالل لأكون بينكم هنا وبني لفيف من الأ�صدقاء القدامى
حقبة الف�صل العن�صري وتعميمها يف �أنحاء البالد يف املغرب التي ا�شتاق لها دوماً و�أكن لها ولأهلها كل
ف�إننا �سن�ستقبل الآن ن�سبة اكرب من ال�شباب املاهر االح�ترام  ،كما �أود �أن �أ�ؤك��د لكم �أن العر�ض الذي
يف �سوق العمل لدينا وه��ذا من �شانه �أن ي�ساهم يف �س�أطرحه الآن ميثل ر�أيي فقط وال يعك�س �أو ميثل
الق�ضاء على م�ستويات عالية ج��داً م��ن الإح�ب��اط ر�أي املنظمني لهذه الفعالية .
يف �أو� �س��اط ال�شباب غ�ير ال�ق��ادري��ن على االلتحاق لقد ك��ان ال��داف��ع الن ��دالع االن�ت�ف��ا��ض��ات ال�شعبية ،
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل و�سوق العمل مما يجعل التي ب��د�أت يف تون�س يف دي�سمرب 2010م وامتدت
من هذا الإحباط واال�ستياء مبثابة قنبلة موقوتة � .إىل دول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 ،ه��و للمطالبة ب��ال�ع��دال��ة وامل�سائلة ع��ن انتهاكات
يف اخلتام
ل�ست مت�شائمة  ,ففي حياتي اليومية �أي�ضا �أرى حقوق الإن�سان  .وهكذا ب��رزت العدالة االنتقالية
الكثري من التغريات متنحني الأم��ل بان جمتمعنا ك�أولوية لتلك املجتمعات التي متر مبراحل انتقالية
ي�ت�غ�ير  ,ك�م��ا �أن م��ا ي �ج��ري م��ن ن�ق��ا���ش يف ال�ف�ترة �سيا�سية مع انخراط املجتمع الدويل فيها يف وقت
ال��راه�ن��ة ح��ول �إع ��ادة ت��وزي��ع الأرا� �ض��ي يعترب �أم��را مبكر للغاية  ،لكن الربيع العربي مل يكن احلالة
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الأوىل �أو �أول مثال على اجلهود املبذولة للتعامل والربملانات ومنظمات املجتمع امل��دين وجمموعات
مع االنتهاكات و الفظائع ال�سابقة حلقوق الإن�سان ال�ضحايا باالنخراط يف اجلهود املبذولة للت�صدي
يف املنطقة وو�ضع الأ�سا�س للم�صاحلة  ,ففي الواقع لالنتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان وبدء عمليات
 ،وعلى الرغم من �أن الأنظمة القمعية التي كانت العدالة االنتقالية  ،وكذلك ويف معظم هذه ال�سياقات
م��وج��ودة يف معظم ب�ل��دان ال�شرق الأو��س��ط و�شمال تدخل املجتمع الدويل ( مبا يف ذلك وكاالت الأمم
�أفريقيا مل ت�سمح �إال بحيزاً �ضئي ً
ال للغاية للعدالة امل �ت �ح��دة  ،وامل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة غ�ي�ر احل�ك��وم�ي��ة
وامل���س��ائ�ل��ة ف� ��إن ذل��ك مل مي�ن��ع ج�م��اع��ات ال�ضحايا واحل �ك��وم��ات واجل �ه��ات ال��دول�ي��ة ال�ف��اع�ل��ة الأخ ��رى
وم �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين م��ن ال �ق �ي��ام بحمالت ) ب�شكل كبري لت�شجيع �أو دع��م م �ب��ادرات العدالة
تطالب بالعدالة االنتقالية و ممار�سة ال�ضغط على االنتقالية النا�شئة  ،ومع ذلك ونتيجة لل�صراعات
ال�سلطات التخاذ تدابري ملعاجلة حقوق ال�ضحايا � .أو عودة �أ�شكال احلكم اال�ستبدادية يف غالبية هذه
وباال�ستفادة من نافذة الفر�ص التي �أتاحها التحرر ال�سياقات  ،ف�إنه مل يتحقق الكثري  ،با�ستثناء تون�س
ال�سيا�سي كما يت�ضح ذل��ك جليا يف جت��رب��ة املغرب التي �أنهت جلنة احلقيقة والكرامة مهمتها وقدمت
يف �أواخ��ر الت�سعينيات ومطلع ع��ام 2000م  ,فقد تقريرها النهائي �إىل الرئي�س التون�سي .
متخ�ض عن ذل��ك �إح��راز مكا�سب مثل �إن�شاء جلنة ون �ظ��راً ل�ضيق ال��وق��ت املخ�ص�ص لعر�ض تقدميي
احلقيقة وبرنامج التعوي�ضات  ,ويف ع��راق ما بعد ه��ذا  ،و الأه ��م م��ن ذل��ك ه��و وج��ود زم�ل�اء ب��ارزي��ن
�صدام ح�سني  ،ف��إن �سقوط نظامه و�صعود �أح��زاب �شاركوا مبا�شرة يف قيادة عمليات العدالة االنتقالية
�سيا�سية ,ممثلة ملجموعات تعر�ضت ملعاملة وح�شية وامل�صاحلة يف بلدانهم و�سيقومون بتقدمي خرباتهم
م��ن قبل النظام ال�سابق  ،لل�سلطة ق��د فتح الباب ال حقاً  ،ف�إنني �س�أكتفي بتقدمي نظرة عامة مقارنة
لتبني �سل�سلة م��ن ال�ت��داب�ير ال��رام�ي��ة �إىل معاجلة ولن �أخو�ض يف تفا�صيل كل عملية وطنية .
كما �أنني �أي�ضا لن �أتطرق �إىل العمليات التي مل تتم
ف�ضائع املا�ضي .
وع �ل��ى ال�ن�ق�ي����ض م��ن ذل ��ك  ،ويف ��س�ي��اق��ات م��ا بعد فعلياً على ار�ض الواقع نتيجة للعنف امل�ستمر  ,هذا
مراحل ال�صراعات يف اجلزائر ولبنان وعلى الرغم على الرغم من اجلهود احلثيثة واملتكررة للقيام بها
م��ن التعبئة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا جمموعات ( ليبيا و اليمن ) و�س�أقوم يف ه��ذه النظرة العامة
ال�ضحايا واجل�ه��ود التي بذلتها من �أج��ل الدعوة با�ستخدام بع�ض عنا�صر املقارنة التي ت�شمل مكان
للحقيقة والعدالة وحتت ذريعة حتقيق امل�صاحلة  ،ال�ضحايا والناجني ,يف العملية التي �سوف اق��ارن
ف�إن تلك اجلهود مل تفلح يف �إحراز تقدم كبري ومل فيها بالرتكيز ال��ذي يتم فيه على م�صري اجلناة
 ،اىل ال��دور املتزايد ال��ذي تلعبه اجل�ه��ات الدولية
تلق �أ�صواتهم �آذانا �صاغية .
ويف �سياق ما بعد الربيع العربي ويف بلدان مثل م�صر الفاعلة يف عمليات ال�ع��دال��ة االنتقالية الوطنية
وتون�س وليبيا واليمن و�سوريا ( والعراق مع جهود وامل�صاحلة على ح�ساب اجلهات الفاعلة املحلية وحق
العدالة املتجددة التي مت بذلها هذه املرة للتعامل التملك املحلي ( امللكية املحلية ) .
مع اجلرائم التي ارتكبتها داع�ش )  ،قامت احلكومات ا�سمحوا يل �أن �أ�ستعر�ض بعجالة ن�ش�أة وتطور جمال
75

