توطئه بقلم رئي�س الرابطة

بالإجنازات التي ت�صب ل�صالح الإن�سانية .لقد
قطعنا �شوطاً طوي ً
ال من حيث اجلهود وامل�ساعي
املبذولة من قبل الأفراد واملنظمات يف �سبيل تعزيز
الرغبة املتمثلة يف جعل املناطق العربية الأفريقية
مناطق �آمنه وم�ستقرة ولتحقيق تنمية اقت�صادية
�سريعة ولتحقيق الرفاة والرخاء ل�شعوبنا � .إننا
ن�ؤكد اليوم على �أهمية ما مت اجنازه حتى الآن
ومنذ ن�ش�أة الرابطة فيما يخ�ص تعزيز دورها يف
مد ج�سور متينه لتعزيز عرى التعاون االقت�صادي
والعمل امل�شرتك بني الدول العربية والأفريقية
وكذا لتحقيق الأهداف واملبادئ التي �أن�ش�أت من
�أجلها الرابطه .

�أعزائي القراء الكرام
نرحب بكم عرب هذه الطبعة الثانية من كتاب
الرابطة ((�أ�سيكا الر�ؤية والإجنازات)) وهو عبارة
عن �إ�صدار �سنوي خا�ص بالأمانة العامة للرابطة
التي تتخذ من اجلمهورية اليمنية مقراً لها � .إن
هذا الإ�صدار يهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أن�شطة
وبرامج الرابطة التي ت�شمل تنمية العالقات بني
الدول الأع�ضاء كما ت�سعى �إىل حتفيز الأع�ضاء
على القيام مبهامهم كم�شرعني وحثهم على تبادل
اخلربات والتجارب والأفكار فيما بينهم  .كما �أن
هذه الطبعة ت�سعى �إىل تعزيز م�ساهمات الأع�ضاء
لكن دعوين �أكرر القول ب�أن �أفريقيا والعامل
يف حتقيق �أهداف الرابطة .
العربي لن ي�ستطيعا حتقيق الأهداف املن�شودة يف
و�أود يف هذا املقام �أن �أ�شيد من خالل هذا الكتاب ظل انعدام احلكم الر�شيد وطاملا ا�ستمرت العوائق
باجلهود امل�ضنية املبذولة والطاقات التي �سخرت املتمثلة يف الف�ساد والإرهاب والعنف � .إن احلروب
خلدمة الرابطة من قبل معايل ال�سادة ر�ؤ�ساء و�إ�شاعة العنف وانت�شار املجاعة قد ت�صدرت
املجال�س الأع�ضاء الذين تولوا قبلي رئا�سة رابطتنا الق�ضايا امللحة التي جنمت عن ال�صراعات التي
و�إدارة الأمانة العامة بهدف حتقيق الأهداف التي اجتاحت منطقتينا و�شكلت نك�سة لعملية التنمية .
�أن�ش�أت من �أجلها.

�إنني اعتقد جازماً باحلاجة �إىل �أن ننتقل �إىل
مرحلة ما بعد تقدمي الوعود و�إلقاء اخلطابات
الرنانة فما نحتاجه الآن يف �أفريقيا والعامل
العربي هو العمل اجلماعي  ،عمل يرمي �إىل
حتقيق احلكم الر�شيد ومكافحة الف�ساد والإرهاب
والعنف واملجاعة وبدون ذلك ف�إن جهودنا الرامية
�إىل حتقيق التنمية �ستذهب هبا ًء منثوراً و�ست�ضيع
�سدى.

لقد منت الرابطة وو�صلت �إىل مرحلة الن�ضج هذا
العام حيث احتفلت بالذكرى العا�شرة لت�أ�سي�سها
يف مقر الإحتاد الأفريقي يف �أدي�س �أبابا بتاريخ
� 5أبريل 2014م  .وهذا ي�ستلزم �أن ي�شرع جميع
ال�شركاء واملعنيني ب�إقامة تعاون عربي �أفريقي
وثيق وبالعمل اجلاد ولإعطاء مزيد من االهتمام
بقيم ومبادئ احل�ضارات العربية والأفريقية
والإميان الرا�سخ بقدرة �شعوبنا وممثليهم على
القيام بالدور اال�سرتاتيجي الذي ي�ستلزمه هذا وب�إمكان املجال�س الأع�ضاء بالتعاون مع بع�ضها
الكيان اجلغرايف والدميوغرايف والتاريخي الغني البع�ض ومن خالل الآليات والو�سائل املتمثلة يف

الت�شريع والتمثيل واملعلومات اال�ست�شارية رمبا مل تنقل بقية �أع�ضاء املجال�س الأع�ضاء .
والرقابة على احلكومات املختلفة ب�إمكانها
اخلو�ض يف مكافحة الف�ساد والإرهاب وتعزيز ومن خالل ن�شر هذا الإ�صدار فقد بد�أت الرابطة
ال�سالم والأمن وتعزيز اجلهود الرامية �إىل حتقيق يف حماولة الو�صول �إىل �أع�ضاء �آخرين يف جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة الأخرى
الأمن الغذائي وتوليد فر�ص عمل جديدة .
يف املنطقتني وهذا من �ش�أنه م�ساعدة �أولئك
كما �أن ب�إمكان هذه الآليات والو�سائل العمل على الأع�ضاء الذين مل تتح لهم الفر�صة من قبل
متكني وتنوير املر�أة فيما يتعلق باالنخراط يف للم�شاركة يف اجتماعات الرابطة بهدف معرفة
العمل ال�سيا�سي يف بلداننا و�إتاحة الفر�صه لها فحوى املو�ضوعات املطروحة وبيت الق�صيد فيما
لتحمل امل�س�ؤليه املتعلقة برت�سيخ احلكم الر�شيد يخ�ص الرابطة و�أن�شطتها .
والوقوف �ضد املمار�سات الفا�سدة التي تعيق عملية
وختاماً �أود �أن �أعرب عن جزيل �شكري لأولئك
التنمية .
الذين �ساهموا يف �إثراء مو�ضوعات هذا الكتاب من
�إنني �أود هنا �أن اذكر القراء الأعزاء ب�أن فل�سفة �أي خالل مقاالتهم وتقاريرهم القيمة .
كيان �سيا�سي تقوم على مبد�أ ح�شد النا�س رجا ًال
ون�سا ًء من خمتلف الفئات العمرية ومن كافة وال�شكر �إي�ضاً مو�صول �إىل الأمني العام وكافة
اخللفيات الثقافية واالجتماعية حول هدف وغاية موظفي الرابطة الذين كان لهم �إ�سهامات كبرية
م�شرتكة و�أن�شطة وقيم عامة م�شرتكة � .إنه التنوع من خالل رفد هذه الطبعة باملعلومات املفيدة
والتمازج اللذين يجعالن �أي كيان �سيا�سي غني وال�شيقة .
باملنجزات ( ك�أ�سيكا ) ي�سمح بتبادل الأفكار والر�ؤى
وتبادل اخلربات وتنمية روح الت�سامح والن�أي عن
رئي�س الرابطة
ا�شعال اخلالفات يف �سبيل حتقيق الأهداف النبيلة
كا�ساتكلربهان
للرابطة .
(رئي�س املجل�س الفيدرايل يف جمهورية
وبينما تقومون بقراءة هذا الإ�صدار ف�إنني �أرجو
�أثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية).
�أن ت�سعون �إىل بذل كل ما يف و�سعكم للعمل على
تنفيذ الأفكار املذكورة �آنفاً يف �إطار الكيان ال�سيا�سي
لرابطتكم وبالتعاون مع بقية ال�شخ�صيات
واملنظمات املعنية .
�إن هذا الإ�صدار ي�سلط ال�ضوء على خمزون هائل
من املعرفة التي تبادلناها مع امل�شاركني والوفود
من خمتلف الدول الأع�ضاء يف الرابطه ولكنها

توطئة
تقت�ضي العقالنية ب�أن الإن�سانية حتث اجلميع على
�أن ي�ضطلع كل فرد بدوره و�أن يكافح من �أجل جعل
العامل مكاناً �أف�ضل للعي�ش وي�سري هذا الدور جنباً �إىل
جنب مع الغر�ض ذاته الذي خلقت من �أجلة الب�شرية
وهو �أن يعي�ش الإن�سان يف �سالم يف بيئته وجمتمعه
و�أن يطور كل �شي حوله مع الرتكيز على تطوير ذاته
والتي تهدف يف النهاية �إىل خري ورفاهية الب�شر على
وجه الأر�ض .

وخالل العقد املا�ضي ف�إن �أع�ضاء الوفود الذين
�أتيحت لهم الفر�صة للم�شاركة يف هذه االجتماعات
قد ا�ستفادوا كثرياً مبا ميكن من امل�ضي قدماً
بالأهداف امل�شرتكة خطوة للأمام ونحن يف الأمانة
العامة للرابطة و�شعوراً منا ب�أهمية ت�سليط ال�ضوء
على الرثوة املعرفية التي كانت حم�صورة فقط على
�أولئك الأع�ضاء الذين �شاركوا يف برامج الرابطة
قد قررنا �أن ن�صدر هذا الإ�صدار الثاين " الرابطة ،
الر�ؤية واالجنازات " كو�سيلة لن�شر هذه املعرفة لكي
ي�ستفيد منها اجلميع .
�أن �إ�صدار هذا الكتاب ي�أتي بف�ضل ت�ضافر جهود
موظفينا الذين بذلوا ق�صار جهودهم يف جمع
امل�ستندات املطلوبة وتلخي�ص كل مقال وجعلها جاهزه
للن�شر والقيام بالرتجمة والت�صميم  ،وقبل كل �شيء
فقد ا�ضطلعت هيئة التحرير مب�س�ؤوليتها يف �سبيل �أن
يرى هذا الكتاب النور .

لقد ا�ست�شعر م�ؤ�س�سوا رابطة جمال�س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل
العربي احلاجه �إىل مل ال�شمل وت�ضافر جهود
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى بحيث تن�ضوي يف كيان
واحد يجمعها فعقدوا العزم على ت�أ�سي�س منظمة
قوية وقد حتقق ذلك عندما �أ�س�سوا رابطة جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل
وال ي�سعنا �إال �أن نثني على هذه اجلهود املحمودة التي
العربي (�أ�سيكا) لتكون عوناً لهم يف امل�ساهمة يف جعل
بذلوها عرفاناً ملا بذلوه يف �سبيل �إ�صدار هذا الكتاب .
هذا العامل �أف�ضل مالئمة و�أمناً للعي�ش .
هذا املق�صد النبيل الذي يجلب اخلري والرفاهة لل�شعوب
يجب �أن يرت�سخ يف الأذهان و�أن يدرك كل فرد ذلك
وكذا القدر الذي يجب �أن ي�ساهم به يف �سبيل حتقيق
هذا الهدف املن�شود وهذا يتطلب جهداً منظماً من قبل
�أولئك الذي ا�ضطلعوا بامل�س�ؤولية من خالل منحهم ثقة
�شعوبهم من �أجل رفع م�ستوى الوعي العام .

كما ال يفوتنا القول �أنه لوال الدعم الذي تلقيناه
من جمال�سنا الأع�ضاء الذين ا�ست�ضافوا االجتماعات
املختلفة وكذا الت�شجيع امل�ستمر الذي نحظى به من
قبل ر�ؤو�ساء املجال�س ور�ؤ�ساء الوفود ف�إنه مل يكن
ممكناً ان نحقق ما قمنا بتحقيقه .

ويف اخلتام ف�إنني �أدعو املجال�س الأع�ضاء اىل موا�صلة
لقد اتفق قادة الرابطة على تنظيم ثالثة �إىل �أربعة دعمها وت�شجيعها من �أجل حتقيق �أهداف الرابطة
اجتماعات كل عام من اجل �أن تتمكن وفودهم من الرامية �إىل امل�ساهمة يف جعل عاملنا �أكرث امناً ومالئمة
االجتماع �سوياً وتبادل اخلربات والر�ؤى حول كيفية للعي�ش .
حتقيق الأهداف التي و�ضعوها للرابطة .
الأمني العام
عبد الوا�سع يو�سف علي

المقدمة

بهدف تعزيز القرارات التي مت اتخاذها �إثر االجتماعات
املختلفة التي انعقدت يف الفرتة املمتدة بني عامي 2000م
و 2004م وهو العام الذي مت فيه �إن�شاء الرابطة ب�صوره
ً
يعترب التعاون العربي الأفريقي واحدا من �أقدم مبادرات ر�سميه.
التعاون الإقليمي حيث �أنه يتخطى العالقة اجلغرافية
الب�سيطة لي�شمل جوانب عميقة من العالقات االقت�صادية هذا وت�شمل �أهداف الرابطة تعزيز التعاون االقت�صادي
والثقافية والإن�سانية  .وقد مت ت�أ�سي�س هذا التعاون عرب وال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي بني املنطقتني .
قرون طويلة من احلراك االجتماعي والتفاعل الثقايف وان�سجاماً مع تلك الأهداف املر�سومة للرابطة فقد م�ضت
بني منطقتي �أفريقيا والعامل العربي .وقد تتوج ذلك �آ�سيكا قدماً يف تنظيم االجتماعات والربامج والأن�شطة
ب�إطالق العالقة الر�سمية امل�ؤ�س�سيه بني �أفريقيا والعامل التي من �ش�أنها م�ساعدة الرابطة على تب�ؤ مكانتها
ً
العربي وخ�صو�صا بعد انعقاد �أول قمة عربية �أفريقية يف املنا�سبة يف ال�ساحة العاملية  .وقد مت التطرق بالتف�صيل
القاهرة يف مار�س 1977م  .وقد �شهدت هذه القمة ال�شروع لر�ؤية الرابطة و�أهدافها و�أن�شطتها يف الطبعة الأوىل
بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات عديدة تعنى بالتعاون يف كافة جوانبه  .من كتاب الرابطة املو�سوم "�أ�سيكا  :الر�ؤية والإجنازات"
عالوة على ذلك مت بذل جهود كبرية خالل العقود والذي مت ن�شره عام 2013م .
الأربعة املا�ضية بهدف تعزيز التعاون العربي الإفريقي
يف املجاالت االقت�صادية واملالية والثقافية (  ) 2005,BADEAونقدم هنا يف هذه الن�سخة الثانية حتديثاً على �أن�شطة
وبحلول فرتة ال�سبعينات من القرن املن�صرم كان التعاون الرابطة وال�سري الذاتية لر�ؤو�ساء املجال�س �إىل جانب
العربي الأفريقي الوثيق قد ت�شكل على �أر�ض الواقع حيث عرو�ض م�صوره ملا مت الإ�شارة �أليه  .كما ت�شمل هذه
ً
ً
اكت�سب طابعا م�ؤ�س�سيا يف قمة القاهرة التي انعقدت عام الن�سخه اي�ضاً على ر�ؤية الرابطة والنظام الأ�سا�سي
1977م  .حيث كان الهدف من ذلك يتمثل يف خلق توازن والداخلي لها  .ومن �ش�أن هذه الوثائق �أن متكن القراء
امل�صالح بني الدول العربية املنتجه للنفط والتي حت�صل من اكت�ساب املعرفة حول ما ت�صبوا اليه الرابطة وطريقة
على موارد مالية �ضخمة من العملة ال�صعبه وبني الدول عملها نحو حتقيق �أهدافها .
الأفريقية الغنية مبواردها املائية واملواد اخلام .
وال �شك انه يف حال مت ا�ستثمار �أموال من العامل العربي وقد انخرطت الرابطة ـ منذ ت�أ�سي�سها ـ يف تنظيم العديد
يف �أفريقيا ف�ستتحقق بذلك التنمية االقت�صادية يف من االجتماعات واللقاءات �سعياً منها يف امل�ضي قدماً
�أفريقيا و�سيتم توفري الغذاء واملواد اخلام اللذان يحتاج �صوب حتقيق الغايات التي �أن�ش�أت من �أجلها.
�إليهما العامل العربي(املعهد الأملاين للدار�سات . ) GIGA
�إن الرغبة القوية يف ت�أ�سي�س التعاون بني �أفريقيا والعامل وقد مت ا�ستعرا�ض هذه االجتماعات يف الن�سخة الأوىل
العربي قد مت حتفيزها و�إذكاءها يف قلوب ر�ؤ�ساء جمال�س من الكتاب  .مبا يف ذلك اجتماعات جمل�س الرابطة
ال�شيوخ وال�شورى يف �أفريقيا والعامل العربي الذين وم�ؤمتراتها ال�سنوية التي تعترب الهيئة الرئي�سية ل�صنع
اجتمعوا على هام�ش اجتماع جمال�س �شيوخ العامل القرار �إىل جانب اللقاءات الت�شاورية للربملانني  ،وكذلك
الذي انعقد يف باري�س بفرن�سا عام 2000م  ،حيث قرروا �إجتماعات غرف التجارة وال�صناعه لرجال الأعمال
�أن ينطلقوا بالعالقات العربية الأفريقية �إىل �آفاق �أو�سع وال�شركات يف �أفريقيا والعامل العربي  ،واجتماعات جلنة
من خالل التعاون الربملاين  .وبناء على ذلك فقد مت ال�سالم وحل املنازعات  ،واجتماعات ال�سيدات الربملانيات
ت�أ�سي�س رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س التي تهدف �إىل متكني املر�أة يف العمل ال�سيا�سي وامل�شاركة
املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي ( �آ�سيكا ) عام 2004م ب�شكل �أكرب يف عملية �صنع القرار .

�أما هذا الكتاب فيحتوي على ملخ�صات لبع�ض �أوراق
العمل والتي قام ب�إعدادها اكادمييون متخ�ص�صون
وخرباء يف ال�سيا�سه واالقت�صاد واحلقول الأخرى خالل
اجتماعات الرابطة املختلفة وقد غطت جماالت التعاون
االقت�صادي والثقايف والدميقراطية وحقوق الإن�سان
والأمن وال�سالم ومتكني املر�أة ومن بني هذا االوراق-:
الورقة املتعلقة بدور الرتاث الثقايف يف تعزيز التفاهمبني ال�شعوب والتي قام ب�إعدادها الدكتور يو�سف حممد
عبد اهلل � ،أ�ستاذ علم الآثار يف جامعة �صنعاء والذي
ي�صف الثقافة على انها ن�شاط فكري وخلقي ينطلق من
�أعماق امل�شاعر الإن�سانية  ،هذا الن�شاط يواكب حركة
الزمن وي�ستمد منها قدرته على االن�سياب والتدفق .
الربيع العربي ـ الأفريقي  :امل�سارات االجتماعية ـال�سيا�سية ملنع حدوث الأزمات املالية العاملية  ،والتي
�أعدها ال�سيد �أبي ـ تبي  .كو�ستانينو � ،أ�ستاذ ال�سيا�سة
جامعة �أدي�س �أبابا  ،والتي �أو�ضح فيها �أن الأزمة الثانوية
الأكرث و�ضوحاً وظهوراً تتعلق بامل�شتقات االقت�صادية
وهذه الأزمة قد خرجت عن نطاق ال�سيطرة مع فقدان
امل�ساكن لقيمتها وبن�سبة غري م�سبوقة يف العقود الأخريه .
ورقة عمل حول املعايري الواجبة التطبيق لبناء الأنظمةالدميقراطية  ،والتي �أعدها الدكتور �سعود حممد ال�شاو�ش
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد ـ مركز الدرا�سات ال�سيا�سية
والإ�سرتاتيجية يف جامعة �صنعاء والذي �أ�شار فيها �إىل
�أنه بالرغم من وجود الهالمية التي ت�صاحب تعريف
الدميقراطية �إال �أن هناك �صفة رئي�سية والزمة جتدها
يف كافة الأنظمة الدميقراطية وهي م�س�ؤولية احلكام عن
الت�صرفات التي يقومون بها �أمام مواطني �شعوبهم الذين
ميار�سون دورهم الرقابي عن طريق ممثلني يقومون
باختيارهم عن طريق انتخابات تناف�سية حرة ونزيهة .

ورقة عمل حول ا�ستك�شاف �أ�سباب وديناميات ال�صراعاتامل�سلحة يف �أفريقيا والتي �أعدها ال�سيد �أو�شينا اوجحي
 ،ق�سم الفل�سفة العامة والتطبيقية  ،جامعة جو�س
نيجرييا وت�شري هذه الورقة �إىل �أن اخل�سائر يف الأرواح

وتدمري البنى التحتية الأ�سا�سية الالزمة للتنمية
الناجمة عن ال�صراعات يف �أفريقيا قد �أعطت �صورة
قامتة عن �أفريقيا  .والتي تعاين اي�ضاً من انت�شار
الأمرا�ض و�سوء �إدارة املوارد .
ومما تقدم ف�إننا �أ�شرنا �إىل بع�ض من �أوراق العمل من
�أجل لفت انتباه واهتمام القراء �إىل اكت�شاف ما يزخربه
هذا الإ�صدار من معلومات هامة ومفيدة و�سيقدم هذا
الكتاب  ،كذلك بع�ض �أوراق العمل التي قام ب�إعدادها
طالب جامعيون خالل م�سابقات ك�أ�س الرابطة للتميز
يف العامني 2013م 2014 ،م .
كما يحتوي الكتاب كذلك على اهم التو�صيات والقرارات
ال�صادرة عن م�ؤمترات واجتماعات الرابطة خالل
ال�سنوات املا�ضية من �أجل القاء نظرة ثاقبة على الطريقة
التي تعمل بها الرابطة من �أجل حتقيق �أهدافها النبيلة
التي ت�أ�س�ست من �أجلها .
�أننا على ثقة ب�أن ما مت ن�شره يف هذا الكتاب �سيكون
جديراً باالطالع كونه يحوي على معلومات قيمة تلبي
رغبة القارئ يف البحث عن املعرفة املن�شودة .

�أيجوم نكمجيكا
الأمني العام امل�ساعد للرابطة
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الر�سا الدريون للرابطة
منذ تاأ�سي�ص الرابطة يف  2004توىل رئا�ستها الدورية
عدد من روؤ�ساء املجال�ص الأع�ساء وفيما يلي عر�ص لل�سري
الذاتية لهوؤلء الروؤ�ساء:
الرئي�س اايل للرابطة()
معايل ال�سيد كا�سا تكلربهان جربيهيو
مــاجـ�ـسـتــري يف ال ـق ـيــادة
التنظيمية  ،جامعة ازو�سا
با�سيفك  ،ازو�سا  ،الوليات
املتحدة الأمريكية
( مايو 200م )
بـكــالــوريــو�ــص اإقـتـ�ـســاد ،
جــام ـعــة اخل ــدم ــة املــدن ـيــة
الإثيوبية
( اأغ�سط�ص 2002م )
اخلربات القيادية -:
رئ ـي ـ�ــص امل ـج ـل ـ�ــص الـ ـفـ ـي ــدرايل يف ج ـم ـهــوريــة اث ـيــوب ـيــا
الدميقراطية الفيدرالية .
تــراأ�ــص املـكــاتــب الأقـلـيـمـيــه الـتــالـيــة يف ولي ــة اأم ـهــرا يف
جمهورية اثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية-:
رئي�ص مكتب التجارة وال�سناعة ( �سبتمرب 2007م ـ �سبتمرب 2010م ).
رئي�ص مكتب الإدارة والأمن ( �سبتمرب 200م ـ �سبتمرب
2007م � ،سبتمرب 2002م اأبريل 2005م ).
رئي�ص مكتب الزراعة والتنمية الريفية
( اإبريل 2005م ـ �سبتمرب 2005م ).
رئي�ص مكتب العالقات العامة واحل�سد اجلماهريي
( اأبريل 1993م ـ اأكتوبر 199م ) .
نائب رئي�ص القيادة  ،الدفاع الوطني  ،حكومة اأثيوبيا
الإنتقالية (مايو 1991م ـ اأبريل 1993م ) .
اخلربات يف جمال الوظيفة القيادية -:
رئي�ص جمل�ص اإدارة جامعة اأدي�ص اأبابا
منذ عام 2012م .

(الإ�سدار الثاين)

رئي�ص منظمة ولية امهرا للتنمية
( منذ عام 2009م ) .
رئ ـي ـ�ــص رابـ ـط ــة جمــال ـ�ــص ال ـ� ـس ـيــوخ وال ـ� ـســورى
واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي
( اأ�سيكا ) ( منذ ابريل 2014م ) .
رئي�ص اللجنة الدائمة للمعونات وتقا�سم املوارد
 ،املجل�ص الفيدرايل الأثيوبي ملدة خم�ص �سنوات .
ع�سو جلـنــة احل ــدود الإثـيــوبـيــة ـ ـ ال�سودانية
امل�سرتكة ملدة ثالث �سنوات .
ع�سو جمل�ص جامعة غوندار .
عـ�ـســو الـلـجـنــة املــركــزيــة وامل ـك ـتــب ال�سيا�سي
للجبهة ال�سعبية الثورية الدميقراطية الأثيوبية
( احلزب ال�سيا�سي احلاكم يف اأثيوبيا ) لأكرث من
 15عاماً .
ع�سو جلنة جمل�ص الأمن الوطني ( ملدة ثالثة
اعوام )
ع�سو منظمة التنمية املحلية (
لأكرث من  14عاماً )
كــان لــه زمــام امل ـبــادرة يف اإنـ�ـســاء اللجنة البني
اإقليمية اخلا�سة بالتنمية واحلكم الر�سيد واإدارة
ال�سراعات بني الوليات املتجاورة .
منفذ وم�سمم برنامج اإ�سالح نظام العدالة
( ملدة ثالثة اعوام ) .
اأعمال اأخرى .
قــام بعملية التخطيط والتنفيذ والـقـيــادة اخلا�سة
بالكفاح امل�سلح لالإطاحة بنظام الدرك (  ) Dergملدة ت�سع
�سنوات .
فاز بجائزة الطالب الــدويل للعام  ،جامعة
اأزو�سا با�سيفيك  ،اأمريكا .

۷
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(الإ�سدار الثاين)

معايل ال�سيد علي ب سال السال
رئي�س ل�س السور يف لكة البري
رئي�س الرابطة لعام
()
بكالوريو�ص جتــارة جامعة
عني �سم�ص
ع�سو املجل�ص التاأ�سي�سي
لعام  1973م
ع�سو املجل�ص الوطني 1973
–  1975م
نائب لرئي�ص غرفة جتارة و�سناعة البحرين
ع�سو باملجل�ص الأعلى للتنمية القت�سادية  11يونيو  2000م
ع�سو جمل�ص اأمناء جامعة البحرين
النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص ال�سورى لدور النعقاد الأول  1993م

وزير التجارة وال�سناعة  1995م –  2004م
رئي�ص جمل�ص اإدارة �سوق البحرين لالأوراق املالية  2004 – 1995م
وزير �سئون البلديات والزراعة  200 – 2005م
رئي�ص جمل�ص ال�سورى للف�سل الت�سريعي الثاين من  15دي�سمرب200م
رئي�ص جمـلـ�ــص ال ـ� ـســورى لـلـفـ�ـســل الـتـ�ـســريـعــي الـثــالــث
14دي�سمرب2010م
رئي�ص رابـطــة جمال�ص ال�سيوخ والـ�ـســورى واملجال�ص
املماثلة يف افريقيا والعامل العربي للعام 2013م
معايل ال�سيد ابريي ني�سرانا رئي�س ل�س السيو يف
جمهورية بورند رئي�س الرابطة للعام( )
م ـعــايل الـ�ـسـيــد غــابــريـيــل نيت�سزرانا– رج ــل اقت�ساد
و�سيا�سة بروندي اجلن�سية.
�سغل من�سب النائب الثاين
لرئي�ص جمهورية بروندي يف
الفرتة من  12فرباير 2007م
حتى  2اغ�سط�ص 2010م.
انتخب رئي�سا ملجل�ص ال�سيوخ
الربوندي يف اأغ�سط�ص 2010م.
�سغل من�سب رئي�ص رابطة
جمــالـ�ــص الـ�ـسـيــوخ والـ�ـســورى
واملجال�ص املماثلة يف افريقيا
۸

والعامل العربي يف عام 2012م.

رئي�س الرابطة للعام( )معايل ال�سيد
ر ران�سني رومبي رئي�سة ل�س السيو يف
جمهورية الابون
رئي�سة جمل�ص ال�سيوخ يف جمهورية الغابون–
رئي�سة الرابطة للعام 2011م
مــن مــوال ـيــد 20
�سبتمرب 1942م يف
مدينة لمبارينية
الـتــي تبعد 240كــم
يف ال�سمال ال�سرقي
مل ــديـ ـن ــة ل ـيــربف ـيــل
العا�سمة وتنتمي
للقبيلة غالو.

ح�سلت على تعليم يف جمال احلقوق وتخرجت
مــن كلية نان�سي للحقوق يف فرن�سا .ومنذعام
 2007وهي حا�سلةعلى �سهادة يف درا�سة الالهوت.
� ـس ـغ ـلــت م ـن ـ� ـســب م ـ� ـس ـت ـ� ـســارة مـ ـن ــذ اأبـ ــريـ ــل
 200واأ� ـس ـب ـحــت ع ـ� ـســوة ملـجـلـ�ــص ال ـ� ـس ـيــوخ عن
الدائرةالأوىل يف مدينة لمبارينية،وهي عا�سمة
اإقليم الأوغووي الأو�سط منذ
 1يناير .2009
�سغلت من�سب وزيرة حقوق املراأة والإن�سان يف
احلكومة برئا�سة ال�سيد ليومنبيام.
تولت رئا�سة الرابطة للعام 2011م.
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انتخبت كرئي�سة ملجل�ص الـ�ـسـيــوخ يف  17فــربايــر 2009
و�ـسـغـلــت من�سب الـقــائــم ب ـاإع ـمــال رئـيـ�ــص اجلـمـهــوريــة يف 10
يونيو،2009عقب وفاة الرئي�ص عمربونغو اأوندميبا،حتى 1
اأكتوبر ،2009ح ـيــث مت تن�سيب ال�سيد علي بونغواأوندميبا
رئي�سا للجمهورية.

(الإ�سدار الثاين)

رئـ ـ ـيـ ـ ـ� ـ ــص اجلـ ـ ـه ـ ــاز
الـقـ�ـســائــي لــوليــة غــرب
درافورد 1995م
ع ـ ـ� ـ ـسـ ــو املـ ـحـ ـكـ ـم ــة
الد�ستورية 199م
ع�سو هيئة امل�ست�سارين
مبجل�ص الوزراء
ع�سو جلنة احلوار الدارفوري.
رئي�ص رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص ل�سنة 2009م.

معايل الدكورمد السي بيدا رئي�س
ل�س امل�سساري يف اململكة املربيةرئي�س
الرابطة للعام ()
ولد الدكتورحممد ال�سيخ بيداهلل بال�سمارة �سنة 1949
ح�سل على الدكتوراه يف الطب �سنة  1979وعمل خالل لة الأ�ساعبد العي عبد الي رئي�س
ال�سنة نف�سها طبيبا مب�ست�سفى ابن ر�سد بالدار البي�ساء.
ل�س السور ال�ساب امهورية اليمية
ك ـمــا ع ـمــل اأ� ـس ـتــاذا
ولد يف  4يوليو 1939م يف منطقة حيفان مبحافظة
تعز-اجلمهورية اليمنية.
وباحثا مــربزا يف الطب
ماج�ستري يف القـتـ�ـســادي جامعة ك ـلــورادو 194م
�سنة  197بكلية الطب
الوليات املتحدة المريكية.
بالدار البي�ساء.
دكتوراه فخرية جامعة كلورادو 197م.
انتخب نائبا ملدينة
رئي�ص جمل�ص الوزراء اجلمهورية العربية اليمنية 1990-3م.
الـ ـ ـ�ـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــارة مب ـج ـل ـ�ــص
ع�سو جمل�ص الرئا�سة 1990م.
النواب �سنة  1977واأعيد
الأمني العام امل�ساعد للموؤمتر ال�سعبي العام 1995-90م.
انتخابه �سنة .194
عـ ـ�ـ ـس ــو مب ـج ـل ـ�ــص
مت انتخابه رئي�سا للجنة ال�سوؤون اخلارجية واملناطق مـ ـ�ـ ـسـ ـتـ ـ�ـ ـس ــاري ال ـب ـن ــك
الدويل 1997-93م.
املحتلة والدفاع الوطني.
رئـ ـيـ ـ� ــص جم ـل ـ�ــص
رئي�سا للجنة التجهيز والربيد والت�سالت.
الوزراء 1997-94م.
رئ ـي ـ� ــص امل ـج ـل ـ�ــص
�سغل وزير لل�سحة من  2002اإىل .2007
ال�ست�ساري 1997م.
�سغل الدكتور حممد ال�سيخ بيد اهلل من�سب رئي�ص
رئـ ـيـ ـ� ــص جم ـل ـ�ــص
الرابطة لعام .2010
ال�سورى 2001م.
ت ـ ـ ـ ــوىل رئـ ــا� ـ ـسـ ــة
لة الأ�ساعل يي عبد ا جربي رئي�س
ل�س الوليا يف جمهورية ال�سوانرئي�س الرابطة منذ تاأ�سي�سها يف اإبــريــل  2004وحتى نوفمرب
.200
الرابطه للعام ()
تاريخ امليالد 1951م -مدينة اجلنينة
بكالوريو�ص يف ال�سريعة والقانون جامعة اأم درمان ال�سالمية
رئي�ص حمكمة ال�ستئناف ولية غرب دارفورد
۹
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(الإ�سدار الثاين)

يا الأمانة العامة للرابطة

ال�ستاذعبدالوا�سع يو�سف علي
المني العام للرابطة
جمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية

املهند�ص حممد حممد الطيب
المني العام امل�ساعد لل�سئون ال�سيا�سية والثقافية
اجلمهورية اليمينة

۱۰

ال�سيد ايقومي نكمجيكا
المني العام امل�ساعد لل�سئون القت�سادية والجتماعية
جمهورية نيجرييا الحتادية
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(الإ�سدار الثاين)

موفو المانة العامة

اأنور السعيبي
مجم

را ا�سا
ا�سبة

جان بو
مجم

اأمني العقيد
مهد�س كمبيوتر

را السبي
�سائ

رسوان عامر
مجم

يا�سمني الريا
�سكرتارية

عبدالفا املسباي
مجم

مر الب
�سكرتارية

مد السعفا
موف دما
۱۱
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(الإ�سدار الثاين)

اأنسطة عاليا الرابطة

يف اإطار �سعي الرابطة لتحقيق الأهداف التي و�سعتها لنف�سها منذ تاأ�سي�سها نفذت العديد من الأن�سطة والفعاليات
املختلفة ،وحر�ست من خاللها على مواكبة التغريات العاملية املت�سارعة وال�سهام الفاعل يف معاجلة كثري من الق�سايا
العالقة وو�سع الت�سورات الرامية اىل حت�سني م�ستوى التعاون القت�سادي وتعزيز حقوق الن�سان وال�سهام يف حل
النزاعات والبدء بخطوات التعاون الثقايف والربملاين بني الدول الع�ساء يف الرابطة واجلدول التايل يبني الن�ساطات
التي قامت بها الرابطة خالل الفرتة املا�سية بح�سب املجالت التي تهدف الرابطة من خاللها اىل اقامة التعاون
امل�ستدام بني افريقيا والعامل العربي.

جد يبني انسطة الرابطة ب�س املجال اللجان

املجال

اللجنة

موؤمترالرباط – املغرب 2002م
املوؤمترالتاأ�سي�سي �سنعاء -اليمن 2004
املوؤمتر الثاين �سنعاء – اليمن 2007م
املوؤمتر الثالث اخلرطوم – ال�سودان 200م
املوؤمتر الرابع الرباط – املغرب 2009م
املوؤمتر اخلام�ص ليبريفيل – اجلابون 2011م
املوؤمتر ال�ساد�ص – بوجمبورا –بوروندي 2012م
املوؤمتر ال�سابع  -البحرين-املنامة 2013م
املوؤمترالثامن-اثيوبيا-ادي�ص ابابا 2014م

املوؤمترات

اجتماعات روؤ�ساء املجال�ص

-

التعاون القت�سادي

اجتماعات غرف التجارة
وال�سناعة

 اجتماع كيب تاون – جنوب افريقيا 200م اجتماع املنامة – البحرين 2010م -اجتماع الرباط –املغرب 2012م

الدميقراطية وحقوق الن�سان
الثقافة
المن وال�سالم واحلكم الر�سيد

متكني املراأة

ال�سالم وحل املنازعات
التبادل الثقايف والربملاين
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الن�سطة

-

 ال�سيدات الربملانيات جلنة ال�سيدات الربملانيات - ال�سيدات الربملانياتال�سيدات الربملانياتجلنة ال�سيدات الربملانياتجلنة ال�سالم وحل النزاعات -
 اللقاءات الت�ساورية - تبادل الزيارات-

(الحتفال بالذكرى العا�سرة لتاأ�سي�ص الرابطة)

يوم الرابطة للدميقراطية وحقوق الن�سان �سنعاء – اليمن 2012م
يوم الرابطة للثقافة �سنعاء  -اليمن 2013
يوم الرابطة لتعزيز المن وال�سالم واحلكم الر�سيد  -اليمن 2014
الجتماع الأول :ابوجا – نيجرييا 2009م
الجتماع الثاين :اخلرطوم – ال�سودان 2010م
الجتماع الثالث :اخلرطوم – ال�سودان 2011م
الجتماع الرابع اخلرطوم-ال�سودان 2014م
الجتماع اخلام�ص ادي�ص ابابا-اثيوبيا2014م
اجتماع ابوجا – نيجرييا 2007م
اجتماع بوجمبورا -بوروندي 2009م
اجتماع ادي�ص ابابا -اثيوبيا 2013م
اللقاء الت�ساوري الول عمان-الأردن 2007م
اللقاء الت�ساوري الثاين نواك�سوط – موريتانيا 200م
اللقاء الت�ساوري الثالث ابوجا -نيجرييا 2009م
اللقاء الت�ساوري الرابع ادي�ص ابابا-اثيوبيا 2011م
اللقاء الت�ساوري اخلام�ص بوجمبورا-بوروندي2013م
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البا ال
 الام الأ�سا�سي لرابطة ال�س السيو السور
املجال�س املماثلة يف اريقيا العا العربي
متهيد:
اإن روؤ�ساء جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اإفريقيا و العامل العربي  ،املجتمعون يف الرباط يومي و7
يونيو 2002مم و الذين ميثلون املجال�ص التالية -:
 املجل�ص الوطني لالأقاليميف جنوب اأفريقيا.
 جمل�ص الأمة يفاجلمهورية اجلزائرية .
 جمل�ص ال�سيوخ يفجمهورية بوت�سوانا .
املجل�ص الفيدرايل يف جمهوريةاإثيوبيا الفدرالية الدميقراطية .
 جمل�ص ال�سيوخ يفجمهورية الغابون.
 جمل�ص الأعيان يفاململكة الأردنية الها�سمية.
 جمل�ص ال�سيوخ يفجمهورية لي�سوثو.
 جمل�ص امل�ست�سارينيف اململكة املغربية .
 جمل�ص ال�سيوخيف موريتانيا .
 املجل�ص الوطنييف ناميبيا.
 جمل�ص ال�سيوخ يفنيجرييا.

(الإ�سدار الثاين)

 جمل�ص ال�سيوخ يفمملكة �سوازيالند .
 جمل�ص ال�سورى يفاجلمهورية اليمنية .
فاإنهم:
ي�سجلون بارتياح انت�سار نظام الثنائية الربملانية يف اأفريقيا
والعامل العربي ورغبة العديد من الدول اعتماد هذا النظام يف
امل�ستقبل القريب.
واعون باأهمية تقا�سم القيم امل�سرتكة يف ميدان الدميقراطية
والو�سول اإىل حتقيق دولة القانون .
 حري�سون على اأن تقوم هذه املجال�ص بدور فاعل يف تقويةروابط التعاون بني الدول العربية والأفريقية يف نطاق احرتام
التنوع الثقايف و اأن تقوم باإ�سهام يف تقوية حوار املجال�ص الثانية
يف احلوار الدميقراطي .
 متطلعون اإىل تعزيز مكانة الدول العربية و الأفريقية يف�سياق التحولت املت�سارعة التي ي�سهدها العامل يف خمتلف
املجالت وم�سايرة منطق الوحدة والتكتل الذي بات يفر�سه
ت�ساعد وترية العوملة لتحقيق تعاون اأوثق .
 وحتدوهم الرغبة الأكيدة يف لعب دور اأكرث فاعلية وتاأثرييف م�سمار اجلهود الدولية الرامية اإىل الق�ساء على اأ�سباب
التوتر والعنف و امل�ساهمة يف ا�ستتباب الأمن و ال�سلم يف اإفريقيا
ومنطقة ال�سرق الأو�سط والعامل .
 متطلعون اإىل دعم اجلهود املبذولة ملحاربة الفقر و اجلوعوالق�ساء على التخلف بكل اأ�سكاله و تعزيز دور املراأة لتحقيق
التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة لكل ال�سعوب وهم يف هذا اليوم
ال�سابع من �سهر يونيو 2002م يعلنون تاأ�سي�ص رابطة جمال�ص
ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي
كما يقرون نظامها الأ�سا�سي على النحو التايل-:
 املادة الأوىل  :الع�سوية -:تعترب رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اأفريقيا والعامل العربي مفتوحة الع�سوية لكل املجال�ص (الغرف
الثانية) يف الدول العربية و الأفريقية التي تطلب الع�سوية
الكاملة يف الرابطة كما ترحب هذه الرابطة باملجال�ص املماثلة
وباملنظمات الربملانية للم�ساركة يف اأعمالها كع�سو مراقب .
 املادة الثانية  :الأهداف-:اإن رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اأفريقيا والعامل العربي ت�سع يف طليعة اهتماماتها دعم
الثنائية الربملانية وتقوية التعاون بني ال�سعوب اإقت�ساديا
و�سيا�سيا وثقافيا واأن تقوم بدعم اجلهود الربملانية العربية
والفريقيه والإ�سالمية والدولية ومواكبتها والإ�سهام يف
الأن�سطة الربملانية لالإحتاد الربملاين العربي والإفريقي و
الإ�سالمي والدويل واحلوارات املنبثقة عنها لتحقيق اأهدافها .
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 املادة الثالثة  :الأن�سطة الربملانية -:اإن رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اأفريقيا والعامل العربي ويف �سبيل خدمة الأغرا�ص التي اأن�سئت
من اأجلها لبد اأن تعمل على مايلي -:
 تنظم اإجتماعا� سنويا واحدا على الأقل  ،لأع�سائها يت�سلباملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك .
 القيام باإجناز درا�سات م�سرتكة  ،وتي�سري التعاون بني الإداراتالربملانية و تبادل التكوين واخلربات .
ولها اأن تقرر باقرتاح من اأحد اأع�سائها ،اإن�ساء جمموعة عمل موؤقتة
مكونة من روؤ�ساء املجال�ص اأوممثليهم للقيام بدرا�سة مو�سوع حمدد .
 املادة الرابعة  :اإقرار املو�سوعات -:تقرر الرابطة يف �ساأن الق�سايا املعرو�سة عليها بالتوافق واإذا
تعذر ذلك فباأغلبية ثلثي الأع�ساء .
 املادة اخلام�سة  :اجتماعات الرابطة -: )1تعقد الجتماعات ال�سنوية للرابطة يف اإحدى الدول الأع�ساء
ح�سب الرتتيب الأبجدي
واإذا تعذر ذلك فالدولة التي تليها ح�سب الرتتيب و اإذا تعذر
ذلك فيتم الجتماع يف الدولة التي تعر�ص ا�ست�سافتها له .
 )2اإىل حني اإنعقاد الجتماع التايل للرابطة يتوىل رئي�ص
املجل�ص امل�سيف مهمة التن�سيق بني خمتلف املجال�ص الأع�ساء .
 )3ميكن عقد اجتماع ا�ستثنائي بطلب من احد الروؤ�ساء بعد موافقة
ثلثي الأع�ساء و يتم هذا الجتماع يف مقر البلد �ساحب املبادرة .
 املادة ال�ساد�سة  :جدول الأعمال -: )1التفاق على جدول اأعمال الرابطة باقرتاح من البلد امل�سيف .
 )2اإن تاريخ و جدول اأعمال الجتماع العادي للرابطة يتم اأبالغة
للمجال�ص الأع�ساء قبل �سهرين من الجتماع .
 )3يبل تاريخ و جدول اأعمال الجتماع ال�ستثنائي اإىل الدول
الأع�ساء قبل �سهر من انعقاد الجتماع .
 )4تعمم وثائق العمل يف كلتا احلالتني قبل اأ�سبوعني من انعقاد
الجتماع اأخذا بعني العتبار القرتاحات املقدمة من طرف الروؤ�ساء .
 املادة ال�سابعة  :خال�سات الجتماعات -:يتكون مكتب املوؤمتر من رئي�ص جمل�ص البلد امل�سيف وع�سوية
الرئي�ص ال�سابق والرئي�ص املقبل و �سكرتارية الرابطة ويتم اإعداد
ملخ�ص الجتماعات واملناق�سات من قبل �سكرتارية الرابطة و
يتم اإبالغه للمجال�ص الأع�ساء يف الرابطة .
 املادة الثامنة  :لغات الجتماع -:تعترب العربية والفرن�سية والإجنليزية لغات الرابطة و يقوم
املجل�ص امل�سيف بتاأمني الرتجمة الفورية من واإىل هذه اللغات .
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 املادة التا�سعة  :التعديالت -: ميكن تعديل هذا النظام باقرتاح من اأحد روؤ�ساء املجال�صالأع�ساء  ،ويعر�ص اقرتاح التعديل على الجتماع املقبل للرابطة
ق�سد اإقراراه بالتوافق واإذا تعذر ذلك فباأغلبية الثلثني.

 يبل كل اإقرتاح تعديل من قبل رئي�ص الرابطة فور التو�سل بهاإىل كافة املجال�ص الأع�ساء .
 بيان مهام الرابطة
لقد عرب روؤ�ساء جمال�ص ال�سيوخ و ال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اإفريقيا والعامل العربي اثناء الجتماع الذي انعقد يف العا�سمة
املغربية الرباط يف الفرتة من  7-يونيو  2002عربوا عن
اإرتياحهم لنت�سار نظام الربملانية الثنائية( النظام الربملاين
ذو املجل�سني الت�سريعيني) يف اإفريقيا والعامل العربي ورغبة
العديد من الدول يف تبني هذا النظام يف امل�ستقبل القريب.
 ادرك ال�سادة امل�ساركون يف الجتماع اأهمية تبادل القيمامل�سرتكة اخلا�سة بالدميقراطية و�سيادة القانون
كما ابدوا حما�سة كبرية و رغبة قوية يف ان تقوم الغرفالت�سريعية العليا التي يرتاأ�سها كوكبة من رجال الدولة بلعب
دور فعا ًل يف تعزيز التعاون بني الدول العربية والإفريقية يف
خمتلف املجالت الإن�سانية من خالل امل�ساعي احلميدة لكل
دولة على حدة .
كما عقدوا العزم على تاأ�سي�ص منظمة اقليمية قويةقادرة على م�ساعدة املجال�ص الت�سريعية على الوفاء بالتزاماتها
واملتعلقة بتعزيز املمار�سة الدميقراطية .
يتطلع ال�سادة امل�ساركون لتعزيز مكانة الد ول الإفريقيةوالعربية فيما يتعلق بالتحولت املت�سارعة التي ي�سهدها العامل
يف خمتلف املجالت وال�ستجابة ملنطق الوحدة والندماج الذي
ميليه اليقاع املت�سارع ملوجة العوملة.
عرب امل�ساركون عن رغبتهم القوية يف لعب دور اأكرث فعالية يفاجلهود الدولية الرامية اىل ازالة جميع اأ�سباب التوتر والعنف
وامل�ساهمة يف حتقيق الأمن وال�سالم يف اإفريقيا و العامل العربي
والعامل برمته متطلعني لدعم وتعزيز اجلهود الهادفة اىل
حماربة الفقر و املجاعة و التخلف بكل �سوره وتعزيز دور املراأة
يف حتقيق التقدم والتنمية ملا فيه خري الب�سرية جمعاء.
ومن خالل هذا البيان ال�سادر يف يوم 2002 7فقد اتفق
احلا�سرون على تاأ�سي�ص كيان اطلق عليه رابطة جمال�ص
ال�سيوخ و ال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي
 تاأ�سي�س الرابطة
اجتمع روؤ�ساء جمال�ص ال�سيوخ و ال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اإفريقيا
والعامل العربي يف �سنعاء عا�سمة اجلمهورية اليمنية يف الفرتة من
 27-25ابريل  2004و تب نوا بالإجماع قرار تاأ�سي�ص رابطة جمال�ص
ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي.
 اهدا الرابطة
لقد ر�سمت الرابطة لنف�سها الأهداف التالية :
اأ -ت�سجيع ودعم و تعزيز اأنظمة املجال�ص الربملانية املكونة من غرفتني
ت�سريعيتني داخل وخارج الدول الإفريقية والعربية .
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ب -ت�سجيع و تعزيز التعاون يف املجالت القت�سادية وال�سيا�سية
والجتماعية والثقافية بني الدول الإفريقية والعربية و العامل برمته.
ت -تنظيم اجتماعات و نقا�سات دورية لع�ساء جمال�ص ال�سيوخ
وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي .وكذلك
تبني فعاليات م�سرتكة لت�سهيل التعاون وتبادل اخلربات.
ث -تنظيم جهود جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
املنتديات واملنظمات الإقليمية و الدولية .
ج -امل�ساهمة يف الفعاليات الربملانية العربية والإفريقية وكذا
الن�ساطات اخلا�سة بالحتادات الدولية ا�سافة اىل امل�ساركة
الفاعلة يف النقا�سات املتعلقة بتلك الفعاليات.
ح -الت�ساور حول الق�سايا املتعلقة بامل�سالح امل�سرتكة على
ال�سعيدين املحلي والدويل و اتخاذ التو�سيات الالزمة ب�ساأنها
وتبني القرارات العملية املتعلقة بتلك الق�سايا.
خ -تكري�ص امل�ساركة يف احلوارات الهادفة اإىل تعميق املفاهيم
واملبادئ والقيم الدميقراطية
د -تعزيز امل�ساركة يف احلوارات الهادفة اإىل ت�سجيع وحماية دور
منظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.
ذ -بناء ج�سر هام م للتوا�سل والتعاون بني اإفريقيا والعامل
العربي لتمكني املنطقة من ا�ستغالل مواردها وامكاناتها
وال�ستفادة من النزعة الدولية العاملية نحو التكتالت الإقليمية.
اأمني عام الرابطة
سعا امهورية اليمية
الأ م مايو 

 الام الدالي للرابطة
مادة ( :)1ي�سمى هذا النظام ( النظام الداخلي لرابطة جمال�ص
ال�سيوخ وال�سورى املجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي ) .
مادة ( : )2تكون لالألفا والعبارات التالية املعاين املبينه
بجانب كل منها:
الرابطة  :رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اأفريقيا والعامل العربي .
املجل�ص  :جمل�ص الرابطة .
املوؤمتر  :املوؤمتر العام للرابطة .
رئي�ص الرابطة  :رئي�ص جمل�ص الرابطة .
الأمني العام  :الأمني العام للرابطة .
الأمانة العامة  :الأمانة العامة للرابطة .
املقر  :مقر الأمانة العامة .
الأهدا الكويا
مادة ( : )3تعمل الرابطة على تنفيذ اأحكام نظامها الأ�سا�سي
 ،وتهدف اإىل حتقيق الأغرا�ص التالية --:دعم الثنائية
الربملانية وتقوية التعاون بني ال�سعوب يف خمتلف املجالت.

(الإ�سدار الثاين)

دعم اجلهود الربملانية العربية والأفريقية والإ�سالميةوالدولية ومواكبتها.
تعزيز اللقاءات واحلوار بني جمال�ص ال�سيوخ وال�سورىواملجال�ص املماثلة وفيما بني اأع�سائها يف �سبيل العمل الفاعل
امل�سرتك وتن�سيق التعاون وتبادل اخلربات.
تن�سيق جهود جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يفاملوؤمترات واملنظمات الإقليمية والدولية
الإ�سهام يف الأن�سطة الربملانية لالحتادات الربملانية العربيةوالأفريقية والدولية واحلوارات املنبثقة عنها - .النظر يف
امل�سائل ذات الهتمام امل�سرتك يف النطاق الإقليمي والدويل
لتخاذ التو�سيات والقرارات املنا�سبة ب�ساأنها .
الهتمام بتعميق املفاهيم والقيم الدميقراطيةورعاية منظمات املجتمع املدين وحماية حقوق ا لإن�سان .
مادة ( :)4تتاألف الرابطة من املجال�ص الأع�ساء يف الرابطة .
مادة ( )5تتكون للرابطة من الأجهزة التالية -:
اأ-املوؤمتر .
ب-جمل�ص الرابطة .
ج-الأمانة العامة .
املوؤمتر
مادة (:)
يتوىل املوؤمتر النظر يف الق�سايا التي تعر�ص عليه يف نطاقالأهداف املبينة يف املادة الثالثة وت�سدر ب�ساأنها التو�سيات
والقرارات بالتوافق  ،واإذا تعذر ذلك فباأغلبية ثلثي الأع�ساء
احلا�سرين .
كما يتوىل املوؤمتر الخت�سا�ص بالنظر يف تعديل النظامالأ�سا�سي وامل�سادقة عليه وفقاً لالإجراءات التي حتددها املادة
( )9من النظام الأ�سا�سي للرابطة.
يتوىل املوؤمتر بناءاً على اقرتاح مكتب املوؤمتر ت�سكيل جلان منبني اأع�سائه ت�ساعده يف ت�سيري اأعماله  ،وهو الذي يحدد عددها
واخت�سا�سها.
مادة( :)7يعقد املوؤمتر يف املوعد واملكان اللذين يحددهما املجل�ص
كلما راأى ذلك منا�سباً للنظر يف املو�سوعات التي يقرتحها وتكون
اجتماعاته قانونية بح�سور ثلثي الأع�ساء .
مادة ( :)يتكون املوؤمتر من وفود ت�سميها املجال�ص الأع�ساء ،
وتكون رئا�سة املوؤمتر للدولة امل�سيفة .
مادة ( :)9يعمل مكتب املوؤمتر على ت�سهيل اأعمال املوؤمتر
ومتابعة تنفيذ ما ي�سند اإليه من مهام .
مادة( :)10على كل وفد اإبال جمل�سة قرارات وتو�سيات املوؤمتر .
جمل�ص الرابطة
مادة(:)11
اأ-يتاألف جمل�ص الرابطة من ع�سوين عن كل جمل�ص ي�سميهما
قبل موعد انعقاد املجل�ص  ،ويجوز لكل جمل�ص اأن يوفد اأع�ساء
اآخرين ل يزيد عددهم على ثالثة كمراقبني.
ب-تكون رئا�سة املجل�ص بالتناوب �سنوياً وفق الرتتيب الهجائي
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الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

لأ�سماء الدول امل�ساركة  ،ويجوز للمجل�ص املعني اأن يتنازل
للمجل�ص الذي يليه يف الرتتيب.
ج-يجوز متديد رئا�سة املجل�ص ملدة ثانية بناء على طلب من
جمل�ص اأو اأكرث وموافقة اأغلبية ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.
د-يكون لكل جمل�ص �سوت واحد.
مادة(:)12يتوىل جمل�ص الرابطة ما يلي -:
اأ-و�سع وتعديل الأنظمة الداخلية واملالية والإدارية وغريها
مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين.
ب-و�سع جدول اأعمال املوؤمتر وتوجيه الدعوة لنعقاده وتعيني
مكان النعقاد وموعده.
ج-تلقى املقرتحات ودرا�ستها والبت فيها وعر�ص ما يراه مهماً
منها على املوؤمتر اأو اإحالتها اإىل اإحدى اللجان املتخ�س�سة
للمزيد من الدرا�سة .
د-النظر يف الطلبات التي تقدم لالإن�سمام اإىل الرابطة والبت
فيها.
هـ-ت�سكيل جلان من بني اأع�سائه ت�ساعده يف ت�سيري اأعماله ،
وهو الذي يحدد عددها واخت�سا�ساتها.
و-درا�سة واإقرار م�سروع موازنة الرابطة ال�سنوية ومراجعة
ح�سابات ال�سنة املا�سية والت�سديق عليها.
ز-تعيني الأمني العام للرابطة .
ح-تعيني مراجع ح�سابات قانوين وحتديد اإتعابه.
ط-النظر يف التقرير ال�سنوي لالأمني العام.
ي-القيام باملهام التي يكلفه بها املوؤمتر.
وللمجل�ص ب�سفة عامة اإتخاذ كافة الإجراءات التي من �ساأنهاحتقيق اأهداف الرابطة .

۱٦

مادة ( :)15تعيني المني العام وم�ساعديه
يعني املجل�ص الأمني العام للرابطة والمينني العامني
امل�ساعدين باأغلبية ثلثي الأع�ساء احلا�سرين بناءاً على
تر�سيح اأحد املجال�ص وتزكية جمل�ص اآخر  ،ويكون تعيني
الأمني العام والمناء امل�ساعدين من بني الأ�سخا�ص ذوي
اخلربة يف ال�سئون الربملانية امل�سهود لهم بالكفاءة العلمية
والإدارية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ،
ويحدد املجل�ص مرتباتهم وخم�س�ساتهم .
ب-يكون لالأمني العام م�ساعدان اثنان اأحدهما عن
البلدان العربية والآخر عن البلدان الأفريقية  ،ويحدد
املجل�ص بناءاً على اقرتاح الأمني العام العدد الكايف من
املديرين واملوظفني  ،على اأن يراعى عند اختيارهم اخلربة
ومتثيل الدول الأع�ساء .
ج-يقوم الأمني العام بتعيني املوظفني الإداريني الالزمني
لت�سيري اأعمال الرابطة يف حدود املوازنة املعتمدة من
املجل�ص واملالك الوظيفي لالأمانة العامة .
مادة (:)1التقارير ال�سنوية اخلا�سة بالرابطة
يعد الأمني العام تقريراً �سنوياً يعر�ص فيه ن�ساط الرابطة
بهيئاتها ومنجزاتها والتطورات املت�سلة ب�سئون املجال�ص
الأع�ساء يف �سوء تقارير املجال�ص املرفوعة قبل انعقاد
املجل�ص ب�سهرين على الأقل .
وير�سل الأمني العام هذا التقرير اإىل املجال�ص الأع�ساء
يف الرابطة قبل اجتماع املجل�ص مبدة ل تقل عن ال�سهر
 ،ويكون هذا التقرير ا�سا�ساً ملناق�سة عامة تبداأ بها اأعمال
املجل�ص .

مادة (:)13

مادة (:)17اخت�سا�سات �سكرتارية الرابطة(المانة العامة)

اأ -يجتمع املجل�ص مرة يف ال�سنة على الأقل ويكون عقده بالتناوب
يف اإحدى الدول الأع�ساء ح�سب الرتتيب الهجائي ما مل يقرر
املجل�ص غري ذلك.
ب-كذلك يدعو رئي�ص املجل�ص روؤ�ساء املجال�ص الأع�ساء اأو من
ينيبهم لالجتماع يف مقر الأمانة العامة يف الن�سف الثاين
من كل عام  ،وذلك من اأجل تهيئة املو�سوعات وتن�سيق مواقف
الوفود يف املوؤمترات واملنتديات الدولية .
ج-يجوز لرئي�ص املجل�ص اأن يدعو املجل�ص اإىل جل�سة ا�ستثنائية
اإذا راأى لزوماً لذلك اأو بناءاً على طلب من اأحد روؤ�ساء املجال�ص
 ،وذلك بعد موافقة الأغلبية املطلقة .
مادة (:)14المانة العامة
اأ -يكون للرابطة اأمانة عامة مقرها ( العا�سمة �سنعاء )

تتوىل الأمانة العامة للرابطة الأعمال التالية:
اأ -تنظيم وت�سيري الإت�سال الدائم بني املجال�ص وبني
الرابطة وغريها من الهيئات واملنظمات الدولية .
ب-اإعداد املو�سوعات التي تعر�ص على جمل�ص الرابطة
وموؤمتراته واإعداد الوثائق والتقارير الالزمة لذلك  ،مع
تنظيم املحا�سر وامل�سابط واملرا�سالت
ج-حف الوثائق وفهر�ستها وتكوين قاعدة معلومات عن
املجال�ص الأع�ساء يتم حتديثها دورياً باملعلومات التي ترد
من خمتلف املجال�ص .
د-ال�سئون املالية والأدارية للرابطة بهيئاتها .
هـ-اإبال القرارات والتو�سيات التي يتخذها املوؤمتر اأو
املجل�ص اإىل املجال�ص الأع�ساء .

الرابطة  الرية الاا
اللجان
مادة( :)1ي�سكل املجل�ص من بني اأع�سائه اللجان التالية -:
اللجنة القانونية .جلنة ال�سئون ال�سيا�سية والعالقات الربملانية .جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية والجتماعية .كما يجوز ت�سكيل جلان موؤقتة ملو�سوع حمدد.مادة (:)19اجما اللجان
اأ-تنتخب كل جلنة يف اأول اجتماع لها رئي�ساً ومقرراً من
بني اأع�سائها .
ب-يكون اجتماع اللجان قانونياً بح�سور ن�سف اأع�سائها
على الأقل ،وتتخذ القرارات باأكرثية احلا�سرين.
ج-جتتمع اللجان امل�سار األيها �سابقاً حينما ينعقد املجل�ص .
د-جتتمع اللجان كذلك بناءاً على دعوة من رئي�ص املجل�ص
 ،وتعقد اجتماعاتها يف مقر الأمانة العامة .

(الإ�سدار الثاين)

البا الاالجماعني الأي
ملجل�س الرابطة

 ا�سساة لكة البري لفعاليا املجل�س
الام للرابطة املور ال�سابع
بدعوة كرمية من مملكة البحرين ممثلة مبعايل الأ�ستاذ 
علي بن �سالح ال�سالح رئي�ص جمل�ص ال�سورى عقدت اجتماعات
املجل�ص الثامن واملوؤمتر ال�سابع لرابطه جمال�ص ال�سيوخ
وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي يف مدينه
املنامة عا�سمة مملكة البحرين يف الفرتة  2ـ  29مايو 2013م
.وبح�سور روؤو�ساء املجال�ص وروؤ�ساء الوفود امل�ساركة واأع�ساء
الوفود من املجال�ص الأع�ساء يف الرابطة وبح�سور ممثلني عن

مادة(:)20الوثائ
حتال املقرتحات والتقارير وغريها من الوثائق من قبل
رئي�ص املجل�ص اإىل روؤ�ساء اللجان عرب الأمني العام  ،وتقدم
اللجان نتائج مداولتها اإىل رئي�ص املجل�ص عن طريق
الأمانة العامة التي تتوىل عر�سها على املجل�ص .
مادة(:)21ميانية الرابطة
ت�ساهم املجال�ص الأع�ساء يف موازنة الرابطة وفقاً للقواعد
التي يقررها املجل�ص وبالن�سب التي يحددها اأو ما يقرره
من تعديالت.
مادة( :)22ال�سة املالية
يكون للرابطة ميزانية �سنوية تبداأ من الأول من �سهر يناير من
كل عام وتنتهي يف الواحد والثالثني من دي�سمرب من نف�ص العام .
مادة(:)23تعدي الام
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من املجل�ص يتخذه باأغلبية ثلثي
اأع�سائه وذلك بناءاً على اقرتاح خطي من اأحد املجال�ص مع
تزكية جمل�ص اأخر ويجب اأن يقدم املقرتح قبل انعقاد املوؤمتر
بثالثة اأ�سهر .
مادة(:)24تطبي الام
تطبق اأحكام النظام الأ�سا�سي للرابطة فيما مل يرد به ن�ص يف هذا
النظام وخا�سة ما يتعلق بجدول الأعمال وطرق املداولة والت�سويت .
مادة(:)25سسية الرابطة
للرابطة �سخ�سية اإعبتاريه ميثلها رئي�ص املجل�ص .

الحتاد الربملاين العربي والربملان العربي
وقد افتتحت اأعمال جمل�ص الرابطة يوم الثالثاء املوافق201352م بح�سور عدد كبري من ال�سخ�سيات احلكومية
والربملانية ورجال ال�سحافة والعالم وممثلو ال�سلك
الدبلوما�سي العربي والأجنبي املعتمد يف مملكة البحرين وقد
افتتح الجتماع معايل الأ�ستاذعلي بن �سالح ال�سالح رئي�ص
جمل�ص ال�سورى يف مملكة البحرين رئي�ص الرابطه للدوره
القادمة بكلمة ا�ستهلها بنقل حتيات ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللكحمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد و�ساحب ال�سمو
امللكي ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء و�ساحب
ال�سمو امللكي ويل العهد النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء
الأمري �سلمان بن حمد بن عي�سى اآل خليفة ومتنياتهم بنجاح
هذا الجتماع  .كما تطرقت الكلمة اإىل الدللت الهامة التي
يحملها هذا الجتماع الذي يهدف اإىل اأقامة ال�سراكة والتعاون
وتعزيز التفاهم وامل�سالح امل�سرتكة لدول اأفريقيا والعامل
العربي كما ركزت الكلمة على اأهمية الأمن وال�سالم وال�ستقرار
لتحقيق الأهداف التي ت�سعى الرابطة لتحقيقها ويف طليعتها
دعم جهود التنمية والتطور القت�سادي  .ومن هذا املنطلق
فاإن جتربة البحرين قد اأثبتت اأن باإمكان املنظومات الإقليمية
اأن ت�ساعد على �سون الأمن والأ�ستقرار واحلد من التدخالت
الهادفة اإىل زعزعه اأمن وا�ستقرار الدول وعليه فاإن الرابطة
ت�ستطيع اي�سا اأن تلعب دوراً مهما يف املحافظة على الأمن
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(الإ�سدار الثاين)

وا�ستقرار الدول الأع�ساء فيها بعد ذلك األقى رئي�ص الرابطة
للدورة املن�سرمة معايل ال�سيدجربيل نتي�سيزرانا رئي�ص
جمل�ص ال�سيوخ يف جمهورية بورندي كلمة اأ�سار فيها اإىل اأهمية
ما اجنزته الرابطة يف الفرته املن�سرمة من عمرها الق�سري
حني �سعت اإىل ترجمة الأهداف واملبادئ والقيم التي اأن�ساأت من
اأجلها باأق�سى قدر من الكفاءه والأجناز وحثت الكلمة الدول
الأع�ساء على دعم ان�سطة الرابطه وتعزيز دورها لت�سبح ج�سراً
متيناً لتقوية اأوا�سر التعاون القت�سادي والتنموي والعمل
امل�سرتك بني بلدان اأفريقيا والعامل العربي .

ة اللوائ الارية

كما ا�ستمع املجل�ص اإىل التقرير املقدم من اأمني عام الرابطة
الأ�ستاذعبد الوا�سع يو�سف علي الذي ت�سمن الأن�سطة
والجنازات التي قامت بها الأمانة العامة خالل العام املن�سرم
2012م وحتى انعقاد الدوره الثامنة للمجل�ص كما ت�سمن
التقرير روؤية الأمانه العامه ومقرتحاتها لأن�سطه الرابطة
واأمانتها العامة خالل ال�سنه القادمة .
كما ت�سمن تقرير الأمني العام جملة من املو�سوعات التي تهدف
اإىل تفعيل دور الرابطة يف �سعيها اإىل خدمة الأهداف واملبادئ
النبيلة التي تاأ�س�ست من اأجلها ويف طليعتها تعزيز التعاون بني
�سعوب اأفريقيا والعامل العربي على خمتلف ال�سعد القت�سادية
والجتماعية وال�سيا�سية وعلى اعتبار اأن هذه املنظمة هي
الفريدة من نوعها على هذا امل�ستوى الرفيع والتي ت�سم يف
اإطارها موؤ�س�سات ت�سريعية هامة تعمل معاً لتحقيق تطلعات
�سعوبها يف النهو�ص الثقايف القت�سادية والجتماعي .

وعلى اأن تقدم هذه اللجان تقريرها للمجل�ص وبعد انتهاء
اجلل�سة ال�سباحية اأقام ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص جمل�ص الوزراء يف مملكة
البحرين حفل ا�ستقبال كبري يف فندق ريتزكارلتون املنامة
على �سرف وفود الرابطة امل�ساركة يف هذا الجتماع وقد ح�سر
هذا احلفل كبار امل�سوؤولني يف احلكومة البحرينية ويف جمل�سي
النواب وال�سورى

وقد �سكل املجل�ص ثالث جلان لدرا�سة تقرير الأمني العام ومناق�سة
املو�سوعات واملقرتحات التي ت�سمنها وما ميكن الأخذ بها يف اإطار
اأن�سطة الرابطة والأمانة العامة ملا تبقى من العام 2013م وحتى اجتماع
جمل�ص الرابطة وموؤمترها القادم يف العام 2014م  .وتلك اللجان هي
ة الربام

كما اتيحت للوفود امل�ساركة فر�سه للجلو�ص مع �سمو الأمري
خليفة بن �سلمان رئي�ص الوزراء وا�ستعرا�ص الكثري من الق�سايا
العامة التي تهم العاملني العربي والأفريقي والتي يتوجب على
الرابطة الرتكيز عليها .

ة املالية

ويف يوم الأربعاء 2013529م عقد موؤمتر الرابطة اجتماعه
ال�سابع بح�سور روؤو�ساء واأع�ساء الوفود امل�ساركة حيث ا�ستمع
املوؤمتر اإىل ما تو�سلت اليه اللجان الثالث امل�سكلة لدرا�سة
تقرير الأمني العام وبعد املداولت يف املو�سوعات املرفوعه اأقر
املوؤمتر اعتماد تقارير اللجان واملوافقة على امليزانيه اخلا�سة
بالأمانة العامة للعام 2013م كما وافق املوؤمتر على ما تقدمت
بها جلنتي الربامج وال�سوؤون الأدارية من مقرتحات كما اقر
املوؤمتر ت�سكيل جلنة للبيان اخلتامي .
بعد ذلك وا�سل املوؤمتر جل�ساته حيث ا�ستمع اإىل كلمات روؤو�ساء
الوفود التي عك�ست يف جمملها حر�ص الدول الأع�ساء على
تطوير عمل الرابطة وتفعيل دورها ومبا ميكنها من النهو�ص
باملبادئ والأهداف التي اأن�ساأت من اأجلها

۱۸

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

مقطفا م كلما الوو املساركة 

  معايل ال�سيد  جربي ني�سيرانا رئي�س ل�س
السيو يف جمهورية بورند رئي�س الرابطة للدر
املسرمه .
" وكما تعلمون  ،تتاألف رابطتنا من تكتلني رئي�سيني هما العامل
العربي واأفريقيا  ،وقد مت تاأ�سي�سها يف عام 2002م وحددت
الأهداف املن�سودة منها والتي ت�سمل تعزيز التعاون القت�سادي
وت�سجيع نظام الثنائية الربملانية  ،وتطوير العمل امل�سرتك يف
املجالت ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والثقافية  ،ف�سال
عن التن�سيق بني املنطقتني للتغلب على جميع العقبات املت�سلة
بال�ستقرار والتنمية والتخل�ص من اأ�سباب التوتر والنزاعات "

-3معايل الفري الأ رك  اأم امد مو�س رئي�س
ل�س الوليا يف جمهورية ال�سوان .
" اأحيي جمعكم الكرمي واأت�سرف اأن اأكون ح�سوراً بينكم
اليوم يف مملكة البحرين ال�سقيقة يف رحاب هذه املدنية
اخلالبة ال�ساحرة املنامة ونحن ن�ستهل خامتة اأعمال ملتقانا
ال�سابع للرابطة نتفاكر ونت�ساور من اأجل معاجلة ق�سايانا
الداخلية التي تهم عاملنا العربي والأفريقي جتويداً لالأداء
وحتقيقاً لالأمن ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف لنفتح اأطراً
جديدة للتوا�سل بني اأجهزتنا الت�سريعية والتنفيذية وتعزيز
لغة احلوار بني جميع مكونات املجتمع املدين وحكومات
البلدان لننعم بالأمن وال�ستقرار يف كافة اأرجاء املنطقة باإذن
اهلل  .واإننا اإذ نتطلع اإىل حتقيق كل هذه الأهداف كان ل بد
لنا اأن ن�ست�سحب كل امل�سوؤوليات التي تقع على عاتقنا نحن
كمجال�ص ت�سريعية الداعمة للتنمية القت�سادية للدول وتفعيل
ال�سراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص وتعزيز دور
وم�ساركة املراأة وانخراطها يف برامج التنمية واحلياة ال�سيا�سية
والجتماعية " .

 -2معايل السي الدكور  عبد ا ب مد ب
ابراهيم ا السي رئي�س ل�س السور يف اململكة
العربية ال�سعوية .
" اإن ما حتقق من اإجنازات خالل الدورات ال�سابقة من عمر
الرابطة اأ�سبح عالمة م�سيئة على العاملني العربي والأفريقي
 ،ومل يتم هذا اإل بتوفيق من اهلل عز وجل وثم باجلهود التي
تكاتفنا جميعاً لبذلها  ،وا�سعني م�سلحة �سعوبنا فيما اتخذناه من
خطوات طيبة يف العديد من املجالت  ،واإن ما مت ما كان ليتحقق
لو ل اإمياننا العميق ب�سمو اأهدافنا ومتانة مايجمعنا من روابط
م�سرتكة  ،واإننا لنتطلع ملزيد من الفاعلية لن�سل اإىل اأهدافنا
املن�سودة قو ًل وعم ً
ال يف م�سائل الت�سريع وال�سيا�سة والقت�ساد
والأمن وغريها  ،واإن الرابطة مدعوة اليوم اأكرث من اأي وقت
م�سى اإىل تبني نظرة متقاربة اإزاء املخاطر امل�سرتكة  ،وامل�سي
قدماً نحو مزيد من العمل امل�سرتك الذي يحقق تطلعات �سعوبنا
اإىل تنمية م�ستدامة تت�سم بال�ستقرار والرخاء والأمن والأمان "

-4معايل ال�سيد  كا�سا تيكلربهان رئي�س املجل�س
الفيدرايل الأثيوبي يف جمهورية اأثيوبيا الفيدرالية .
" ي�سهد التاريخ اأن بلدنا اأثيوبيا مل تكن واحدة من اأقدم
الدول يف القارة الأفريقية فح�سب بكل كانت متثل مهداً
للح�سارات العاملية ومهبطاً للديانات ال�سماوية  .لقد تبنت
اثيوبيا اليوم نظام حكم فيدرايل دميقراطي مبجد هذه القيم
الثقافية والتاريخية املتنوعة باإعتبارها متثل م�سدراً لقوتنا
وج�سراً لعالقاتنا الأزلية مع جرياننا وبقية دول العامل "

۱۹

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

تتالءم وتلك التحديات  ،وبف�سل من اهلل وحكمة قادتنا
ا�ستطاعت منظومتنا اخلليجية اأن حتد من هذه التدخالت ،
وهو ما جعلنا ندرك اأهمية الدور الذي ت�ستطيع اأن متار�سه
املنظومات الإقليمية للت�سدي لأي توترات اأو مهددات لأمن
وا�ستقرار الدول املن�سوية حتتها "

- 5معايل الدكور  اأمد همي رئي�س ل�س السور يف
جمهورية مسر العربية .
" ويف هذا ال�سدد اأقرتح على معاليكم اإطاراً اأو�سع ي�سمل
مقرتحات حمدده يف هذا ال�ساأن يف مقدمتها املبادرة بفتح
قنوات ات�سال جديده مع عدد من جمال�ص ال�سورى وجمال�ص
ال�سيوخ وجمال�ص امل�ست�سارين املوازية يف دول قارتي اآ�سيا
واأمريكا الالتينية ل�سمها كاأع�ساء يف الرابطة مع ال�سعى
ل�سم جمال�ص مماثلة من دول اأوروبا ال�سرقية والو�سطى ممن
تتماثل اأو�ساعاها مع ظروف واأو�ساع منطقتنا وتت�سارك معنا يف
حتديات التحول ومنط ق�سايا التنمية بهدف تعزيز ال�سراكات
وتعظيم القوا�سم امل�سركة وح�سد وتعبئة اإمكانياتنا التكاملية
للت�سدي ملا نواجهه من م�سكالت واأزمات مت�سابهة "

-7معايل ال�سيد  مد نواسر نائ رئي�س ل�س الأمة
يف جمهورية اائر الدميقراطية السعبية .
" اإن رابطتنا املوقرة  ،مبا ت�سمه من �سمل الربملانيني
الأفارقة والعرب ،مع كل ما يجمع �سعوب هاتني املنطقتني
من تاريخ م�سرف �سد قوى الظلم وال�ستعمار  ،وامتداد
ح�ساري عريق  ،وما تزخر به من اإمكانات ب�سرية هائلة وموارد
طبيعة متنوعة  ،جلديرة باأن تتبواأ مكانه رفيعة بني الحتادات
الربملانية الإقليمية والدولية  ،واأن يحظى اأع�ساءها مبمار�سة
دبلوما�سية برملانية يف اإطار دميقراطية حقه  ،و�سراكة فاعلة
 ،ل �سيما يف ظل التحديات الكربى التي ي�سهدها العامل ،
والتحديات الأكرب التي تواجه املنطقتني العربية والأفريقية "

 -معايل ال�سيد  علي ب سال السال رئي�س ل�س
السور يف لكة البري. 