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الرابع)
العدالة االنتقالية كي �أو�ضح �سبب مرونة وليونة غري احلكومية الدولية وم�ؤ�س�سات الفكر واملانحني
ه��ذه املعايري وكيف ت�ت�لاءم ال�ع��دال��ة االنتقالية يف واملنظمات احلكومية الدولية وكذلك حتى بالن�سبة
املنطقة العربية م��ع ه��ذا ال�ت�ط��ور وك�ي��ف �أث ��رت يف للجهات الربحية مثل مكاتب املحاماة واملجموعات
اال�ست�شارية .وق��د �أدت ه��ذه ال�سيا�سات �إىل ب��روز
تطور هذا املجال .
وب�صورة تقريبية  ،فقد ب��د�أت جميعها يف �أمريكا بع�ض العقائد  .و�أخرياً جاءت ثورات الربيع العربي
الالتينية يف مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضي التي حت��دت العديد م��ن املعايري الدولية التي مت
بجهود ارجتالية هدفت �إىل دع��م حقوق ال�ضحايا تطويرها منذ مطلع عام 2000م والتي قد تتطلب
وت�ط�ب�ي��ق ال �ع��دال��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وج ��ود ع�ف��و �أو �أن نعيد النظر يف بع�ض مبادئ العدالة االنتقالية
عقبات �أخ��رى تعيق امل�سائلة الق�ضائية  ،ومل تكن يف �ضوء التطورات التي ت�شهدها معظم دول الربيع
ه�ن��اك �سيا�سات �أو م��وج�ه��ات �أو م�ع��اي�ير دول �ي��ة يف العربي مثل اليمن وتون�س وليبيا وم�صر و�سوريا .
جم��ال العدالة االنتقالية يف ذل��ك الوقت  ،بل كان ويف الواقع  ،فقد بدا وا�ضحاً وب�شكل مبكر �أن املعايري
ه�ن��اك ب��ال�ك��اد �إط ��ار م�ع�ي��اري غ��ام����ض  ،و�أي �� �ض��ا مل وامل��وج�ه��ات التي مت تطويرها يف ال�سنوات الــ 15
يكن ه�ن��اك ممثلون �أو خ�ب�راء دول �ي��ون م�شاركني املا�ضية قد مت تكييفها يف معظم الأوقات لتتواءم مع
يف ت�شجيع �أو ت�صميم �سيا�سات وت��داب�ير العدالة تعقيدات التحوالت العربية والإرث املتعدد اجلوانب
االنتقالية  ،ويف ه��ذا ال�سياق فقد ا�ستمد لوي�س و التي يتعني علينا التعامل معها .
جونيت الكثري م��ن جتربة �أمريكا الالتينية عند ويف حقيقة الأمر  ،فقد قدم الربيع العربي �أر�ضية
�صياغة م�ب��ادئ��ه ( امل�ع��روف��ة ر�سمياً مب�ب��ادئ الأمم جتريبية لل�سيا�سات التي �أثبتت  ،ب�شكل مبكر � ،أنها
املتحدة ملكافحة الإف�لات من العقاب ) التي ت�شكل غري كافية للتعامل مع تعقيدات املنطقة :
اليوم �أ�سا�ساً للعدالة االنتقالية املتمثلة يف احلق يف التحوالت الغام�ضة :
احلقيقة واحل��ق يف العدالة واحل��ق يف التعوي�ضات لقد �أدى كل حتول من " التحوالت " �إىل بروز توازن
معني يف القوة وقيود �سيا�سية حمددة بحيث ال ميكن
و�ضمان عدم التكرار .
ث ��م ج� ��اء م ��ا ي �ت �ط��اب��ق ت �ق��ري �ب �اً م ��ع ف �ت�رة م ��ا بعد لأي خطة عدالة انتقالية �أن تتجاهلها  ،ويف الواقع
حمكمة اجلنايات الدولية �أو ما بعد د�ستور روما ف ��إن ال�ظ��روف الناجتة عن التحوالت الغام�ضة يف
( مت اعتماده يف ع��ام 1998م ودخ��ل حيز التنفيذ كل بلد قامت بت�شكيل ت�صور للعدالة  ،وبالتايل ف�إن
ع ��ام 2002م )  ،ال �ف�ترة ال �ت��ي �أت���س�م��ت بت�ضخم اخل �ي��ارات وال�سيا�سات التي مت تنفيذها يف تون�س
ال�سيا�سات واملعايري واملوجهات ال�سيا�سية اجلاهزة واليمن وليبيا وم�صر كانت حمدودة نتيجة جلملة
ال�ستخدام �صفقات العدالة االنتقالية  ،ناهيك عن من العوامل مثل االنق�سامات ال�سيا�سية العميقة
ازده��ار م��ا ب��ات يعرف ب�صناعة العدالة االنتقالية وبقاء عنا�صر الأنظمة ال�سابقة والت�أثري املتزايد
م��ع ت��زاي��د جمموعة وا��س�ع��ة م��ن اجل�ه��ات الدولية لها وقوة امليل�شيات امل�سلحة التي ال ترتدد يف حتدي
ال�ف��اع�ل��ة ال �ت��ي ت��وف��ر ال�ت�م��وي��ل وال ��دع ��م لعمليات �سلطة احلكومات املركزية .
العدالة االنتقالية الوطنية التي ت�شمل املنظمات �إرث الف�ساد واملح�سوبية :
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على مر ال�سنني  ،ف�إن النفوذ االقت�صادي اال�ستثنائي تون�س كان حتديد الفرتة التي ينبغي التحقيق فيها
وال�ثروة التي كد�سها احلكام وذويهم قد �ساعدهم من قبل جلنة احلقيقية املن�صو�ص عليها يف قانون
على فر�ض هيمنتهم على اقت�صاد بلدانهم وثرواتها العدالة االنتقالية واحدة من �أكرث الق�ضايا املثرية
وبالتايل تعزيز �سلطتهم ال�سيا�سية  ،ففي بلدان مثل للجدل التي مت مناق�شتها خالل احلوار الوطني ب�ش�أن
م�صر وتون�س و�سوريا كانت �شبكات الف�ساد و�أنظمة العدالة االنتقالية (1995م ) � .أما نظام الأ�سد فقد