۲۰

" اإن حتقيق الأمن وال�سالم وال�ستقرار يف اأفريقيا
والوطن العربي  ،اأحد املحاور الهامة التي نلتقي حولها
ـ اإن مل يكن على راأ�سها ـ فهي مطلب ملح لكافة اأبناء
اأمتينا العربية والإفريقية  ،ونحن يف مملكة البحرين نويل
هذا املو�سوع عظيم الهتمام  ،ون�سعى جاهدين مع اأ�سقائنا
واأ�سدقائنا لتحقيق الأمن وال�ستقرار ودعم ال�سالم يف
املنطقة  ،خا�سة يف ظل ما نعانيه واأ�سقائنا يف دول جمل�ص
التعاون لدول اخلليج العربية من تهديدات م�ستمرة لطاملا
�سعت لزعزعة اأمننا وا�ستقرارنا والنيل من مكت�سباتنا
الوطنية  ،مبا حتم علينا ا�ستحداث ال�سرتاتيجيات التي

-معايل الأ�سا  عبد ا سال البار نائ رئي�س
ل�س السور يف امهورية اليمية .
" وها نحن جميعاً بتوافدنا على هذا البلد العزيز من
خمتلف دول الرابطة ويف اأكرب واأهم جتمع عربي اأفريقي
 ،نوؤكد على خ�سو�سية مملكة البحرين التي حباها اهلل
بها  .كما اإن احل�سور املميز لالأخوة والأ�سدقاء يف هذا
البلد الرائع يوؤكد اي�ساً اأن الرابطة " اأ�سيكا " قد اأ�سحت

الرابطة  الرية الاا
اأكرث تعبرياً على مدى اأهمية العمل العربي والأفريقي يف
ظرف يتطلب اإر�ساء العديد من عنا�سر التاأثري يف الف�ساء
الإقليمي الذي متثلة  ،ملواجهة التحديات والتهديدات التي
تواجه منطقتانا العربية والأفريقية "

 -9معايل الأ�سا  عي�س ربيع الكوار نائ رئي�س
ل�س السور يف لة طر.
" مما ل �سك فيه اأن اأف�سل ال�سبل واجنحها من اأجل
اإحالل الأمن وال�سالم تكمن يف احرتام قواعد القانون
الدويل  ،واملواثيق والأعراف الدولية  ،والحرتام املتبادل
 ،وبناء الثقة واعتماد مبداأ احلوار  ،واإتباع الو�سائل ال�سلمية
بالإ�سافة اإىل اأن عاملنا املعا�سر الذي ما فتاأ يزداد تداخ ً
ال
وت�سابكاً يف حاجة اأكرث من اأي وقت م�سى اإىل بناء اجل�سور
بني جميع الثقافات  ،واإىل نبذ العنف  ،واإىل اأحداث املزيد من
التقارب والتفاهم وتعزيز اجلهود الرامية اإىل تعميق اأوا�سر
وروابط التعاون والإخاء بني ال�سعوب  ،وحف كرامة الإن�سان "

(الإ�سدار الثاين)

قناعة را�سخة باأنهم م�سئولون بدرجة كبرية عن توفري
حلول لتلك امل�ساكل  .وبناء ً عليه فاإن ينبغي متكني ال�سباب
والن�ساء من امل�ساركة يف حل امل�ساكل التي توؤرق املجتمعات
الب�سرية "

-11معايل ال�سيد  عبد الأمد نجي نائ رئي�س
كلة الألبية يف ل�س السيو جمهورية نيجيا
الفيدرالية
" اأ�سعر ب�سعادة بالغة اإثر مالحظتي اأن نريان
ال�سراع امل�ستمر يف ال�سودان قد خمدت بدرجة
كبرية  ،لكن يف الواقع ل يزال هناك حاجة لبذل
كثري من اجلهود يف العراق واأفغان�ستان وفل�سطني
و�سوريا "

 -12معايل ال�سيد  اندرية ابامي ايو رئي�س ل�س
السيو يف جمهورية الكونو براي. 
-10معايل ال�سيد ا�سر كو كب رئي�س ل�س
السيو يف جمهورية ناميبيا.
" اإن الن�ساء وال�سباب يف بلداننا غالباً ما يتم الزج بهم
يف خ�سم ال�سراعات والنزاعات الأمر الذي حدا بهم
اإىل رفع اأ�سواتهم بحما�سة بالغة من اأجل امل�ساركة يف
البحث عن حلول لهذه ال�سراعات الناجمة عن التباينات
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية  .لذا فاإننا
نوؤمن بان ل �سي �سيتغري يف العامل مامل يكن لدى الأفراد

" اإنني اأ�سعر اليوم ب�سعادة وغبطة كبريتني حيث اإنني
اأت�سرف بامل�ساركة لأول مرة يف منتدى الرابطة املنعقد
يف املنامة مبملكة البحرين  .والتزاماً منهم بروح
ومبادئ الرابطة يف ع�سر العوملة لدى اأع�ساء جمل�ص
�سيوخ الكونغو اإميان عميق باأن م�ستقبل بلداننا يعتمد
على التكتالت والتجمعات الإقليمية  .لذا فاإننا بحاجة
اإىل روؤية �ساملة وغري طائفية تتعلق باإيجاد حلول
ملختلف التحديات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية
والأمنية التي تواجه بلداننا يف هذا الوقت "

۲۱

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

 ا�سساة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية الجما الا�سع ملجل�س
الرابطه مورها الام الفا
بالكر العاسر لاأ�سي�سها

اساا عل املور

-13معايل ال�سور مارتني يد ماجاجا  ل�س
السيو يف جمهورية اابون .
" لقد اأتاح لنا جدول اأعمال اجتماعنا هذا فر�سة
تقدير العمل الذي قام به ال�سيدعبد الوا�سع يو�سف
علي الأمني العام للرابطة وفريق عملة  .وعليه فاإننا
نعرب عن تاأييدنا وت�سجيعنا له  .لكنني اأود التاأكيد
على �سرورة اأن تقوم رابطتنا بتعزيز ودعم التعاون
ال�سيا�سي والقت�سادي والثقايف والجتماعي بني
اأفريقيا والعامل العربي  .اإن الو�سع احلايل يف العامل
برمته ويف بلداننا على وجه اخل�سو�ص يعترب يف غاية
التعقيد  ،لكن ينبغي األيحول ذلك دون قيام الرابطة
بتنفيذ براجمها وان�سطتها "
هذا وقد حفلت الأيام التي ق�ساها اأع�ساء الوفود يف
مدينة املنامة اجلميلة واملزدهرة بربنامج حافل من
احلفاوة والتكرمي وح�سن الرتتيب والتنظيم اأبتدا ًء
من مظاهر ال�ستقبال الالئقة وامل�سرفة عند و�سول
الوفود اإىل مطار املنامة ومن ثم الإقامة يف فنادق
املدينة الراقية لكل امل�ساركني ك�سيوف مكرمني على
مملكة البحرين .
لقد كان الجتماع يف مدينة املنامة نقطة فارقة
يف تاريخ اللقاأت التي عقدتها الرابطة منذ تاأ�سي�سها
والتي ناأمل اأن تتكرر يف قادم الجتماعات �سواء من
حيث املو�سوعات اأو من حيث النتائج .

۲۲

مملكة البحرين

اﺳﺘقﺒﺎﻝ اﻻمﻴﻦ الﻌﺎﻡ لﺮﺋﻴﺲ
مﺠﻠﺲ الوﺯﺭاء ﻓﻲ ﺟمﻬوﺭﻳة اﺛﻴوﺑﻴﺎ

انعقد املوؤمتر الثامن لرابطة جمال�ص ال�سيوخ
وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل
العربي( اأ�سيكا ) يف مقر الإحتاد الأفريقي
بالعا�سمة الأثيوبية اأدي�ص اأبابا يف الفرتة  5ـ 
اأبريل 2014م حيث مت تنظيم املوؤمتر من قبل
املجل�ص الفيدرايل يف جمهورية اأثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية وحيث مثل اأي�ساً منا�سبة هامة
لالحتفاء بالذكرى العا�سرة لتاأ�سي�ص الرابطة .
وقد بداأ اأع�ساء الوفود الذين ينتمون اإىل خمتلف
الدول العربية والأفريقية بالو�سول اإىل اأدي�ص
اأبابا بحلول الثالث من اأبريل حيث اأتيحت لهم
فر�سة التجوال ب�سكل �سخ�سي يف مدينة اأدي�ص
اأبابا و�سواحيها  .كما و�سل موظفو وم�سئولوا
الأمانة العامة قبيل انعقاد املوؤمتر بوقت كاف
وذلك لغر�ص م�ساعدة اللجنة التنظيمية يف
اأثيوبيا على اإجناح اأعمال املوؤمتر .
وقد ح�سر املوؤمتر وفو ًد من عدد من جمال�ص
ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا
والعامل العربي  .كما ح�سر الفعالية عدد من
ال�سفراء املقيمني يف اأدي�ص اأبابا وممثلني عن
املنظمات الإقليمية والدولية م�سئولوا احلكومة
الأثيوبية .

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

ﺭﺋﻴﺲ الوﺯﺭاء ﻭﺭﺅﺳﺎء المﺠﺎلﺲ ﻭالوﻓوﺩ

عالوة على ذلك ت�سرف املوؤمتر بح�سور دولة
ال�سيد  هيال مرمي دي�سالني رئي�ص وزراء
جمهورية اأثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية الذي
كان �سيف ال�سرف يف املوؤمتر  ،حيث مثلت هذه
الفعالية فر�سة منا�سبة للتداول حول التعاون
ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف من
خالل اجلهود املبذولة من قبل الربملانيني يف
�سبيل حتقيق اأهداف الرابطة .
وقد األقى معايل ال�سيد  كا�سا تكلربهان
رئي�ص املجل�ص الفيدرايل يف جمهورية اأثيوبيا
الدميقراطية الفيدرالية كلمة ترحيبيه �سافية
عرب فيها عن ترحيبه احلار بال�سادة اأع�ساء
الوفود يف هذه املدينة اجلملية التي تزداد تاألقاً
ومنواً يوماً بعد يوم حيث اأ�سار اإىل اأن املجل�ص
ال
الفيدرايل الأثيوبي قد قطع �سوطاً طوي ً
فيما يتعلق بجهوده الرامية اإىل دعم توجهات
الرابطة يف اإذكاء رغبتنا وحما�ستنا لتحقيق
الأمن وال�ستقرار والتنمية والقت�سادية يف دول
املنطقتني الأمر الذي من �ساأنه حتقيق الرفاة
والنماء ل�سعوبنا  .واأو�سح باأن اأثيوبيا تدرك باأن
الرابطة كمنظمة اإقليمية اأ�سبحت اليوم تلعب
دوراً حمورياً يف تعزيز التعاون ال�سامل بني دول
اأفريقيا والعامل العربي الأمر الذي يحتم علينا
اأن ناأخذ بالعتبار دورها املتمثل يف تبادل التجارب
واخلربات بني بلداننا وهو ما �سيتم العمل على
حتقيقه يف الأعوام القادمة .

كما األقى معايل ال�سيد  عبد الوا�سع يو�سف
علي اأمني عام الرابطة خطاباً ترحيبياً اآخراً
لفت من خالله انتباه ال�سادة اأع�ساء الوفود اإىل
املوارد الب�سرية والطبيعية الهائلة التي تزخر
بها منطقتي اأفريقيا والعامل العربي كما دعى
اإىل اأقامة تعاون وثيق و�سامل على اعتبار اأن
كال املنطقتني لديهما خلفيات ثقافية وتاريخية
ال باأنه ينبغي على �سعوب
م�سرتكة  .واأردف قائ ً
ودول املنطقتني العمل �سوياً نحو حتقيق الأهداف
وامل�سالح امل�سرتكة التي من �ساأنها الدفع بعجلة
التنمية لدى تلك الدول .
واأ�سار اإىل اأن الأمانة العامة قد خطت خطوات
هامة وجبارة باإجتاة الت�سجيع على اقامة اإحتاد
عربي اأفريقي لغرف التجارة وال�سناعة وذلك
بهدف اإقامة �سوق م�سرتكة بني املنطقتني
وتعزيز ال�ستثمار والتجارة البني اإقليمية ،
منوهاً اإىل اأن الأمانة العامة قد حاولت تاأ�سي�ص
مركز ثقايف عربي اأفريقي وقرية ثقافية عربية
اأفريقية لغر�ص اإطالق م�سروع النه�سة الثقافية
يف املنطقتني  .واأكد على اأن ذلك امل�سروع الطموح
يتطلب ا�ستثمارات �سخمة الأمر الذي اأدى اإىل
تاأجيل العمل يف اأقامة امل�سروع لكنه ا�ستدرك
ال باأن الأمانة العامة للرابطة تعمل بجد
قائ ً
على تاأ�سي�ص مركز ثقايف على موقعها على �سبكة
الإنرتنت .
وحث الأمني العام الدول الأع�ساء على التعاون
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(الإ�سدار الثاين)

ﺻوﺭﺓ ﺟمﺎﻋﻴة لﺮﺅﺳﺎء المﺠﺎلﺲ ﻭالوﻓوﺩ المﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ المﺆتمﺮ

فيما بينها فيما يتعلق مبكافحة الف�ساد والإرهاب
والعمل على تعزيز ال�سالم والأمن وحتقيق الأمن
الغذائي وتقدمي مبادرات فيما يخ�ص خلق املزيد
من فر�ص العمل .
كما األقى دولة ال�سيد  هيال مرمي دي�سالني
رئي�ص وزراء جمهورية اأثيوبيا الدميقراطية
الفيدرالية الذي حل على املوؤمتر ك�سيف �سرف
خا�ص خطاباً هاماً عرب فيه عن �سكره وتقديره
جليل ال�سلف من موؤ�س�سي الرابطة الأوائل الذين
اأدركوا �سرورة جمع ال�سعوب العربية الأفريقية
يف بوتقة واحدة بهدف تعزيز جهود التنمية
التي ت�سب يف م�سلحة تلك ال�سعوب ،م�سرياً
اإىل اأن اأولئك املوؤ�س�سني قد تنباأوا بالتاأثري
الذي �سترتكه العوملة على �سعوبنا  ،كما اأدركوا
�سرورة ح�سد جميع اإمكانيتنا لتحقيق امل�سالح
املتبادلة يف جميع امليادين ال�سيا�سية والقت�سادية
والجتماعية .
واأو�سح باأن اجتماع امل�سرعني من خمتلف دول
اأفريقيا والعامل العربي يف هذا الوقت حتت �سقف
واحد �سوف يخلق فر�سة منا�سبة لل�سادة الأع�ساء
للتداول حول الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك .
واأكد يف ختام كلمته اأنه ل ميكن حتقيق تلك
الطموحات اإل اإذا مت حتقيق الأمن وال�سالم يف
۲٤

منطقتينا ناهيك عن مكافحة الإرهاب والف�ساد
وتاأ�سي�ص احلكم الر�سيد من خالل عملية
دميقراطية واعية واحرتام كامل حلقوق الإن�سان .
كما مت اإلقاء كلمات اأخرى يف املوؤمتر من قبل
ال�سادة روؤ�ساء الوفود وال�سخ�سيات البارزة التي
ح�سرت املوؤمتر وحيث اأكدت تلك الكلمات يف
اﺟﺘمﺎﻉ ﺧﺎﺹ لﺮﺅﺳﺎء المﺠﺎلﺲ
ﻭالوﻓوﺩ

جمملها على وجود قوا�سم م�سرتكة تاريخية
وثقافية بني اأفريقيا والعامل العربي من �ساأنها
اأن تعمل على تعزيز التعاون امل�سرتك الأمر الذي
يحتم علينا التخلي عن الأمور والق�سايا التي
ل عن
ميكن اأن توؤدي اإىل فرقتنا والرتكيز بد ً
ذلك على الأمور التي تعمل على توحيد �سفوفنا .

الرابطة  الرية الاا
اﺟﺘمﺎﻉ الﻠﺠﻨة المﺎلﻴة

وقد مثل العر�ص الذي قدمه الدكتور  اأحمد
الأ�سبحي ع�سو جمل�ص ال�سورى يف اجلمهورية
اليمنية حول م�سرية الرابطة واإجنازاتها اأبرز
اﺟﺘمﺎﻉ لﺠﻨة الﻨﺴﺎء الﺒﺮلمﺎﻧﻴﺎﺕ

(الإ�سدار الثاين)

اﺟﺘمﺎﻉ الﻠﺠﻨة اﻷﺩاﺭﻳة

وح�سن الأ�ستقبال امل�سمول بتقدمي مناذج من
الثقافة والفنون والأطعمه الأثيوبيه .
كما مت اختتام اإعمال ملوؤمتر بتاريخ  اأبريل 2014م
حيث مت اأقرار البيان اخلتامي للموؤمتر  .ويف
حفل الختتام عرب الأع�ساء عن �سكرهم العميق
للحكومة الأثيوبية على كرم ال�سيافة وح�سن
ال�ستقبال اللذين حظي بهما ال�سادة الأع�ساء .
المقﺮ الﺮﺋﻴﺴﻲ لﻼتﺤﺎﺩ اﻻﻓﺮﻳقﻲ

جتليات الحتفاء بالذكرى العا�سرة لتاأ�سي�ص
الرابطة حيث تطرق يف ذلك العر�ص اإىل املراحل
التي مرت بها الرابطة منذ تاأ�سي�سها وكذا
الإجنازات التي مت حتقيقها على �سعيد ترجمة
املبادئ والأهداف التي اأن�ساأت الرابطة من اأجلها
وتال ذلك العر�ص تقدمي دروع تكرميية جلميع
الدول الأع�ساء عرفاناً وتقديراً للجهود التي
بذلتها تلك الدول يف �سبيل ت�سجيع التعاون
العربي الأفريقي  ،وقد قام بت�سليم تلك الدروع
�سيف ال�سرف اخلا�ص دولة ال�سيدهيال
مرمي دي�سالني رئي�ص وزراء جمهورية اأثيوبيا
الدميقراطية الفيدرالية وحيث عرب ال�سادة
الأع�ساء عن �سكرهم وتقديرهم لالأمانة العامة
لتكرمها باأخذ زمام هذه املبادرة وحثوها على
عمل املزيد فيما يتعلق بالعرتاف باجلهود
اجلبارة املبذولة من قبل الدول الأع�ساء وروح
التفاين الذي اأظهرته تلك الدول ،هذا وقد
ح�سيت الوفود امل�ساركة بقدر عال من ال�سيافة
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(الإ�سدار الثاين)

تكر ر�سا املجال�س ر�سا الوو

ﺟمﻬوﺭﻳة الﻜوﻧﻐو

ﺟمﻬوﺭﻳة الﻐﺎﺑوﻥ

الممﻠﻜة المﻐﺮﺑﻴة

ﺟمﻬوﺭﻳة اﺛﻴوﺑﻴﺎ

ﺟمﻬوﺭﻳة ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

الممﻠﻜة اﻻﺭﺩﻧﻴة

موﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺟمﻬوﺭﻳة الﺴوﺩاﻥ
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الﺠمﻬوﺭﻳة الﻴمﻨﻴة

ﺩﻭلة ﻗﻄﺮ

الممﻠﻜة الﻌﺮﺑﻴة الﺴﻌوﺩﻳة

الرابطة  الرية الاا

البا الال 
الفس ال  العان السا
مقدمة 
تواجه العالقات العربية الأفريقية حتديات جمة تعيق اإمكانية
تطويرها ل�سيما ما يتعلق بالتحولت التي ي�سهدها القت�ساد
العاملي جراء الأزمة املالية التي ع�سفت باقت�ساديات الدول
الكربى .اإن تلك التحديات واحلاجة اإىل تنمية اقت�ساديات
املنطقة فر�ست �سرورة للتفكري اجلاد يف التن�سيق وزيادة
الرتابط بني الدول العربية والأفريقية وذلك لغر�ص ال�ستفادة
مما ميكن اأن توفره تلك التحديات من فر�ص ا�سرتاتيجية
تخدم م�سالح املنطقتني و ا�ستقرارهما وتنميتهما القت�سادية.
لقد عرفت املجموعتني العربية والأفريقية خالل العقود
املا�سية مبادرات جادة نحو التكتل القت�سادي وال�سيا�سي
الإقليمي ،ومنها جمل�ص التعاون اخلليجي بالإ�سافة اإىل ال�سروع
بتنفيذ منطقة التجارة العربية احلرة ،اأما على م�ستوى ال�سعيد
الأفريقي ،فهناك جتمعات اقليمية مثل الأيكوا�ص ،والإيجاد،
والكومي�سا  ،وال�ساحل وال�سحراء وغريها من جتمعات تعمل
على حتقيق التكامل الأفريقي .وعلى الرغم من كل ذلك اإل اأنه
ل تزال العالقات القت�سادية العربية الأفريقية دون امل�ستوى
املاأمول مبا يخدم حتقيق الأهداف التنموية ل�سعوب املنطقتني.
اإن احلاجة والأهمية لتعزيز العالقات القت�سادية بني
املجموعتني تكمن يف توافر املوارد الطبيعية يف كلتا املجموعتني
التي ميكن اأن تكمل اإحداهما الأخرى .فعلى �سبيل املثال ،هناك
فجوة غذائية يف املجموعة العربية تت�سع عاما بعد عام وقد
ت�سل ح�سب تقارير منظمة الأغذية والزراعة الدولية فاو اإىل
 37مليار دولر عام2011م.اإن دول املنطقة وخا�سة دول جمل�ص
التعاون تعاين من حمدودية امل�ساحات الزراعية و�سحة املاء،
بينما دول مثل ال�سودان وم�سر ودول اأفريقيا اأخرى تتمتع بوفرة
املياه وم�ساحات وا�سعة من الأرا�سي الزراعية ،وهذا ما يتطلب
املزيد من التن�سيق والتعاون بني الدول العربية والأفريقية.
اإن التكامل القت�سادي بني املنطقتني يعترب يف غاية الأهمية
ملا له من اأبعاد اقت�سادية ل�سعوب املنطقة ،حيث اأن دول املنطقة
تعاين من ت�سوهات هيكلية ،ونق�ص يف بع�ص املوارد يجعلها
عاجزة عن حتقيق الأهداف التنموية مثل الأمن الغذائي
وخف�ص العجوزات يف احل�ساب التجاري ،ومن ال�سعب التغلب
على كل تلك ال�سعوبات من دون التن�سيق والتكامل بني دول
هاتني املجموعتني .
فيما يخ�ص التعاون القت�سادي العربي الفريقي ،ن�ستعر�ص هنا
ورقتي عمل مت تقدميهما يف فعاليات خمتلفة للرابطة فالوىل
حتت عنوان (( التعاون القت�سادي والتجاري بني افريقيا
والعامل العربي)) مت ا�ستعرا�سها يف اجتماع غرف التجارة
وال�سناعة الذي انعقد يف مدينة الرباط يف الفرتة من � 25-24سبتمرب 2012م.

(الإ�سدار الثاين)

وفيها ي�ستعر�ص الكاتب التعاون التجاري والقت�سادي بني
العرب والأفارقة انطالقا من توجهات رابطة جمال�ص ال�سيوخ
وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي  .ويرى
الكاتب اأنه من خالل الطالع على ج ل اأدبيات الرابطة ،فاإن
هناك جهوداً تبذل من قبل الرابطة ليجاد الهيكل املفرت�ص
به تنظيم �سكل التعاون التجاري والقت�سادي بني دولها.
ومن ال�سروري اأن يتم حتديد الهدف العام لأي منط تعاون
اإقت�سادي عربي اأفريقي من خالل ال�ستفادة من اأمناط التعاون
اأو التكامل القت�سادي ال�سائدة يف مناطق متعددة من العامل .
اأما ورقة العمل الثانية فكانت حتت عنوان ((اآثار العوملة
والأزمة املالية الأخرية على القت�ساديات العربية الأفريقية
واملخرج منها)) مت تقدميها يف اللقاء الت�ساوري الرابع للرابطة
الذي انعقد يف مدينة ادي�ص ابابا يف الفرتة من � 25-24سبتمرب
2011م .واأ�ستعر�ست هذه الورقة الأزمة املالية والقت�سادية
بل اأزمة الأرزاق كما يراأها الكثريون والتي اإندلعت يف �سبتمرب
200م و اأ�سبحت متثل اأزمة عاملية لالقت�ساد العاملي ففي الدول
املتقدمة والنامية فاإن امل�سارات القت�سادية قد انحدرت ب�سدة
اإىل م�ستوى غري م�سبوق وغري معهود يف العقود الأخرية  .كما
اأن البطالة اأخذه يف الرتفاع بينما يزداد معدل الفقر يف الدول
النامية .
ومن خالل قراءة ورقتي العمل يت�سنى للقارئ الكرمي معرفة
جممل التحديات واملعوقات التي تقف اأمام تفعيل التعاون
القت�سادي العربي الفريقي وما هي اأجنع ال�سبل للم�سي
قدما يف تكوين تكتل اإقليمي اإقت�سادي كفيل بتحقيق الرفاه
القت�سادي ل�سعوب املنطقتني.
ملس رة العم املو�سومة
((اثار العوملة الأمة املالية الأ عل السايا
العربية الأريقية املر مها ))
املقدمة 
الوليات املتحدة تت�سدر الأزمات -:
مبجرد تفح�ص العامل من حولك �سوف ترى العديد من
القت�ساديات التي تتمتع بنف�ص قوة القت�ساد الأمريكي .ومن
خالل القدرة غري املتناهية لقطاعها اخلا�ص على البتكار
والإبداع وبالنظر اإىل رغبتها اجلاحمة يف اإعادة جتديد ذاتها
فاإن الوليات املتحدة تتزعم العامل الآن  ،وجتني الثمار املادية
لقيادتها تلك .
كما ان الراأ�سمالية لي�ست ع�سية على التطوير والإ�سالح،
فالأ�سواق الأمريكية التي تعاين من اأزمة ميكن اأن تواجه حالة
من الفتور والك�ساد القت�سادي كما حدث يف فرتة الثالثينيات
من القرن املن�سرم فهناك العديد من التقارير املتعلقة باأزمة
الئتمان العاملية و�سحاياها من املوؤ�س�سات املالية حيث �سبهت

۲۷
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تلك التقارير الأزمة بالإع�سار (.وارتون 200م) .وبالرغم من
عمليات الإنقاذ للموؤ�س�سات املالية العاملية ،فاإن الزمة لن تنتهي
يف القريب العاجل.
وبعد م�سي عامني تقريباً على الأزمة املالية الناجمة عن �سوق
الرهن الأمريكي والتي تعد اأكرب اأزمة من نوعها منذ حدوث
الركود القت�سادي الكبري ،فاإن الأ�سواق املالية العاملية ل تزال
غري م�ستقرة كما اأن التوقعات املتعلقة بتدفق روؤو�ص الأموال
لتزال قامتة .فا�ستداد حدة الأزمة املالية يف �سبتمرب 200م
بطريقة دراماتيكية قد غري الوجه القت�سادي للعامل.
( البنك الدويل 2009م )
ما مدى �سوء الأزمة املالية العاملية 
اإن عمليات الإنقاذ والفال�سات والوثائق التي تثري الق�سعريرة
ت�سري اإىل ح�سابات خا�سة ب�سحرة وول �سرتيت الذين قاموا
بهند�سة اأزمة الإئتمانات من خالل اأ�سهم غام�سة تقوم على
قرو�ص خطرة لأ�سحاب املنازل .وعلى اأ�سا�ص الفرتا�ص باأن
اأ�سعار ال�سكن لن تنخف�ص اأبداً حيث اأن قدرة ال�سيولة اخلا�سة
بتلك الأ�سواق قد اجه�ست ( .وارتن 200م ) .
اإن الزيادة ال�سريعة يف املدخرات الأحتياطية قد اأدت اإىل
انخفا�ص حاد يف ال�ستثمار العاملي وكذا الإنتاج والتجارة
واإجمايل النا القومي اأثناء الربع الرابع من عام 200م،
وهذا التوجه قد اأ�ستمر يف الربع الأول من عام 2009م .اإن
النخفا�سات الأ�سد حدة يف الن�ساط القت�سادي تركزت بني

الدول املتخ�س�سة يف اإنتاج ال�سلع املعمرة وال�ستثمارية وكذا يف
الدول التي لديها �سعف خطري يف اقت�سادها الكلي  .اإن هذه
البيئة الدولية ال�سعيفة قد �سرعت يف انخفا�ص اأ�سعار ال�سلع.
ويف ظل غياب م�ساعدات القطاع العام ،فاإن اخل�سائر الفادحة
التي منيت بها البنوك ال�ستثمارية وبقية املوؤ�س�سات قد اأجربت
البنوك التجارية على تقلي�ص عملية الت�سليف والقر�ص جمربة
بذلك ال�سركات على تقلي�ص الإنتاج وزيادة حجم الإ�ستثمار
ب�سكل اجباري .وعو�ساً عن ذلك ،فقد ا�ستمرت القرو�ص البنكية
يف النمو وان كانت ب�سكل اقل �سرعة عما كانت عليه يف ال�سابق.3
۲۸

ان تراجع الأن�سطة القت�سادية م�سحوباً بتدفقات �سعيفة
لروؤو�ص الأموال على الدول النامية ي�سع عدداً كبرياً من الدول
ذات الدخل املنخف�ص واملتو�سط يف �سائقات مالية خطرية .
فالكثري من الدول تواجه �سعوبة يف احل�سول على عملة اأجنبية
كافية من خالل ال�سادرات اأو القرتا�ص من اأجل تغطية الطلب
على ال�سترياد.4
وبينما ت�سري بع�ص املوؤ�سرات اإىل بداية ا�سرتداد الأ�سواق
القت�سادية لعافيتها  ،فاإن انتعا�ص القت�ساد العاملي يبقى
�سبابياً ب�سكل كبري  .ويف الواقع فاإن العديد من الدول تواجه
�سعفاً متزايداً يف عمالتها وقطاعاتها البنكية ،كما اأن بع�ص
الدول النامية ذات الدخول املتو�سطة والكبرية قد اأبرمت
اإتفاقيات خا�سة مع �سندوق النقد الدويل ملنع خروج الأو�ساع
النقدية واخلارجية املتدهورة عن نطاق �سيطرتها .
حتديات الراأ�سمالية -:
عامل امل�ستقات -:
ً
ً
اإن الأزمة الثانوية الأكرث و�سوحا وظهورا تتعلق بامل�ستقات
القت�سادية  ،وهذه الأزمة قد خرجت عن نطاق ال�سيطرة مع
فقدان امل�ساكن لقيمتها وبن�سب غري م�سبوقة يف العقود الأخرية
 .ووفقاً ملجلة القت�سادي ،فاإن امل�ستقات عبارة عن موجودات
مالية ت�ستمد قيمتها من املوجودات الأخرى مثل خيار �سراء
الأ�سهم التي ت�ستق من الأ�سهم  .اإن اجلهات املخت�سة بالقواعد
والقوانني املالية تلقي بالالئمة على الزيادة املت�سارعة لأ�سعار
الأ�سول الثابتة نتيجة ال�ستخدام املتزايد للم�ستقات اإىل جانب
ان تلك املوجودات ت�سكل م�سدراً للخطر بالن�سبة مل�ستخدميها.
ويعتقد القت�ساديون باأن امل�ستقات ت�سمح باملزيد من عمليات
تثبيت الأ�سعار والتي ترتتب عليها خماطر مالية وت�سمح باإدارة
اأف�سل للمخاطر  ،كما اأنهم يعرتفون باأنه عندما يتم اإ�ساءة
ا�ستخدام امل�ستقات فاإن القوة املرتبطة بها قد تكون ذات اآثار
مدمرة  .اإن عامل امل�ستقات م�سوب ب�سعوبات ذهنية مما يلزم
امل�ستخدم على �سراء اأو بيع املوجودات ب�سعر حمدد ويف زمن م�ستقبلي حمدد.
وعندما انفجرت فقاعة الإ�سكان وتخلف اأرباب املنازل عن الدفع
فاإن اأ�سهم الرهونات واملقاي�سات املرتبطة بهذه املدفوعات قد
فقدت قيمتها مبقدار غري وا�سح .اأما املقر�سون فاإنهم قلقون
على املديونيات غري املعروفة واملدونة يف �سجالت املقرت�سني
بحيث اأ�سبحوا يرف�سون منح قرو�ص مالية جديدة ،الأمر
الذي اأدى اإىل حدوث اأزمة مالية  .وحتتاج ال�سوق لل�سفافية
واأ�سلوب اأف�سل لرت�سيخ القيم كلما تغريت الظروف  ،وذلك
ميكن حتقيقه اإذا مت ا�ستبدال نظم التجارة التي تتم عن طريق
�سبكة من التجار بتبادل مركزي ومعايري اأكرث �سرامة �سمن
هذه املنتوجات .
النقد املارك�سي للراأ�سمالية -:
جادل مارك�ص باأن حالة الغرتاب اخلا�سة بالعمل الإن�ساين (
وما ينتج عنها من عبودية لل�سلع) هي امليزة اأو ال�سمة اخلا�سة
بالراأ�سمالية  .وقبل جم الراأ�سمالية وجدت الأ�سواق يف اأوروبا
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حيث كان املنتجون والتجار يقومون ب�سراء وبيع ال�سلع  .ووفقاً
ملارك�سى فاإن الأ�سلوب الراأ�سمايل يف الإنتاج كان قد تطور يف

اجل�سع بانه من املوبقات وهذا مل ياأت من فرا .ويف كل درجة من
درجات �سلم الغ�ص املايل  ،فاإن النا�ص يجعلون اجل�سع يتدرج  .وكان

اأوروبا عندما اأ�سبح العمل �سلعة بحد ذاته� .سحيح اأن الأ�سلوب
الراأ�سمايل لالإنتاج قادر على حتقيق منو �سخم لأن الراأ�سمالية
قادرة على اإعادة اإ�ستثمار الأرباح يف التكنولوجيا اجلديدة
ولديها حوافز للقيام بذلك  ،ومن ثم فاإن الطبقة الراأ�سمالية
تعترب الطبقة الأكرث ثورية يف التاريخ  .لكنه جادل اي�ساً
بان الراأ�سمالية كانت عر�سة لأزمات دورية .فعرب الزمن قام
الراأ�سماليون بال�ستثمار اأكرث فاأكرث يف التكنولوجيا اجلديدة
 ،كما اأنهم ي�ستثمرون اأقل فاأقل يف العمل .ومادام اأن مارك�ص
اعتقد باأن القيمة الفائ�سة امل�ستمدة من العمل تعترب م�سدراً
للربح فاإنه ا�ستنتج باأن معدل الربح �سوف ينخف�ص حتى عندما
ينمو القت�ساد  .وعندما ينخف�ص معدل الربح اإىل م�ستو اقل
من نقطة معينة فاإن النتيجة �ستكون ك�ساد وركود اقت�سادي
يوؤدي اإىل اإنهيار بع�ص قطاعات القت�ساد.7

يتوجب عليهم معرفة ذلك ب�سكل اأف�سل ورمبا اأنهم قد عرفوا
ذلك ب�سكل اأف�سل  ،وهكذا فاإننا جند اأمامنا طريقاً وعراً فهل
ن�ستطيع كمجتمع اأن نختط لنا طريقاً يخل�سنا من هذا املوقف
 وهل هناك م�سكلة ممنهجة ذات جذور �ساربة يف العمق

اخلدع املالية ـ الراأ�سمالية اجل�سعة -:
لقد اأ�سار ال�سحفي يف �سحيفة (نيويورك تاميز) بول كروجمان
موؤخراً يف ت�سريح له جلريدة ( )Fortuneباأن جزءاً كبرياً
من النظام املايل ينبغي جتديده  .عالوة على ذلك ،فاإنني ل
اأجادل البتة فيما يتعلق بهذه النقطة .وعلى الرغم من ذلك
فاإن النظام املايل يعد مفككاً اأو مق�سماً الأمر الذي يثري الت�ساوؤل
حول حقيقة من اأين يتم البدء مبعاجلة هذا الق�سور
وهذا النوع من التمل�ص من امل�سئولية قد و�سل اإىل م�ستويات
عليا يف بع�ص ال�سركات ذات الأ�سماء املعروفة وامل�سهورة  .كما
اأن ال�سغط املتعلق بجني الكثري من الموال كان كبرياً جداً.
وكانت الأموال املرتتبة على ذلك مفيدة بينما كانت العالوات
م�سيلة للعاب .
اإ�سافة اإىل ذلك ،هناك مقولة قدمية تقول  -:لنت�سرف كما
يت�سرف اجلميع بهذه الطريقة  .ولذلك فقد عرف القدماء

العوملة  ،موؤمتر الدوحة  ،والتجارة العاملية -:
ف�سل موؤمتر الدوحة -:
يف ال�سيف الذي ازدادت فيه الظالل القت�سادية عتمة وقتامه
وب�سكل مفاج بينما مل يتم الأهتمام ب�سكل كبري بانهيار جولة
مفاو�سات التجارة العاملية التي عقدت يف الدوحة .فقد قام
اأبطال التجارة احلرة ببذل جهود م�سنية لجناح املوؤمتر ،بينما
مل يهتم الآخرون بذلك .كما اأن الف�سل الذي حدث يف جنيف
مقر منظمة التجارة العاملية  ،كان يبدو وكاأنه عر�ص ثانوي.
ويف عملية م�سح قامت بها وحدة املعلومات يف جملة (اإل
يكونومي�ست) وا�ستهدفت مدراء ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية
تبني اأن اأكرث من ن�سف اأولئك الذين مت ا�ستطالع اآرائهم
يعتربون اأن جولة مفاو�سات الدوحة كانت على درجة قليلة من
الأهمية اأو اأنها مل تكن مهمة باجلملة  ،بينما اعتقد  10فقط
اأن تلك املفاو�سات كانت مهمة جداً .بينما راأى واحد من كل
ع�سرة اأ�سخا�ص باأن �سيا�سة احلماية متثل اأكرب تهديد لالقت�ساد
العاملي لكن الكثريين كانوا منزعجني من الركود والت�سخم
والأزمة املالية.
تعميق الركود العاملي -:
اإن الروابط القوية بني التجارة العاملية يف ال�سلع املعمرة
والراأ�سمالية والتكنولوجية وبني النفاق ال�ستثماري املتداخل
ب�سدة والذي يدعم الن�ساط القت�سادي يف كل من الدول النامية
والدول ذات الدخل املرتفع ميكن اعتبارها مرتابطة وتعمل الآن
يف ثنايا القطاعات املالية لالقت�ساد العاملي .ف�سعوبة احل�سول
على راأ�ص املال اإ�سافة اإىل ال�سبابية املرتبطة بالطلب امل�ستقبلي
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قد اأخرت ال�ستثمارات و�سببت اإنهياراً يف الطلب على ال�سلع
املعمرة الأمر الذي اأدى اإىل اإنكما�ص حاد يف اإنتاج ال�سلع امل�سنعة
والتجارة العاملية فيها .9
تدفق روؤو�ص الأموال اخلا�سة يتقل�ص بن�سبة غري م�سبوقة :
ومل يكن هناك تقريباً اأي اإ�سدار لال�سهم يف الفرتة الواقعة
بني منت�سف �سبتمرب ومنت�سف دي�سمرب 200م يف اأعقاب انهيار
املوؤ�س�سة املالية ليمان براذرز .ويف غ�سون ذلك �سهدت اأ�سواق
الأ�سهم املحلية اأ�سواأ انحدار �سنوي لها يف العقود الأخرية  ،حيث
انخف�ص موؤ�سر ال�سوق النا�سئة ل ـ (  ) MSCIبن�سبة  55خالل
نف�ص العام ،مما اأدى اإىل �سطب  17ترليون دولر من قيمة
ال�سوق  .كما اإن هروب امل�ستثمرين من اخلطر املدرك قد �ساهم

يف النخفا�ص احلاد لتدفق راأ�ص املال اإىل الدول النامية وهذا
الجتاه يحتمل ب�سكل كبري اأن ي�ستمر حتى نهاية عام 2009م .
وعلى الرغم من اأن انت�سار �سعر الفائدة يف الدول النامية مل
يت�سع بنف�ص القدر كما كان عليه احلال يف الأزمات ال�سابقة حيث
اإن النخفا�ص يف تدفق راأ�ص املال اخلا�ص اإىل الدول النامية
يحتمل اأن يحقق رقماً قيا�سياً .
اإن الإتفاق الذي اأبرمته دول جمموعة الع�سرين لتقوية قدرة
�سندوق النقد الدويل على تقدمي القرو�ص وكذا تعزيز قدرة
البنوك التنموية على ذلك �سوف ي�ساعد ال�سوق النا�سئة ذات
الدخل املرتفع والدول ذات الدخل املتو�سط على تلبية اإحتياجات
التمويل الأجنبي اخلا�ص بها ،ولكن القليل من هذا التمويل
ميكن اأن يكون متاحاً للدول ذات الدخل املنخف�ص التي لديها
قدرات اإقرتا�ص حمدودة بينما تعتمد قدرتها يف تلبية احتياجات
التمويل الأجنبي اخلا�ص بها على مدى قدرة ال�سركات على
ت�سديد الديون امل�ستحقة عليها .11

۳۰

هل مبقدور الأزمات ت�سكيل نظام مايل جديد 
عندما تت�سارع احلكومة مع اأزمة الإئتمان فاإن القت�ساديني
واخلرباء املاليني يبداأون يف عمل بع�ص التنبوءات و�سوف يواجه
الأفراد ورجال الأعمال وقتاً اأكرث �سعوبة يف احل�سول على
قرو�ص خالل ال�سنوات القادمة لكنهم رمبا يكونون اأقل حما�سة
يف حتمل اأية ديون  .و�سوف يكون هناك املزيد من القوانني
املالية اأو عملية تقنني اأف�سل لكن لن يكون هناك بالـتاأكيد
تقنني اأقل12
يحتاج اإي نظام اإىل ت�سميم خا�ص بحيث ل ي�ستطيع امل�ساركون
تهديد �سالمة القت�ساد  ،اإن الأزمة �سيئة مبا فيه الكفاية اإىل
درجة اأنها دقت اأجرا�ص اخلطر ،وهناك فر�سة لعمل �سي ما
ب�سكل �سحيح على نحو اأف�سل مما كان عليه الو�سع لعقود

م�ست اإن التغيري الأكرث و�سوحاً يف الأ�سواق املالية هو الدور
اجلديد للحكومة كمالك اأ�سا�سي للبنوك الأهلية .
اإن �سوق املقاي�سات الذي ينطوي على عقود فردية يفتقر
تقريباً اإىل القوانني والأنظمة  .وعليه يجب معاملة جميع
الأ�سهم التي ترتفع اأو تنخف�ص وفقاً ل�سحة ال�سركات الأ�سا�سية
بنف�ص الطريقة .واإذا كان لديها مدفوعات مماثلة لالأ�سهم لكن
من املمكن ان نطلق عليها مقاي�سة فاإنها ت�سمى على الأرجح
اأ�سهماً. 13
كيف يتعامل العاملان العربي والأفريقي مع الأزمات 
هل ال�سني متثل الإجابة التي يجب اأن تقدمها املنطقتان
العربية والأفريقية -:
ً
مع التنظيم الرائع لالألعاب الأوليمبية موؤخرا واإنهيار حمادثات
منظمة التجارة العاملية نتيجة حتديها للمواقف الغربية فقد
عملت ال�سني على اإبراز ذاتها يف امل�سرح العاملي للمرة الثانية منذ
ح�سولها على الطاقة النووية  .كما اأن نفوذها يتنامي ب�سكل
مطرد يف اإفريقيا والعامل العربي فقد ازدادت التجارة العربية
الأفريقية الآ�سيوية وب�سكل �سريع بحيث ارتفعت اإىل مقداره

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

 75مليار دولر يف العام املا�سي .كما اأن قوتها القت�سادية
وغ�سها الطرف عن النتهاكات التي حتدث يف املنطقة العربية
الأفريقية قد �ساهم يف حتركات بكني الدبلوما�سية والتي حققت
جناحاً كبرياً يف املنطقة .اإن التعقيدات التي حتيط باملنطقتني
العربية الأفريقية والآلم التي تنتظرها تنعك�ص من خالل
تزايد النزاعات التي مت اإحالتها اإىل منظمة التجارة العاملية
والتي �سملت مزاعم تتعلق باإنتهاك ن�ص املعاملة الدولية ملنظمة
 GATTـ املقال الثالث .14

فمث ً
ال يف القطاع امل�سريف  ،كثرياً ما ي�سكوا رجال الأعمال
واملنظمون النا�سئون للم�ساريع من القوانني واللوائح املت�سددة
والتحفظات املحا�سبية املعمول بها يف البنوك يف املنطقتني
العربية و الإفريقية .كمااأن الرقابة املفرو�سة على ال�سرف
الأجنبي (العملة الأجنبية ) متنعهم يف الغالب من زيادة الأموال
با�ستثمارها يف الأ�سواق املالية الأكرث ن�ساطا وا�ستقطابا  ،كما اأن
امللكية الأجنبية للبنوك غالباً ما تكون حمدودة (اىل اأقل من 5
يف نيجرييا وجنوب اأفريقيا ).