ال�ق�م��ع م�ت��داخ�ل��ة م��ع بع�ضها ال�ب�ع����ض ومت�شابكة بد�أت االنتهاكات منذ ال�سبعينيات .
ك�م��ا �أن االن�ق���س��ام��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وع ��دم امل���س��اواة
ب�إحكام .
وان �ت �ه��اك��ات احل �ق��وق االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
�إرث االنق�سام والإق�صاء :
�شاب العديد من بلدان املنطقة ال�صراعات الطائفية وال �ت��وزي��ع غ�ير ال �ع��ادل ل �ل�ثروة وت��زاي��د م�ستويات
واالنق�سامات ال�سيا�سية ل�سنوات عديدة ف� ً
ضال عن البطالة يف �أو�ساط خريجي اجلامعات وتزايد القيود
�إق���ص��اء ��ش��رائ��ح وا��س�ع��ة م��ن املجتمع م��ن امل�شاركة املفرو�ضة على ح�ق��وق ال�ع�م��ال  ،ك��ل ه��ذه العوامل
�أث��ارت جميعها ال�سخط والإح�ب��اط لدى حمدودي
ال�سيا�سية واالقت�صادية .
الإرث املتعدد اجل�ه��ات النتهاكات حقوق الإن�سان الدخل من ال�سكان ،لذلك ف��إن لدينا هنا عنا�صر
خمتلفة ال ميكن للو�صفات اجلاهزة اال�ستخدام �أو
لعقود طويلة :
بينما تواجه دول مثل تون�س �إرث االنتهاكات اخلطرية تلك احللول التي الق��ت �إجماعا و رواج��ا دول�ي�اً �أن
حلقوق الإن�سان التي �أرتكبها م�سئويل الدولة والتي حتتويها ،وغالباً م��ا تف�شل القوالب التي �صاغها
ت�شمل التعذيب على نطاق وا�سع واالعتقال التع�سفي املجتمع الدويل يف احتواء هذه التعقيدات �أو تقدمي
و قتل املتظاهرين ال�سلميني ف�إنه يتوجب على دول حلول للتكيف معها  .لكن ا�سمحوا يل �أن �أعود �إىل
�أخ��رى �شهدت �صراعات م�سلحة مثل ليبيا واليمن املعيارين اللذين �أ�شرت �إليهما �سابقاً والنظر �إىل
و�سوريا �أن تقوم مبعاجلة االنتهاكات واجلرائم التي جتربة العدالة االنتقالية يف املغرب والعراق وتون�س
طالت حقوق الإن�سان والتي ت�شكل يف معظم الأحيان  ،وكما قلت لن �أتطرق �إىل و�صف التجارب املختلفة
وال �ت��ي �سيتناولها الآخ� ��رون ولكنني �س�أ�ستخل�ص
جرائم �ضد الإن�سانية .
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل��ك ف� ��إن �أمن ��اط االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي مت بع�ض ال��درو���س م��ن جتربتي امل�غ��رب وتون�س �أو ًال ،
ارتكابها يف ف�ترات ال�صراع ال تتميز فقط بحجمها فاملغرب ميكن اعتباره النموذج الت�أ�سي�سي واملوثوق
وخ�ط��ورت�ه��ا  ،ب��ل تت�سم �أي���ض�اً بتنوع وت�ع��دد اجلناة للعدالة االنتقالية يف املنطقة وترجع �أ�سباب متيز
املتورطني بارتكاب اجلرائم نظراً الن اجلهات الفاعلة هذا النموذج �إىل الآتي:
احلكومية وغري احلكومية متورطة يف ذلك  ،ناهيك  -1كانت عملية العدالة االنتقالية حملية ال�صنع
ع��ن ال �ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة ك��ذل��ك  ،ك�م��ا ال نن�سى �إرث برمتها  ،وقام ب�صياغتها وحتقيقها املغاربة �أنف�سهم
االنتهاكات التي امتدت لعقود من الزمن  ،وعلى �سبيل  ،وهذه التجربة تذكرنا بتجربة العدالة االنتقالية
املثال ف�إن انتهاكات نظام القذايف بد�أت منذ االنقالب امل �ب �ك��رة يف �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة  .وك��ان��ت ال�ت�ج��رب��ة
ال��ذي �أو�صله �إىل �سدة احلكم يف عام 1969م  ،ويف املغربية نتاجاً لعملية �سيا�سية مت التفاو�ض ب�ش�أنها
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والتي جمعت بني ممثلي دف��اع عن املجتمع املدين �أود القول هنا �أن التجربة التون�سية متيزت بعدد
وال���ض�ح��اي��ا ( ه�ن��ا مت ع�ق��د ال �ن��دوة ال��وط�ن�ي��ة ح��ول من االبتكارات اجلديرة باملالحظة مثل التحقيق
االنتهاكات الإن�سانية اجل�سيمة والتي قام بعقدها والتحري يف الروابط بني القمع والف�ساد ومعاجلة
منتدى احلقيقة و العدالة واملنظمة املغربية حلقوق الف�ساد ك�أولوية بالن�سبة للمجتمعات واملجموعات
الإن �� �س��ان واجل�م�ع�ي��ة امل�غ��رب�ي��ة حل �ق��وق الإن �� �س��ان ) التي متت ا�ست�شارتها .
والإرادة ال�سيا�سية للملك ملعاجلة انتهاكات املا�ضي  -3متيزت التجربة املغربية ب�أنها حتولية  ،ففي
وو�ضع الأ�سا�س لإ�صالح امل�ؤ�س�سات  ،وبهذه الطريقة الوقت الذي �أطلقت فيه جلنة احلقيقة وامل�صاحلة
�أ��ص�ب�ح��ت عملية ال�ع��دال��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ع�ن���ص��راً من ت�ق��ري��ره��ا ال�ن�ه��ائ��ي  ،مل ي�ك��ن م��ن ق�ب�ي��ل ال���ص��دف��ة
عنا�صر العقد االجتماعي املتجدد  .وه��ذا رمب��ا ما ب ��أن مت ت�ضمني العديد م��ن التو�صيات ال ��واردة يف
تفتقر �إليه التجربة التون�سية التي مت فيها �إ�شراك ه��ذا التقرير يف د�ستور املغرب اجلديد ال��ذي متت
عدد كبري من اجلهات الدولية الفاعلة وخا�صة يف امل��واف�ق��ة عليه يف اال�ستفتاء ال��ذي ج��رى يف يوليو
مرحلة ت�صميم العملية تاركة حيزاً �صغرياً لبناء 2011م يف �أعقاب االنتفا�ضات العربية .وبطريقة
�إجماع �سيا�سي حول العملية  .وعلى الرغم من �أن ما فقد مهدت هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة الطريق
ق��ان��ون ال�ع��دال��ة االنتقالية يف تون�س يعد منوذجا ل�ل�إ��ص�لاح الد�ستوري ومت �إع��داده��ا بعناية لتكون
رائعاً كونه ي�شمل جميع العنا�صر املختلفة للعدالة اخليار الأف�ضل لتلبية مطالب التغيري وقد �أحتوى
االن�ت�ق��ال�ي��ة � ،إال �أن ال�ع�م�ل�ي��ة ت�ف�ت�ق��ر �إىل الإرادة الد�ستور اجلديد على العديد من التعديالت الهامة
ال�سيا�سية والدعم الالزم للوفاء بجميع التزاماتها وخا�صة يف جمال حقوق الإن�سان مما جعله يحظى
بالرتحيب .
( خالد كري�شي ) .
 -2متيزت التجربة املغربية ب�أنها مبتكرة وابداعية  -4 .و�أخ �ي�راً رك��زت امل�غ��رب على �إن���ص��اف ال�ضحايا
حيث قام املغاربة وحدهم وب�أنف�سهم بت�صميم وابتكار وف�ضلت التعامل م��ع حقوقهم م��ن خ�لال معرفة
التدابري والإج��راءات اخلا�صة بالعدالة االنتقالية ،احلقيقة والتعوي�ض ولي�ست ق�ضية م�سائلة اجلناة
لقد طلبوا الدعم وح�صلوا عليه من بع�ض اجلهات وه��ذا يختلف ك�ث�يراً ع��ن التجربة التون�سية التي
الدولية الفاعلة ولكنهم ع��رف��وا كيف ي�ستثمرون جمعت ب�ين االث �ن�ين ول�ك��ن م ��اذا مي�ك��ن ال �ق��ول عن
ويوجهون مثل هذا الدعم ومن ثم احل�صول على اجل�ه��ود احلالية لإ� �ص��دار ومت��ري��ر ق��ان��ون العفو ؟
�أف�ضل النتائج  .لكن االحوال تغريت بعدها  ،فاليوم ه��ل ك��ان م��ن ال�سابق لأوان ��ه احل��دي��ث ع��ن امل�سائلة
ف��إن املقاربات ذات املعايري املفرطة التي ي��روج لها الق�ضائية ؟
الفاعلون ال��دول�ي�ين تقتل االب�ت�ك��ار والإب� ��داع لدى دعونا الآن نتحدث عن العراق  ،ففي �أعقاب الغزو
اجل �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة املحلية  .و� �س��وف اذك ��ر جمالني الذي قادته الواليات املتحدة الأمريكية �ضد العراق
على الأق��ل كانت التجربة املغربية فيهما مبتكرة ع��ام 2003م و��س�ق��وط ن�ظ��ام � �ص��دام ح�سني ال��خ ،
ومتميزة ب�شكل خا�ص وهما منهج النوع االجتماعي قامت قوات االحتالل وال�سلطات العراقية امل�ؤقتة
وب��رام��ج التعوي�ض وج�بر ال�ضرر املجتمعي  .كما باتخاذ العديد من التدابري ملعاجلة انتهاكات حقوق
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الإن�سان التي ارتكبها النظام ال�سابق .
ورقة عمل حول "امل�صاحلة يف م�سار العدالة
عالوة على ذلك فقد نتج عن اجتثاث حزب البعث االنتقالية التون�سي " مقدمة من ال�سيدة
ت�ق��وي����ض ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��دم��ات �سهام بن �سيدرين  ,رئي�سة هيئة احلقيقة
االمنية ب�شكل كبري من خالل حرمان هذه امل�ؤ�س�سات والكرامة يف تون�س وذلك يف الندوة الدولية
من املوظفني ذوي اخل�برة والكفاءة بحجة واهية ح���ول جت���ارب امل�����ص��احل��ات ال��وط��ن��ي��ة التي
تكمن يف انهم كانوا �أع�ضاء يف حزب البعث مع العلم انعقدت يف الرباط – اململكة املغربية ,يف
انه يف عهد �صدام ح�سني كان هناك ما ي�شبه ال�شرط الفرتة من  18- 17يناير  2019م
م��ن �أج��ل احل���ص��ول على وظيفة حكومية وه��و ان ( ورقة �أولية )
تكون ع�ضواً يف حزب البعث وعند النظر �إىل العدالة �صادق املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يوم  24دي�سمرب
االنتقالية يف عراق ما بعد �صدام ح�سني ف�إنه يبدو 2013م على ال�ق��ان��ون ع��دد  53امل� ��ؤرخ يف 24
من الوا�ضح �أن حترك ال�سلطات العراقية امل�ؤقتة ( دي�سمرب 2013م املتعلق ب�إر�ساء العدالة االنتقالية
التي غالباً ما تتعر�ض ل�ضغوط من م�سئويل �سلطة وتنظيمها وه��و نف�س ال�ي��وم ال��ذي ت��واف��ق فيه كل
االئتالف امل�ؤقتة بقيادة الواليات املتحدة ) لتطبيق الفرقاء ال�سيا�سيني حتت رعاية الرباعي الراعي
تدابري هدفت �إىل التعامل مع االنتهاكات املا�ضية للحوار الوطني ( االحت��اد ال�ع��ام التون�سي لل�شغل
حلقوق االن�سان يف نظام �صدام ح�سني دون �إج��راء  ،الهيئة الوطنية للمحامني  ،االحت ��اد التون�سي
م�شاورات عامة �أو م�شاركة فاعلة من املجتمع املدين لل�صناعة والتجارة والرابطة التون�سية للدفاع عن