 ومن هنا فلي�ص بالأمر الغريب اأن ت�سبح ال�سني متثل �سوت
الدول الفقرية وممولها الأكرث جراأة .فقد عمل بنك EXIM
ال�سيني على ت�سهيل قرو�ص بقيمة  10مليارات دولر للمنطقتني
العربية والأفريقية ولكن ب�سروط جتارية  .وبينما حظيت
القت�ساديات التي تتمتع باإدارة جيدة مبباركة �سندوق النقد
الدويل لتحمل ديون اأكرث ولو كان ذلك ب�سروط جتارية فاإن
القت�ساديات ذات الإدارة ال�سيئة قد توجهت اإىل ال�سني التي هي
م�ستعدة لتجاهل تلك ال�سروط  .ويف الواقع فاإن عام 200م قد
اأطلق عليه ال�سينيون  عام اإفريقيا وقد تتوج هذا الأمر بانعقاد
القمة الأفريقية -ال�سينية والتي ركزت على تاأمني املوارد

ولكن هذا الرتباط املنف�سل عن النظام املايل الغربي اأ�سبح الأن
ي�سب مل�سلحة املنطقتني العربية و الأفريقية  ،فم�سارفهما لي�ص
لديها تقريباً ارتباط بال�سوق الولية الفرعية اأو البيع باملك�سوف
التي ت�سبب ال�سطرابات يف اأي مكان اأخر من العامل .كما اأن ل
اأحداً ي�ساوره ال�سك بان املنطقتني العربية و الأفريقية �سوف
ت�سعران اأخرياً بتداعيات هذه الأزمات .ونظراً لأن هناك عقود
جتارية عاملية فاإن احلاجة اإىل نفط ومعادن املنطقتني العربية
والأفريقية اللذان يعتربان من اأهم ال�سلع الأ�سا�سية هو ال�سبب
وراء الزدهار احلايل الذي ت�سهده املنطقتني.1

الطبيعية يف املنطقة خلدمة اقت�سادها الذي ينمو ب�سرعة وتو�سيع

ال�سوق ل�ستقبال �سلعها الرخي�سة واكت�سابها �سرعية �سيا�سية
دولية حيث اأن جميع الدول الأفريقية تقريباً تدعم املواقف
ال�سينية اإزاء جميع الق�سايا املطروحة يف اجلمعية العمومية
لالأ املتحدة .لقد جاءت ال�سني باجلواب وقامت بالتحرك
ال�سريع من خالل توفري املوارد الالزمة لتطوير البنية التحتية
يف املنطقتني والتي تعترب حتى الآن مو�سوعاً ملفاو�سات طويلة
بني اجلانبني تاأتي يف الغالب على ح�ساب امل�ساريع الفائ�سة
والتي ميزت حتى الأن العالقات العربية -الإفريقية من خالل
ممولني عامليني (جملة األيكونوي�ست  17 ،مايو 2007م ) .

ماهي اإمكانية اأن تتخطى املنطقتني العربية و الإاأفريقية هذه
الأزمة .
لقد �ساعد الكثري من البلدان العربية والإفريقية وجود الإدارة
القت�سادية الكلية املثلى والتدفق الكبري للمعونات الغربية و
توفر فر�ص ال�ستثمار وكذا اإعفائها من الديون اأو تخفيفها
عنها  ،بالإ�سافة اإىل ال�ستثمارات ال�سخمة القادمة من اآ�سيا
وبالتحديد من ال�سني وال�سرق الأو�سط .عالوة على ذلك ،فاإن
هناك فر�سة معقولة باأن تتخطي املنطقتان العربية والأفريقية
اأثار الأزمات املالية العاملية وبحيث تكون اآثارها اأخف وطاآة
مقارنة مبا يحدث يف الجزاء الخرى من العامل وذلك لأن
العوامل التي اأحدثت ال�سرر باملنطقتني يف املا�سي رمبا تعمل
ل�ساحلهما يف الوقت الراهن.

بناء الثقة و تن�سيق ال�سيا�سات وتقويتها من اأجل النتعا�ص
القت�سادي :
اأ�سبحت الدعوات يف اأو�ساط امل�سوؤولني احلكوميني و�سناع
ال�سيا�سة ومراقبي ال�سوق الرئي�سية ـ لعادة الثقة يف النظام
املايل العاملي ظاهرة دولية ،فقد اأولت احلكومات اهتماماً كبرياً
بهذا المر من خالل حزمة من الإجراءات الأحادية واملتعددة
اجلوانب  ،ور�سم مدى وا�سع ل�سيا�سة نقدية تقليدية وغري
تقليدية وحوافز مالية وبرامج �سمان حكومية لدعم ال�سناعة
امل�سرفية  .مع ان الأجندات ال�سيا�سية املتعلقة با�ستقرار الأ�سواق
املالية واإنعا�ص القت�ساد العاملي تبقى معقدة وتعد حتدياً كبرياً.
اإن اإ�ستعداد احلكومات لتن�سيق �سيا�ساتها ي�ساعد يف اإعادة الثقة
وذلك عن طريق اإ�ستبعاد �سيا�سة اإفقار اجلار كرد لهذه
الزمة .يف ال�سنوات التي �سبقت هذه الأزمة فاإن ال�سفة املميزة
للتمويل العاملي يف البلدان املتقدمة كان التكامل املت�ساعد
للقطاع ال�ستهالكي يف �سوق روؤو�ص الأموال  ،واإيجاد الئتمان
( القرو�ص ) املفرط والذي اأ�سبح ممكنا من خالل تكنولوجيا
ت�سنيد الأ�سول وربط انفاق امل�ستهلك بدرجة تزيد ربحية
ال�سناعة امل�سرفية باعتبارهما حمركات النمو القت�سادي .17
اأموال النفط العربي واإمكانية ا�ستثمارها يف اأفريقيا -:
الف�ساد يف املنطقتني العربية و الأفريقية .
�سلطت املحاولت التي بذلت لإعادة الأ�سول التي مت غ�سلها
من قبل الأنظمة العربية املخلوعة  (( :ال�سوء على عدم كفاية
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(الإ�سدار الثاين)

اجلهود الدولية الراهنة ملكافحة الف�ساد )).وي�ست�سهد املقال
باتفاقية الأ املتحدة ملكافحة الف�ساد ال�سادرة عام 2005م،
باعتبارها مثلت اإطاراً لهذا العمل .وهناك عوائق اأخرى لإعادة
الأموال ل تزال قائمة  ،من بينها اإزالة الأنظمة الفا�سدة
والبحث عن اثباتات على عدم �سرعية ال�ستيالء على الأموال
املنهوبة للدول .وتقدر اإح�سائية البنك الدويل اأنه يف حني ت�سرق
الأنظمة الفا�سدة يف الدول النامية مابني  20ـ  40مليار دولر كل
عام فاأنه مت ا�ستعادة  5مليار دولر من هذه الموال املنهوبة فقط
على مدى الــ 15عام املا�سية( .ا�ستيورت ليفي )2011 ،
حجم �سناديق الرثوة ل�سيادية يف املنطقة العربية -:
اإرتفعت الأ�سول اخلا�سعة لإدارة �سناديق الرثوة ال�سيادية يف
املنطقة العربية اإىل  4،7تريليون دولر يف يوليو 2011م بزيادة
قدرها  700مليار دولر عن ال�سنة ال�سابقة وكان هناك مبل
اأ�سايف قدره  ،تريليون دولر يف موؤ�س�سات ا�ستثمارية �سيادية
اأخرى مثل �سناديق املعا�سات التقاعدية الحتياطية و�سناديق
التنمية و�سناديق املوؤ�س�سات اململوكة للدولة ومبل 7،7 تريليون
دولر يف احتياطات النقد الأجنبي الر�سمي .وبالن�سبة للبلدان
ذات ال�سناديق ال�سيادية والتي تعتمد ب�سكل اأ�سا�ص على �سادرات
ال�سلع ويف مقدمتها النفط والغاز فقد بل الإجمايل  2،7تريليون
دولر يف نهاية 2010م .
وبل جمموع ال�سناديق ال�سيادية غري ال�سلعية مبل 1،5 تريليون
دولر حيث يتم متويلها عادة عن طريق حتويل الأ�سول من
الحتياطيات الر�سمية للنقد الأجنبي ويف بع�ص احلالت من
فوائ�ص امليزانيات احلكومية وعائدات اخل�سخ�سة  .وت�ستحوذ
الدول الأ�سيوية على الق�سم الأكرب من هذه الأموال .وهناك
نقطة هامة يجب مالحظتها وهي اأن ال�سناديق ال�سيادية متثل
احتياط النقد الأجنبي وح�سة احلكومة يف ال�ستثمارات والتي
تعترب ن�سبية مقابل احتياطات العملة الجنبية.
ووفقاً ملعهد �سناديق الرثوة ال�سيادية فاإن معظم الدول املنتجة
للنفط يف دول اخلليج لديها ال�سناديق ال�سيادية الأعلى مقارنة
بن�سبة النقد الأجنبي .وقد اعتمدت الح�سائيات ال�سابقة على
بيانات �سندوق النقد الدويل املتاحة كما انه مت الإ�سارة اإىل
بيانات وكالة املخابرات املركزية الأمريكية .
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ومما �سبق فان جميع هذه املوارد التي مت جتميدها لدى البنوك
الغربية يف الوليات املتحدة واأوروبا ميكن ا�ستثمارها يف اإفريقيا .
يجب على احلكومات اإعادة تاأ�سي�ص ال�ستدامة املالية
اأدت الإجراءات الأخرية من قبل البنوك املركزية يف البلدان
املتقدمة ل�سراء الديون اخلا�سة واحلكومية كو�سيلة لعدم
جتميد اأ�سواق الئتمان  ،وكذا اأدت اإىل زيادة كبرية يف موازناتها
العمومية واإىل النمو ال�سريع للقاعدة النقدية .و اإىل حد
كبري فقد حلت حمل تراكم احتياطي النقد الأجنبي من قبل
البنوك املركزية الأخرى باعتبارها املحرك الأ�سا�سي لل�سيولة

العاملية .كما اأن اإرتفاع معدلت الدين العام والتو�سع امل�ست�سري
للميزانيات العمومية للبنوك املركزية �سوف ت�سكل حتديات
هامة لال�ستقرار القت�سادي و �سبل اإنعا�سه.
كما اأن احلوافز املالية التقديرية وكذا عوامل ال�ستقرار
التلقائي �سوف تزيد من ن�سبة الديون ورمبا ي�ساعفها يف بع�ص
الدول اإذا حتول الركود القت�سادي لي�سبح اأكرث حد ًة مما هو
عليه الآن .ويجب متويل اللتزامات احلكومية اإذا مل يكن ذلك
عن طريق فر�ص ال�سرائب فمن خالل اإ�سدار �سندات الدين
ولن العامل يف الت�سمينات املالية لهذه اللتزامات يكون رفع
قيمة راأ�ص املال لكل املقر�سني مبا يف ذلك املقر�سني يف البلدان
النامية ويتم تعديل معدل الفائدة بالزيادة .
خطط املوؤ�س�سات احلكومية -:
مت تد�سني حماولت يف املنطقتني العربية و الأفريقية كرد على
بنود اجتماع وا�سنطن الذي يتوقع اأحداث حتول كلي يف �سكل
الإدارة القت�سادية والإجتماعية من القت�ساد املخطط ب�سكل
مركزي اإىل ذلك القت�ساد التناف�سي لل�سوق احلرة .ومع ذلك ـ ـ
وحلد الآن ـ فاإن م�ساركة القطاع املنظم يف ال�ستثمارات الوطنية
مل تكن بارزة كما كان متوقعاً نظراً لن الف�ساد مل يعرتف
بجوهر مهمة الدولة وكذا غياب الإدارة القت�سادية الكفوؤة
واإعادة هيكلة اإدارتها وال�ستقرار ال�سيا�سي  ،وهذا اأدى اإىل عدم
كفاءة اخلدمات العامة والبنية التحتية ،وكذا عدم القدرة على
تطوير وتن�سيق ال�سيا�سات.
تعزيز النظام الدميقراطي واملوؤ�س�ساتي -:
اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على قواعد احلكم ( قوانني احلكم )
اإن تعزيز الدميقراطية ينطوي على اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على
قوانني اللعبة ال�سيا�سية التي ت�سمن امل�ساركة ال�سيا�سية الكاملة
واملناف�سة ال�سيا�سية( .اودون يو جي و�سميرت ،بي  )19هذا
النهج يبنى على مالحظة اأن الدميقراطية تتطلب البناء الدائم
مل�سفوفة املوؤ�س�سات ال�سيا�سية املت�ساوية يف داخل الدولة واملجتمع
على حد �سواء .اإن النتخابات التي متكن املواطن العادي من
اإختيار من يراه منا�سباً من بني املر�سحني لأحد املنا�سب العليا
تعد معياراً مزدوجاً .
تعترب الهيئات النتخابية النزيهة وامل�ستقلة حيوية لتعزيزاحلكم الر�سيد .
يجب تر�سيخ م�سودة احلقوق يف الد�ستور ب�سكل ثابت.يقال باأن ال�سلطة الق�سائية هي الأمل الوحيد الباقي �سدال�ستبداد ،وبالتايل فاإن الق�ساء يجب اأن يكون م�ستق ً
ال
عن ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية من الناحية النظرية
والعملية.
 تعترب الأحزاب ال�سيا�سية مبثابة الو�سائل التي يتم منخاللها ممار�سة الدميقراطية ويف حالة اأعادة تبني نظام
التعددية ال�سيا�سية فاإن املعار�سني الذي ي�سوتون �سد نظام
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احلزب الواحد يوؤكدون باأن الدميقراطية هي اخليار الأف�سل.
حيث ل تقت�سر ال�سلطة على احلزب احلاكم اأو يف ظل دولة
احلزب الواحد .ومن هنا ،فاإن من ال�سروري اأن تتطور الثقافة
ال�سيا�سية التي تتطلبها قوانني وموؤ�س�سات الدميقراطية يف
العاملني العربي و الأفريقي .
القواعد ال�سيا�سية ودور املوؤ�س�سات -:
اإن بقاء الدميقراطية مرتبط بوجود اإنتخابات تعددية تنعقد
يف اأجواء ميار�ص فيها الناخبون حريتهم يف انتخاب من ميثلهم
ول ينبغي لأحد التقليل من �ساأن �سعوبة تر�سيخ الدميقراطية.
وحتى الآن ،فاإن هناك عدد قليل من النا�ص الذين لديهم
القناعة بالآلية التي يتم بها الإختيار عرب العمليات الإنتخابية
حيث اأن نفوذ الرجال البارزين ( ذوي الوجهات ) ي�ستحوذ على
جمال وا�سع من العمليات ال�سيا�سيه والنتخابية وبالتايل فاإنه
من الوا�سح باأن اإعادة النتخاب للم�سئول ت�سكل متديداً لولية
احلاكم اأو ر�سوخ الناخبني للهيمنة التي ل مفر منها.
ولهذه الأ�سباب فاإن الدورات الإنتخابية الثانية والثالثة يف
اإفريقيا �ستكون بال�سرورة قامتة و�سبابية من تلك املناف�سات
النتخابية التي جرت يف مطلع الت�سعينات وبالرغم من كل
ما يقال ويعمل على الواقع فان حقيقة ال�سراعات ال�سيا�سية
ال�سديدة التي تن�سب لدليل ايجابي على اأن موؤ�س�سة النتخابات
هي البداية لل�سري قدماً نحو مواجهة النتخابات املزورة والطمع
والف�ساد وتاأثري خمرجات اإجتماع وا�سنطن والرهاب العابر
للحدود ،ولذلك فاإن الفر�سية املركزية هي اأن املقدرة الن�سبية
للتنظيمات ال�سيا�سية حتدد قواعد اللعبة ال�سيا�سية الدائرة.
كما اإن تر�سيخ الدميقراطية يتطلب جمموعة تعددية من
التنظيمات ال�سيا�سية التي ت�سجع وتعزز وحتمى قواعد امل�ساركة
ال�سيا�سية ال�سلمية وكذا املناف�سة النتخابية ،وبذا فاإن املوؤ�س�سات
الدميقراطية بالتعاون مع (التنظيمات التعددية وقواعد
امل�ساءلة ) ت�سمن الرقابة على ال�سلطة التنفيذية للدولة .
لقد خرج اجلميع اإىل ال�سوارع  ،الن�ساء والأمهات والبنات
ولي�ص فقط ال�سباب والعمال ولقد وزعت ال�سيدة اأمل �سرف
البالغة من العمر  3عاماً من�سورات يف الأيام التي قادت اإىل
املظاهرات الأوىل يف م�سر يف  25يناير عندما تدفق النا�ص اإىل
ميدان التحرير ( .نيوزويك ) 2011 ،وغري هذا التاريخ جمرى
الحداث لي�ص فقط يف ال�سرق الأو�سط ولكن اي�ساً يف البلدان
التي تعاين من ال�ستبداد وخا�سة يف اإفريقيا.
التعاون الدويل -:
نظراً لتطورات الأحداث اجلارية  ،فاإن هناك حاجة ملحة
بان يلقي املجتمع املايل الدويل نظرة فاح�سة على التطورات
الخرية ويعمل على تقييم نقاط ال�سعف واملخاطر التي تعترب
نتاجاً غري مق�سوداً للتدخالت ال�سيا�سية الراهنة وتغريات

(الإ�سدار الثاين)

ال�سوق وكذا تقييم الآثار املحتملة لهذا التدخالت والتغريات
اجلارية على متويل التنمية .معظم املوارد املتاحة التي يقدمها
�سندوق النقد الدويل من املحتمل اأن يتم تكري�سها لال�سواق
النا�سئة ذات الدخل املرتفع .ويف هذا الأجواء ،و كما مت تو�سيحه
يف اجتماع دول جمموعة الع�سرين فاإن الدول املنخف�سة الدخل
التي هي بالفعل تعاين م�سبقا من �سائقة مالية فاإنها ت�ستحق
اهتماماً خا�ساً.
اإن تلك احلقيقة يجب اأن تعزز اأهمية التفاقيات الدولية املو�سعة
حل�سد املوارد الالزمة لتحقيق الأهداف الأمنائية لالألفية.
وعقب عقود عديدة من اإعادة جدولة الديون من خالل اآليات
(نادي باري�ص) مت تد�سني برامج التخفيف من الديون الر�سمية
مبوجب مبادرة عام 199م املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة
بالدين وبلغت ذروتها عقب اطالق مبادرة التخفيف من الديون
املتعددة الطراف التي برزت كممار�سة بارزة للتعددية ال�سيا�سية
و�سعورا اقت�سادياً �سليماً .ونظرا ل�سحة املوارد حالياً يف البلدان
منخف�سة الدخل فاإن ذلك يثقل كاهلها بالديون اخلارجية التي
لي�ص لديها بديل اآخر لها.
املراجع
•( وارتون 200م) كتاب بعنوان ( عندما يفي�ص ال�سد
فاإن حميط من الديون املعدومة يعلو على الرغم من
ارتفاع الحتياطي الفيدرايل) على موقع النرتنتwww.
 knowIedge@.whartonمت زيارته يف ابريل 200
•( البنك الدويل 2009م ) روؤى لقت�ساد عاملي 2009م ،
وا�سنطن ،ال�سفحه -5
موﻗﻊ اﻻلﻜﺘﺮﻭﻧﻲ @www.knowIedge
 whartonمت زيارته يف ابريل 200
•( وارتن 200م ) بول كروجمان مدر�ص يف جامعة برن�ستون
و حمرر �سحفي يف �سحيفة نيويورك تاميز  ،الالن بليندر
مدر�ص يف جامعة برن�ستون ولري �سومر حمرر اقت�سادي يف
�سحيفة هارفرد ووزير اخلزانة ال�سبق
•(جملة اليكونوي�ست 200 ،م ) املوقع اللكرتوين
ملجلة اليكونومي�ست القت�سادية  ،متت ت�سفح املوقع
اللكرتوين httD:www.econQmist.com
specialrePQrtsبتاريخ ابريل 200
•(ا�ستيورت ليفي  )2011 ،حماربة الف�ساد عقب ثورات الربيع
العربي وم�ساعدة الدول لتح�سني اندماجها ،وا�سنطن  ،مت
ت�سفح املوقع اللكرتوينhttp:ttomed.org
corruption-and-the-arab-02011blQg
spring.html
بتاريخ  31اغ�سط�ص 2011م
•(اودون يو جي و�سميرت ،بي  )19التحولت من النظام ال�سلطوي
 :ا�ستنتاجات موؤقتة حول بع�ص الدميقراطيات الواهية (بالتيمور
 ،جون كوبكيكنز ا�سادارات جامعية  )19 ،ال�سفحة  57و�سميرت
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فيليب (( توطيد الدميقراطية ومتثيل املكونات الجتماعية)) عامل
اجتماع متخ�س�ص يف ال�سلوك المريكي يف الفرتة مار�ص –يونيو
 1992ال�سفحة 449-422
•( نيوزويك ) 2011 ،موقع �سحيفة نيوزويك اللكرتوين
.http:www.newsweek )2011( Newsweekمقاله
بعنوان مفتاح الثورات  ،الغ�سب �سد النظمة احلاكمة  ،مت ت�سفح
املوقع بتاريخ  2مار�ص 2011م
اواسي
 -3مل تكن هذه التدابريال�سيا�سيةبدون تكلفة  .ومن املتوقع اأن
تتدهوراأر�سدة املالية العامةيف عام 2009بنحو 3من النا املحلي
الإجمايل يف البلدان ذات الدخل املرتفع،وبنحو 44من النا املحلي
الإجمايل يف البلدان النامية.وعلى املدى الطويل ،فاإن زيادة مديونية
البالد ذات الدخل املرتفع قد ترفع تكاليف القرتا�ص ،ويحتمل اأن
تزاحم املقرت�سني من القطاع اخلا�ص والقطاع العام يف البلدان النامية.
 -4منذ �سبتمرب  ،200ا�ستهلكت  1دولة  20اأو اأكرث من
احتياطياتها من النقد الأجنبي واأ�سبح املخزون الحتياطي
احلايل يغطي اأقل من  4اأ�سهر من الواردات يف  1دولة .اإن حتديات
ات�ساع العجز يف احل�ساب اجلاري والأو�ساع املالية املتدهورة هي
الأكرث حدة يف اأوروبا ومنطقة اآ�سيا الو�سطى .و يبدو اأن م�سادر
التمويل امل�ستقبلي لي�ص متوفراً لهذه القت�سادات ،نتيجة
لالعباء الثقيلةللطلب املحلي واأ�سعار ال�سرف.
 -امل�سكلة تكمن يف انه لي�ست لدينا فكرة عن كيفية التبادلت
التي جتري يف ال�سوق ،ولي�ص هناك رقابة على ذلك .و�سيكون من
الرهيب جدا اأن يتم تداول هذه ال�سكوك من خالل البور�سات
املنظمة يف حني اأن هناك نوايا للقيام بذلك ،فاإنه لي�ص من
الوا�سح ما اإذا كانت ال�سوق �سوف تفعل ذلك من تلقاء نف�سها
اأو يجب اأن يكون هناك توجيه من قبل املنظمني .وارتون 200
 -7يعتقد مارك�ص اأن هناك دورة للنمو القت�سادي ،تعقبها فرتة
انهيار ،وخالل فرتة النمو تتخللها على نحو متزايد بع�ص الأزمات.
و يعتقد اأنه على املدى الطويل فاإن هذه العملية �سوف توؤدي اإىل
زيادة الرثوة وال�سلطة للطبقة الرا�سمالية وافقار طبقة العمال.
-9انخف�ص الإنتاج ال�سناعي العاملي بن�سبة غري م�سبوقة بلغت
 5يف الربع الرابع من عام ( 200اأو 21مبعدل �سنوي) .ا�ستمر
النتاج يف النخفا�ص يف الربع الأول من عام  ،2009وانخف�ص
م�ستوى الإنتاج ال�سناعي يف البلدان املرتفعة الدخل بن�سبة 173
يف �سهر مار�ص  ،2009مقارنة مب�ستواه يف ال�سنة  ،200ويف البلدان
النامية انخف�ص بن�سبة  23مقارنة مع مار�ص من العام.200
 -11اأ�سدرت نحو  700من ال�سركات املوجودة يف البلدان النامية
ال�سندات الدولية خالل فرتة الزدهار  ،2007-2002وتقريبا 3000
�سركة مقرت�سة من �سوق القرو�ص الدويل ومتثل تلك ال�سركات اجلزء
الأكرب من الديون اخلارجية امل�ستحقة على املدى الق�سري و ثالث اأرباع
الديون اخلا�سة املتو�سطة والطويلة الأجل امل�ستحقة يف .2009
 12الأزمة القت�سادية يف الوليات املتحدة 10 مقرتحات
لتجاوزها ،الدكتور يوهان غالتون .مت ن�سرها بوا�سطة �سزيلر
۳٤

يف � 27سبتمرب 200يف ال�ساعة  11:0يف �سيا�سات ذات �سلة
بال�سالم و ال�سراع والتنمية مت ت�سفح املوقع يف اأكتوبر .200
 13بع�ص ال�سناديق تتجاوز املخاطر الكامنة يف هذه التجارة،
حتى اأثناء خماطرتها يف نف�ص ال�سهم تلك التي خ�سرت فيها
�سناديق ماليه .على �سبيل املثال ،موؤ�س�سة غولدمان �ساك�ص
مازالت بع�ص الفروع لهذه املوؤ�س�سة حمافظة على مكانتها
لأنها خف�ست �سندات الرهن العقاري اإىل �سوق الأوراق املالية،
للتعوي�ص عن خ�سارة غريها من فروع جولدمان �ساك�ص املالية.
 14التهديدات واخلداع والتالعب هي تكتيكات ت�ستخدمها
البلدان الغنيةللتفاو�ص  :كما هو احلال يف اجلولة احلالية من
حمادثات التجارة العاملية  ،وحذرت منظمة اأك�سن اأيد يف تقريرها
اجلديد ،حول اخلداع يف جولة املفاو�سات يف الدوحة  :وكيف
خدعت الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي البلدان النامية.
 1املرجع نف�سه .وفقا لتقرير البنك الدويل للعام ( )2009فاإن
هناك تقدم �سريع على هذه اجلبهات �سوف يجعل من الأ�سهل
بالن�سبة للبلدان ذات الدخل املنخف�ص التعامل مع الأزمة.
و بالفعل ونتيجة �سغط �سديد ،تواجه البلدان ذات الدخل
املنخف�ص تبعات اقت�سادية خطرية على نحو متزايد اإذا مل يتم
عك�ص التدهور الكبري يف تدفقات راأ�ص املال من خالل �سادراتها،
والتحويالت املالية ،وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر بحلول العام
.2010
 17كلما زادت ملكية الأ�سرة من الأ�سهم وال�سندات زادت ثروة
الأ�سرة واأ�سبح دخلها اأكرث ارتباطا باأ�سواق راأ�ص املال ،وتبني
روابط وطيدة بني القت�ساد احلقيقي والأ�سواق املالية وزيادة
احتمال التدخل ال�سيا�سي يف حالة حدوث ا�سطراب.
رة عم مقدمة م ب
الأ�سا الدكور   .  كو�سانيو
اأ�سا ال�سيا�سة العامة كلية الدرا�سا العليا
�سم الار ال�سيا�سة العامةكلية الار
 علوم السا املعلوما
دم يف مور و( اثار العوملة الأمة املالية الأ عل
السايا العربية الأريقية املر مها )يف اللقا السار الرابع
للرابطة املعقد يف مدية اي�س ابابا – اثيوبيا يف الف م 
�سبمرب م
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ملس رة عم نو العان السا الجار
بني اأريقيا العا العربي
”بني ديا الواع رس با امل�سقب“
ملة تاريية
مثلت فرتة اخلم�سينيات من القرن املا�سي املفتتح ”املعا�سر“
لبناء عالقات ا�سرتاتيجية بني العرب والأفارقة على هدىً من
مالحم التحرر من ال�ستعمار وحماولت النهو�ص والتنمية
بعيداً عن اأطر التبعية للدول ال�ستعمارية .وقد حفلت العالقات
بني الطرفني منذ تلك الفرتة مب�ستويات التن�سيق ال�سيا�سي
والدعم والتعاون القت�سادي وا�سعة النطاق اإ بان حركات التحرر
وال�ستقالل يف افريقيا ،ومن خالل حركة عدم النحياز ،واملوقف
من الق�سية الفل�سطينية ،وحربي  197و  ،1973والتن�سيق عرب
منظمة الوحدة الفريقية وجامعة الدول العربية ،وما افرزته
قرارات موؤمتر القمة العربي يف اجلزائر  1973باإن�سائها لعدد
من املوؤ�س�سات املالية لدعم التعاون العربي الأفريقي ،ثم عقد
موؤمتر القمة العربي الأفريقي الأول يف القاهرة يف مار�ص .1977
ومع بداية الت�سعينيات وفى ظل النظام العاملي اجلديد اأحادي
القطبية ،وموجة العوملة التي اجتاحت العديد من اأ�س�ص
العالقات الدولية ب�سقيها الر�سمي وغري الر�سمي ،وما ارتبط
بذلك كله من ات�ساع دور الدول املانحة الأوربية والأمريكية يف
ميدان القرو�ص واملنح وامل�ساعدات ،ودور البنك و�سندوق النقد
الدوليني يف دعم اقت�ساديات العديد من الدول الأفريقية.
ناهيك عن انعكا�ص تلك الظروف �سلباً على حجم امل�ساعدات
العربية املقدمة للدول الأفريقية مقارنة بالتدفقات الدولية
الأخرى يف ال�سدد ذاته.
وقد اأدت تلك الظروف يف الفرتة من نهاية ال�سبعينيات اإىل
نهاية الت�سعينيات اإىل تعرث م�سرية التعاون العربي الأفريقي
وانعك�ص ذلك ب�سكل �سلبي على اجتماعات اأجهزة التعاون والياته
وعلى مدى انتظامها ،حيث اجتمعت اللجنة الدائمة يف اآخر دورة
عادية لها عام  199ومل تعقد اأية اجتماعات طيلة الت�سعينيات.

(الإ�سدار الثاين)

وقدمت خالل تلك الفرتة العديد من الدرا�سات ”العربية“
حول اأ�سباب ذلك الرتاجع يف م�ستوى العالقات اجلماعية بني
الطرفني ،وتو�سلت معظم تلك الدرا�سات اإىل وجود ا�سكالية
لدى الطرفني متثلت يف غياب الروؤية ال�سرتاتيجية يف
التخطيط لعالقاتهما.
ومع قدوم العوام الأوىل من القرن احلادي والع�سرين �سهدت
عالقات الطرفني تطورات اإيجابية تبعث الأمل يف م�ستقبل
التعاون العربي الأفريقي عامة لعل ابرزها انعقاد القمة العربية
بع مان يف مار�ص  ،2001والتي عقدت على اثرها اللجنة الدائمة
للتعاون العربي الأفريقي دورتها الثانية ع�سرة يف اجلزائر
يف اأبريل من العام نف�سه .وقد تلى ذلك بع�ص التطورات يف
جمال احياء التعاون العربي الفريقي كان من ابرزها التئام
القمة الفريقية العربية الثانية يف مدينة �سرت الليبية يف 10
اكتوبر  ،2010وهي القمة التي خرجت بالعديد من القرارات
والتو�سيات املتعلقة بالتعاون العربي الفريقي.2
املبحث الأول :التحديات املاثلة اأمام التعاون العربي الفريقي
”مفردات البيئة ومعوقاتها“
اأو ًل :املعوقات النا�سئة من البيئة” :بيئة التعاون ومدخالته“
من خالل ت�سليط ال�سوء على بع�ص اخل�سائ�ص واملالمح
الأكرث خ�سو�سية التي تتميز بها القت�سادات العربية
والأفريقية ،وكذا بع�ص احلقائق القت�سادية املتعلقة بتلك
بع�ص منها على النحو
املقومات واملالمح ،ميكن ال�سارة اإىل 
التايل(:)3
 �سعف حجم الأ�سواق املحلية ملعظم الدول العربية والفريقيةب�سبب انخفا�ص دخل الفرد ومن ثم القوة ال�سرائية ،وتدين
م�ستوى اخلدمات اجما ًل وخا�سة يف اأفريقيا.
 عدم مقدرة الدول العربية والفريقية ”منفردة“ على تنفيذامل�سروعات احلديثة ذات احلجم الأمثل من النواحي الفنية
والقت�سادية والتكنولوجية .وذلك لالأ�سباب التالية:
 -1حاجة تلك امل�ساريع لروؤو�ص اأموال �سخمة
� -2سيق نطاق الأ�سواق املحلية
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(الإ�سدار الثاين)

 -3ندرة الكفاءات العلمية والفنية الالزمة لإن�سائها.
 �سعف املركز التناف�سي والتفاو�سي للدول العربية والفريقيةيف جمال املعامالت القت�سادية متعددة الأطراف .وال�سبب يكمن
يف اعتماد معظم �سادراتها على املواد الأولية (زراعية – تعدينية
اإلخ) والتي تتميز مب�ستوى طلب غري مرن ن�سبياً عليها.
 -تعاين اأفريقيا بالذات من تدين م�ستوى البنى التحتية بل

و�سندوق النقد الدوليني ،بداأت ال�سوات تتعاىل يف الطار
الفريقي مت�سائل ًة عن جدوى احلديث عن تعزيز التعاون
العربي الفريقي يف ظل احل�سابات الن�سبية حلجم امل�ساعدات
املقدمة من اجلانب العربي مقارنة بتلك املقدمة من املجتمع
الدويل بدوله وموؤ�س�ساته املختلفة ،ناهيك عن مدى مناف�سة
ذلك التعاون يف الأ�سا�ص لطبيعة العالقات المنائية املوؤثرة التي

وانعدامها يف العديد من املناطق ما يوؤدي اإىل �سعوبة النقل
وال�سحن للب�سائع وارتفاع تكلفته .وقد اأكد – على �سبيل املثال
– اأحد تقارير الأ املتحدة املتخ�س�سة اأن وجود �سبكة بنية
حتتية يف افريقيا اأهم بكثري من اإزالة القيود على التجارة.
 انك�ساف القت�ساد العربي اإىل حد بعيد واعتماده على اخلارج(الآ�سيوي والوربي والمريكي ب�سفة خا�سة) ،ومعاناته من
فجوة غذائية م�ستحكمة و�سل حجمها عام  199اإىل حوايل
 121مليار دولر اأمريكي،
 معاناة معظم القت�سادات العربية من م�سكلة البطالة وت�سوه�سوق العر�ص والطلب على العمالة.
ثاني ا :املعوقات الناجتة عن ال�سيا�سات املبا�سرة
معلوم اأن التعاون العربي الأفريقي القت�سادي والتنموي كان
قد حقق انطالقات قوية �سواء منذ بداية �ستينيات القرن املا�سي
اأو يف اأعقاب تد�سينه موؤ�س�سياً يف موؤمتر القمة العربي الأفريقي
الأول عام  1977وحتى اأواخر ال�سبعينيات .اإل اأن ذلك التعاون
ما لبث اأن �سهد تراجعات ملحوظة يف ظل الت�سدعات العديدة
التي خلفتها الظروف ال�سيا�سية املعقدة التي مرت بها املنطقة
العربية ب�سفة خا�سة.
ومع بداية الت�سعينيات يف ظل التحولت احلا�سمة التي اأ�سابت
هيكل النظام الدويل ،ومع تزايد دور �سيا�سة املعونات والقرو�ص
واملنح كاأداة موؤثرة يف �سياغة طبيعة عالقات الدول النامية
بالدول الكربى وموؤ�س�سات التمويل والقرا�ص الدولية كالبنك

ا�سبحت تربط البلدان الأفريقية بالدول الكربى (الوليات
املتحدة المريكية – ال�سني – فرن�سا – بريطانيا).
ومع اأن احلديث يجري موؤخراً ،وبخا�سة منذ التئام القمة
العربية الأفريقية الثانية يف مدينة �سرت الليبية يف اكتوبر
 2010عن �سرورات وا�سرتاتيجيات احياء التعاون العربي
الفريقي ،ومع امياننا الكامل باإمكانية ذلك ،بل و�سرورته ،اإل
اأن هناك بالفعل العديد من املعوقات اجلادة املرتتبة على طبيعة
ال�سيا�سات الر�سمية املبا�سرة من الطرفني .ويف ما يلي اأبرز
تلك املعوقات ما يتعلق ب�سيا�سات التعاون املتبعة وتلك املرتبطة
باجلوانب القت�سادية والفنية وذلك على النحو التايل (:)4
 -1املعوقات النا�سئة عن ال�سيا�سات:
 عدم حر�ص الأجهزة التنفيذية يف كال اجلانبني على تفعيلدور املوؤ�س�سات الت�سريعية يف تعزيز عالقاتهما من خالل
اخت�سا�سات تلك املوؤ�س�سات يف ال�سدد ذاته ،وا�ستمرار مترير
معظم ملفات تلك العالقات بعيداً عن تلك املوؤ�س�سات.
 تلكوؤ الأجهزة التنفيذية يف كال اجلانبني عن ت�سويق مفهوموحمتوى التعاون بينهما على امل�ستويات ال�سعبية بغية خلق راأي
عام متفهم وموؤيد لأي خطوات قد ت 
تخذ يف اجتاه تعزيز اأوا�سر
التعاون بني الطرفني ،ناهيك عن عدم ت�سجيع تلك الأجهزة لأي
م�ساهمة فاعلة يف ال�سدد ذاته من قبل روؤو�ص الأموال الوطنية.
 -عجز الأجهزة التنفيذية املخت�سة يف كال الطرفني عن �سياغة