والقوى ال�سيا�سية العراقية ف�إن ذلك التحرك كان حقوق الإن�سان ) على �شخ�صية املهدي جمعة رئي�سا
كارثياً يف ه��ذه العملية  .ويف ال��واق��ع ال ميكن لأي للحكومة بعد االتفاق على خارطة طريق للخروج
اج� ��راءات او ت��داب�ير ان ت�ك��ون �شرعية يف املجتمع من الأزمة ال�سيا�سية احلادة التي عرفتها تون�س اثر
ال �ع��راق��ي ال ��ذي ي �ع��اين م��ن ان�ق���س��ام��ات ح ��ادة دون اغتيال ال�شهيد املنا�ضل النا�صري حممد الرباهمي
القيام بعملية �شاملة ت�ضمن م�شاركة كل ال�شرائح يف ��ص��ائ�ف��ة 2013م وك� ��ادت �أن ت��دخ��ل ت��ون����س يف
ال�سيا�سية والطائفية واالثنية يف العراق يف ت�صميم �أتون حرب داخلية طاحنة وبذلك ميكننا القول �أن
وو�ضع خطط العدالة االنتقالية  ،وكتحليل اخري العدالة االنتقالية ــ الرتباطها مبخرجات احل��وار
ف�إن مفهوم االنتقام ال�سيا�سي الذي ي�ؤججه االفتقار الوطني ولعالقتها اجلدلية باالنتقال الدميقراطي
�إىل الت�شاور وفر�ض تدابري العدالة من قبل جانب ــ �أنقذت تون�س من احلرب الأهلية وكانت بديال عن
واح��د وا�ستغاللها م��ن ج��ان��ب واح��د ق��د �ساهم يف العدالة االنتقامية والعدالة االنتقائية .
�إبطال وتقوي�ض العملية وتغذية االنق�سامات بني و�أح ��دث ق��ان��ون ال�ع��دال��ة االنتقالية امل��ذك��ور �آل�ي��ات
اجل�م��اع��ات الطائفية العراقية وتقوي�ض اجلهود امل�صاحلة الوطنية يف تون�س التي ميكن تق�سيمها
ال�سيا�سية لتحقيق اال�ستقرار يف البلد  .واليوم يتم �إىل �صنفني :
ارتكاب االخطاء نف�سها يف التدابري واالجراءات التي ــ امل�صاحلات الفردية  :عرب �آلية التحكيم وامل�صاحلة
ق��ان��ون العدالة االنتقالية الف�صل  45و م��ا بعده
مت تبنيها للتعامل مع داع�ش .
ق��ان��ون ال�ع��دال��ة االنتقالية وال ��ذي ن�ص على �أن "
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حتدث جلنة التحكيم وامل�صاحلة �صلب الهيئة يعهد الزواج مع الأخت التو�أم  ،كما احتكم العرب قدميا
�إليها النظر والبت يف ملفات االنتهاكات على معنى بوا�سطة املنافرة حل�سم نزاعات بينهم تعم م�سائل
ه��ذا القانون  " ..ومت بالفعل �إح��داث ه��ذه اللجنة كال�شرف وقال اهلل عز وجل  " :فوربك ال ي�ؤمنون
وتنظيمها وهيكلتها و�شرعت يف البت يف كل طلبات حتى يحكموك فيما �شجر بينهم ث��م ال ي�ج��دوا يف
التحكيم وامل�صاحلة الفردية املقدمة من مرتكبي �أنف�سهم حرجا مم��ا ق�ضيت وي�سلموا ت�سليما " (
االن�ت�ه��اك��ات اجل�سيمة و � /أو املمنهجة مب��ا فيها الن�ساء  ، ) 65فالتحكيم ب�سط نزاع ما بني �أطراف
ملفات الف�ساد املايل واالعتداء على املال العام �أو من حمتكمني على هيئة �أو جلنة حتكيمية غري ق�ضائية
طرف �ضحايا هذه االنتهاكات ونظمت يف هذا الإطار �أع�ضائها معينني باالتفاق بينهم لف�صل نزاع بينهم
جل�سات ا�ستماع �سرية وخا�صة جلميع الأطراف مبا وف��ق �شروط ي�ضبطونها باتفاقية حتكيم وت�صدر
فيهم املكلف العام بنزاعات ال��دول��ة ممثال للدولة هيئة التحكيم ق��راره��ا التحكيمي ملزما جلميع
ب�صفتها امل��زدوج��ة  :مت�ضررة �أو مرتكبة االنتهاك الأطراف .
ت�ستمد �آلية التحكيم وامل�صاحلة يف م�سار العدالة وج ��اءت �آل�ي��ة التحكيم وامل���ص��احل��ة كامتياز ف��ردي
االنتقالية خ�صو�صيتها من خ�صو�صية وا�ستثنائية ملرتكبي االنتهاكات حتى يت�صاحلوا مع �ضحاياهم
قانون العدالة االنتقالية مع احرتام املبادئ العامة ال ت�ت��م �إح��ال��ة ملفاتهم ع�ل��ى ال ��دوائ��ر الق�ضائية
الواردة مبجلة التحكيم وامل�صاحلة وباقي الن�صو�ص امل�ت�خ���ص���ص��ة وه ��ي ت �ق��وم ع �ل��ى م �ع��ادل��ة ال�ع�ف��و عن
الت�شريعية املنظمة مل�ؤ�س�سة التحكيم وامل�صاحلة مرتكب االنتهاك مقابل ك�شف احلقيقة واالعتذار
وجرب ال�ضرر .
عموما .
ان امل�صاحلة هي الهدف املن�شود وال�سامي يف م�سار وب �ع��د �إن� �ه ��اء �أع �م��ال �ه��ا ت��و� �ص �ل��ت جل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
العدالة االنتقالية املتعددة الآليات املتكاملة انطالقا وامل�صاحلة بهيئة احلقيقة وال�ك��رام��ة �إىل �إ��ص��دار
من ك�شف حقيقة االنتهاكات اجل�سيمة �أو املمنهجة ع ��دد  19ق� ��رارات حتكيمية ف��ردي��ة ب�ين مرتكبي
و� �ص��وال �إىل حتقيق امل���ص��احل��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�شاملة االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان والف�ساد املايل
مرورا مب�سائلة وحما�سبة مرتكبي هذه االنتهاكات وبني ال�ضحايا مبن فيهم الدولة ب�صفتها �ضحية
وج�بر ��ض��رر �ضحاياها وح�ف��ظ ذاك��رت�ه��م الفردية انتهاكات الف�ساد امل��ايل واالع �ت��داء على امل��ال العام
واجلماعية وتطبيق �آلية التحكيم ان وافق الطرفني وهي كالتايل :
و�إ� �ص�لاح امل�ؤ�س�سات ع�بر غربلة الإدارة ومراجعة  8ق��رارات حتكيمية ف��ردي��ة ب�ين مرتكبي انتهاك
املنظومة الت�شريعية و�صوال �إىل حتقيق امل�صاحلة الف�ساد املايل الواقعة �إبان نظام الرئي�س اال�سبق زين
الوطنية ال�شاملة وه��ي بذلك �آل�ي��ات مرتابطة ال العابدين بن علي والدولة التون�سية ب�صفتها �ضحية
هذه االنتهاكات تو�صلنا من خاللها ا�سرتجاع مبلغ
ميكن جتاوزها �أو القفز عليها .
وم�ؤ�س�سة التحكيم قدمية قدم الب�شرية ذاتها فقد  745مليون دينار تون�سي لفائدة خزينة الدولة
عرفتها خمتلف الت�شريعات ال�سماوية والو�ضعية التون�سية .
ويرجع �أول ظهور للتحكيم مع اتفاق قابيل و هابيل  11ق ��رار حتكيمي ف ��ردي ب�ين �ضحايا انتهاكات
على االح�ت�ك��ام اىل ال�سماء لف�ض خالفهما حول ح �ق��وق الإن �� �س��ان وب�ع����ض امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ع�م��وم�ي��ة و
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ال � ��وزارات و�شخ�صني م��ن ع��ائ�ل��ة ال��رئ�ي����س الأ��س�ب��ق م��ن خ�لال ال�صالحيات والآل �ي��ات ال�ت��ي تتمتع بها
بن علي ب�صفتهم مرتكبي االنتهاكات تو�صلنا من على ه��ذه " امل�صاحلات " فهي ملزمة ب ��أن ت�ضمن
خ�لال�ه��ا ت���س��وي��ة و��ض�ع�ي��ة ه � ��ؤالء ال���ض�ح��اي��ا معهم ت �ق��ري��ره��ا اخل �ت ��ام ��ي ج �م �ي��ع ال� �ت ��داب�ي�ر ال ��واج ��ب
بال�صلح وتخ�ص حتديدا انتهاكات املنع من االرتزاق اتخاذها للت�شجيع على امل�صاحلة الوطنية وكذلك
والعمل لأ�سباب �سيا�سية ونقابية واالعتداء على حق التو�صيات واملقرتحات والإجراءات التي تعزز البناء
امللكية وانتهاك احلق يف التعبري والن�شر والإعالم  .الدميقراطي وت�ساهم يف بناء دولة القانون من ذلك
اقرتاح عقد م�ؤمتر وطني وا�سع للم�صاحلة الوطنية
وال بد من �إبداء بع�ض املالحظات التالية :
يبلغ ع��دد طالبي التحكيم وامل�صاحلة �أك�ث�ر من ب�ين ال��دول��ة وك��ل ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية ال�ضحية �أو
� 25ألف �ضحية انتهاكات حقوق �إن�سان وف�ساد مايل ب�ين ال �ت �ي��ارات نف�سها ي�ت��م ف�ي��ه ت �ب��ادل االع�تراف��ات
تو�صلنا �إىل �إ�صدار  11قرار حتكيمي فردي فقط واالعتذارات اجلماعية  ،وهذا �أمر م�ؤجل يف تون�س
نظرا لرف�ض الدولة لإب��رام �صلح معهم ( انقالب ال �ت��ي ق�ط�ع��ت �أ� �ش��واط��ا م�ه�م��ة يف اجن ��از امل���ص��احل��ة
ال��وط�ن�ي��ة ع�بر � �ص��دور د��س�ت��ور ت��واف�ق��ي يف جانفي
ال�صورة ) .
الدولة ــ ب�صفتها �ضحية ــ وافقت فقط على ثماين 2014م و اجن��از انتخابات تعددية دميقراطية
طلبات �صلح مقدمة م��ن مرتكبي انتهاكات ف�ساد نزيهة و�شفافة �شاركت فيها كل الأط��راف مبا فيها
مايل من �ضمن ع�شرات الطلبات كما �أنها مل تقم رم��وز نظام ما قبل  14جانفي 2011م وانبثقت
ب�إمتام �إجراءات امل�صاحلة يف  685ملف ف�ساد مايل ع�ن�ه��ا ح�ك��وم��ة ائ �ت�ل�اف وط �ن��ي وم �ع��ار� �ض��ة وطنية
ك��ان��ت ق��د تقدمت بهم يف ج��وان  2016ب�صفتها وذل��ك بف�ضل ومدنية ال�شعب التون�سي وحت�ضره
�ضحية انتهاكات ف�ساد مايل واعتداء على املال العام وت�ساحمه عرب حل خالفاته واختالفاته الفكرية
املرتكبة من طرف الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن واالي��دل��وج�ي��ة ب��احل��وار والنقا�ش ث��م االح�ت�ك��ام �إىل
علي وبع�ض وزراءه و �أعوانه  ،وفوتت بذلك الدولة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية للدولة و�أهمها هيئة احلقيقة
التون�سية الفر�صة لإجن ��از م�صاحلات ف��ردي��ة مع وال �ك��رام��ة املنبثقة ع��ن م���س��ار ال�ع��دال��ة االنتقالية
ه�ؤالء وحتقيق منافع مالية واجتماعية و�سيا�سية  .ومل ي�سلك بذلك ال�شعب التون�سي م�سار العدالة
وت�ق��وم ه��ذه امل�صاحلات الفردية بتمهيد الطريق االنتقامية واالنتقائية .
ع��وام��ل م���س��اع��دة ع�ل��ى جن��اح ال�ع��دال��ة االنتقاليةوتعبيده نحو م�صاحلة وطنية �شاملة .
ث��ان �ي �اً  :امل���ص��احل��ة اجل�م��اع�ي��ة  :ج ��اء ب�ه��ا الف�صل وامل�صاحلة الوطنية يف تون�س :