الرابطة  الرية الاا
الأطر التنفيذية املنا�سبة لنقل تو�سيات وقرارات موؤ�س�سات
وجلان التعاون امل�سرتك بني الطرفني اإىل حيز املمار�سة العملية
مبا فيها تلك ال�سادرة عن مبادرات وجهود القطاع اخلا�ص
الذاتية امل�سرتكة بني اجلانبني� سواء كان ذلك العجز ناجتاً
عن غياب الكفاءة الفنية والآليات املنا�سبة اأو ل�سعف (بل ورمبا)
غياب الرادة ال�سيا�سية ذاتها.
 -2املعوقات القت�سادية والفنية:
 �سعف م�ستوى التبادل التجاري بني البلدان العربيةوالفريقية ب�سفة عامة.
 �سعف حجم ال�ستثمار العربي املبا�سر يف افريقيا ب�سقيه العامواخلا�ص.
 مل تكن �سيا�سة العون العربي حتتوي على روؤية ا�سرتاتيجيةبخ�سو�ص دعم دور القطاع اخلا�ص الأفريقي والعربي عرب
متكينه من ال�ستفادة من امل�ساعدات املر�سودة يف املجال
التنموي اإذ غالباً ما ا�س تخدمت مبال امل�ساعدات ل�سراء معدات
تكنولوجية وجتهيزات فنية من الدول املتقدمة وعرب ال�سركات
متعددة اجلن�سيات مبا ك ر�ص – دون اإرادة اأو رغبة من الدول
العربية اأو الفريقية – من التبعية للدول املتقدمة وحرم
القطاع اخلا�ص العربي والأفريقي من فر�سة ممار�سة مثل تلك
الن�ساطات وال�ستفادة من عائداتها.
 عدم و�سوح الروؤية فيما يتعلق بطبيعة الت�سريعات امل�سجعةلال�ستثمار وحوافز و�سمانات ذلك ال�ستثمار وبخا�سة يف الدول
الأفريقية .
 قلة البيانات واملعلومات املتاحة عن فر�ص ال�ستثمار يفاأفريقيا.
 �سعوبة التحويالت النقدية واملالية عرب بع�ص دول افريقيا،وعدم وجود �سيا�سات مالية واقت�سادية ثابتة تبعث على
الطمئنان ،بالإ�سافة اىل معاناة بع�ص الدول الأفريقية من
حالة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي.
 عدم وجود قنوات ات�سال بني مكونات القطاع اخلا�ص العربيوالأفريقي ب�سفة موؤ�س�سية ومنتظمة.
املبحث الثالث :اآفاق تطوير التعاون التجاري والقت�سادي
العربي الفريقي”الأولويات والفر�ص“ حديثنا يف هذه النقطة
�سين�سب على حماولة بيان اخلطوات املتوجب اتخاذها من قبل
الطر ال�سيا�سية امل�سئولة عن متهيد ال�سبيل اأمام تعزيز التعاون
القت�سادي والتجاري العربي الفريقي ،ومن ثم حماولة تقدمي
عر�ص اأويل بخ�سو�ص اأولويات وفر�ص تعزيز ذلك التعاون ،مع
ال�سارة اإىل بع�ص الأولويات املقرتح اعتمادها يف ذات ال�سدد من
قبل القطاع اخلا�ص ،والتعر�ص كذلك لبع�ص التجارب الناجحة
يف جمال جتاوز بع�ص معوقات التعاون ب�سفة عامة.
اأ ل :دور �س ناع ال�سيا�سات العامة” :واجبات الطار ال�سيا�سي
وروؤاه“ .
مما ل ريب فيه اأن الطار ال�سيا�سي الذي يعمل �سمنه
مكون التعاون القت�سادي والتجاري العربي الأفريقي ممث ً
ال
يف �س ناع قرار التعاون يف البلدان املعنية مب�ستوياتهم ال�سيا�سية

(الإ�سدار الثاين)

والتنفيذية املتعددة ،يتحمل اإىل حد بعيد م�سئولية النظر
يف املعوقات التي تعرت�ص طريق ذلك التعاون وحماولة و�سع
احللول واملعاجلات الكفيلة مبواجهتها والتغلب عليها .وميكن
ال�سارة ب�سفة مبدئية اإىل اأن اجلانب العربي قد ا�ست�سعر
موؤخراً اأهمية اعادة الزخم اإىل م�سرية التعاون العربي الفريقي
اإذ دعت القمة العربية بعمان يف مار�ص  2001يف بيانها اخلتامي
القادة العرب لتدار�ص خمتلف جوانب التعاون العربي الأفريقي
واأكدت موا�سلة اجلهود لتعزيز هذا التعاون واإزالة عوائقه التي
تعرت�ص اجتماعات اأجهزته وتعوق تنفيذ براجمه امل�سرتكة.
ثم جاءت قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الأفريقي العربي يف
دورتها الرابعة ع�سرة التي عقدت يف القاهرة يف مار�ص 2010
لتوؤكد على اهمية ا�ستمرار التعاون ال�سيا�سي والمني بني
اجلانبني ،وتفعيل اأن�سطة التعاون بني املنظمتني (اجلامعة
العربية والحتاد الفريقي) ،وتفعيل الربامج امل�سرتكة املقرتحة
ذات الأولوية ،مبا يف ذلك التاأكيد على دورية انعقاد الجتماع
الوزاري امل�سرتك ب�ساأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي
انعقد يف �سرم ال�سيخ ،بجمهورية م�سر العربية يف الفرتة من
 1 -14فرباير .2010
جاء بعد ذلك انعقاد القمة الفريقية العربية الثانية يف
ليبيا يف اأكتوبر  2010بعد مرور ثالثة وثالثني عاما من
انعقاد القمة الوىل يف القاهرة عام  ،1977لتوؤكد هذه القمة
وجود النية اجلادة لدى الطرفني العربي والفريقي لإعادة
م�ستوى التعاون بينهما اىل عهده املزدهر اإبان انطالقته
الفعلية يف قمة القاهرة .وقد طرح خالل هذه القمة م�سودة
م�سروع ”ا�سرتاتيجية ال�سراكة الإفريقية العربية“ التي ركزت
على اأربعة جمالت ذات اأولوية وهي :املجال ال�سيا�سي وال�سلم
والأمن ،تعزيز ال�ستثمار والتجارة ،الزراعة والأمن الغذائي،
التعاون الجتماعي والثقايف(.)5
ثاني ًا :جمالت تعزيز التعاون وفر�سه
يف مواجهة تلك املعوقات التي اأوردناها يف املبحث ال�سابق يربز
�سوؤال مركزي بخ�سو�ص م�ساألة التعاون العربي الفريقي:
هل من �سبيل لبع�ص اخلطوات العملية ذات الأجل الق�سري،
التي ميكن اأن تعمل على حتفيز التعاون يف الوقت احلا�سر
وتهيئته لتحقيق انطالقات واعدة يف امل�ستقبل والجابة على
هذا ال�سوؤال هي بالإيجاب ،حيث ميكن احلديث عن العديد من
املجالت واخلطوات العملية املمكن مبا�سرتها يف �سبيل تعزيز
التعاون وحتفيزه ،ولعل من اأهم تلك املجالت ما يلي(:)
اأ) املجال التجاري:
 -1العمل على خف�ص القيود اجلمركية وت�سهيل اجراءاتها فيما
بني الطرفني من اأجل ت�سجيع التبادل التجاري ،مع البحث يف
نف�ص الوقت عن اإجراءات تعوي�سية لالآثار التي ترتتب على
مثل هذا اخلف�ص على بع�ص الطراف املحتمل ت�سررها.
 -2زيادة برامج التعاون الفني يف جمال ال�سيا�سات التجارية لكى
مت كن املوؤ�س�سات العربية والأفريقية من القيام ب�سورة منتظمة
مبناق�سة الإ�سالحات التي مت تنفيذها واإعادة النظر فيها ويف
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اأثرها املمكن على الرتتيبات التجارية.
-3الهتمام بتوفري املعلومات التجارية من قبل احلكومات
والقطاع اخلا�ص على ال�سواء عن طريق اإن�ساء �سبكة عربية
اأفريقية للمعلومات بالتعاون مع بع�ص املوؤ�س�سات الدولية.
-4مواجهة �سعوبة متويل التجارة بني اجلانبني من خالل
اإن�ساء موؤ�س�سة عربية اأفريقية للتمويل وزيادة التعاون بني
البنوك املركزية و ت�سجيع اإن�ساء امل�سروعات امل�سرتكة وخا�سة
يف املجالني الزراعي وال�سناعي ،وهناك اإمكانيات �سخمة لذلك
بني اجلانبني.

وجتاور املنطقتني يتيح بال ريب اآفاقاً كبرية لتطوير ال�سياحة
فيما بينهما .وقد بداأ بالفعل بع�ص امل�ستثمرين العرب مبحاولت
اأولية وجادة لإن�ساء م�سروعات �سياحية يف اأفريقيا وخا�سة يف
منطقة اجلنوب الأفريقي.
ومعلوم ب�سفة عامة اأن قطاع ال�سياحة يف افريقيا ي�سهد منواً
ن�سبياً معقو ًل وخا�سة يف �سوق جنوب افريقيا التي ا�سبحت
مركز جذب �سياحي متميز .ويقدر عدد ال�سياح اإىل اأفريقيا
بحوايل  1مليون �سائح �سنوياً .وقد تطورت ن�سبة ال�ستيعاب
يف القارة بن�سبة مقبولة ،اإل اأن ن�سيبها مـن ال�سياحة الدولية

-5الإ�سراع يف اإنهاء الدرا�سة املتعلقة باإقامة منطقة جتارة
تف�سيلية بني الدول العربية واأفريقيا وتوطني بع�ص ال�سناعات
ال�ستهالكية املعتمدة على املواد الأولية املتوفرة يف بع�ص البلدان
الفريقية والعربية والقابلة للت�سدير.
-العمل اجلاد واملنهجي على درا�سة اأجنع ال�سبل القت�سادية
العلمية لتاأ�سي�ص منط ف عال للتعاون اأو التكامل القليمي
العربي الفريقي بالنظر يف التجارب املماثلة وبخا�سة جتربة
الإنديان يف اأمريكا الالتينية والآ�سيان يف اآ�سيا القائمتان على
منظور التكامل من اأجل التنمية.
ب) املجال ال�سياحي:
توؤكد العديد من الدرا�سات والح�ساءات الأولية على اأن
قطاع ال�سياحة يعد من القطاعات الواعدة يف اطار التعاون
العربي الفريقي .وهناك ل ريب يف هذه الآونة بالذات امكانيات
كبرية لتن�سيط ال�سياحة العربية اإىل اأفريقيا .وقد لوح يف
ال�سنوات الأخرية ب�سفة عامة زيادة يف حجم ال�سياحة املتبادلة
بني الدول العربية والفريقية نتيجة تعنت الوليات املتحدة
والدول الأوروبية مبنح تاأ�سريات �سياحية للعرب والأفارقة يف
اعقاب احداث احلادي ع�سر من �سبتمرب  2001مما اأدى اإىل اجتاه
عدد كبري منهم اإىل املناطق ال�سياحية العربية والأفريقية.

عامة يظل متوا�سعا اإذ ل يزيد عن  2،9من ال�سياح و  1،7ومن
الإيرادات .واحلا�سل اأي�ساً اأن عدد الدول الفريقية التي ت�سكل
مقا�سد �سياحية حمدود جداً اإذ ترتكز ب�سفة رئي�سية يف دول
�سمال افريقيا ودولة جنوب افريقيا بالإ�سافة اىل دول اأخرى
مثل جامبيا وكينيا وتنزانيا واأوغندا  ،الخ.
كما انه من املالح خالل ال�سنوات الأخرية اأن هناك ن�ساط
�سياحي متنامي فيما بني الدول الفريقية نف�سها اإذ حققت
ن�سبة  47،من حجم ال�سياحة الفريقية اخلارجية .ويعقد
�سوق �سياحي اأفريقي كبري كل عامني ت�ساهم فيه بع�ص الدول
العربية.
ج) جمال الثقافة والإعالم:
مما ل ريب فيه اأن اكتمال اأطر التعاون العربي الفريقي بحاجة
فعلية لتحفيز جوانب التعاون يف جمالت الثقافة والعالم.
باعتبار ما متتلكه تلك املجالت يف عامل اليوم من تاأثريات
حا�سمة يف ت�سكيل اجتاهات وروؤى الراأي العام يف العامل كافة.
وقد جرت يف ال�سدد ذاته بع�ص اخلطوات املتعلقة بتعزيز
التعاون الثقايف والعالمي بني اجلانبني العربي والفريقي
منها ما تبذله بع�ص الدول العربية وخا�سة م�سر واجلزائر
وليبيا وال�سعودية وال�سودان واليمن من جهود جادة عن طريق
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تقدمي اآلف املنح للطلبة الأفارقة للدرا�سة يف معاهدها اأو اإن�ساء
مراكز ثقافية عربية يف بع�ص دول القارة .كما مت توقيع عدد من
اتفاقيات التعاون بني بع�ص وكالت الإعالم العربية ونظرياتها
يف الدول الأفريقية ،واحلر�ص على و�سول بث بع�ص القنوات
الف�سائية العربية اإىل اأفريقيا .وقد عقد اجتماع بالقاهرة بني
روؤ�ساء ومديري املنظمات الإعالمية العربية والأفريقية عام
 1990اتفق خالله على اإمكانية ا�ستخدام القمر ال�سناعي العربي
وال�سبكة الأفريقية لالت�سالت لتبادل الربامج التليفزيونية
واإقامة مراكز وحمطات اأر�سية متو�سطة احلجم يف اإحدى
الدول الأفريقية لكى تكون مركز الربط بني اجلانبني .وقد
�ساهم احتاد ال�سحفيني الأفارقة (ومقره القاهرة) يف تدريب
املئات من ال�سحفيني الأفارقة خالل العقدين الأخريين على
فنون ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون.
د) جمال ال�سباب والريا�سة:
من املعلوم اأن قطاع ال�سباب والريا�سة يعد اأحد اأهم املحاور
املفرت�ص تعزيزها لعالقات التعاون العربي الفريقي ،خا�سة
وقد ا�سبح املجال الريا�سي بالذات اأحد اأهم قطاعات العمل
ال�ستثماري يف العامل اأجمع .ف�س ً
ال عن ال�سافات امل�سهودة
للريا�سيني الأفارقة يف العديد من الريا�سات ويف اأماكن متعددة
من العامل.
وواقع احلال اأن اجلانبني العربي والفريقي قد اأدركا مبكراً
اأهمية تعزيز هذا القطاع يف مكون عالقاتهما التعاونية ،حيث
عقد اجلانبان اتفاقية للتعاون يف جمال ال�سباب والريا�سة يف
عام  195بني جمل�ص وزراء ال�سباب والريا�سة العرب واملجل�ص
الأعلى للريا�سة يف اأفريقيا ،كما �سدر اإعالن القاهرة اخلا�ص
بربنامج العمل ال�سبابي والريا�سي العربي الفريقي يف �سبتمرب
 1991على هام�ص دورة الألعاب الأفريقية اخلام�سة .وقد حددت
هذه التفاقيات يف جمملها اأطر التعاون بني اجلانبني .وقد
اجتمع وزراء ال�سباب والريا�سة يف اجلانبني يف تون�ص عام 1992
على هام�ص املعر�ص التجاري العربي والأفريقي واتفقوا على
ال�سعي اإىل تن�سيق مواقفهم داخل املنظمات والحتادات الدولية،
والعمل على اإن�ساء مركز اأفريقي للطب الريا�سي ،وكذلك
تنظيم األعاب ريا�سية عربية اأفريقية ،وعقد اجتماع م�سرتك
للوزراء كل اأربع �سنوات اأو مع كل دورة األعاب اأفريقية اأو عربية،
اإل اأن غالبية تلك التفاهمات مل تنفذ حتى حينه .وبالتايل
فمن املنتظر اأن يتم تفعيل تلك اجلهود عرب خطوات تنفيذية
واجراءات منتظمة من قبل اجلانبني.
ثال ا :دور القطاع اخلا�ص” :اأولويات للعمل وروؤى لل�سراكة“
لعل واقع احلال بالن�سبة لدور القطاع اخلا�ص ي�سري اإىل توا�سع
ا�سهامات ذلك القطاع يف تعزيز التعاون التجاري والقت�سادي
العربي الفريقي ب�سفة عامة .وقد ل يح مل ذلك القطاع م�سئولية
كاملة يف ذات ال�سدد اإذ اأن راأ�ص املال كما هو معلوم ل يعي�ص اإل يف
البيئات اخل�سبة والآمنة ا�ستثمارياً .وميكن ب�سفة عامة ال�سارة
اإىل بع�ص اخلطوات والأولويات التي ميكن اأن يتبناها القطاع
اخلا�ص العربي والأفريقي يف ذات ال�سدد ،وذلك وفقاً ملا يلي:

(الإ�سدار الثاين)

 قيام القطاع اخلا�ص بت�سجيع ودعم اإيجاد قاعدة بياناتومعلومات منهجية بخ�سو�ص بيئة التجارة وال�ستثمار يف
الدول الفريقية والعربية ،وكذا تاأثريات ظروفها ال�سيا�سية
واجلغرافية والدميوغرافية على قرارات التجارة وال�ستثمار
ب�سفة عامة و اهتمام القطاع اخلا�ص بتوطيد روابطه وات�سالته

باللجان والجهزة الر�سمية املهتمة بق�سايا التعاون القت�سادي
والتجاري يف اإطار الهيكل املوؤ�س�سي الر�سمي للعالقات العربية
الفريقية و ممار�سة القطاع اخلا�ص لدور فاعل يف جمال
حتفيز املوؤ�س�سات الت�سريعية الوطنية على ا�سدار الت�سريعات
واحلوافز الالزمة لت�سجيع ال�ستثمارات والتدفقات الراأ�سمالية
وحمايتها.
 حر�ص القطاع اخلا�ص يف الطرفني على تعزيز اأوا�سرالعالقات فيما بينهما عرب ان�ساء قنوات ات�سال بني رجال
العمال واحتاداتهم املتعددة وعقد اللقاءات الدورية املنتظمة
وتبادل املعلومات التجارية وال�ستثمارية املحفزة على التعاون.
 دعم القطاع اخلا�ص لأي جهود حكومية من الطرفني قدتبذل لإن�ساء �سندوق اأو هيئة ل�سمان ال�ستثمارات وحرية
انتقال روؤو�ص الأموال و�سرعة التحويالت واآلية عملية وفاعلة
للتعوي�سات املالئمة يف مواجهة خماطر ال�ستثمار ب�سفة عامة.
 حر�ص القطاع اخلا�ص على تفعيل دوره املتعلق مب�سئوليتهالجتماعية عرب الرتباط املبا�سر مب�ساكل التنمية وهمومها،
وال�سهام العملي بح�سب امكانياته يف تخفيف اأعباء الطبقات
الفقرية وحت�سني قدراتها املالية ومتكينها من ال�سهام يف
حتريك عجلة النتاج والتجارة من خالل حت�سني قدراتها
ال�سرائية.
 مبادرة القطاع اخلا�ص باإقامة املعار�ص التجارية الرتويجيةامل�سرتكة ،ولقاءات وموؤمترات الت�سويق ال�ستثماري وال�سياحي،
ورعاية اللقاءات واملنتديات الثقافية والعالمية امل�سرتكة.
رابع ا :مناذج ناجحة على طريق التعاون
ميكن لنا اأن ن�سري اإىل بع�ص التجارب واخلطوات الناجحة
التي متت يف طريق تعزيز التعاون بني الطرفني عرب الأجهزة
املعنية بذلك التعاون اأو بتحفيز ومبادرة من قطاعات غري
ر�سمية يف اجلانبني(.)7
 -1امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية يف اأفريقيا
اأن�س امل�سرف يف فرباير  1974بهدف توثيق الروابط بني الدول
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الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

الأفريقية والعربية ،ودعم النمو القت�سادي للدول الأفريقية
يف اإطار الت�سامن وامل�سالح امل�سرتكة .وقد بداأ عملياته يف بع�ص
الدول الفريقية يف مار�ص  ، 1975وقد حددت مهامه مبا يلي-:
الإ�سهام يف متويل التنمية القت�سادية للدول الأفريقية وت�سجيع
م�ساهمة روؤو�ص الأموال العربية يف التنمية الإفريقية وكذا
الإ�سهام يف توفري املعونة الفنية الالزمة للتنمية يف اأفريقيا.
ويقوم امل�سرف بتمويل م�سروعات وعمليات عون فني يف الدول
الأفريقية ومينح الت�سهيالت لقرو�ص امل�سروعات اإذ يرتاوح �سعر
الفائدة ما بني  1و � 4سنوياً ومدة القر�ص ما بني  1و � 30سنة
وفرتة �سماح ما بني اأربع وع�سر �سنوات .وتعطى الأولوية يف ن�ساطاته
للقطاع الزراعي والبنية الأ�سا�سية وتنمية املوارد الب�سرية.
وقد �سملت متويالت امل�سرف منذ اإن�سائه  42دولة من جمموع الدول
املوؤهلة لال�ستفادة من قرو�سه ومعوناته ،كما �سملت اأي�ساً بع�ص
املنظمات الإقليمية .وتت�سمن القرو�ص اأي�ساً ن�سبة كبرية تقدم كمنح
ل ترد .وقد بل - على �سبيل املثال � -سافى القرو�ص التي قدمت يف
الفرتة من  1975اإلـى عــام  2000ما قيمته  1590مليون دولر.
 -2املعر�ص التجاري العربي الأفريقي:

والنظر يف امل�سائل والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك واتخاذ
التو�سيات والقرارات ب�ساأنها .وترعى الرابطة  -على �سبيل املثال
 اجتماعات غرف التجارة ال�سناعة يف افريقيا والعامل العربي،كما ت�ساهم يف دعم ان�سطة جمتمعية تتعلق باجلوانب العلمية
والكادميية حمل اهتمام الأ�سيكا كموا�سيع الثنائية الربملانية
واحلكم اجليد والدميقراطية وحقوق الن�سان وق�سايا ال�سلم
والأمن وحتقيق ال�ستقرار والتنمية يف الدول اأع�ساء الأ�سيكا.
وتنظم الرابطة كذلك زيارات متبادلة ملمثلني عن جمال�ص
الدول الع�ساء كما ترعى لقاءات دورية لل�سيدات الربملانيات
من الدول الأع�ساء .كما ترعى الأ�سيكا موؤخراً م�سروع ريادي
يف جمال ت�سجيع �سباب الباحثني على تناول الق�سايا حمل
اهتمام الرابطة يف جمالت التنمية وال�ستقرار ،حيث مت تد�سني
امل�سروع يف جامعة �سنعاء ممثلة مبركز الدرا�سات ال�سيا�سية
وال�سرتاتيجية ،وذلك يف ظل �سراكة حر�ست الرابطة على
ان�سائها مع املوؤ�س�سات الكادميية .ومن املنتظر اأن يتم تعميم
ذلك امل�سروع لحقاً على العديد من اجلامعات يف الدول اأع�ساء
الرابطة.

اأقيم هذا املعر�ص يف اإطار العمل على دعم التعاون القت�سادي
وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية والأفريقية ،حيث
وافق كل من جمل�ص جامعة الدول العربية وجمل�ص وزراء منظمة
الوحدة الأفريقية اآنذاك على تو�سيات اللجنة الدائمة ( يونيو
 )199بتنظيم املعر�ص التجاري العربي الأفريقي .وقد اأقيم
املعر�ص الأول يف تون�ص يف اأكتوبر  ،1993والثاين يف جوهان�سربج
يف اأكتوبر  ،1997وعقد الثالث يف داكار يف اأبريل .1999

 -5اجتماع غرف التجارة وال�سناعة يف افريقيا والعامل العربي:
جاء هذا الجتماع ثمرة لتعاون جاد ما بني الرابطة وقطاع
رجال العمال يف افريقيا والعامل العربي وامل�سرف العربي
للتنمية القت�سادية يف افريقيا ،حيث عقد الجتماع الول يف
جنوب افريقيا عام  ،200والثاين يف البحرين عام  ،2010وها
نحن نقدم ورقتنا هذه اإىل الجتماع الثالث الذي انعقد يف املغرب
اأواخر  .2012وواقع احلال يوؤكد من خالل النظر يف الوثائق
ال�سادرة عن الجتماعني ال�سابقني باأن لدى هذا الرتتيب
احلديث ن�سبياً (الأ�سيكا) العديد من الروؤى والتوجهات العملية
بخ�سو�ص تطوير م�ستوى التعاون القت�سادي والتجاري بني
افريقيا والعامل العربي .ولعل من اأبرز ما �سعى الجتماع
لتاأ�سي�سه هو اتفاقية ان�ساء الكتلة التجارية الأفريقية العربية.

 -3اأ�سبوع رجال الأعمال العرب والأفارقة :
اطلق هذا الأ�سبوع بناء على الرغبة امل�سرتكة يف دعم التعاون
القت�سادي والتجاري وال�ستثماري بني الطرفني ،حيث وافق جمل�ص
جامعة الدول العربية وجمل�ص وزراء منظمة الوحدة الأفريقية على
اإقامة مثل هذا ال�سبوع فاأقيم املعر�ص الأول يف القاهرة يف مار�ص
 ،1995ومل تتوافر لنا بيانات حول ما اإذا كانت قد ا�ستمرت اقامة
املعر�ص بعد ذلك العام ،ولكن التجربة يف حد ذاتها كانت ناجحة.

٤۰

 -4رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اأفريقيا والعامل العربي (اأ�سيكا):
تعد الرابطة كاأحد املنظمات القليمية احلكومية واأحدث
موؤ�س�سات التعاون العربي الفريقي ن�ساأ ًة ،حيث مت اإن�ساوؤها يف
العام  2004من خالل جهود بذلتها العديد من الأطراف العربية
والفريقية .وتتخذ الرابطة من �سنعاء مقراً لأمانتها العامة.
واحلقيقة اأنه بالرغم من حداثة الأ�سيكا وتوا�سع امكاناتها
املادية اإل اأنها قد ا�ستطاعت حتقيق بع�ص النجاحات الن�سبية
وتنفيذ العديد من الأن�سطة امل�سرتكة يف اطار �سعيها لتحقيق
اأهدافها التي ياأتي على راأ�سها دعم نظام الثنائية الربملانية ودعم
اجلهود الربملانية وتقوية العالقات بني �سعوب الدول الع�ساء

دم ه الورة يف اجما ر الجار الساعة
يف اأريقيا العا العربيالربا  اململكة املربية
اعدا� . سامي مد ال�سياي
اأ�سا العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد
مدير مرك الدرا�سا ال�سيا�سية ال�ساتيجية
جامعة سعا

الهوامس
 اعتمدت هذه اجلزئية ب�سفة اأ�سا�سية على امل�سادر التالية:اأ -اأحمد حجاج” ،العالقات العربية الأفريقية :نبذة تاريخية“،
يف :جمموعة موؤلفني ،العرب واأفريقيا فيما بعد احلرب الباردة
(القاهرة ،مركز درا�سات وبحوث الدول النامية ،كلية القت�ساد
والعلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة� ،سل�سلة ق�سايا التنمية،
العدد � ،)2000 ،1ص.14 –9

الرابطة  الرية الاا
ب -مركز املعلومات بالإذاعة ال�سودانية ،العالقات العربية
الأفريقية” ،ملفات افريقية“ ،متوفر على الرابط:
w w w .s u d a n r a d i o .i n f o b a n k 
html.1-120-lesson
ج -اأحمد حجاج ،التعاون العربي الأفريقي بني الواقع والأمل،
متوفر على الرابط:
htm.1-2132www.sis.gov.egVR
 -2فوؤاد اأبو �ستيت ،التكتالت القت�سادية يف ع�سر العوملة
(القاهرة ،موؤ�س�سة الأهرام� ،سل�سلة كتاب الأهرام القت�سادي،
العدد  ،232يناير � ،)2007ص .0 ، 42 – 41 ، 39 ، 37 ، 29 – 2 ، 19
وكذلك :عبدالهادي �سويفي ،قراءات يف اقت�ساديات الوطن
الﻌﺮﺑﻲ )القﺎﻫﺮﺓ] ,ﺩ .ﻥ ,(۱۹۹۹ ,[.ﺹ – ۱٤٥
 ۲۷۹ﻭ .299 – ۲۸۰
واأي�ساً :جمال حمدان ،اأفريقيا اجلديدة :درا�سة يف اجلغرافيا
الﺴﻴﺎﺳﻴة )القﺎﻫﺮﺓ ,الﻬﻴئة المﺼﺮﻳة الﻌﺎمة لﻠﻜﺘﺎﺏ,
]طﺒﻌة ﺧﺎﺻة[ ,(۲۰۰٥ ,ﺹ .۲۷۲ – ۲۰۳
 - 3هناك يف واقع احلال العديد من الدرا�سات الكا�سفة مل�ستويات
تاأثري املعوقات البيئية على التعاون التجاري والقت�سادي بني
الطرفني ب�سفة عامة ،وعلى الأو�ساع القت�سادية املعقدة يف
اأفريقيا ب�سفة خا�سة .ومن تلك الدرا�سات املتميزة درا�سة املفكر
العربي جمال حمدان عن اأفريقيا يف كتابه :اأفريقيا اجلديدة:
درا�سة يف اجلغرافيا ال�سيا�سية ،مرجع �سبق ذكره.
 -4اعتمدت هذه اجلزئية ب�سفة اأ�سا�سية عل امل�سادر التالية:
نازك عبداحلميد هالل” ،دور جامعة الدول العربية يف دعم
التعاون العربي الفريقي“� ،سل�سلة درا�سات افريقية ،معهد
الدرا�سات الفريقية ،جامعة القاهرة .وكذلك :عادل عبدالرازق،
”البعد القت�سادي يف العالقات العربية الفريقية“ ،متوفر
على الرابط:
htm.2-2132www.sis.gov.egVR
 -5حمتوى ن�ص ال�سرتاتيجية الوارد �سمن البيان ال�سحفي
ال�سادر عن مفو�سية الحتاد الفريقي متوفر على الرابطني:
www.africa-union.org
www.afro-arabsummit.com
 -5اأنظر يف ذلك :اأحمد حجاج ،مرجع �سابق .وكذلك :فوؤاد
اأبو �ستيت ،مرجع �سابق� ،ص  .24 - 21واأي�ساً :عبدامللك عودة،
”نظرة ا�سرتاتيجية م�ستقبلية للعالقات العربية الفريقية“،
يف :العرب وافريقيا فيما بعد احلرب الباردة ،مرجع �سابق� ،ص
.145 -133
 -7عادل عبد الرازق ،مرجع �سابق .وكذلك :اأحمد حجاج ،مرجع
�سابق.

(الإ�سدار الثاين)

الفس الا  القاة
ت�س القاة دمة المية الساية يف
اأريقيا العا العربي
تعرف الثقافة وفقا للعامل الربيطاين ادوارد تايلور باأنها ”ذلك
املركب الكلي الذي ي�ستمل على املعرفة واملعتقد والفن والأدب
والأخالق والقانون والعرف والقدرات والعادات الآخرى التي
يكت�سبها الإن�سان بو�سفه ع�سواً يف املجتمع.
كما عرفها كيم اآن زميرمان على انها ”جمموعة ال�سمات
واخل�سائ�ص التي تتميز بها جمموعة معينة من النا�ص والتي
ت�سمل اللغة والدين واملاأكولت ال�سعبية والعادات الجتماعية
واملو�سيقا والفنون“.
ول يزال الكثري من الباحثني والدار�سني يغفلون اىل حد
كبري م�ساهمة الثقافة يف التنمية القت�سادية ويف الواقع فاإن
عملية قيا�ص الأداء الجتماعي و القت�سادي للقطاع الثقايف ل
تزال متثل اجتاهاً جديداً ن�سبياً  .عالوة على ذلك فاإن هذه
امل�ساألة ل تزال حمل نقا�ص وجدل حيث يعتقد الكثري من
النا�ص باأن الأن�سطة الثقافية تاأتي �سمن و�سائل الرتفيه
والتنوير الفكري  .وهذا ما يجعل البع�ص ينظر اإىل الثقافة
باعتبارها ذات قيمة متو�سطة فيما يتعلق بالتنمية القت�سادية
،ولذلك يجب اأن تكون مقت�سرة على امل�ساركة ال�سعبية .
و يف الآونة الأخرية اكت�سف الباحثون فكرة مفادها ان الثقافة
ميكن اأن توؤثر على جملة من الهداف املتعلقة بال�سيا�سة
احلكومية مبا يف ذلك التنمية القت�سادية والريفية وانعا�ص
املناطق احل�سرية وخلق ايرادات حكومية ناهيك عن ال�سياحة
والإنفتاح وامل�ساركة والتنوع والتعليم وتنمية ال�سباب .
وتت�سم اأفريقيا والعامل العربي باأنهما غنيتان باملوروث
الثقايف ولذا فاإن ال�ستغالل الأمثل للرتاث الثقايف يف كال
املنطقتني �سوف يكون له بال الأثر يف الدفع بعجلة التنمية
القت�سادية المر الذي ينعك�ص ايجابا على م�ستوى معي�سة
املواطنيني يف الدول العربية والأفريقية .
وت�سمل الثقافة جمموعة وا�سعة من الأن�سطة الثقافية مبا يف
ذلك الأن�سطة التي يتم تنفيذها �سمن ال�سيا�سة الثقافية والتي
تتعلق بالإنتاج والن�سر والتداول  ،ف�س ً
ال عن التثقيف والتنوير
الفكري .كما انها ت�سمل حف واإدارة الرتاث الثقايف والفنون
الب�سرية وامل�سرحية والفعاليات الثقافية وغريها.
اأما بالن�سبة للموؤ�س�سات الثقافية فانها ت�سمل املنظمات املعنية
بتعزيزعملية ا�ستيعاب وفهم الثقافة وت�سجيع الإبداع والذوق
الفني مثل اجلامعات والكليات ومعاهد الفنون واملكتبات وو�سائل
الإعالم .
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(الإ�سدار الثاين)

و فيما يخ�ص التنمية القت�سادية فانها تتعلق اأ�سا�سا بتعزيز
عوامل القدرة الإنتاجية والتي ت�سمل الأرا�سي والعمالة وراأ�ص
املال وتكنولوجيا القت�ساد الوطني  ،وتوؤثر على منو واإعادة هيكلة
القت�ساد لتعزيز الرفاه القت�سادي  ،ويف العادة ت�سهد البلدان
منواً اقت�سادياً عندما يكون م�ستوى معي�سة مواطنيها مرتفعاً .
وتتمثل الأهمية الكبرية للقطاع الثقايف يف م�ساهمته يف تعزيز النمو
القت�سادي والتخفيف من وطاأة الفقر  ،وميكن اأن ميثل الرتاث
الثقايف وكذا ال�سناعات الثقافية والإبداعية وال�سياحة والثقافية
امل�ستدامة والبنية التحتية الثقافية اأداوت وو�سائل اإ�سرتاتيجية لتوليد
الدخل ل �سيما يف البلدان النامية مبا فيها الدول العربية والأفريقية
كونها غنية بالرتاث الثقايف والقوى العاملة التي ل ي�ستهان بها .
ومتثل ال�سناعات الثقافية والإبداعية واحداً من اأكرث
القطاعات تو�سعاً يف القت�ساد العاملي مبعدل منو يبل مقداره
  17،يف ال�سرق الأو�سط  ،و  13،9يف اأ�سيا و   ،9يف اأوقيانو�سيا
و  4،3يف اأمريكا ال�سمالية والو�سطى.
كما اأن ال�سياحة الثقافية تعترب و�سيلة فعالة يف تعزيز النمو
القت�سادي وخلق فر�ص عمل يف جميع دول العامل  ،ناهيك
عن ان قطاع ال�سياحة م�سوؤول ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر عن
توفري ما ن�سبته   ،من الفر�ص الوظيفية يف العامل وبواقع
 25مليون فر�سة عمل  .ا�سافة اىل ذلك فان هذه ال�سياحة
متثل ن�سبة  9،1من النا املحلي الجمايل يف العامل بواقع
( تلريون دولر ) و  5،من �سادرات العامل بواقع  1،1تلريون
دولر  ،و  4،5من ال�ستثمار العاملي وبواقع  52بليون دولر.
ونظراً للطراز العاملي الفريد الذي يجمع بني املعامل
الثقافية والطبيعة التي تتمتع بها منطقة ال�سرق الأو�سط
و�سمال اأفريقيا والتي متثل وجهة ومق�سدا لل�سواح منذ فرته
طويلة فان ال�سياحة ا�سبحت م�سدراً مهماً لالإيرادات وحافزا
قويا للنمو القت�سادي يف عام 2011م اذ �ساهمت ال�سناعة
ال�سياحية مبا مقداره  107،3بليون دولر اأي بن�سبة  4،5من
النا الإجمايل املحلي اىل جانب انها وفرت  4،5مليون وظيفة
اأي ما ن�سبته  7من اأجمايل العمالة تقريبا .

٤۲

ويف اخلتام فقد اأ�سبحت الثقافة اأمر يعتد به اذ ا�سبحت
كثريا من البلدان تعول عليها اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى
حيث اأنها ت�ساهم يف حت�سني م�ستوى املعي�سة و احداث التحول
القت�سادي  .ان الثقافة عبارة عن قطاع اقت�سادي كامل يوؤثر
مثل غريه على البيئة احل�سرية ابتداء من النفقات املبا�سرة
وغري املبا�سرة اإىل خلق فر�ص العمل .ولذلك فاإنه يتعني على
احلكومات العربية والأفريقية العمل على نحو ت�سخري ثقافة
�سعوبها لتحقيق التنمية القت�سادية التي متكن هذه ال�سعوب
من اللحاق بركب الدول املتقدمة .

ر الا القايف يف تعي الفاهم
بني السعو
مقدمة
تعرف الثقافة وفقا للعامل الربيطاين ادوارد تايلور باأنها ”ذلك
املركب الكلي الذي ي�ستمل على املعرفة واملعتقد والفن والأدب
والأخالق والقانون والعرف والقدرات والعادات الآخرى التي
يكت�سبها الإن�سان بو�سفه ع�سواً يف املجتمع“.
ان الثقافة عبارة عن ن�ساط فكري وخلقي دافق ينطلق من اعمق
امل�ساعر الن�سانية واكرثها غمو�سا وخفاء وهذا الن�ساط يواكب
حركة الزمن وي�ستمد منها قدرته على الن�سياب والتدفق .والن�ساط
الثقايف لي�ص جمرد جهد ل�ستيعاب املعارف واعادة انتاجها
وفق منط ثابت بل هو �سلوك قوامه البداع والتجديد وغايتة
حت�سني الو�سع الن�ساين وحماولة التغلب على كاآبته وا�سالح
خلله بقدرالمكان.
وي�س كل التنوع الثقايف للب�سر قوة حمركة للتنمية ،لي�ص على م�ستوى
النمو القت�سادي فح�سب بل اأي�ساً كو�سيلة لعي�ص حياة فكرية وعاطفية
تن�ص عليه اتفاقيات الثقافة
ومعنوية وروحية اأكرث اكتما ًل ،وهو ما 
الدولية التي توفر ركيزة �سلبة لتعزيز التنوع الثقايف.

اأهمية القاة
تتزايد اأهمية دور الثقافة يف الدفع بعملية التقارب و التحاور
بني خمتلف الثقافات حيث ي�ستفاد منها للو�سول اىل هدف
ا�سمى وهو اخلروج بتوافق على ح�سارة ثقافية توؤدي اىل ما
هو اف�سل وتقرب بني ال�سعوب ح�ساريا وثقافيا عرب التفاهم
والتوا�سل.
و يحتل احلوار احل�ساري مكانة بارزة يف اهتمامات املفكرين
والباحثني و املوؤ�س�سات الثقافية لكونه ياأتي يف عامل ي�سوده
ال�سراعات وال�سقاق واحلروب ،وياأتي احلوار لي�سكل احلل
الأن�سب لكل هذه الزمات ومن هنا تاأتي اأهمية الثقافة.
اإن احلوار مع الآخر بني الثقافات يظل مطلبا ل غنى عنه
لالإن�سانية جمعاء اإذا ما اأرادت اأن تعي�ص مبناأى عن ال�سراع
ال�سلبي ولي�ص التدافع احل�ساري الذي هو يف الأ�سل �س نة اإلهية
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كونية بني الأ ،فاحلوار بني املختلفني املبني على املنهج
ال�سحيح يجب اأن ي�سود بني احل�سارات والثقافات وتتحقق فيه
�سروط التفاهم والتعاي�ص والعدل وامل�ساواة ويقتنع اجلميع اأن
احلوار بني احل�سارات هو ال�سبيل الأجدى للتغلب على احلروب
والتوترات وما ي�سمى الآن مب�سكالت الإرهاب وتوابعه واأن يتم
حتديد مفهوم احلوار ب�سورة �سليمة و�سحيحة بعيدا عن
املزايدات والذرائع والأحكام امل�سبقة الظاملة .
ان مفهوم احلوار بني الثقافات يعزز التقارب ويغر�ص التفاهم
ويوجد الألفة واملحبة ويبني ال�سداقات املبنية على المن
وال�سلم واخلري للمجتمعات وال�سعوب والدول وان احلوار املتقارب
واملبا�سر يخدم م�سالح ال واحل�سارات ويغر�ص الثقافات.