 67من قانون العدالة االنتقالية وهي امل�صاحلة -وح��دة املجتمع التون�سي دينيا وعرقيا ومذهبيا
الوطنية ال�شاملة ال�ت��ي ه��ي م�صاحلة ذات �صبغة وثقافيا .
��س�ي��ا��س�ي��ة ب��ام�ت�ي��از ب�ي�ن ال��دول��ة ب��و��ص�ف�ه��ا مرتكبة -ان �ع��دام �أي دور للم�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احلياة
االنتهاكات اجل�سيمة و � /أو املمنهجة وبني التيارات ال�سيا�سية .
ال�سيا�سية �ضحايا هذه االنتهاكات �أو داخل التيارات -انعدام انتهاكات كربى حلقوق الإن�سان وجمازر
ال�سيا�سية نف�سها ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت ان�ت�ه��اك��ات يف حق جماعية ( ثالثة حاالت اغتيال �سيا�سي فقط ) .
بع�ضها البع�ض وعملت هيئة احلقيقة والكرامة  -ق��وة املجتمع امل��دين التون�سي ( الرباعي الراعي
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واالعتذار من طرف الدولة لل�ضحايا وعلى �إ�صالح
للحوار الوطني ) .
وجود �إدارة مدنية قوية م�ستقلة نتج عنه توا�صل امل�ؤ�س�سات وحفظ الذاكرة الوطنية ...�سري املرفق العام ب�صورة طبيعية يف �أحلك ظروف �إن التجربة هي املحك الرئي�س ملعرفة �صحة نظرية
�أو ن�ص قانون ما ومن خالل جتربتنا يف تون�س مع
�أحداث الثورة وبل :
ميكن القول �أن امل�صاحلة الوطنية حتققت واقعا امل���ص��احل��ة ال��وط�ن�ي��ة ول�ن�ج��اح �أي جت��رب��ة م�صاحلة
قبل �شروع هيئة احلقيقة والكرامة يف عملها عرب وطنية يف �أي بلد من البلدان م�ستقبال فانه يجب
�إ�صدار العفو الت�شريعي العام يف فيفري 2011م من باب املنا�صحة :
وال �ق �ي��ام ��س�ن��ة 2012م ب�ع�م�ل�ي��ة غ��رب �ل��ة الإدارة الأخ ��ذ بعني االع�ت�ب��ار خ�صو�صية م�سار االنتقال
وتطهريها عرب �آلية الفح�ص الوظيفي و�إ�صالح الدميقراطي يف كل بلد �إذ ال توجد قوالب جاهزة
امل�ؤ�س�سات �شملت الع�شرات من الق�ضاة والإطارات للم�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية تطبق يف
العليا م��ن الأم�ن�ي�ين ب ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة  ،و�شهدت كل الأمكنة والأزمنة .
االنتخابات الرئا�سية والت�شريعية التي ج��رت يف ربط م�سار العدالة االنتقالية مب�سار االنتقال
�أواخ� ��ر ��س�ن��ة 2014م ت�ن�ف�ي��ذا مل �خ��رج��ات احل ��وار الدميقراطي ي�سريان معا خطان متوازيان ثم
ال��وط�ن��ي ع ��ودة رم ��وز ن�ظ��ام��ي ب��ن ع�ل��ي وب��ورق�ي�ب��ة يلتقيان يف النهاية وال يجب �أن ي�سبق احدهما
ل �� �س��دة احل �ك��م ب�ح���ص��ول�ه��م ع �ل��ى �أغ �ل �ب �ي��ة جمل�س الآخر .
نواب ال�شعب والرئا�سات الثالث ( رئا�سة الدولة �� � �ض � ��رورة ا�� � �ش � ��راك ك� ��ل ال � �ف� ��رق� ��اء ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين
واحلكومة وال�برمل��ان ) وم��ازال ه��ذا الو�ضع قائما واالج�ت�م��اع�ي�ين واالق�ت���ص��ادي�ين وم�ك��ون��ات املجتمع
املدين يف �إ�صدار قانون العدالة االنتقالية و�إعطاء
�إىل حد الآن .
تتحقق امل�صاحلة الوطنية عرب تنفيذ �آليات العدالة دور اك�ب�ر للجمعيات املمثلة ملرتكبي االن�ت�ه��اك��ات
االنتقالية ( ك�شف حقيقة االنتهاكات  ،جرب �ضرر ي�ضاهي ال��دور املوكول جلمعيات ال�ضحايا حتى ال
ال�ضحايا � ،إ��ص�لاح امل�ؤ�س�سات والفح�ص الوظيفي تكون العدالة االنتقالية عدالة انتقائية عرجاء ال
تعك�س �سوى م�صلحة ال�ضحايا .
وحفظ الذاكرة الوطنية ).
القيام بحمالت حت�سي�سية ودعائية وا�سعة مل�سار
التو�صيات :
�إلغاء القانون ال�صادر يف �أكتوبر 2007م املتعلق ال�ع��دال��ة االنتقالية و�أه�م�ي�ت��ه وجن��اح�ت��ه حتى يتم
متثل روح العدالة االنتقالية من طرف الكافة وال
بامل�صاحلة الإدارية .
ع �ق��د ال ��دول ��ة مل ��ؤمت��ر وط �ن��ي � �ش��ام��ل للم�صاحلة يتم التعامل معها كم�ؤ�س�سة �شبح جمهولة ي�شوبها
ال��وط�ن�ي��ة ت�ق��دم ف�ي��ه ال��دول��ة اع �ت��ذارات �ه��ا ل�ضحايا الغمو�ض والريبة .
انتهاكات حقوق الإن�سان والف�ساد املايل .
ال�ع�م��ل ع�ل��ى تنفيذ ال�ت��و��ص�ي��ات ال� ��واردة بالتقرير
اخلتامي ال�شامل لهيئة احلقيقة والكرامة املتعلقة
بك�شف احلقيقة وجرب �ضرر ال�ضحايا القائم على
التعوي�ض املادي واملعنوي و�إعادة الإدماج االجتماعي
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أمســــاء وعنـــاويــــــن اجملالس االعضاء
رئيس اجمللس الفيدرالي يف مجهورية
أثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية:
معالي السيد  /كرييا إبراهيم.