ويقر اإعالن اليون�سكو العاملي ب�ساأن التنوع الثقايف الذي اعتمد
يف عام 2001م باأن التنوع الثقايف ميثل تراثاً م�سرتكاً لالإن�سانية،
وكذلك يعرتف مبا للحوار بني الثقافات من اإمكانيات ،ولقد جاء
يف ديباجة الإعالن “:ان الثقافة ينبغي اأن ينظر اإليها بو�سفها
جممل ال�سمات املميزة ،الروحية واملادية والفكرية والعاطفية،
التي يت�سف بها جمتمع اأو جمموعة اجتماعية وعلى اأنها ت�سمل،
اإىل جانب الفنون والآداب ،طرائق احلياة ،واأ�ساليب العي�ص معاً،
ونظم القيم ،والتقاليد ،واملعتقدات“ .وبعد ذلك مت رفد هذه

التفاقية يف عام 2005م باتفاقية حماية وتعزيز تنوع اأ�سكال
التعبري الثقايف .حيث �سددت املادة  2على التفاعل بني التنوع
واحرتام احلريات الأ�سا�سية اإذ تن�ص انه”:لن يت�سنى حماية
التنوع الثقايف وتعزيزه ما مل تكفل حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية ،مثل حرية التعبري والإعالم والت�سال ،وما مل تكفل
لالأفراد اإمكانية اختيار اأ�سكال التعبري الثقايف الن�سانية“.
و اإذا كان لكل اأمة تراث ثقايف تعتز به وترجع اإليه ،فاإن الرتاث
العربي والفريقي غني و عميق اجلذور ،فهو مرتبط يف منبعه
بالأ�سالة ويف امتداده بالرواية ،وهو بذلك من اأهم م�سادر الثقافة.
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ويف هذا الطار فانه ميكن للثقافة العربية الأفريقية اأن
تتعاي�ص مع الثقافات املعا�سرة متى التفتنا اإليها من خالل
روؤية مو�سوعية ،فناأخذ ما ي�سيف اإىل ثقافتنا ول يجرح الهوية
الوطنية ،و املطلوب من ال�سعوب العربية والفريقية اأن حتاف
على معتقدتها من اأن تذوب يف اأي تيار وتلتزم بقيمها من اأن
تبتذل اتباعـًا لأي تقليد ،واأن حتر�ص على اإيقا ما�سيها املتاألق
وتعمل على جتديد �سجلها احل�ساري والندماج يف الع�سر دون
الوقوف على عتبة التاريخ اأو الكتفاء بالنزواء يف عباءة املا�سي،
ولن يعود الإ�سراق الذي اأفل اإل بالتجاوب مع حركة الع�سر اإىل
جانب التم�سك باجلذور ،فعلينا اأن نر�سم لنا هدفـًا ن�سل اإليه
ون�سق طريقـًا يقودنا اإىل املجد ،ون�سنع واقعـًا يعلو بنا اإىل واقع
الأ الراقية ،وي�سعنا على م�ستوى ال�سعوب املتفوقة.
الـرتاث الثـقايف Cultural Heritage
يعرف الرتاث الثقايف عادة باأنه جملة عنا�سر الثقافة التي
تتناقل من جيل اإىل اآخر ويعك�ص ا�ستمرارية ثقافية ووحدة
اأ�سا�سية على نطاق وا�سع يف جمايل الزمان واملكان ،ول ي�ستمل
فقط على ما يقال اأو ما يحكى واإمنا ي�ستمل اأي�ساً على ما يفعل
وما يظهر للعيان.
او مبعنى اخر :هو مرياث لكل املقتنيات املادية وغري املادية التي

تخ�ص جمموعة ما اأو جمتمع لديه موروثات من الأجيال ال�سابقة،
وظلت باقية حتى الوقت احلا�سر وتوهب لالأجيال املقبلة.
على الرغم من ال�ستخدام املنت�سر واملتزايد مل�سطلح الرتاث
الثقايف ،اإل اأنه ل يزال كثريون ل يعرفون ماذا يعني هذا الرتاث
وملاذا يجب علينا حمايته .لقد تغري م�سطلح (الرتاث الثقايف) يف
م�سمونه تغرياً كبرياً يف العقود الأخرية ،ودخلت عليه تقاليد حركية
و�سفاهية ،اأي غري مادية .وهذا يعني اأن الرتاث الثقايف ل�سعب من
ال�سعوب مل يعد يقت�سر على املعامل التاريخية وجمموعات القطع
الفنية والأثرية ،واإمنا ي�سمل اأي�سا التقاليد اأو اأ�سكال التعبري
احلية املوروثة من اأ�سالفنا ،والتي تداولتها الأجيال الواحد تلو
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(الإ�سدار الثاين)

الآخر و�سول اإلينا ،مثل التقاليد ال�سفهية والفنون ال�ستعرا�سية
واملمار�سات الجتماعية والطقو�ص واملنا�سبات الحتفالية واملعارف
واملهارات واملمار�سات املتعلقة بالطبيعة والكون.
وميكن تق�سيم الرتاث الثقايف اإىل ق�سمني:
-1الرتاث الثقايف املادي Cultural heritage property
وهو الرتاث الثقايف الفكري الذي قوامه ما قدمه ال�سابقون
من علماء وكتاب ومفكرين وفنانني ومبدعني كانوا �سهوداً على

التعبري احلية املوروثة من األ�سالف والتي تدوالتها الأجيال
الواحد تلو الآخر و�سو ًل اإلينا مثل التقاليد ال�سفهية ،الفنون
ال�ستعرا�سية واملمار�سات الجتماعية ،الطقو�ص واملنا�سبات
الحتفالية ،املعارف واملمار�سات املتعلقة بالطبيعة والكون
واملعارف واملهارات يف اإنتاج ال�سناعات احلرفية التقليدية.
وهنا ل بد من تو�سيح اأن الرتاث الثقايف غري املادي ليقت�سر
على التقاليد املوروثة من املا�سي واإمنا ي�سمل اأي�سا ممار�سات

ع�سورهم وخلفوا لنا خمطوطات ومدونات دالة عليهم.
وهو ما ن�سميه بالآثار كاملباين الأثرية وما تك�سف عنه احلفريات وما
ت�سمه املتاحف من لقى متنوعة على اختالف املواقع وتعدد الع�سور.
و ي�سمل الرتاث املادي املباين والأماكن التاريخية والآثار
والتحف وغريها ،التي تعترب جديرة باحلماية واحلفا عليها
ب�سكل اأمثل لأجيال امل�ستقبل .وت�سمل هذه ل قى متميزة بالن�سبة
ملعايري علم الآثار والهند�سة املعمارية والعلوم اأو التكنولوجيا
فيما يخ�ص ثقافة بعينها.
ويدل احلفا عليها على اعرتاف �سمني باأهمية املا�سي ،والدللت
التي ت�سرد ق�سته ،كما اأن اللقى املحفوظة توؤكد �سحة الذكريات
و�سالحية املادة املكت�سفة ،بد ًل من ا�ستن�ساخها اأو ا�ستبدالها،
وتوجه النا�ص وتدلهم على الطريق ال�سليم للتوا�سل مع املا�سي.
ولالأ�سف هذا ي�سكل خطراً على الأماكن والأ�سياء التي ت�سررت
من اأيدي ال�سياح ،والإ�ساءة الالزمة لعر�سها ،وغريها من املخاطر
التي حتيط مبتطلبات تعريف وعر�ص اللقى الأثرية .ويتمثل هذا
اخلطر يف اأن جميع الأعمال الفنية يف حالة دائمة من التحور
الكيميائي ،بحيث اأن ما نعتربه م�سوناً هو بالفعل يف حالة تغري
دائم،اأي اأنها ل تبقى على حالتها ال�سابقة وباملثل فاإن �سمة التغيري
هي معيار القيمة التي ي�سفيها كل جيل على املا�سي وكذلك على
القطع الأثرية التي تربطها بذلك املا�سي.
-2الرتاث الثقايف غري املادي Intangible cultural heritage
وهو الرتاث الثقايف الجتماعي الذي قوامه حياة النا�ص
وال�سجايا وقواعد ال�سلوك وعادات املجتمع والأمثال والتقاليد
ومنظومة القيم الجتماعية ويندرج يف ذلك الرتاث احلريف
واملعماري التقليدي وما اأ�سبه ذلك .وي�سمل التقاليد واأ�سكال

ريفية وح�سرية معا�سرة ،ت�سارك فيها جماعات ثقافية متنوعة.
وهو اأي�سا تراث جامع ،لأن اأ�سكال التعبري املنبثقة عن الرتاث
الثقايف غري املادي التي منار�سها قد تكون م�سابهة لأ�سكال التعبري
التي ميار�سها الآخرون .و�سواء كان هوؤلء من قرية جماورة
اأو من مدينة تقع يف اجلانب الآخر من العامل ،اأو هم جماعات
هاجرت وا�ستقرت يف مناطق خمتلقة ،فاإن كل اأ�سكال التعبري
التي ميار�سونها تعد تراثا ثقافيا غري مادي ،فهي اأ�سكال للتعبري
توارثتها الأجيال وتطورت ا�ستجابة لبيئاتهم ،وهي تعطينا
اإح�سا�سا بالهوية وال�ستمرارية وت�سكل حلقة و�سل بني ما�سينا
وحا�سرنا وم�ستقبلنا .والرتاث الثقايف غري املادي ل يثري اأ�سئلة
عما اإذا كانت بع�ص املمار�سات خا�سة بثقافة ما اأم ل ،فهو ي�سهم يف
التما�سك الجتماعي ويحفز ال�سعور بالنتماء وامل�سوؤولية ،الأمر
الذي يقوي عند الأفراد ال�سعور بالنتماء اإىل جمتمع حملي واحد
اأو جمتمعات حملية خمتلفة واأنهم جزء من املجتمع ككل.
ولأهمية الرتاث الثقايف فقد قررت اللجنة احلكومية الدولية
ل�سون الرتاث الثقايف غري املادي ،وهي جلنة ت�سرف عليها
اليون�سكو يف دورتها ال�ساد�سة يف جزيرة بايل الإندوني�سية قررت يف
ختام اجتماعها الأخري اإدراج عنا�سر تراثية جديدة على لئحتها
التي باتت ت�سم اأكرث من  200عن�سر من الرتاث الثقايف غري
املادي الذي يحتاج اإىل �سون عاجل .وبهذه احل�سيلة تكون قائمة
الرتاث الثقايف غري املادي التي حتتاج اإىل �سون عاجل قد بلغت،
حتى اليوم  27عن�سرا من  9بلدان فقط .وبلغت القائمة التمثيلية
للرتاث الثقايف غري املادي  232عن�سرا من  70بلدا ،كما اأن هناك
قائمة باأف�سل ثماين ممار�سات يف ال�سيانة .ويحق للبلدان التي
اأبرمت اتفاقية حماية الرتاث غري املادي اأن تر�سح عنا�سر تراثها
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الثقايف لإدراجها على القائمة .وهناك ،حتى اليوم 139 ،بلدا اأبرم
التفاقية التي اعتمدها املوؤمتر العام للمنظمة عام  .2003اأما
اللجنة الدولية فتتاألف من  24ع�سوا يجري انتخابهم من قبل
اجلمعية العامة للدول الأطراف يف اتفاقية حماية الرتاث الثقايف
غري املادي .ويجري جتديد ن�سف اأع�ساء اللجنة كل �سنتني.
وجدير بالذكر اأن اليون�سكو با�سرت ،اأي�سا ،وبدعم من الحتاد الأوروبي،
م�سروع الرتاث املتو�سطي احلي لتنفيذ اتفاقية �سون الرتاث الثقايف يف
عدد من الدول وذلك مب�ساركة دار ثقافات العامل يف فرن�سا.

ومن ثم عملنا على نقله وتوريثه لالأجيال القادمة.
وملفهوم احلفا على الرتاث الثقايف دللتان متكاملتان يف
الدللة ،الأوىل يق�سد باحلفا معنى احلماية واملحافظة
على الآثار واملعامل واملواقع التاريخية والإبقاء على ال�سواهد
الرتاثية كما و�سلتنا دون تعديل اأو تغيري مي�ص جوهرها اأو
اإتالف ي�سوهها واحليلولة دون نهبها و�سرقتها وتهريبها .
ومعنى احلفا يف الدللة الأخرى هو اإحياء ذلك الرتاث باعتباره
خلفية لتكويننا احل�ساري  ،عن طريق الك�سف عنه و�سيانته
وترميمه وفق الأ�ساليب العلمية ،او جمعه واإبرازه والتعريف به
ودرا�سته .ويف مقدمة ذلك كله ح�سره وت�سجيله بحيث ي�سبح
الأثر معروفاً مف�سراً معمق املفهوم ،بل يف بع�ص احلالت اإعادة
توظيفه توظيفاً نافعاً وت�سجيع اإعادة اإنتاج اجليد منه.
وبقدر ما ندرك اأننا نعي�ص يف جمتمعات حديثة نامية حتتاج
اىل الأخذ باأ�سباب العلم والتقنية ك�سكل معا�سر لرتاث امل�ستقبل
الثقايف ،فاإنه يتولد لدينا يف الوقت نف�سه اإح�سا�ص باأننا قد بلغنا
قدراأً كافياً من الن�سوج ،بحيث ن�سعى للحفا على الهوية
والذاتية الثقافية يف خ�سم عامل �ساخب تطغي فيه اأمناط من
الثقافات اأتيح لها كل اأ�سباب التفوق والنت�سار ،بحيث اأ�سبح
ممكناً اإجتثاث جذور الثقافات الواهية والتي يغفل اأ�سحابها عن

الأ�سا�سي الذي ورثته من املا�سي وبه ت�ستعني على ت�سكيل وعيها
كاأمة  ،وهي لن تفيد منه يف ذلك ال اإذا اأح�ست ب�سرورة التعرف
عليه وجاهدت يف �سبيل البحث عن الذات من خالله ،واأعدت
نف�سها لتحمل م�سئولية نقله اإىل الأجيال القادمة ،و�سرط ذلك
كله يكون بتحمل م�سئولية احلفا عليه ،وحبذا لو مت ذل يف
الوقت املنا�سب ،وقبل فوات الأوان ولي�ص بعد �سياع ما ورثته
من تراث كان ينبغي عليها ان حتفظه وتورثه ،اإذ ل جدوى يف
احلديث عن تراث لنعرفه ول ندرك اأهميته ،و ل فائدة من
الكالم عن تراث قد �سيعه اهله ،الرتاث هو ما ورثناه عن
الأ�سالف وحفظناه وقدرناه حق تقديره واأبدعنا يف حمايته

تعزيزها والدفاع عنها.
اإن الرثوات الرتاثية الثقافية يف بلدان الرابطة (اأ�سيكا)
باأبعادها املختلفة ،ما كان منها ماديا �سرفا ،كالآثار ،وغريها
من املخلفات الثقافية لالإن�سان ،املح�سو�سة والع ين ية ،اأو ما كان
منها غري مادي ،مما توارثته الأجيال جيال فجيل ،اأ�سبحت
تتعر�ص يف ظل العوملة ،باأبعادها التي جنهل ع ق باها ،وباأهدافها
املختلفة ،ومبراميها املتباينة ،اإىل خطر التهديد والزوال،
وخا�سة ما يتعلق منها بالرتاث الثقايف املادي و غري املادي،

وحال بلدان الرابطة (اأ�سيكا) حال دول اأخرى يف العامل ،ممن
تنبهت موؤخراً وح�سب اإىل اأهمية الرتاث الثقايف يف اإر�ساء دعائم

الق اف
اإن تعريف الرتاث الثقايف يقت�سي بال�سرورة اأن ي�ستمل على ذكر دللتي
النقل واحلف كما هو وا�سح يف �سميم معنى الرتاث لغة وا�سطالحاً،
فالرتاث اإرث منقول و�سرطه ليبقى تراثاً هو النقل والتوريث ،ومهما
كان �ساأن الرتاث يف املا�سي فاإنه بحاجة اإىل الك�سف عنه وحمايته
واإحيائه واإبرازه ليبقى حياً وفاع ًال ليفتح اآفاقاً جديدة للنا�ص.
 Preservationاحلفــا-:
اأن مفهوم الرتاث الثقايف مهما اأ�سهبنا يف احلديث عنه ل يكتمل
دون مفهوم احلفا عليه فقيمة الرتاث الأ�سا�سية تكمن يف اأنه
ميثل موروث الأمة وحكمتها وح�سها اجلماعي وعامل وحدتها

٤٥
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املجتمع واإبراز هويته ،وبناء ج�سور حلوار ثقايف يف عامل اأ�سبحت
ت�سوده ال�سراعات.
وملا كان الرتاث الثقايف الإن�ساين فريدا من نوعه ،ويتعذر
ا�ستبداله باأي حال من الأحوال ،فاإن هذا يلقي على عاتقنا
و�س ونه .وحماولة التوعية
م�سوؤولية كبرية للحفا عليه ،
بالأخطار امل  حد قة بهذا الرتاث ،املادي منه وغري املادي.
وملا كانت بلدان الرابطة (اأ�سيكا) يف هذه املرحلة متر كباقي دول
العامل يف مرحلة العوملة احلرجة التي ل ندري عقباها م�ستقبال،
فاإنه ل بد من العرتاف باأن قدرتنا على التعرف اإىل الرتاث
الثقايف الذي ي�سكل جزءا من هويتنا الوطنية اأ�سبحت حمدودة،
ول نكتفي يف هذا ال�سياق باإلقاء الالئمة على النا�ص ،فقدرة
الإن�سان على التعرف اإىل عنا�سر تراثه اخلا�سة به مهمة �سعبة
نظراً لأنه جزء من هذا املجتمع او ذاك الذي ينتج ذلك الرتاث
الثقايف ،وي�ساف اإىل ذلك ندرة العاملني واملخت�سني يف اإجراء
عمليات ال�سون واحلف ،وكذلك �سح الأدوات العلمية ،وغريها
مما ي�سعف العاملني يف هذا احلقل على �سق طريق لتحقيق
الهدف املن�سود ،فنحن هنا اأمام حتديات تتمثل يف تكوين باحثني
تكوينا علميا ومنهجيا ي�سقل اأدواتهم اللغوية واملنهجية والعلمية،
ويعمق معرفتهم بالرتاث الوطني والقليمي ،واإك�سابهم اآليات
العمل املنهجي التي متكنهم من الدرا�سات امليدانية وجتميع
املعلومات الدقيقة بطريقة علمية ومو�سوعية.
اإن م�سوؤوليات دول الرابطة (اأ�سيكا) مبوؤ�س�ساتها العامة واخلا�سة
جتاه الرتاث الثقايف تتمثل بنوا ح �ستى منها العمل على زيادة
الوعي لدى املواطن وامل�ستغلني يف هذا امل�سمار ،نذكر منها مثال،
اإقامة لقاءات لتقييم ما اأجنز يف جمال �سون الرتاث الثقايف
حمليا ودوليا ،والنظر على امل�ستوى العربي والفريقي يف اإمكانية
التن�سيق املتبادل ب�سان ما تقدمه مراكز التوثيق والبحوث ،والطلب
من املتاحف تاأ�سي�ص اأق�سام خا�سة بالرتاث الثقايف يف عنا�سرها
ومكوناتها ،واإن�ساء موقع الكرتوين على م�ستوى اإقليمي بالتفاق
مع الدول الع�ساء بالرابطة املوقعة على التفاقيات الدولية
لتجميع املعلومات واخلربات اخلا�سة بالرتاث الثقايف  ،ومن ثم
حماولة خلق هياكل اإدارية جديدة وتعديل املوجودة اأ�سال ،وخا�سة
تلك املتداخلة مع جمالت الرتاث الثقايف ،ول ن�ستثني من هذه
العملية اأي�ساً اإمكانية اإجراء تعديالت على الربامج التعليمية يف
املنظومة املعتمدة 
لبث عنا�سر الرتاث الثقايف غري املادي يف مواد
التاريخ اأو الجتماعيات اأو الرتبية الوطنية ،فا�ستهداف فئة ال�سباب
بغر�ص تر�سيخ مفاهيم الرتاث الثقايف يف اأذهانهم وحياتهم العملية
مهمة جليلة ،فهم بناة جمتمع الغد وح ملة راية ذلك الرتاث ،كما
اأن  ب ث تلك املفاهيم يف املناهج املدر�سية ،ورمبا يف بع�ص امل�ساقات
اجلامعية� ،سيكون له الأثر الطيب يف جعلهما اأداة فاعلة يف حف
تراثهم .ول بد هنا من التنويه اإىل الدور الذي ميكن اأن ت ق دمه
منظمات وجمعيات املجتمع املدين يف �سبيل حتقيق الهدف ،ول
نن�سى التاأ�سي�ص ملجلة جتمع �سذرات البحث يف هذا املو�سوع وتبث
�سجونه ،ف ت تو جه اإىل الباحث املخت�ص والإن�سان املهتم بق�سايا
الرتاث الثقايف غري املادي على حد �سواء.
ويف هذا املجال ل بد من 
حث امل�سرعني و�سانعي القرار يف بلدان الرابطة

من خالل تكثيف اللقاءات يينهم وكذلك الباحثني والإعالميني
وال�سرائح الب�سرية املختلفة ب�سرورة الدعوة اىل حف هذا الرتاث
الثقايف ،اأما الدور الأكرب يف اإ�سهار مفاهيم الرتاث الثقايف فيلقى على
عاتق املوؤ�س�سات الإعالمية ،حلثها وت�سجي عها للنا�ص بكافة الو�سائل على
اتخاذ مواقف اإيجابية جتاه تراثنا الثقايف ،وبيان اأهميته يف تطوير احلوار
والتفاهم املتبادل بني ال�سعوب .كما �سيكون للموؤ�س�سات املعنية بالتنمية
ج ل الأثر يف التاأكيد على م�ساألة دور الرتاث الثقايف يف التنمية امل�ستدامة
والتقارب بني ال�سعوب .ولن يتحقق ذلك اإل اإذا اتخذ مو�سوع الرتاث
الثقايف يف بلدان الرابطة وم�سالة احلفا عليه بعدا موؤ�س�سيا ي�سمن
و�سع �سيا�سات ثقافية �ساملة ترمي بالتايل اإىل اإحداث تنمية تكفل تنظيم
اجلهود والطاقات وتن�سيقها ،وذلك يف جو ت�سوده روح التعاون والت�سارك.

السريعا
اأن احلديث عن الرتاث  يعني تناول ال�سيا�سات والت�سريعات
واخلطط والربامج التي ينبغي ان ت�سطلع بها الأجهزة املخت�سة
واملوؤ�س�سات العلمية والثقافية يف جمال الرتاث .ويعني لك
احلديث عن اجلهود غري احلكومية والتعاون الإقليمي والدويل
يف تطوير املمار�سات العلمية والعملية التي تخدم الرتاث حفاظاً
واإحياء ذلك لن احلفا على الرتاث م�سئولية عامة فالرتاث
ملك للنا�ص كافة  ،ولي�ص لفرد او فئة او �سرطة هو ” قطاع عام“
ولي�ص ”قطاعاً خا�سا“ .
ولعل من اأهم مبادئ امل�ساعدة على بلورة و �سياغة الت�سريعات
امل�سرتكة اخلا�سة بالرتاث الثقايف ما يلي:
-1التبادل امل�سروع للخ�سائ�ص الثقافية والتاريخية ترثي
الوجود الثقايف والجتماعي لالأ و يعزز الحرتام املتبادل
ويوؤدي اإىل املحبة وال�سداقة بينهم.
-2يعترب الرتاث الثقايف املنقول من كل اأمة من العنا�سر
الأ�سا�سية للثقافة وح�سارة تلك األأمة وجزاًء ل يتجزاأ من
الثقافة الإقليمية والب�سرية و اأحل�سارية وبالتايل يتطلب
التعاون الإقليمي ملكافحة ال�سرقة وتهريب املمتلكات الثقافية،
-3حماية و�سون املمتلكات الثقافية التاريخية من خماطر
احلفريات غري القانونية وال�سرقة و التهريب ،وهي اأمور من
واجب احلكومات،
-4احلفريات ال�سرية يف املواقع الأثرية ،ال�سرقة ،ال�سترياد غري
امل�سروع وت�سدير املمتلكات الثقافية ت�سكل واحدة من الأ�سباب
الرئي�سية لإفقار ثقافة بلدان املن�ساأ لهذه املمتلكات.
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-5اإن�ساء وتعزيز وجود نظام �سليم لإدارة حماية الرتاث الثقايف
غري املنقول وتعزيز التن�سيق والتعاون بني املوؤ�س�سات املعنية
ملكافحة ال�سرقة وتهريب املمتلكات الثقافية،
-التوثيق و اإعداد واإجناز جرد للممتلكات الثقافية الوطنية،
-7الإ�سراف املنا�سب على احلفريات األأثرية وتوحيد الو�سائل
حلماية املواد الثقافية يف موقع الكت�ساف.
-اتخاذ اخلطوات التعليمية لتعزيز الوعي العام ب�سرورة حماية
املمتلكات الثقافية.
-9ت�سجيع وتطوير املوؤ�س�سات الرتبوية والعلمية والتقنية
الالزمة حلماية املواد الثقافية وتو�سيع اأملتاحف ودعم التعاون
وتبادل املمتلكات الثقافية بني املتاحف يف البلدان العربية
والإفريقية.
-10اإ�سدار ت�سريح خا�ص لتلك املمتلكات الثقافية امل�سموح
بت�سديرها و مكافحة ال�سترياد والت�سدير غري امل�سروع للمواد
الثقافية بدون ت�سريح واإعادتها اإىل بلد املن�ساأ.
-11تعزيز التعاون الدويل ملكافحة تهريب املواد الثقافية مع
بلدان املن�ساأ والعمل على اإعادة املمتلكات الثقافية وكذلك ت�سليم
املتهمني بال�سرقة وتهريب املواد الثقافية،
-12تاأكيد احلق غري القابل للت�سرف يف كل بلد فيما يتعلق
بالت�سنيف والإعالن عن اأن بع�ص املمتلكات الثقافية غري قابلة
للتحويل ومنع تلك املواد من الدخول للبلدان الأخرى.
التوعية بالرتاث الثقايف اإن �سعف الوعي الرتاثي لدى النا�ص
وجهلهم به �سبب رئي�سي من اأ�سباب اندثاره و�سياع الكثري من
عنا�سره ،ولهذا يجب ان نعمل على تعميق الوعي بالرتاث
حتى نوجد ال�سلة بني املواطن وتراثه ليقوم عن قناعة واإدراك
باحلفا عليه والدفاع عنه .وبدون تف�سري الرتاث للنا�ص
وتوعيتهم باأهميته ل ميكن ان حتقق معادلة احلفا لديهم:
وهي اأن وعي املواطن بحماية الرتاث هي حماية لذاته وهويته.
وهي معادلة تبدو عليها �سمة املثالية ،ولكن هكذا ينبغي ان نفهم
الرتاث ،ان يوؤمن النا�ص باأن احلفا عليه هو من ”ال�سالح العام“
وانه على كل مواطن ان ي�سهم مبا يقدر عليه خلدمة ال�سالح العام،
واأن حماية الرتاث و�سيانته من الأمور التي ل تكفي ان يعهد بها
اىل اأجهزة وموؤ�س�سات حكومية متخ�س�سة:،
ً
ولهذا فاأن برناجماً طويل املدى تربوياً وتعليميا يجب ان يو�سع لن�سر
الوعي الآثاري بني النا�ص حكومة و�سعباً هو من اأولويات العمل الثقايف
ومهمة عاجلة يتطلبها انقاذ ما تبقى من الرتاث الثقايف الذي تتهاوى
قيمه حتت �سربات معاول ”احلداثة امل�سطنعة“.وي�سمل ذلك :
التو�سع يف اإقامة املتاحف.ن�سر وتوزيع املطبوعات الرتاثية.التوكيد على دور اجلماهري يف احلفا على الرتاث وت�سخريالرتاث وقيمه يف خدمة اجلماهري.
تعميم الت�سريعات اخلا�سة بالرتاثت�سجيع كل قرية ومدينة وحمافظة ودولة باإبراز كل ما لديهامن معامل تاريخية.
ولعل من اأهم الأولويات التي ينبغي القيام بها فيما يتعلق
باحلفا على الرتاث الثقايف و�سيانته تتمثل يف البدء يف
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توثيق الرتاث الثقايف يف بلدان الرابطة (اأ�سيكا) واحلث على
تفعيله والتفكري يف اإقامة ت�سريعات حتمي الرتاث الثقايف،
والبدء باتخاذ خطى حثيثة لر�سم اإ�سرتاتيجية وطنية ل�سون
هذا الرتاث الثقايف وحفظه ،ومن ثم العمل على و�سع برامج
توعوية باأهمية الرتاث الثقايف غري املادي ،وقد يت�سمن ذلك
زيادة اإ�سراك و�سائط الإعالم يف و�سع خطة لالت�سال ،واإدماج
الرتاث الثقايف يف جميع ال�سيا�سات واخلطط احلكومية املتعلقة
بالرتاث الثقايف يف كل دولة ،وال�سعي لإ�سراك النا�ص يف حتديد
ومناق�سة الظواهر التي لها اآثار اإيجابية اأو �سلبية على التنوع
الثقايف وا�ستمرار تنميته عامة ،وعلى حيوية الرتاث الثقايف
واحلفا عليه ونقله و ب�سفة خا�سة ،كما ينبغي اأن تتفق اأي
عملية للتوعية مع قوانني اأو ت�سريعات للرتاث الثقايف ،عالوة
على ا�سرتاتيجية وطنية حملية واقليمية و دولية يف هذا
امل�سمار ،وي�ساف اإىل ذلك كله �سرورة البدء بو�سع قائمة ح�سر
لعنا�سر الرتاث الثقايف يف دول الرابطة ،وذلك مبا ين�سجم مع
معايري اتفاقية اليون�سكو ب�سان �سون الرتاث الثقايف.
اعدا اأ ..يو�سف مد عبدا
ا�سا علم الثار –جامعة سعا اليم

ملس رة عم  نو ا�ساتيجية مسكة
لقاة ال�سم يف اأريقيا العا العربي

فقاً للتعريف الذي اعتمدته اجلمعية العمومية لالأ
املتحدة ،فاإن ثقافة ال�سالم ت�سمل "القيم واملواقف وال�سلوكيات
التي تعك�ص التفاعل الجتماعي ووجود مبادئ م�سرتكة تتعلق
باحلرية والعدالة والدميقراطية وحقوق الإن�سان والت�سامح
والتكافل .وتلك املبادئ ترف�ص العنف وت�سعى اإىل احليلولة

دون حدوث اأي �سراعات من خالل معاجلة الأ�سباب الرئي�سية
للنزاعات و�سو ًل اإىل اأيجاد حلول �سلمية تقوم على احلوار
واملفاو�سات  .كما اأن تلك املبادئ ت�سمن للجميع ممار�سة
حقوقهم الكاملة وتتيح لهم و�سائل امل�ساركة الكاملة يف عملية
التنمية يف جمتمعاتهم" (.) 1995،UNESCO
ونظرا لأن القومية الأفريقية والعربية قد تاأثرتا بالكفاح
الذي خا�سته املنطقتني يف �سبيل حقوق الإن�سان وحماربة
جتارة الرقيق وال�ستعمار والتفرقة العن�سرية ،فاإن تعزيز
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(الإ�سدار الثاين)

ثقافة ال�سالم يحتم على الأفارقة والعرب التم�سك بالقيم
امل�سرتكة واإر�ساء اأ�س�ص مواطنة ملتزمة بالطرق ال�سلمية يف
ف�ص النزاعات ،خ�سو�ساً واأن معظم الأقطار والبلدان العربية و
الأفريقية مل تنل ا�ستقاللها اإل يف ال�ستينات من القرن املن�سرم.
ومن ال�سروري حتديد الأ�سباب الكامنة وراء وجود ثقافة
العنف يف جمتمع معني حيث ان معرفة الأ�سباب اجلذرية
للم�سكلة ت�ساعد على تغيري ثقافة املجتمع من "ثقافة العنف"
اإىل "ثقافة ال�سالم" .وبالتايل ،ما هي الإجراءات التي ينبغي
اتخاذها لتحقيق هذه الغاية 
لقد طالب املوؤمتر الدويل الذي انعقد يف بامو�سوكرو يف دولة
�ساحل العاج عام 199م حتت �سعار "ال�سالم يف اأذهان النا�ص
" طالب منظمة اليون�سكو باتخاذ حزمة من القرارات تتعلق
بثقافة ال�سالم  .وقد اأدت جهود اليون�سكو اإىل قيام اجلمعية
العمومية لالأ املتحدة عام 1999م بتبني اإعالن برنامج عمل
خا�ص بثقافة ال�سالم ويركز برنامج العمل هذا على ثمان نواحي
عملية على النحو التايل-:
-1تعزيز ثقافة ال�سالم من خالل التعليم .
-2تعزيز التمنية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة .
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-3تعزيز احرتام حقوق الإن�سان .
-4تعزيز �سمان امل�ساواة بني الرجال والن�ساء .
-5تعزيز امل�ساركة الدميقراطية .
-تعزيز التفاهم والت�سامح والتكافل .
-7دعم الت�سال القائم على امل�ساركة والتدفق احلر للمعلومات واملعرفة .
-تعزيز ال�سالم والأمن الدوليني .
و لغر�ص تنفيذ الربنامج وتلبية احتياجات الدول الأفريقية وخ�سو�ساً
تلك التي ع�سفت بها الأزمات واأرهقتها ال�سراعات ،عقدت الإدارة املعنية
ب�سئون اأفريقيا يف منظمة اليون�سكو منتدى فكرياً حتت �سعار "ثقافة
ال�سالم يف غرب اأفريقيا � :سرورة ملحة لتحقيق التنمية القت�سادية
والتالحم الجتماعي" .وقد عقد ذلك املنتدى يف اإبيجان ب�ساحل العاج
يف الفرته  4ـ  5يونيو 2012م .اما الإحتاد الأفريقي فقد كان له خطته
ال�سرتاتيجية لبناء ثقافة ال�سالم يف افريقيا.
وتتتمثل روؤية الحتاد يف بناء اأفريقيا متكاملة ومزدهرة و�سلمية،
يقودها مواطنوها ومتثل قوة ديناميكية يف ال�ساحة العاملية .ويف

�سبيل ترجمة هذه الروؤية اإىل واقع ملمو�ص فقد قامت مفو�سية
الإحتاد بتحديد اأربع ركائز اإ�سرتاتيجية رئي�سية هي :
-1الأمن وال�سالم .
-2الندماج والتنمية والتعاون .
-3القيم امل�سرتكة .
-4بناء القدرات واملوؤ�س�سات .
ت�سب املفو�سية اهتمامها على هذه الركائز الأربع يف تنفيذ براجمها
وخططها ملواجهة التحديات احلالية الكربى التي متر بها القارة الأفريقية.
ولكننا قد نت�ساءل عن ماهية م�سادر وموارد ثقافة ال�سالم يف اأفريقيا 
باإمكاننا اعتبار القارة الفريقية واملنطقة العربية برمتها
كم�سدر ومورد لثقافة ال�سالم ،ويف نف�ص الوقت اعتبار ثقافة
ال�سالم بدورها م�سدرا وموردا لأفريقيا والعامل العربي.
ولكن من املوؤ�سف اأن امل�سادر والإمكانيات الأفريقية تعاين من
الهجر وتتعر�ص للذوبان بفعل انت�سار الثقافة العاملية التي
تزداد ايغال يف نزعتها الفردية واملادية  .اإن القيم الإفريقية
تواجه تهديداً م�ستمراً يتمثل يف تعر�سها للتهمي�ص وكثريا ما
يتم النظر اإليها باعتبارها م�سدرا للحروب وال�سراعات.
وقد قام كل من الإحتاد الأفريقي واجلامعة العربية باإطالق
�سل�سلة من املبادرات ال�سيا�سية على م�ستوى القارة  ،وتهدف تلك
املبادرات اإىل حتقيق ال�سالم والتنمية امل�ستدامة .ان اإطالق �سل�سلة
من املبادرات والربامج ال�سيا�سية التي تهدف اإىل حتقيق ال�سالم
والتنمية امل�ستدامة هو اأمر يف غاية الهمية  .ولكن كيف يتم تطبيق
تلك املبادرات والربامج  هذا هو ال�سوؤال الذي يحتاج اإىل اإجابة.
ان تطوير مفهوم ثقافة ال�سالم يعتمد بدرجة كبريه على
ارتباط النا�ص ارتباطا حقيقيا وجوهريا ببيئتهم .و يعترب هذا
الرتابط يف احلالة الأفريقية قوي ومتني ومتجذر يف �سلب
الثقافة .اأن العالقة بني الأفراد والتنوع احليوي الكبري اإ�سافة
اإىل الإدارة امل�سرتكة للموارد الطبيعية يف القارة الأفريقية تعد
من اأهم الدعائم الأ�سا�سية للكفاح يف �سبيل ا�ستئ�سال الفقر
وتعزيز ثقافة ال�سالم خ�سو�سا واأن هناك ميول دائمه عرب
الأجيال لل�سراع على الرثوات الطبيعية مثل الأر�ص واملياه.
كما اأن الأفارقة ميتلكون و�سائل واآليات تقليديه خا�سة بهم
فيما يتعلق بحل النزاعات اأبرزها اجلاكاكا يف رواندا
(  )GACACAوالكورتي (  )GURTIيف جمل�ص اأهل احلل
والعقد يف ال�سومال و مايعرف بالأبنتو يف جنوب افريقيا
وجمل�ص كبار و�سغار الزعماء وامل�سايخ يف غانا واملاتوبوت
 MATOOPUTيف �سمال اأوغندا اما يف اثيوبيا فت�سمل تلك
الأليات الإريك بالأمهرية والأرارا (  )araaraبالأورومينا
وال�سيداما ( ) SIDAMAواآليات اأخرى كثرية.
كما اأن الغالبية العظمى من �سكان الدول العربية هم من امل�سلمني
وتتاأثر ثقافتهم بالتعاليم الإ�سالمية التي تدعو للم�ساحلة
وال�سالم و جند م�سطلح "ال�سلح" ي�ستخدم با�ستمرار يف ادبيات
الثقافة العربية .ان الآليات التقليديه حلل ال�سراع تعترب �سرعيه
ومقبوله من املجتمع ككل كما انها فعالة وتوؤكد على امل�ساحلة اىل
جانب انها �سهلة وقريبة املنال وماألوفة وتت�سم باحلياديه وامل�ساركه
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الوا�سعة التي يتم فيها اإتخاذ القرارات بناء على النقا�سات
واملفاو�سات التي ت�سرتك فيها جميع الطراف املعنيه.
اأما ما يخ�ص جوانب ال�سعف اخلا�سة بالو�سائل التقليدية حلل
ال�سراعات فاإنها ت�سمل التمييز �سد الن�ساء وال�سباب ووجود ميول
ملمار�سة الف�ساد و�سعف الوعي بحقوق الإن�سان والوقوع يف �سباك عدم
امل�ساواة بني املنزلة الإجتماعية والنوع الإجتماعي ناهيك عن كون
تلك الآليات موؤقته وتعتمد بدرجة كبريه على التقاليد ال�سفهية
()200 .HAMMA T .TARKEGN A.
ورغم ذلك فاإن مفاهيم امل�ساحلة واإعادة الإندماج يف اأفريقيا
قد ت�سيف قيمة للخطاب وتعمل على تعزيز ا�سرتاتيجيات
ثقافة ال�سالم وبراجمها .كما ان املبادئ العربية املتعلقة بالعفو
وال�سفح وامل�ساحلة ت�سيف قيما مهمة اىل ثقافة ال�سالم.
م�ساهمات اأفريقيا يف ثقافة ال�سالم-:اإن الر�سيد الثقايف ال�سخم الذي تتمتع به اأفريقيا يف جمال
ثقافة ال�سالم يخولها القيام بتقدمي ا�سهامات بارزة يف ن�سر
ثقافة ال�سالم .وهو ما دفع اأحد اأبرز املهتمني بثقافة ال�سالم
وهو ديفيد ادمز اإىل القول" :اإن الأخبار املكثفة التي ت�سلنا
من اأفريقيا عن ثقافة ال�سالم مل تكن من قبيل ال�سدفة اإذ
اأنها تعك�ص التاريخ الثقايف لأفريقيا .فالأفارقة كغريهم من
النا�ص يف القارات الأخرى كانت لديهم دائما ثقافة احلرب على
امل�ستوى القبلي ،غري اأنهم با�ستثناء �سعب وادي النيل مل يقوموا
ب�سن احلروب بهدف تكوين اإمرباطوريات حتى قدوم العرب
والأوروبيني .وحتى بعد قدوم هوؤلء فاإن انق�سام اإفريقيا اإىل
دول قومية متحاربة كان واقعا فر�سه الأوروبيون .فبدل من
�سلطة الإمرباطوريات كانت اأفريقيا يف فرتة ما قبل ال�ستعمار
حتتكم لتقاليد ال�سالم كاحلوار والو�ساطة ،وكانت تلك التقاليد
تقوم على احرتام كبار ال�سن وحتقيق التوازن بني كافة القوى
الروحية الوثنية ،على خالف ال�سيادة العليا التي تقرها الأديان
التوحيدية التي جلبها العرب والأوروبيون".
وقد اأخذت هذه التقاليد يف الظهور جمددا خالل فرتة حرب
التحرير يف جنوب اأفريقيا حيث تبنتها جلان ال�سالم املحلية وكذلك
جلنة احلقيقة وامل�ساحلة التي تراأ�سها ديزموند م .توتو .ومما يتيح
بروز تقاليد ال�سالم الأفريقية جمددا اأن اختفائها مل يكن نتيجة
لعوامل منبثقة عن اأ�سالتها واإمنا مت فر�سه يف معظم احلالت من
قبل اأطراف خارجية ،فقد تعر�ست للتغييب من قبل الأوروبيني
اإبان غزوهم لأفريقيا .وعلى �سبيل املثال كان هنالك تقليد �سائد
يف اأفريقيا يف ع�سر ما قبل ال�ستعمار ،هو تقليد "البا�سنجانتاهي"
( )Bashingantaheاأي احلكماء وال�سيوخ الذين يقومون
بالو�ساطة و�سنع ال�سالم ،لكن ال�سلطات ال�ستعمارية اأقدمت على
اغتيال هوؤلء احلكماء يف حمالت ت�سفية منظمة.
ويعترب �سنع ال�سالم �سرب من ال�سلطة لأنه يوحد النا�ص ،ومن
ال�سعب قهر �سعب موحد .لقد اأبدت الدول الأفريقية تقدما
متزايدا على مدى العقود القليلة املا�سية يف �سعيها لإيجاد حلول
اإفريقية حم�سة للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية واتخاذ
التدابري الالزمة لتعزيز ال�سالم وتطوير اآلياتها الأمنية .اإن
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ال�سعي للتحول نحو ثقافة ال�سالم يتطلب بناء هياكل دميقراطية
جديدة ،ل احللول الع�سكرية(.)2012 ،UNECA،IGAD
الربيع العربي والتحول اإىل ثقافة ال�سالم-:لقد بعث الربيع العربي على الأمل ،لكنه اأفرز ال�سطرابات
وتف�سي البطالة بدل من ال�ستقرار والزدهار القت�سادي.
وبالطبع ،لي�ست م�سر الدولة الوحيدة التي تعاين من البطالة
وعدم ال�ستقرار القت�سادي .ولكن بالرغم من توا�سل اأعمال
العنف يف دول عديدة مثل ليبيا و�سوريا واليمن ،فاإن الربيع
العربي قد قدم درو�سا رائعة يف ال�سالم ونبذ العنف .وقد �سمعنا
موؤخرا عن مبادرات لنبذ العنف يف اليمن وفل�سطني ،وهما اأ�سد
بلدين معاناة من العنف.