رئيس جملس األمة ــ مجهورية اجلزائر
الدميقراطية الشعبية
معالي السيد  /عبد القادر بن صاحل

هاتف00251111242301 :
فاك�س00251111242304 :
الربيد الإلكرتوينnegashwoynshet@yahoo.com :

جمل�س الأمة ق�صر زيجوت يو�سف اجلزائر
هاتف0021321746031/22 :
فاك�س0021321746102 /107 :
الربيداالكرتوين:

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الغابون:
معالي السيدة  /لوسي ماليبوأوبيسون

majliselouma@majliseouma.de

رئيس جملس الشورى يف مملكة البحرين:
معالي السيد /علي بن صاحل الصاحل

تلفون002410721863 :

الربيد الألكرتوينbeatricentoutoume@hotmail.fr:

هاتف0097317716500 :

رئيس جملس األعيان يف اململكة األردنية اهلامشية:
دولة االستاذ /فيصل الفايز

فاك�س0097317715715 :
الربيد االكرتوينshasan@shura.gov.bh :

هاتف00962777257812 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية بوروندي:
معالي السيد /ريفيونيو أنديكيوريو

فاك�س0096265676981 :

الربيد االكرتوينinfo@senate.jo :

الهاتف0025779936444 :
فاك�س0025722245114 :

رئيس جملس املستشارين يف اململكة املغربية:
معالي الدكتور/عبداحلكيم بن مشاش

الربيد الإلكرتوينsenat@senat.bi :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الكامريون
معالي السيد  /مارسيل نيات جني فنجي

هاتف00212537761116 :

فاك�س00212537730568 :

هاتف0023799571422 :
الربيد الإلكرتوينeduretoga@yahoo.fr :

الربيد االلكرتوين med.taib.cohen@hotmail.fr

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الكونغو:
معالي السيد /بيري نغولو
الهاتف00242055510277:
الربيد الإلكرتوينobamiitou@yahoo.fr :
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أمســــاء وعنـــاويــــــن اجملالس االعضاء
رئيس جملس الواليات يف مجهورية السودان:
معالي الدكتور  /عمر سليمان آدم ونيس

رئيس اجمللس الوطين يف مجهورية ناميبيا:
معالي السيدة  /مارغريت منساه ويليامز

تلفون0024912352266 :
فاك�س00249187560950 :
الربيد الإلكرتوينinfo@councilofstates.gov.sd :

هاتف00264612028044 :
فاك�س0026461256371 :

الربيد االلكرتوين:

m.nakutwima@parliament.na

رئيس جملس الشيوخ يف مملكة سوازيالند:
معالي السناتور  /لينديوي دمليين

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية
نيجرييا الفيدرالية:
معالي السناتور /أمحد لوان

هاتف002684162407 :
فاك�س002684161603 :

الهاتف00234803595000 :
الربيد الألكرتوينayewohnelson@yahoo.com :

الربيد الإلكرتوين:

happy@swazi.net , adminparl@swazi.net

رئيس جملس الشورى يف دولة قطر:
معالي السيد /امحد بن عبداهلل بن زايد ال حممود

رئيس جملس الشورى يف اجلمهورية اليمنية:
معالي الشيخ /عبد الرمحن حممد علي عثمان
هاتف00967 1 227815 /4 :
فاك�س00967 1 560390 :

هاتف0097444413222 :
فاك�س0097444356840:
الربيد الإلكرتوينalnobi@shura.gov.qa :

الربيد الإلكرتوينshoora@y.net.ye :

رئيس جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية:

معالي الدكتور  /عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ
هاتف009664821666 :
فاك�س0096614881542 :
الربيد االلكرتوينwebmaster@shoua.gov.sa :

رئيس جملس األقاليم يف مجهورية جنوب إفريقيا:
معالي السيدة /اموس ماسوندو
رقم الهاتف0027836115833:
رقم الفاك�س27214032660 :
الربيدااللكرتوينkmthethwa@parliament.gov.za:
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رئيسة جملس الشيوخ يف مجهورية زميبابوي
معالي السيدة /مابيل شينومونا
هاتف002634252944 :
فاك�س002634252935 :
الربيد الإلكرتوين:
externalrelations@parlizm.gov.zw
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رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
اليمن  -صنعاء
شارع حدة جوار السفارةااللمانية
صندوق بريد
8899
تلفون009671433928 :
009671433926
فاكس009671433927:
البريدااللكترونيassecaa@gmail.com:
الموقع على االنترنتwww.assecaa.org:
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