ففي م�سر ،توجد اإىل جانب الأزمة ال�سيا�سية اأزمة اقت�سادية .
�سحيح اأن اجلي�ص حقق قدرا من "ال�ستقرار" بدل من الفو�سى
ال�سابقة ،ولكن ذلك جاء بثمن باه .فما اأن ي�سيطر اجلي�ص
على مقاليد احلكم حتى ياأتي بثقافة احلرب ،مبا يف ذلك احلكم
ال�ستبدادي ،والتهديد و اأو ا�ستخدام العنف والتع�سب وحتديد
"الأعداء يف الداخل" ،والتحكم يف الإعالم ،وانتهاك حقوق
الإن�سان ،و�سيادة الذكور والتنمية من خالل ال�ستغالل .ومما
يوؤكد هذا التحليل ،اأن من اأول الأعمال التي اأقدمت عليها الإدارة
الع�سكرية اجلديدة هو اإغالقها لأربع حمطات تلفزيونية .وقد
دفعت هذه ال�سيا�سات مفو�سة الأ املتحدة حلقوق الإن�سان ،نايف
بيالي ،اإىل الإعراب عن قلقها اإزاء تقارير عن احتجاز قياديني يف
جماعة الإخوان امل�سلمني يف م�سر (. )2013 ،Adams
ومن ثم ميكن للمرء اأن يت�ساءل عما اإذا كان الربيع العربي
ملهما للحركات الدميقراطية يف جميع اأنحاء اأفريقيا.
ولنتاأمل هذا الت�ساوؤل ب�سيء من التف�سيل ،ومنعن النظر يف
املجالت الثمانية لربنامج ثقافة ال�سالم.
.1امل�ساركة الدميقراطية :تاأتي امل�ساركة الدميقراطية يف �سلب
الثورات العربية ،وهو الأمر الذي يوؤكده كل من الرئي�ص التون�سي
من�سف املرزوقي ومدير مكتبة الإ�سكندرية اإ�سماعيل �سراج الدين حيث
يوؤكدان على م�ساركة كافة اأطياف ال�سعب يف العملية الدميقراطية
وعلى النتخابات احلرة والحتكام لل�سندوق ل لقوة ال�سالح .من
جانب اآخر ،ت�سري جانيت هودجينز ( )Janet Hudginsاإىل
اأن الن�سال يف �سبيل الدميقراطية يف الدول العربية ميثل جزءا من
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حركة عاملية وا�سعة النطاق برزت يف العقود الأخرية.
.2حقوق الإن�سان :وهذا اأمر بال الأهمية على املدى البعيد،
كما جاء يف التقرير ال�سنوي لهيومن رايت�ص ووت�ص (Human
" :)Rights Watchاإن ا�ستعداد احلكومات اجلديدة لحرتام
احلقوق �سيحدد ما اإذا كانت تلك النتفا�سات �ستتمخ�ص عن
دميقراطية حقيقية اأم اأنها بب�ساطة �ستفرخ الت�سلط يف اأ�سكال
جديدة ".مل يتم حتقيق اأي تقدم حتى الآن ،غري اأن تلك احلكومات
تقول "اإن اإقامة دولة حترتم حقوق الإن�سان تعترب مهمة �ساقة
تتطلب بناء موؤ�س�سات حكم فعالة ،واإن�ساء حماكم م�ستقلة ،وتكوين
�سرطة حمرتفة ،ومقاومة جنوح الأغلبية اإىل جتاهل حقوق
الإن�سان و�سيادة القانون " .ويرى بع�ص املحللني اأن �سعوب الربيع
العربي حتث خطاها قدما يف جمال احرتام �سيادة القانون والقرار
ب�سرورة التفاو�ص ك�سبيل للتو�سل اإىل حلول توافقية.
.3ن�سر اأفكار ال�سالم والالعنف :لقد قدم الربيع العربي
درو�سا رائعة يف ال�سالم والالعنف على الرغم من توا�سل
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اأعمال العنف يف العديد من البلدان مثل ليبيا و�سوريا واليمن.
.4الت�سامح والتكافل :هنالك حاليا �سراع حمتدم �سد تع�سب
الإ�سالم املتطرف ،وي�سبه متاما ال�سراعات القائمة مع ال�سهيونية
والأ�سولية امل�سيحية يف اأماكن اأخرى من العامل مبا فيها اأفريقيا.
ويجري مواجهة التيارات املتطرفة من خالل العديد من املبادرات
التي تدعو اإىل الت�سامح الديني والت�سامن كتلك التي مت اإطالقها
يف تون�ص واملغرب واجلزائر وبلدان ال�ساحل مبا يف ذلك مايل
والنيجر وبوركينا فا�سو وموريتانيا .وعلى الرغم من تاأكيد و�سائل
الإعالم التجارية على العنف ،فاإن العامل بداأ يدرك �سيئا ف�سيئا اأن
هناك تيارات منبثقة عن الإ�سالم تعمل على تعزيز ثقافة ال�سالم.
.5امل�ساواة بني الرجل واملراأة :ي�سري العديد من املحللني اإىل اأن
املراأة لعبت دورا حا�سما يف قيادة الربيع العربي .وعلى الرغم من اأن
الطريق ل يزال طويال اأمام املراأة كي تنال امل�ساواة التامة بالرجل،
فاإن من الوا�سح اأن ن�ساط املراأة قد غر�ص "بذور ن�سال �ستثمر املزيد
من املطالبة باحلقوق" .ومن اجلدير بالذكر اأن تون�ص ا�ست�سافت
اأوىل فعاليات املنتدى الجتماعي العاملي يف العامل العربي وقد
و�سعت حقوق املراأة على راأ�ص قائمة جدول اأعمال الفعالية.
.التدفق احلر للمعلومات :اإن قيام الأنظمة ال�ستبدادية يف الدول
العربية مبحاولت يائ�سة للحد من ا�ستخدام الإنرتنت والهواتف

املحمولة لهو �ساهد على اأهمية التدفق احلر للمعلومات بالن�سبة
للربيع العربي .وقد اأو�سح موؤ�س�ص ويكيليك�ص جوليان اأ�سا
( )Julian Assangeواآخرون باأن ال�سباب العربي مندفع
نحو التعلم ون�سر احلقيقة ،واأن من العبث حماولة احليلولة دون
ذلك ويرى البع�ص اأن ثورة م�سر قد قامت على اأيدي �سباب
م�سلحني بالهواتف املحمولة واأجهزة الآي باد ( )IPadفقط.
.7الأمن ونزع ال�سالح :ك�سف الربيع العربي عن اإفال�ص القوة
امل�سلحة ،حيث عجز مبارك والقذايف وحاليا الأ�سد عن التم�سك
بال�سلطة عن طريق القوة الع�سكرية .ويف نف�ص الوقت ،عجزت
الوليات املتحدة وحلفاوؤها الأوروبيني اأي�سا عن فر�ص اإرادتهم
من خالل التدخل الع�سكري يف ليبيا ،ثم (على الأقل حتى
الآن) يف �سوريا .لقد بات من الوا�سح اأن املقاومة ال�سلمية باتت
قوة ال�سعب احلقيقية ،على الرغم من جتاهل و�سائل الإعالم
وال�سلطة ال�سيا�سية التقليدية لهذه احلقيقة .ويف هذا ال�سدد
يقول زياد مدوخ اأن الالعنف "ل ينمي الكرامة الإن�سانية
فح�سب ،بل ي�سمن ملعتنقيه ال�ستقالل والقدرة على الرتفع عن
النتقام وحماربة كل اأ�سكال الظلم".
.التنمية امل�ستدامة :تعد م�ساهمة املجتمع املدين يف التنمية
امل�ستدامة مكونا رئي�سيا يف احلركة الداعية اإىل تبني ثقافة
ال�سالم على امل�ستوى العاملي ،اإل اأنها مل تت�سدر م�ساهد الن�سال
يف حالة الربيع العربي .ولكن يف نف�ص الوقت ،يوحي النطباع
العام باأن قيادة الربيع العربي ب�سقيها ال�سبابي واجليل الأكرب
�سناً من اأمثال املرزوقي تدرك متاما احلاجة اإىل التنمية
امل�ستدامة وقد لعب هذا الإدراك دورا يف ت�سكيل تلك القيادات.
واخت�سارا ملا �سبق ،ميكن القول اأن الربيع العربي والثورات
الدميقراطية القائمة يف البلدان العربية تعطي زخما هاما
لتبني ثقافة ال�سالم والن�سال الدميقراطي.
"اإن احلركة الإن�سانية يف اأفريقيا (اأوبونتو  )Ubuntuوالتي
متثل جوهر الإن�سانية بقيمها الداعية لل�سهامة والود والكرم
والعطف والرحمة والتناغم الجتماعي هي كنز ل يقدر بثمن،
وهي اأعظم خدمة واأثمن هدية ميكن اأن تقدمها اأفريقيا للعامل"
(. )200 ،Tarkegin and Hannha
فال�سباب هم املوارد الب�سرية الرئي�سية لأفريقيا ،والعامل العربي .
وال�سباب هم اأي�سا الفئة التي ينبغي اأن حتظى بالت�سجيع والدعم
لتبني خيار النتقال من ثقافة العنف واحلرب اإىل ثقافة ال�سالم.
اإن تبني ثقافة ال�سالم من خالل التثقيف يعد اأمرا يف غاية
الأهمية اإذا ما اأردنا حل الأ�سباب الرئي�سية للنزاع وحتقيق
�سالم م�ستدام .ويتم ذلك من خالل تثقيف ال�سباب الأفريقي
يف املعارف واملهارات الالزمة لتنمية ثقافة احلوار والتقنيات
ال�سلمية يف ف�ص النزاعات ،وكذلك تثقيف املواطنني بحقوقهم
ووجوب احرتامهم حلقوق الآخرين .و�سي�ساعد قيام معلمي
ال�سالم بدور التثقيف على تغيري معايري النزاع واأطره النظرية،
اإذ يتعذر قيام عملية �سالم م�ستدامة دون اإحداث تغيريات جذرية
يف هياكل ثقافة العنف ومعاجلة الأ�سباب اجلذرية للم�سكلة.
ولعل من ال�سروري الأخذ باأدوات البحث العلمي لتحليل م�سكلة ندرة
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املمار�سات املتعلقة بثقافة ال�سالم وملعرفة جدوى اإحياء ثقافة ال�سالم يف
اأفريقيا كو�سيلة للتحول من ثقافة العنف اإىل ثقافة ال�سالم.
اإن ثقافة العنف ثقافة معقدة للغاية ،حيث يعد الت�سدد والقمع
وال�ستغالل وتهمي�ص الفقراء بع�سا من مظاهرها .ومن اأ�سبابها
�سوء ا�ستغالل الأفكار والأيديولوجيات والتالعب بها والنزعات
القومية والعرقية والدين والنوع الجتماعي ،بالإ�سافة اإىل
و�سائل الإعالم والنظام القت�سادي العاملي .ويتطلب الأمر
حتليال جادا ودقيقا يف كل منطقة على حدة من اأجل و�سع
ا�سرتاتيجيات للتغلب على العنف وتعزيز ثقافة ال�سالم من
خالل ت�سجيع الت�سامح واآليات امل�ساحلة التقليدية.
الوسيا 
اإحياء ثقافة ال�سالم اأو ت�سمينها يف امل�ستويات الدنيا والو�سطىوالعليا يعد اأمرا حيويا لإقامة الدميقراطية امل�ستدامة
وعمليات بناء ال�سالم امل�ستدام ،وعلى الأخ�ص يف اأو�ساط العامة.
تطوير الإنتاج املعريف الذي ي�ستهدف ال�سباب يف كافة املنتديات ونقلحكمة القدماء ومعرفة ثقافتهم الغنية املتعلقة بثقافة ال�سالم.
-ت�سليط ال�سوء على ال�سيا�سة التعليمية لإحياء ثقافة ال�سالم من

خالل ت�سمينها يف املناهج الدرا�سية والربامج التدريبية يف املدار�ص.
اإجراء البحوث والدرا�سات التجريبية ودرا�سة املتعلقة برتاث ثقافة ال�سالم.ان الربملانات و�سانعي ال�سيا�سة بحاجة اإىل دمج ثقافة ال�سالميف بناء ال�سالم وعملية التنمية.
هناك حاجة لتعزيز الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان،واحرتام امل�ساواة بني اجلن�سني ،وقبل كل �سيء تعزيز قيم املحبة و
العدالة والرحمة والرتابط والتنوع وال�ستدامة و ثقافة الالعنف.
 هناك حاجة لتقدير التنوع وت�سجيع امل�ساركة الدميقراطية.هناك حاجة لبذل جهود م�سرتكة من قبل دول املنطقتني لالنخراطيف عملية اجراء البحوث والدرا�سات الهادفة اىل تعزيز ثقافة ال�سالم.
 هناك حاجة لتثقيف الأطفال وال�سباب على كيفية حتليل وفهم النزاعاتوالتعامل معها وتثقيفهم حول الآليات التقليدية لت�سوية النزاعات.
مقدمة رة العم ال�سيد تيجي�س يساا�س اندا معهد را�سا ال�سم الأم
جامعة اأي�س اأبابادم ه الورة يف اللقا السار للرابطه ال انعقد يف
مدية بوجمبورا  بورند عام 

(الإ�سدار الثاين)

الفس الال
الدميقراطية قو الن�سان
مقدمة

يعترب الكفاح من اجل تر�سيخ قيم الدميقراطية وحقوق
الإن�سان احد اأهم املنجزات احل�سارية التي تو�سل اإليها العقل
الب�سري و�ساهم فيها الب�سر على اختالف األوانهم واأعراقهم
وانتماءاتهم احل�سارية والثقافية على مدى تاريخ التكوين ،
والدميقراطية جت�سيد عملي وواقعي ل�سكل من اأ�سكال الوعي
ال�سيا�سي وحتمل يف جوهرها مفاهيم وقيم اأ�سا�سية تتمثل يف
احلرية و العدالة وامل�ساواة .
و هي ال�سكل الوحيد لنظام احلكم ال�سيا�سي الذي يتوافق مع
احرتام حقوق الإن�سان  ،لذا فانه عند احلديث عن الدميقراطية
وحقوق الإن�سان فاإننا ن�ستنتج ترابط هاتان الفكرتان  ،فالنظام
الدميقراطي خري حام حلقوق الإن�سان وحقوق الإن�سان هي
الرتبة اخل�سبة التي تنمو فيها الدميقراطية وتتعزز مفاهيمها
مبعنى اأن الأ�سا�ص العام لأي مفهوم دميقراطي ل ميكن اأن
ي�سيد بطريقة �سليمة اإل يف تربه �ساحلة لنمو احلرية التي
ينبغي اأن يتمتع بها املواطن الفرد وتتوفر له الإرادة احلرة .
وقد كانت الدميقراطية �سمن اهتمامات املجتمعات الإن�سانية
الأوىل وت�سهد على ذلك �سريعة حمو رابي يف ال�سرق الذي
اأكد فيها على حقوق الإن�سان  ،ويف الغرب فان حوار �سقراط
واأفالطون و اأر�سطو يف اليونان يعترب �سورة من �سور الإ�سالح
كما نادى اأفالطون مب�سمون العدالة واملدينة الفا�سلة  ،و�سهد
ال�سرق  -مهد الديانات ال�سماوية الثالث – كذلك حركة
اإ�سالح وا�سعة �سد املظامل ال�سائدة رافقها الدعوة اإىل احرتام
حقوق الإن�سان وقد ظهرت – كذلك – اأ�سكال الدميقراطية
يف جمهوريات الهند القدمية التي تواجدت يف القرن ال�ساد�ص
قبل امليالد  ،ومع تطور احلياة واملجتمعات املدنية حظيت هذه
املفاهيم باملزيد من العناية والتف�سري .
وعندما نتحدث عن الدميقراطية يف الوطن العربي واأفريقيا يف
الوقت الراهن فانه يجب األ نن�سى اأننا نتحدث عن نبته غ�سة
تنمو بحذر يف تربة الثقافتني العربية والأفريقية ال�سائدتني
اللتني حتكمهما الكثري من العادات والتقاليد و التي قد
ت�سكل اأحيانا عائقاً اأمام التحولت الدميقراطية وي�سمل ذلك
الرتكيبية الجتماعية للمجتمع مبا فيها الولءات الطائفية
والقبلية والعرقية و�سعف الوعي ال�سيا�سي الخ  .كما اأن النموذج
الغربي للدميقراطية ل ميكن اأن يكون منا�سبا لكل املجتمعات
نتيجة لختالف القيم واملوروثات الثقافية يف هذه املجتمعات
وخ�سو�سا املجتمعات العربية والأفريقية .
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و احلديث عن الدميقراطية وحقوق الإن�سان اأ�سبح حا�سرا يف
�ساحات ومنابر الإعالم والبحث الفكري وال�سيا�سي الآن اأكرث
من اأي وقت م�سى  ،نظرا لالأحداث املت�سارعة التي متر بها
الكثري من البلدان من اجل التغيري والتحول اإىل الدميقراطية
وهذا مما ي�ستدعي الكثري من التفكري والنقا�ص حول الآليات
املنا�سبة لهذا التحول نظرا لن امل�سهد معقد ويكتنفه الكثري
من الغمو�ص يف الكثري من الدول التي تعر�ست للتغيري  ،ذلك
لن الأنظمة ال�سيا�سية يف هذه الدول  -قبل التغيري – كانت
تنتهج الدميقراطية ال�سكلية و�سخرت و�سائلها املتمثلة يف
الد�ساتري والربملانات والنتخابات والأحزاب خلدمتها  ،لكنها يف
الواقع ابتعدت عن النهج ال�سليم للدميقراطية واكتفت بالإطار
ال�سكلي فقط ومبا ي�سمن لها البقاء يف احلكم لفرتات طويلة
وهذا ما جعل �سعوبها تثور عليها �سعيا منها للتغيري واأمال يف �سياغة م�ستقبل
يلبي طموحاتها ويحقق لها العدل وامل�ساواة واحلرية واحلياة الكرمية .
ومما تقدم فانه ميكننا القول اأن التحول اإىل الدميقراطية
لي�ص �سيدا ي�سهل اقتنا�سه اأو م�سحوقا يذاب يف الكوؤو�ص  ،بل
هو عمل تت�سافر من اجله جهود كافة �سرائح املجتمع من رجال
�سيا�سة ومال واقت�ساد ومثقفني وقانونيني واأدباء وفال�سفة .
يف هذا الف�سل ن�ستعر�ص ورقتي عمل تتحدثان عن
الدميقراطية  ،الأوىل مت اإعدادها وتقدميها من قبل الدكتور
عدنان بدران – ع�سو جمل�ص الأعيان يف اململكة الأردنية

٥۲

الها�سمية يف اللقاء الت�ساوري للرابطة الذي انعقد يف الأردن
عام  2007بعنوان ((اإ�سهامات التعليم والدميقراطية يف حتقيق
التطور وال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي))والتي
اخرتنا منها ما يخ�ص اإ�سهامات الدميقراطية يف ال�ستقرار
ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي وكذا الرتابط بني التعليم
والدميقراطية .اأما ورقة العمل الثانية فهي بعنوان (( املعايري
الإجرائية الواجبة التطبيق لبناء الأنظمة الدميقراطية))
والتي اأعدها وقدمها الدكتور �سعود ال�ساو�ص – اأ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية امل�ساعد يف جامعة �سنعاء وذلك يف الحتفال بيوم

الرابطة يف العا�سمة اليمنية �سنعاء – . 2012
املسار 
جملة العربي  -العدد  - 122011 - 37حديث ال�سهر هلللدميقراطية م�ستقبل يف عاملنا العربي د� .سليمان اإبراهيم
الع�سكري .
وثائق موؤمتر �سنعاء القليمي حول الدميقراطية وحقوقالن�سان ودور املحكمة اجلنائية الدولية –  12 – 10يناير
 – 2004كلمة ال�سيد فاروق قدومي – وزير اخلارجية
ال�سبق يف دولة فل�سطني.

ا�سهاما العليم الدميقراطية يف قي الطور
ال�سقرار ال�سيا�سي السا الجماعي

هناك ارتباط قوي بني القيم الدميقراطية والتعليم اإذ اأن قيم
امل�ساواة واحلرية ل تتحقق يف اأي جمتمع بدون التزام املجتمع
بقيم التعليم كما اأن الدميقراطية متثل النهج الذي ي�ساعد
املجتمع يف ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية والجتماعية والقت�سادية
ب�سكل يتنا�سب مع امل�سالح الآنية وامل�ستقبلية يف ا�ستغالل ثروات
البالد املادية والب�سرية  ،فاملمار�سة الدميقراطية تتطلب وعيا
باأهمية الدور الذي يلعبه الفرد يف جمتمعه.
الدميقراطية ثقافة توجهات وعمل  ،ول ميكن بناوؤها اإل من خالل
التعليم  ،ومنذ الطفولة املبكرة  ،بحيث ي�ستوعبها الطفل كطريقة فكر
وممار�سة  ،فتنمو مع العقل لت�سبح طريقة حياة وثقافة جمتمعيه .

الإ�سالح الدميقراطي اأ�سبح �سرورة للتطور ال�سيا�سي
والقت�سادي والجتماعي والرخاء وال�ستقرار يف اأفريقيا
والبلدان العربية لتحقيق ال�سالم القائم على العدل وال�سرعية
وحكم القانون .
وتتمتع �سعوب اأفريقيا والعامل العربي بتقاليد وثقافة غنية
يف جمالت احلوكمة والتجارة والعلوم والفنون  ،وهي جاهزة
ل�سراكة حقيقية  ،من اأجل تعزيز احلرية والدميقراطية
لرت�سيخ الرخاء للجميع يف عامل العوملة والتجارة احلرة .ويعتمد

الرابطة  الرية الاا
الإ�سالح الدميقراطي على الذات وعلى بلدان املنطقة .
واإن حتقيق التطور يف ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي
والجتماعي يعتمد اأ�سا�ساً على عملية التعلم يف بناء
الدميقراطية وعلى دميقراطية التعليم  ،والتي تت�سكل من
خالل عملية التعلم يف البيئات اأو احلا�سنات التالية -:
-1جمتمع الأ�سرة  :هنا يت�سكل عقل الطفل مبهارات ومفاهيم القدوة
 ،لذا فالبيت ي�سكل املدر�سة الأوىل يف ت�سكيل الفكر الإن�ساين يف بناء
الدميقراطية لتطوير احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية .
-2جمتمع الرفاق -:ويتاأثر التلميذ مبجتمع الرفاق يف عملية
القتبا�ص والتعلم يف تنمية الدميقراطية  ،وثقافة احلوار
واحرتام الختالف يف الراأي  ،وتر�سيخ مبادئ اأخالقيات
الدميقراطية وبناء املواطنة ال�ساحلة .
-3جمتمع املدر�سة  -:ويف املدر�سة يتم ت�سكيل العقل والفكر
اخلالق من خالل منهجية منظمة تنمى التحليل وال�ستنتاج
والفكر الناقد  ،كما تت�سكل الأخالقيات والجتاهات واملهارات
املنا�سبة وخا�سة يف مرحلة الأ�سا�ص .
 -4مرحلة اجلامعة  -:واجلامعة ت�سكل حا�سنة هامة يف بناء التعددية
الفكرية للطالب  ،واإطالق العنان للفكر اأن يحلق يف مدارات اأعلى ،
للو�سول اإىل الفكر الناقد املحلل  ،واإىل الإبداع والبتكار  .هنا ويف
هذه املرحلة ترت�سخ الدميقراطية وثقافة احلوار .
-5مرحلة العمل ما بعد اجلامعة  -:وتبداأ يف هذه املرحلة
مرحلة التطبيق يف و�سع املهارات مو�سع التنفيذ  ،مما حتلى
به الطالب من تعددية فكرية التي تقود اإىل التعددية ال�سيا�سية
والتي ت�سكل القاعدة لبناء وتاأ�سي�ص الدميقراطية .
وتركز اإ�سهامات التعليم والدميقراطية يف حتقيق التطور على
ثالث حماور رئي�سية-:
الأ : يف املجال ال�سيا�سي  :اإذ اأن التقدم نحو الدميقراطية
وحكم القانون ي�ستوجب و�سع �سمانات فاعلة يف جمالت حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية  ،و�سيوؤدي ذلك اإىل �سراكة وتعاون
والتبادل احلر لالأفكار واحلل ال�سلمي للخالفات  ،واإ�سالح
اأجهزة الدولة واحلكم الر�سيد واإجراء التغيري نحو احلداثة .
الا : يف املجال الجتماعي والثقايف  -:اإذ اأن التعليم للجميع
وحرية التعبري وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء والولوج اإىل
تقنيات املعرفة واملعلومات والو�سول اإىل عمالة ب�سرية متعلمة
 ،وبناء املجتمع املعريف ملجابهة حتديات العوملة  ،والنخراط بها
 ،على قدم و�ساق مع الآخرين  ،يتطلب الق�ساء على الأمية ،
وتو�سيع فر�ص التعليم  ،والنهو�ص به نحو املواءمة واجلودة
 ،لتنمية جمتمع متحرك  ،يتغري با�ستمرار ح�سب طبيعة
متغريات البيئة املحيطة دميغرافيا وجغرافيا .
الال: يف املجال القت�سادي حيث حتتاج التنمية اإىل
تعميق مبادئ الدميقراطية وال�سورى وتو�سيع قاعدة امل�ساركة
اجلماهريية يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية واحرتام
اأخالقيات العمل والنظام وحرية التعبري و�سمان ا�ستقالل
الق�ساء وحتقيق بناء جمتمع مدين فعال واإعالم م�ستقل

(الإ�سدار الثاين)

وم�سوؤول يراقب عن كثب ت�سرفات ال�سلطات الت�سريعية
والتنفيذية والق�سائية  .فالنظم الدميقراطية حتمي حقوق
النا�ص وم�ساحلهم من دون متييز وتوؤكد على م�ساركة اجلميع
بدون تهمي�ص لأحد  ،وتعزز حكم القانون وال�سفافية .
العليم الدميقراطية 
يلعب التعليم دورا هاما يف تنمية الوعي الدميقراطي لدى
املواطنني  .فاإذا كانت الدميقراطية نظاما فكر ًيا و�سيا�س ًيا
واجتماع ًيا ي�ستمل على القيم واملبادئ  ،فمن امل�سلم به اأن
املجتمع لن يتمكن من فهم ذلك النظام وممار�سته ممار�سة
�سليمة اإل اأذا تعلم مبادئه وتدرب عليه .فالتعليم خري و�سيلة
لتنمية املواطنني املوؤمنني باأهمية الدميقراطية والقادرين على
فهمها والدفاع عنها وممار�ستها ممار�سة �سليمة  ،ليكون املجتمع
قادرا وجديرا بالعي�ص يف ظل هذا النظام وقادراً على ال�ستنفاع
به .اأما اإذا طبقت الدميقراطية يف جمتمع جاهل مببادئها فقد
تكون خطرا على ذلك املجتمع .
ويلعب التعليم دورا هاما يف ال�ستقرار ال�سيا�سي كونه يعد من
اأهم ركائز النظام ال�سيا�سي اإذ اأن العملية الرتبوية تعتمد على
توعية الأجيال بالروؤى ال�سيا�سية للنظام وكيفية حتقيق هذه
الروؤى من خالل توجيه الأجيال النا�سئة على ذلك  .وميكن
القول بان النظام التعليمي هو تعبري ب�سورة اأو باأخرى عن
طبيعة وبنية النظام ال�سيا�سي وتوجهاته العامة  .كما اأن تكافوؤ
الفر�ص يف العملية التعليمية ت�ساعد على ال�ستقرار لدى
خمتلف �سرائح املجتمع وذلك من خالل اإبراز دميقراطية
التعليم التي تعمل على تنمية روح النتماء للنظام ال�سيا�سي اأول
وللوطن ثانيا  .ويوؤدي م�ستوى التح�سيل العلمي الذي يحققه
الأفراد يف املجتمع اإىل اإعادة تعريف دور هوؤلء الأفراد يف بناء
التعددية ال�سيا�سية القائمة على احلوار واحرتام الختالف يف
الراأي .وتعمل العملية التعليمية على تنمية روح النتماء وتعزيز
الوحدة الوطنية الأمر الذي ينعك�ص بالتايل على ال�ستقرار
ال�سيا�سي يف البالد كما تعمل على توعية وتنوير اأفراد املجتمع
بحقهم يف امل�ساركة ال�سيا�سية وت�سجيعهم ملمار�سة هذا الدور من
خالل املوؤ�س�سات ذات العالقة وزرع ثقافة جمتمعية حتاف على
الن�سيج الوطني املتما�سك يف نبذ اأعمال العنف وحماربة الأعمال
الإرهابية التي تلحق ال�سرر بالوطن واملواطن واأخريا ت�سهم
العملية التعليمية وخا�سة اجلامعية منها يف العتماد على
الذات والتخل�ص من التبعية ال�سيا�سية التي تتقلب وتتغريا تبعا
لأهواء ورغبات الغري .
الدميقراطية واإ�سهاماتها -:
الدميقراطية اأو  حكم ال�سعب بال�سعب ل�سالح ال�سعب  اإما مبا�سرة
من قبل ال�سعب نف�سه دون و�سيط وت�سمى الدميقراطية املبا�سرة ،
اأو من خالل انتخاب نواب ميثلون ال�سعب وهي الدميقراطية
النيابية  ،وقد تكون مزيجا لهاتني الطريقتني بوا�سطة النواب
وال�سعب لكل منهما مهامه  ،وت�سمى الدميقراطية �سبة املبا�سرة
 ،وبالرغم من ذلك فاإن مفهوم الدميقراطية يكتفنه الغمو�ص
 ،ويكرث حوله ال�سراع بني ممار�سي العمل ال�سيا�سي  ،ويتعطل
نتيجة ذلك التحول الدميقراطي يف البلدان العربية .

٥۳

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

ويعود الختالف حول مفهوم الدميقراطية اإىل وجود
اإ�سكاليات فكرية حتول دون قبول تيارات فكرية و�سيا�سية
للدميقراطية من خالل فهمها لها  .وكذلك احتمالت الرتابط
العقائدي بني الدميقراطية وعقائد الغرب واجتاهاته  .ومما
هو جدير بالتاأكيد اإن الختالف حول مفهوم الدميقراطية  ،ل
ينح�سر يف اختالف وجهة نظر الدولة عن املجتمع  ،اأو وجهة
نظر احلكومات عن قوى املعار�سة  ،اإمنا ميتد الختالف حول
مفهوم الدميقراطية  ،وبالتايل جدوى ممار�ستها  ،والعمل من
اأجل حتقيقها  ،اإىل التيارات ال�سيا�سية والأحزاب واحلركات
التي تن�سد التغيري وتعمل من اأجله  .اإن الختالف حول
مفهوم الدميقراطية يطال ف�سائل مهمة يف املجتمع ،وتقف
اليوم بكل اأ�سف حتفظات كل طرف على مفهوم الطرف الآخر
للدميقراطية اأو ال�سورى امللزمة  ،عائقاً اأمام �سرورات تنمية
فكر �سيا�سي دميقراطي يعرتف فيه كل طرف بوجود الطرف
الآخر  ،ويقبله �سريكاً كام ً
ال يف الوطن  ،ويحرتم حقه يف التعبري
ويراعي م�ساحله وي�سمن له حق امل�ساركة ال�سيا�سية الفعالة .
ومما ل �سك فيه اأن اختالف القوى والتيارات ال�سيا�سية حول
مفهوم الدميقراطية يحول دون انت�سار فكر �سيا�سي يوؤ�س�ص
عليه العرب وامل�سلمون اإجماعاً كافياً ملواجهة اأمناط حكم
الو�سايا على النا�ص  ،وا�ستبدالها بنظم حكم ل تكون ال�سيادة
فيه لفرد ول لقلة  ،واإمنا يكون الأمر �سورى بني النا�ص وال�سعب
م�سدر ال�سلطات .

٥٤

ا ل اإ�سهامات الدميقراطية يف ال�ستقرار ال�سيا�سي -:
.1حتر�ص الدميقراطية على �سيادة القانون واحلرية امل�سوؤولة ،
واحرتام الراأي والراأي الآخر واأن ي�سود راأي الغالبية وحترتمه
الأقلية .
.2تعمل الدميقراطية على تاأ�سي�ص وتنفيذ تنمية �سيا�سية
�ساملة عرب موؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة فالدميقراطية
روح متار�ص فيها وتطبق كافة جمالت احلياة للمجتمع .
.3يقوم تطبيق الدميقراطية على الوعي الكامل ملن ميار�سونها
 ،حتى ل ي�ساء فهمها وا�ستخدامها وذلك لتعزيز مبادئها املتمثلة
بامل�ساواة واحلرية و�سيادة القانون .
.4اإن الدميقراطية تتفادى التطاول على هيبة الدولة
وموؤ�س�ساتها لكونها �سلوك م�سوؤول ومنهج حياة كرمي كما اأنها
ل تعطي احلق لأي فئة بادعاء احتكار احلكمة واحلقيقة  ،مثلما
اأنها ل تبيح لأحد العتداء على حقوق الغالبية العظمى من
ال�سعب.
ً
.5الدميقراطية املعا�سرة اليوم اأكرث توا�سعا مما يعتقده البع�ص
حولها اأو ين�سبه اإليها اأو يطالبها به  .فهي اأبعد من اأن تكون
عقيدة �ساملة  ،وهي اأقل من اأن تكون نظاماً اقت�سادية ـ اجتماعياً
 ،له م�سمون عقائدي ثابت  .اإن الدميقراطية املعا�سرة منهج ل
تخاذ القرارات العامة من قبل امللزمني بها  .وهي منهج �سرورة
يقت�سيه التعاي�ص ال�سلمي بني اأفراد املجتمع وجماعاته  ،منهج
يقوم على مبادئ وموؤ�س�سات متكن اجلماعة ال�سيا�سية من اإدارة
اأوجه الختالف يف الآراء وتباين امل�سالح ب�سكل �سلمي  ،ومتكن

املجتمع  ،بالتايل  ،من ال�سيطرة على م�سادر العنف ومواجهة
اأ�سباب الف واحلروب الأهلية  ،وت�سل الدميقراطية املعا�سرة
اإىل ذلك من خالل تقييد املمار�سة الدميقراطية بد�ستور
يراعي ال�سروط التي ترتا�سى عليها القوى الفاعلة يف املجتمع
وتوؤ�س�ص عليها اجلماعات ال�سيا�سية اإجماعاً كافياً  .وقد متكنت
الدميقراطية املعا�سرة من ذلك عندما حررت منهجها يف احلكم
من اجلمود  ،فتاأ�سلت يف جمتمعات خمتلفة  ،من حيث الدين
والتاريخ والثقافة  .كما متكنت من ذلك عندما نفت عن نف�سها
�سبهة العقيدة التي ين�سبها البع�ص اإليها من خالل مالحظة
امل�سمون العقائدي للممار�سة الدميقراطية يف جمتمعات ت�سود
فيها اأ�س ً
ال تلك العقائد .
ومتكنت الدميقراطية املعا�سرة  ،من خالل حترير نف�سها
من �سفة اجلمود و نفي �سبهة العقيدة  ،اأن ت�سبح منهاجاً
عملياً وواقعياً ياأخذ عقائد وقيم املجتمعات املختلفة يف العتبار
 ،ويراعي مرحلة املمار�سة الدميقراطية  ،والنتائج املطلوب
حتقيقها من نظام احلكم الدميقراطي  .اإن الدميقراطية
املعا�سرة منهج يبدع احللول ويكيف املوؤ�س�سات دون اإخالل
باملبادئ الدميقراطية اأو تعطيل املوؤ�س�سات الد�ستورية التي ل
تقوم للممار�سة الدميقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها .
.تعد الدميقراطية من ركائز الأمن الوطني  ،والأر�سية
ال�سلبة لبناء وطن موحد قوي مبجموع طاقات وقدرات �سعبة
 ،التي هي قوته الذاتية  .كما اأن الأمن الوطني ي�سكل الدرع
الواقي للدميقراطية  ،فهما تواأمان يهدف كل منهما احلفا
على امل�سلحة الوطنية  ،اإذا ما اأح�سن ا�ستخدامها  ،وخال�سة
القول اأن الأمن الوطني م�سوؤولية اجلميع ليغدو الوطن واحة
اآمنه مزدهرة وجبهة م�ستع�سية على الخرتاق .
.7تدعم الدميقراطية الأجهزة الأمنية لكي تقوم بدورها يف
الدفاع عن الوطن وتوفر اأ�سباب الأمن وال�ستقرار والزدهار
والتقدم  ،وحماية الأر�ص واأمن ال�سعب من اأي عبث ول ت�سمح
الدميقراطية بالفرتاء والت�سكيك يف اأهمية دور الأجهزة
الأمنية الوطنية  ،املكلفة بحماية م�سالح الوطن واملواطنني ،
لن ذلك ميثل م�سا�سا يف اأمن الوطن واأهله .
.تدعم الدميقراطية املوؤ�س�سات ال�سيا�سية من خالل عدة اأركان
ذات طابع موؤ�س�سي  ،ممثل مبجل�ص الأمة  ،والأحزاب ال�سيا�سية
ال�سرعية واملرخ�سة وكذلك من خالل الأركان املنهجية التي
تفر�ص اللتزام الد�ستوري واحلرية امل�سوؤولة واحلوار  ،ف�سال
عن الأركان ال�سلوكية ممثلة يف احرتام الراأي الآخر  ،والإقبال
على امل�ساركة واحرتام القانون .
.9تتجلى اإ�سهامات الدميقراطية باأهدافها اإذ يرى البع�ص اأن
دميقراطية النظام ال�سيا�سي هو اأحد الأهداف ويرى البع�ص
الآخر اأنها تهدف اإىل بناء الدولة الآمنة القوية امل�ستقلة
.10اإن النهج الدميقراطي عن�سر اأ�سا�سي لتعميق روح النتماء
للوطن وتعزيز الثقة مبوؤ�س�ساته والإ�سهام يف حتقيق وحدة
ال�سعب وحماية اآمنه الوطني .
.11اإن التطور الدميقراطي الناجح امل�ستند على زيادة ورفع
م�ستوى الوعي ال�سيا�سي لقيم امل�ساركة ال�سيا�سية الدميقراطية
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والبناء القانوين واملوؤ�س�سي ملجتمع الدولة  ،يحتاج اإىل جمتمع
قوي نا�سج وحديث .

القت�سادية لأ�سباب حملية اأو وجود خلل يحول دون الرتقاء
القت�سادي ل بد لنا من التحقق اأي�سا من اأ�سباب هذا اخللل هل
هو نا عن النظام الدميقراطي نف�سه اأم نا عن الأ�سخا�ص
القائمني عليه .
.2ت�سعى الدميقراطية اإىل احرتام اإن�سانية الأفراد وحما�سهم
وتوفري العي�ص الكرمي لهم وحتقيق امل�ساواة القت�سادية لهم .
.3اإن اإتباع النهج الدميقراطي كنظام �سيا�سي يوؤدي اإىل
ال�ستقرار القت�سادي الوطني وال�سالم الجتماعي .
.4يقت�سي حتقيق الدميقراطية �سراكة حقيقية بني الرجل
واملراأة يف اإدارة �سوؤون املجتمع الذي يعمالن فيه على قدم امل�ساواة
وعلى نحو متكامل مما يكفل لهما اإثراء متبادل نظراً ملا بينهما
من اختالف  .وميثل ال�سالم والتنمية القت�سادية والجتماعية
والثقافية �سرطاً للدميقراطية وثمرة من ثمارها .
اأما اإ�سهامات الدميقراطية يف جمال التطوير الإداري الذي له
عالقة وثيقة بالقت�ساد فيجب اأن ي�سوده النظام الدميقراطي
وخا�سة يف قطاعات الأعمال واملوؤ�س�سات القت�سادية  ،وال�سماح

ثال ا :اإ�سهامات الدميقراطية يف ال�ستقرار القت�سادي :
.1هناك عالقة قوية بني الو�سع القت�سادي
والدميقراطية ولكن لي�ص هناك اتفاق على طبيعة هذه العالقة ،
فالدميقراطية �سرط لنجاح الت�سحيح القت�سادي الذي يتطلب
قرارات �سعبة وت�سحيات �سعبية كبرية  ،ومن امل�ساركة يف �سنع
تلك القرارات والقتناع ب�سرورة تلك الت�سحيات  ،فالإ�سالح
الدميقراطي والقت�سادي يف ظل الدميقراطية ي�سريان جنبا
اإىل جنب واملفرو�ص األ تف�سل عملية الإ�سالح القت�سادي يف ظل
الدميقراطية لأنها تظل قابلة للتعديل ح�سب املتغريات ولكن
اإذا ف�سلت لأ�سباب خارجية كالعدوان اأو احل�سار اأو قطع املعونات
 ،فاإن الدميقراطية تظل ال�سالح الأخري �سد العدوان فالعامل
لن يه�سم فكرة معاقبة بلد دميقراطي اأو العتداء عليه  .ول
بد لنا اأن نتحقق يف مدى دميومة الرتقاء القت�سادي يف ظل
النهج الدميقراطي ففي حالة حدوث ف�سل يف اإ�سالح العملية

بالراأي املعار�ص املبني على اأ�س�ص علمية �سحيحة و�سليمة ،
بهدف امل�ساحلة العامة ولي�ص املنفعة ال�سخ�سية والق�ساء على
النحراف الذي يتمثل يف �سيوع ال�سلوك النتهازي والأناين ،
اأو امليل اإىل ا�ستغالل ال�سلطة بطريقة تت�سارب معها امل�سلحة
العامة حل�ساب امل�سلحة الفردية اأو النحراف بال�سلطة
البريوقراطية يف غري جمالتها امل�سروعة كما قد يتمثل
النحراف يف الر�سوة والوا�سطة واملح�سوبية  ،و�سياع املقايي�ص
املو�سوعية التي تقيم من خالل الأداء .
 للدميقراطية اأي�سا دور كبري يف تعزيز مبادئ الالمركزيةالإدارية الذي ي�ساعد على تفعيل دور احلكام الإداريني
للم�ساهمة الفاعلة يف تطوير النه�سة التنموية  ،والتطوير
القت�سادي وللتعاون مع مواطني وحداتهم الإدارية على حل
م�ساكلهم لتتمكن الإدارة بعدها من التفر للتخطيط والتنفيذ
والأ�سراف .

ثاني ا -:اإ�سهامات الدميقرطيه يف ال�ستقرار الجتماعي -:
.1من بني اأهداف الدميقراطية تطابق امل�سلحة الفردية مع
م�سلحة اجلماعة واإيجاد الهوية الفردية واحلرية وبناء املجتمع
املتما�سك .
.2اأن الدميقرطيه هي خري ما ي�سمن العدالة الجتماعية يف
القانون والواقع والعرف .
.3تهدف الدميقراطية اإىل �سون وتعزيز كرامة الفرد وحقوقه
الأ�سا�سية  ،وحتقيق العدالة الجتماعية ودعم التنمية
القت�سادية والجتماعية .
.4تتيح الدميقراطية امل�ساركة احلقيقية للمواطنني كافة يف
كافة مناحي الأن�سطة القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية ،
يف اإطار من العدالة الجتماعية وتكافوؤ الفر�ص والتوازن بني
احلقوق والواجبات .
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متنح الدميقراطية احلرية امل�سوؤولة  ،تلك احلرية التي لت�سمح باحليلولة بني الأفراد واأعمالهم واختيارهم لها  ،ول اأن
يفر�ص عليهم عمل بعينه  .ول احليلولة بينهم وبني مزاولة
الن�ساط التجاري  ،اأو ال�سناعي اأو الزراعي الذي يرغبونه  ،كما
ت�سمن اأي�سا حظر احتكار بع�ص الأعمال بوا�سطة هيئات معينه
 ،وتعني حرية العمل اأي�سا  :تقرير حق الإ�سراب عن العمل
ملن يريد ذلك  .اإل اأن احلرية ل متنع من تدخل احلكومة يف
تنظيم القواعد اخلا�سة بالعمل ملزاولة التجارة اأو ال�سناعة
وذلك حفاظا لل�سالح الجتماعي وبذلك مل تكن هذه احلرية
مطلقة فللحكومة اأن متنع الن�ساء والأطفال من مزاولة
الأعمال ال�ساقة �سونا ل�سحتهم ولها اأن ت�سع املوؤهالت الواجب
توفرها ملن يزاولون اأعمال معينه ول يعترب ذلك اإهدار للحرية
وللحكومة اأن تنظم العالقة بني العمال واأ�سحاب العمل

املجتمع  .فالدميقراطية بجوهرها العميق ممار�سة يومية تطال
جميع مناحي احلياة  ،وهي اأ�سلوب للتفكري وال�سلوك والتعامل
ولي�ست فقط اأ�سكال مفرغة للروح اأو جمرد مظاهر وهي بهذا
املعني لي�ست �سكال قانونيا فقط  ،ولي�ست حالة موؤقتة  ،اأو هبة
اأو منحة من اأحد واإمنا هي حقوق اأ�سا�سية ل غنى عنها وهي
دائمة وم�ستمرة وهي قواعد و تقاليد تعني اجلميع وتطبق على
اجلميع دون متييز ويتحدد هيكل الدميقراطية بالطريقة التي
تنظم بها عالقتنا مع بع�سنا البع�ص ابتداء من العالقات داخل
الأ�سرة الواحدة ومرورا بالعالقات الجتماعية و�سول اإىل الطرق
التي نختار فيها ممثلينا يف املوؤ�س�سات القيادية التي ت�سنع القرار
والأ�ساليب التي نتبعها يف تاأ�سي�ص اأحزابنا ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتنا
املدنية الأخرى التي ت�سمن توا�سال مع املجتمع من جهة  ،وت�سمن
رقابة فاعلة على ال�سلطة احلاكمة وموؤ�س�ساتها من جهة اأخرى .
ريا وتثبيتا لالأ�ساليب
واأخريا اإن العامل اليوم ي�سهد تاأط ً

باللتزام بال�سروط ال�سحيحة والعالج والتاأمينات الجتماعية
وحتديد �ساعات العمل و�سيا�سة الأجور والتعوي�سات وذلك
بهدف التوفيق بني م�سالح الأفراد وال�سالح العام  ،فلكل من
يعمل احلق يف اأن يتقا�سى عن عمله اأجرا عادل و منا�سبا يكفل
له ولأ�سرته حياة كرمية ي�ساف اإىل هذا الأجر عدد من و�سائل
احلماية الجتماعية اإذا اقت�سى الأمر .
توفر الأجواء الدميقراطية البيئة املنا�سبة لدوران عجلةالتطور والتقدم ب�سرعة فهي اأجواء مفعمة باحليوية واحلركة
عك�ص الأجواء التي تت�سم باجلمود والركود وفقدان القدرة على
التطور  .فالأجواء الدميقراطية ت�سمح بولدة الأفكار اجلديدة
وت�ساعدها على النمو لتجني من عنفوانها لحقا ثمارا ت�ساعد
على اإ�سفاء املزيد من الرفاه على حياة الفرد واملجتمع .
ان للدميقراطية مزايا ايجابية على التنمية ال�ساملة وتطور
الدولة وازدهارها وتر�سيخ قيم احلرية والعدالة وامل�ساواة بني اأفرد

الدميقراطية يف النهج ال�سيا�سي حيث اأن الدول الكربى ت�سع
�سمن اأولوياتها التعاون والتعامل مع احلكومات املنتخبة
دميقراطيا ولذلك يجب علينا العمل على تر�سيخ النهج
الدميقراطي حتى يت�سنى لنا مواكبة عجلة التطور يف جميع
النواحي ال�سيا�سية والقت�سادية والعلمية والجتماعية التي
هي حمور ال�ستقرار والتطور يف العامل اأجمع .
الوسيا 
.1اإدخال بع�ص التح�سينات على النظام التعليمي من وقت لأخر
ملواكبة التطورات العلمية احلديثة املت�سارعة وذلك بهدف اإعداد
جيل قادر على تنفيذ العملية التنموية ال�ساملة .
.2الدرا�سة الوافية للم�ساريع الرتبوية الهادفة اإىل اإحداث نقلة
توعية يف التعليم والعمل على تهيئة البيئة الرتبوية املنا�سبة
وال�ستفادة من اخلربات الرتبوية املحلية والعربية والدولية
بهدف حت�سني امل�ستجدات الرتبوية .
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.3و�سع خطة اإ�سالحية �ساملة لتطوير التعليم مع التن�سيق
مع كافة اجلهات املعنية لإعداد اأجيال قادرة على تدعيم البنية
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية .
.4اإعادة النظر يف فل�سفة الرتبية واأهدافها التعليمية بحيث
تتفق وامل�سار الدميقراطي وتفعيل النتماء الوطني يف التعليم
مما ي�ساعد على حت�سني العملية التعليمية ال�ساملة .
.5ت�سجيع البحث العلمي املوجه خلدمة املجتمعات وتنميته من
خالل الرتكيز على البحث العلمي التطبيقي وزيادة املخ�س�سات
املالية لتلك الغاية .
.العمل على دمج اأهداف التعليم للجميع �سمن ال�سيا�سات
العامة والربامج والأن�سطة باأ�سلوب يلتزم باإطار خطة العمل
العاملية لتحقيق اأهداف التعليم للجميع .
.7تطبيق الدميقراطية القائمة على مبادئ ثابتة وفق �سوابط
معينه ت�ستمد �سرعيتها من الإ�سالم اإذ اأن الدميقراطية ل ميكن
اأن تعمل دون م�سداقية وتنبع جذور هذه امل�سداقية من الإ�سالم .
.العمل على تنمية مفاهيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان لدى
�سعوب املنطقة وفق ا�سرتاتيجيات تربوية وعلمية متطورة .
.9دعم الدميقراطيات النا�سئة وم�ساعدتها على النمو والتطور
واإيجاد ت�سريعات لها تعمل على اإدخال و�سائل الت�سال
التكنولوجي والتطور التقني �سواء يف العملية ال�سيا�سية اأو
القت�سادية اأو الرتبوية اأو الجتماعية .
.10العمل على اإعداد �سي تهدف اإىل حماربة كافة اأ�سكال
التطرف والتفرقة الطائفية والعن�سرية ومكافحة الفقر
والبطالة التي هي �سبب رئي�سي من اأ�سباب الفو�سى وعدم
ال�ستقرار .
�.11سرورة تعزيز التنمية القت�سادية فارتفاع م�ستوى املعي�سة
يعد �سروريا لزيادة امل�ساركة ال�سيا�سية .
.12ولكن املهم اأن نحقق ر�سالة اجلامعة يف املحافظة على
ا�ستقالليتها وحتقيق اأهدافها الثالثه وهي -:
اأ-خدمة التعليم على اأ�سا�ص النوعية واجلودة  ،بحيث تكون
خمرجاته ذات كفاءة ومقدرة لبناء القت�ساد املعريف القائم على
ذكاء الراأ�سمال الب�سري  ،واملوائمة مع التنمية واقت�ساد العوملة .
ب-خدمة البحث والتطوير ومنظومة التاأليف والرتجمة
والن�سر يف بناء املعرفة واإنتاج ال�سلع التكنولوجية واخلدمية
لرفد الإنتاج القومي  ،واحلد من البطالة وحت�سني م�ستوى
احلياة لالأمة .
ج-خدمة املجتمع  ،بتفاعل اجلامعة مع خمتلف �سرائح املجتمع
القت�سادية وال�سيا�سية والرتبوية والجتماعية  ،ورفد موؤ�س�سات
املجتمع باخلربة وال�ست�سارة .
ورة عم مقدمة م الدكور عدنان بدران – عسو ل�س الأعيان يف
اململكة الأرنية الهاسمية
يف اللقا السار للرابطة  
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البحرين ومهماته يف املرحلة الرابعة

املعاي الجرائية الواجبة الطبي لبا
الأنمة الدميقراطية
توطئة
يثري مفهوم الدميقراطية باأبعاده املتعددة جد ًل وا�سعاً بني
علماء ال�سيا�سة والجتماع �ساأنه يف ذلك �ساأن العديد من املفاهيم
املتعلقة بظاهرة الدولة واملجتمع كاحلرية والعدالة واحلقالخ
ومن املالح اأن للف الدميقراطية بريقا ج ذابا ،ولذلك حتر�ص
معظم الأنظمة ال�سيا�سية يف العامل على اإ�سبا ذلك اللف على نظامها
ال�سيا�سي بغ�ص النظر عن مدى جت�سده عملياً يف اطار نظامها ال�سيا�سي.
وميكن القول انه بالرغم من وجود تلك الهالمية التي
ت�ساحب تعريف الدميقراطية ،اإل اأن هناك �سفة رئي�سة ولزمة
جندها يف كافة الأنظمة الدميقراطية وهي :م�سوؤولية احلكام
عن الت�سرفات التي يقومون بها اأمام مواطني �سعوبهم ،الذين
ميار�سون دورهم الرقابي عن طريق ممثلني يقومون باختيارهم
عن طريق انتخابات تناف�سية حرة ونزيهة.
هذه الورقة البحثية ت�سلط ال�سوء على خ�سائ�ص الدميقراطية
وواقعها يف العامل ،ومن ثم املعايري الواجب اإتباعها لبناء
الأنظمة الدميقراطية من الناحية املعيارية.
األ :خ�سائ�ص الدميقراطية
اجتهد الكثري من علماء ال�سيا�سة يف و�سع خ�سائ�ص اأو موؤ�سرات اأو
معايري للدميقراطية ،وكانت هذه اخل�سائ�ص حمل اختالف وجدل،
�سانها يف ذلك �سان اجلدل الذي دار حول مفهوم الدميقراطية.
و�سنقت�سر بدورنا هنا على عر�ص روؤية اثنني من علماء الغرب على
اعتبار اأن الدميقراطية هي مفهوم غربي يف الأ�سا�ص.
 اأنتوين جونز() Anthony Jonesهو احد علماء ال�سيا�سة( اأ�ستاذ م�سارك يف علم الجتماع جامعة
نورث اي�سرتن – بو�سطن وله العديد من املوؤلفات ) الذين اأكدوا
على اأن النظام الدميقراطي هو ذلك النظام الذي يحتوي على
عدد من املوؤ�سرات منها :
•اأن يدير اجلهاز احلكومي حزب واحد (اأو ائتالف اأحزاب)
و�سل اإىل ال�سلطة بانتخابات �سعبية.
•اأن تعقد هذه النتخابات يف فرتات زمنية حمددة ول ي�ستطيع
احلزب احلاكم منفرداً تغيري املدة الواقعة بني انتخابني.
•كل املواطنني البالغني الرا�سدين املقيمني ب�سفة دائمة يف
املجتمع ذكوراً واإناثاً موؤهلني للت�سويت يف هذه النتخابات.
•لكل مواطن �سوت واحد يف كل انتخاب.
لي�ص من حق الأحزاب التي مل تفز يف النتخابات اأن حتاول
م�ستخدم ًة القوة املادية اأو و�سيلة غري قانونية احليلولة بني
احلزب الفائز وتويل ال�سلطة.
•ل يحق للحزب احلاكم اأن يحاول احلد من الن�ساطات
ال�سيا�سية لأي مواطن اأو لالأحزاب الأخرى طاملا اأنها ل ت�سعى
اإىل الإطاحة باحلكومة بالقوة.
اأن يوجد حزبان اأو اأكرث تتناف�ص على تويل ال�سلطة احلكومية
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يف كل انتخاب.
�ساموئيل انتنجتون()Samuel Huntingtonاأجمل عامل ال�سيا�سة الأمريكي ال�سهري � ساموئيل هانتنجتون
املتغريات التي تو�سل اإليها الكثري من املفكرين الغربيني
والالزمة لإقامة الدميقراطية اأو التحول الدميقراطي بالآتي:
م�ستوى عال من الرثاء القت�سادي  -التوزيع املت�ساوي ن�سبياً
للدخل والرثوات  -وجود اقت�ساد ال�سوق  -النمو القت�سادي
والتحديث الجتماعي  -وجود اأر�ستقراطية اإقطاعية يف مرحلة
من تاريخ املجتمع  -غياب الإقطاع  -وجود برجوازية قوية -
وجود طبقة متو�سطة قوية  -ارتفاع ن�سبة التعليم وانخفا�ص
الأمية – انخفا�ص م�ستوى العنف املدين  -وجود زعماء
�سيا�سيني ملتزمني وموؤمنني بالدميقراطية.
ثاني ا :واقع الدميقراطية يف العامل لن يجانبنا ال�سواب اإذا ما
قلنا اأن معظم الأنظمة ال�سيا�سية يف العامل تتجه ب�سكل اأو باآخر
نحو الدميقراطية ،حيث �سعت اإىل القيام باإ�سالحات �سيا�سية
نحو الدميقراطية ،وحتى لو كانت تلك الإ�سالحات �سيقة يف

1974م ،وخالل هذه الفرتات الزمنية حتولت الكثري من الدول
اإىل الأنظمة الدميقراطية .ويزعم الباحث اأن ما �سمي بالربيع
العربي يف العام 2011م هو املوجة الرابعة من موجات التحول
الدميقراطي .وقد كان لالأ املتحدة راأياً م�سابهاً ،حيث راأت
اأن ما حدث يف املنطقة العربية ي�سكل منعطفاً تاريخياً يف
م�سرية الدميقراطية ،لي�ص فقط ب�سبب التغيريات التي حدثت
يف املنظومة ال�سيا�سية ،واإمنا اأي�سا ب�سبب العملية التي اأدت
اإىل هذه التغيريات ،والتي متثلت يف حركة ال�سباب بو�سفهم
الدعاة احلقيقيني للتغيري ،اإ�سافة اإىل اأهمية التعليم ،وو�سائل
الت�سالت احلديثة .
كما اأن الواقع املعا�ص ل يقول بان كل دول العامل دميقراطية
وبدرجات الدميقراطية املختلفة :الدميقراطية الكاملة
و�سبه الكاملة واملختلطة .فعامل ال�سيا�سة الفرن�سي موري�ص
ديفرجيه ،يرى اأن غالبية اأ العامل لي�ست دميقراطية بل
على العك�ص فغالبيتها اأحادية وعلى درجة من القمعية  .اأما
عن واقع الدميقراطية يف العامل فقد جاء يف عدة تقارير دولية

مداها وجمالتها ،اأو كانت نتيجة رغبة من النظام ال�سيا�سي نف�سه
(من الأعلى) اأو نابعة من �سغوط �سعبية داخلية (من الأ�سفل)،
اأو نتيج ًة ل�سغوط خارجية ،اإل اأنها تعد ترجمة ولو ب�سكل جزئي
عن ذلك التوجه الذي ت�سعى اإليه كل الأنظمة ال�سيا�سية يف
العامل نحو القرتاب من الدميقراطية ،واأ�سبحت الدميقراطية
هي �سك العرتاف ب�سرعية الأنظمة ال�سيا�سية ،ولذلك جند
اأن معظم الأنظمة ال�سيا�سية غري الدميقراطية تتحدث عن
الدميقراطية وكاأنها مكون اأ�سيل يف نظامها ال�سيا�سي.
والواقع التاريخي ي�سري  -ب�سفة عامة -اإىل اأن كثريا من
الأنظمة ال�سيا�سية يف العامل قد توجهت وحتولت باجتاه تبني
الأنظمة الدميقراطية حيث �سهد العامل ما ا�سماه �ساموئيل
هانتنجتون موجات التحول الدميقراطي والتي ق�سمها اإىل
ثالث موجات :املوجة الأوىل وكانت خالل الفرتة -12
 ،192والثانية من  ،194-1943اأما املوجة الثالثة فكانت يف
ال�سبعينيات وبداأت بانهيار احلكم الع�سكري يف الربتغال يف

منها التقرير ال�سادر عن وحدة ال�ستخبارات القت�سادية يف
جملة الإيكونومي�ست الربيطانية (وهي ذات م�سداقية معتربة
عاملياً) والذي جاء بعنوان :موؤ�سر الدميقراطية للعام2010
الدميقراطية يف تراجع ،اأن هناك ( )2دولة من بني ( )17دولة
من دول العامل كاملة الدميقراطية ،تاأين الويج على راأ�ص هذه
الدول يف املرتبة الأوىل ،تليها اأي�سلندا فال�سويد ،ويبل عدد الدول
ذات الأنظمة ال�سبه دميقراطية )53( دولة تاأتي على راأ�ص هذه
الدول كاب فريدي ،وحتتل املرتبة ( ،)27تلتها اليونان ،فاإيطاليا،
فجنوب اأفريقيا ،.اأما الدول ذات النظام املختلط فقد بل عددها
( )33دولة ،جاءت هون كون على راأ�سها يف املرتبة رقم ( )0تلتها
بوليفيا ومن ثم �سنغافورة ،اأما الدول الغري دميقراطية فقد
بل عددها ( )55دولة ،كانت مدغ�سقر يف راأ�ص القائمة يف املرتبة
( )113تلتها دولة الكويت يف املرتبة ( ،)114وجاءت يف ذيل القائمة
كوريا ال�سمالية يف املرتبة ( . )17ويقوم املوؤ�سر على اأ�سا�ص و�سع
نقاط لعدد من املوؤ�سرات والتي تتمثل يف :العملية النتخابية
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والتعددية ،اأداء احلكومة ،امل�ساركة ال�سيا�سية ،الثقافة ال�سيا�سية،
احلريات املدنية .ومن ثم يتم جمع النقاط التي عددها ع�سر
نقاط ،ومن خالل جمع النقاط يتم ترتيب الدول يف هذا املوؤ�سر.
اأما موؤ�س�سة بيت احلرية فقد اأو�سحت يف تقرير لها عن واقع
احلريات يف العام  ،2012اأن  9من دول اأوروبا الغربية حرة،
و 4منها حرة جزئيا ،بينما  من دول ال�سرق الأو�سط
و�سمال اأفريقيا هي حرة ،و 22حرة جزئيا ،و 72غري حرة .
وقد بل عدد الدول ذات الدميقراطية النتخابية يف العام
2011م )117( ،دولة من اأ�سل ( )195دولة ،اأي بزيادة دولتني
فقط عنه يف العام 2010م ،و جتدر الإ�سارة اإىل اأن عدد الدول ذات
الدميقراطية النتخابية يف العام 19م كان ( )9دولة فقط.
ثالثا :املعايري الواجب اإتباعها لبناء الأنظمة الدميقراطية
الدميقراطية اأو  حكم ال�سعب بال�سعب ل�سالح ال�سعب اإما
مبا�سرة من قبل ال�سعب نف�سه دون و�سيط ت�سمى الدميقراطية
املبا�سرة  ،اأو من خالل انتخاب نواب ميثلون ال�سعب وهي
الدميقراطية النيابية  ،وقد تكون مزيجا لهاتني الطريقتني
بوا�سطة النواب وال�سعب لكل منهما مهامه  ،وت�سمى
الدميقراطية �سبة املبا�سرة  ،اأما بالن�سبة للمعايري الواجب
اإتباعها لبناء الأنظمة الدميقراطية فهذه املعايري عبارة عن
منظومة معقدة ومت�سابكة من املعايري ال�سيا�سية والقت�سادية
والجتماعية والثقافية وحتتاج اإىل فرتة زمنية طويلة من اجل
تطبيقها.ومن دون �سك فاإن تطبيق هذه املعايري حرفيا �سيوؤدي
اإىل تطبيق الدميقراطية الكاملة واملثالية ،ومن املعروف ان
وهذا ما ل ميكن حتقيقه بن�سبة مائة باملائة ،وما نهدف اإليه
من و�سع هذه املعايريلي�ص حتقيق الدميقراطية الكاملة (واإن
كان هذا هدفا مثاليا يف حد ذاته) ،ول حتى حتقيق الأنظمة
ال�سبه دميقراطية ،واإمنا الهروب من �سبح الأنظمة ال�ستبدادية
كهدف تكتيكي ومن ثم حتقيق م�ستويات الدميقراطية الأخرى
كهدف ا�سرتاتيجي بعيد املدى.
واملعايري املقرتحة هي:
-1د�ستور دميقراطي م�ستفتى عليه.
-2ف�سل وا�سح ما بني ال�سلطات الثالث.
-3تداول �سلمي لل�سلطة.
-4نظام انتخابي يعرب عن اإرادة كافة الناخبني،
-5تعددية �سيا�سية .
-جمتمع مدين فاعل.
 معيار الد�سور الدميقراطي امل�سف عليه
لبناء نظام دميقراطي لبد من وجود عقد اجتماعي بني احلاكم
واملحكومني ،وما ينظم هذا العقد وير�سم حدوده وتفا�سيله الوثيقة
الأعلى وهي الد�ستور ،ويجب اإعداد الد�ستور اإعداداً دقيقاً وا�سحاً
ل لب�ص فيه ول �سبهه ،معرباً عن اإرادة ال�سعب باأكمله ،وي�سارك يف
اإعداده كافه اأطياف املجتمع وفئاته ،كما يجب اأن يكون الد�ستور
حامياً للحريات ،حمدداً للحقوق والواجبات ،ويكون اللبنة الأ�سا�ص
لبناء الدولة احلديثة دولة املوؤ�س�سات واحرتام القانون.
وعلى الد�ستور اأن يكون معربا عن ح�سارة ال�سعب وتطلعاته،
را�سما بدقة مالمح امل�ستقبل ،واأل يكون معربا فقط عن راأي

الأغلبية ،بل عليه اأن يكو اإطاراً جامعاً للكل ،بغ�ص النظر عن
الروؤى والأفكار والتوجهات املختلفة ،فالد�ستور هو احلا�سن
للجميع وهو الفي�سل يف كل اختالف .كما يجب اأن يكون الد�ستور

قاب ً
ال للتطبيق.
 معيار الدا ال�سلمي لل�سلطة
الدميقراطية يف احد اأبعادها ت�ستدعي وجود تداول �سلمي لل�سلطة،
وبحيث يكون احلكام قد و�سلوا اإىل �سدة احلكم بطريق �سلمي
و�سل�ص واآمن .ويرتبط بالتداول ال�سلمي لل�سلطة عدة اأمور منها:
 -1اأن يكون التداول ال�سلمي لل�سلطة ممكناً بني كافة اأبناء ال�سعب
ولي�ص حم�سورا على فئة اأو جماعة اأو منطقة ،اأو مبعنى اآخر اأن
التناف�سية للو�سول اإىل ال�سلطة ممكنة بني اأفراد ال�سعب طاملا
توفرت ال�سروط املطلوبة لذلك.
 -2اأن يكون التداول ال�سلمي معربا عن اإرادة �سعبية حقيقية،
مبعنى اأن الناخبني هم من يحدد من هو احلاكم ،ول يحق لأي
كان اأن مينع هذه الإرادة من الظهور.
 -3الر�سا بنتائج القرتاع طاملا كانت حرة ونزيهة ومل يتم تزويرها،
 -4هناك اأنظمة �سيا�سية غري دميقراطية جتري فيها النتخابات
�سواء الربملانية اأو الرئا�سية ب�سكل منتظم ،ولكنها انتخابات �سكلية
يف �سورتها مزيفة يف م�سمونها ،وبالتايل فهي ل تعد معيارا
للدميقراطية،
-5التداول ال�سلمي لل�سلطة يعني اأن هناك فرتات زمنية حمددة
د�ستورياً ،ملن�سب رئا�سة الدولة حتدد يف معظم د�ساتري العامل
الدميقراطية بفرتتني انتخابيتني.
معيار الفس بني ال�سلطا
يهدف هذا املعيار اإىل عدم احتكار ال�سلطة باأيدي القلة ،مما يوؤدي
اإىل ا�ستبدادها ،وهو واحد من اأ�س�ص بناء النظام الدميقراطي الذي
ل ميكن اأن يتم اإل به ،والف�سل بني ال�سلطات الثالث (التنفيذية
والت�سريعية والق�سائية) لبد اأن يتم حتديده عند اإعداد الد�ساتري
بحيث يتم تو�سيف دقيق للمهام والخت�سا�سات لكل �سلطة على
حدة ،ي�سمن من خالله عدم التداخل يف املهام والخت�سا�سات،
والف�سل ل يعني عدم التعاون والتناغم بني ال�سلطات الثالث ،فال
نريد ف�سال تاما بينها كما يف الوليات املتحدة الأمريكية ،واإمنا
نريد ف�س ً
ال مرناً وبحيث ل ميكن لهذه ال�سلطات الثالث اأن توؤدي
اأعمالها بفعالية وقوة اإل بتعاونها الوثيق.
 معيار نام انابي يعرب ع ارا الابني كاة

الرابطة  الرية الاا
النظام النتخابي املنا�سب لبلد ما لي�ص بال�سرورة اأن يكون
منا�سبا لبلد اآخر ،فاإذا كان النظام الفردي ينا�سب الوليات املتحدة
الأمريكية ،فلي�ص من ال�سرورة اأن يكون منا�سبا لدولة كالهند،
ولو مل يكن احلال كذلك ملا كان هناك اأنواع عديدة من الأنظمة
النتخابية.
ومن ثم فالنظام النتخابي املنا�سب لبلد ما هو ذلك النظام الذي
يراعي واقع ذلك البلد من كافة النواحي :ال�سيا�سية والقت�سادية
والجتماعية والثقافية ،و�سواء اأكان النظام النتخابي يعتمد
على نظام الأكرثية العددية ،اأو الن�سبية العددية ،فاملهم اأن يكون
ال�سوت الذي يديل به الناخب لن يذهب �سدى.
 معيار العدية ال�سيا�سية
التعددية ال�سيا�سية ت�سمل تعدد الأحزاب ال�سيا�سية ،والتعدد
يف و�سائل الإعالم املختلفة ،اإ�سافة اإىل تعدد الأفكار والروؤى،
والتوجهات ،وجميعها ت�ستوجب ف�سا ًء وا�سعاً من احلرية يف
التعبري.
والتعددية ال�سيا�سية اإذا مل تعمل على اأ�س�ص وطنية جمردة،
ف�ستتحول من اأداة بناء واأعمار ،اإىل اأداة هدم وتخريب ،وهذا
ال�سرط يبدو �سروريا يف الدول التي ت�سعى نحو التحول نحو
النظام الدميقراطي.
معيار مع مد اع
يق�سد مبنظمات املجتمع املدين املنظمات الغري حكومية والغري
ربحية ،وتعد منظمات املجتمع املدين يف الدول الدميقراطية رديف
ومكمل للعمل احلكومي ،ولها دور مهم يف �سنع ال�سيا�سة العامة
يف بلدانها .وي�سري البنك الدويل اإىل وجود اأكرث من ( )0األف
منظمة دولية غري حكومية عرب العامل .يف اخلتام ،نوؤكد القول:
اأن الدميقراطية بقدر ما حتتاج اإىل معايري وا�سحة وحمددة
قابلة للتطبيق ،فاإنها حتتاج كذلك اإىل اإرادة �سعبية ور�سمية ،حتتاج
اإىل اإعادة هيكلة للم�سالح الوطنية العليا ،بحيث تكون م�سالح
ال�سعوب فوق كل اعتبار .اإن النموذج الغربي للدميقراطية لي�ص
خريا كله ،بل فيه مثالب وعيوب ل �سك يف ذلك ،وعلى الأنظمة
التي ت�سعى لتطبيق الدميقراطية ال�ستفادة من دميقراطية
الغرب ومزجها باقتدار مبخزونها احل�ساري وجتاربها الوطنية،
وخا�سة يف الكيفية التي جتعل الدميقراطية عبارة عن �سلوك
يومي ،ميار�سه احلكام واملحكومون .اإن النتقال من الأنظمة غري
الدميقراطية اإىل الأنظمة الدميقراطية يحتاج اإىل وقت لي�ص
بالق�سري ،فالنموذج الغربي للدميقراطية مل ي�سل اإىل ما و�سل
اإليه اإل بال�سرب والأناة ،ومن ثم فاخلطوات البطيئة املتما�سكة
نحو الدميقراطية ،هي اأف�سل من الهرولة املت�سارعة التي قد
توؤدي اإىل ال�سقوط من جديد يف �سرك ال�ستبداد.
رة عم مقدمة م الدكور � .سعو مد الساس
اأ�سا العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد  مرك الدرا�سا ال�سيا�سية ال�ساتيجية
جامعة سعا – يف الفا بيوم الرابطة  مايو 

(الإ�سدار الثاين)

الفس الرابع 
الم ال�سم  الاعا
ملس رة عم  ا�سكسا اأ�سبا يامكيا
السراعا امل�سلة يف اأريقيا
يعترب ال�سراع جزء ل يتجزاأ من الطبيعة الب�سرية لأن النا�ص
ت�سارك فيه منذ بداية اخلليقة .ويقول بع�ص العلماء مثل فاليتي
باأن ال�سراع لي�ص �سلبيا دائما مبعنى اأنه ميكن اأي�سا اأن يكون
�سراعا بناء.
وبهذا املعنى ،فان ال�سراعات ميكن ا�ستخدامها ل�ستك�ساف حلول
خمتلفة مل�سكلة ما وحتفيز الإبداع من خالل جلب احلجج العاطفية
وغري العقالنية اىل العلن بينما يتم يف نف�ص الوقت نزع فتيل التوتر
الطويل األمد  .و من ناحية اأخرى ،ت�ستخدم ال�سراعات اأ�سا�سا
لإحلاق اإ�سابات باخل�سم  ،او حتييده اأو الق�ساء على تطلعاته
وطموحاته .وعلى هذا النحو ،فان ال�سراعات ميكن اأن تعيق تقدم
املجتمع ،وت�سجع ال�سلوكيات العدوانية وتعزز املواقف النتهازية .ان
ال�سراعات التي �سيتم حتليلها هي �سراعات مدمرة بطبيعتها وتركز
فقط على البيئة الأفريقية لن اأفريقيا �سهدت منذ نهاية احلرب
الباردة �سراعات م�سلحة اأكرث عنفا و تكبدت خ�سائر كبرية مبا�سرة
وغري مبا�سرة وذلك ب�سكل اأكرث من اأي قارة اأخرى يف العامل (مكتب
ال�ستخبارات والبحوث.) 2001 ،
وت�سعى هذه الورقة اىل ا�ستك�ساف ومناق�سة ال�سراعات العنيفة

وامل�سلحة وتاأثرياتها مع اإ�سارة خا�سة اإىل كيفية م�ساهمة انت�سار
الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف عملية ن�سوب وحدوث
هذه ال�سراعات ومن ثم انت�سارها يف القارة.و تتناول ورقة العمل
هذه اأربعة موا�سيع حمددة مثل طبيعة التحديات التي متثلها هذه
النزاعات بالن�سبة لعملية التنمية يف اأفريقيا ،اىل جانب الأ�سباب
العامة لل�سراعات امل�سلحة يف اأفريقيا ،وا�ستك�ساف التحديات التي
متثلها عملية الجتار بالأ�سلحة وال�سراعات العنيفة يف القارة
ف�سال عن ال�سرتاتيجيات املختلفة لإدارة ال�سراعات يف افريقيا
واحليلولة دون وقوعها.
طبيعة السراعا يف اأريقيا
ان ال�سراعات امل�سلحة يف اأفريقيا جتري ب�سكل رئي�سي داخل الدول
وبني دولة واخرى.

٦۱

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

ووفقا لوثيقة الت�ساور ال�سادرة عن اإدارة التنمية الدولية يف اململكة
املتحدة  ،لوح اأن هناك اأربعة اأنواع خمتلفة من ال�سراعات التي
كانت �سائدة منذ فرتة ما بعد احلرب الباردة حتى الآن فهناك
ال�سراع التقليدي بني الدول والذي ي�سار اإليه اي�سا بحرب
ال�ستنزاف.و ميكن اأن تكون احلرب بني اإثيوبيا واإريرتيا مثال جيدا
على هذا النوع من احلرب .ثانيا ،هناك �سراعات داخل الدول وذلك
بني الف�سائل التي تتميز بامل�ساركة النتهازية ل ال�سرتاتيجية .
و يف هذا النوع من ال�سراعات ،والتي حتدث يف معظم الوقت على
�سكل حروب الأهلية ،تكون ق�سايا ال�سراع من اأجل ال�سيطرة
على مناطق التجارة اأو املوارد هي الدافع الرئي�سي له .و قد تكون
ال�سراعات و احلروب لتي جرت يف �سرياليون وليبرييا من اجل
ال�سيطرة على املوارد املعدنية مثل املا�ص خري مثال على هذا النوع
من ال�سراعات.
النوع الثالث من النزاعات يتعلق بال�سراعات العرقية التي قد
توؤدي اإىل اأعمال الإبادة اجلماعية.و يف هذا ال�سياق ،تعترب منطقة
البحريات العظمى مثال جيدا لهذا النوع من النزاعات .وهناك
عوامل رئي�سية ت�سهل حدوث ال�سراعات داخل الدول مثل احلدود
ال�سيا�سية الغري املنطقية و نق�ص الأرا�سي وا�ستنزاف البيئية
ومدى ح�سول اجلماعات العرقية املتباينة على ال�سلطة والرثوة.
األ �سبا العامة للسراعا امل�سلة
هناك العديد من العوامل امل�سوؤولة عن اندلع وا�ستمرار
انت�سارال�سراعات العنيفة يف اأفريقيا .وهذه الأ�سباب التي متثل
م�سادر ال�سراعات يف اأفريقيا تعك�ص تنوع وتعقيدات الديناميات
التاريخية واملعا�سرة يف القارة .وبع�ص تلك الأ�سباب داخلية
بطبيعتها بينما يعك�ص البع�ص الخر ديناميات خا�سة مبنطقة

٦۲

معينة  ،وبع�سها ذات دللت و اأبعاد دولية هامة  .وعلى الرغم
من هذه الختالفات ،فان م�سادر ال�سراعات مرتبطة فيما
بينها من خالل عدد من املوا�سيع والتجارب (كليفالند وبرنامج
الأ املتحدة للبيئة .)2007 ،وت�سمل الأ�سباب اجلذرية لل�سراعات
الكربى انعدام امل�ساواة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية،
والفقر املدقع ،والركود القت�سادي،و�سوء اخلدمات احلكومية
وارتفاع معدلت البطالة ،والتدهور البيئي واحلوافز القت�سادية
الفردية املتعلقة بال�سراع �ستيوردز .199 ،ومن اأجل ال�ستجابة
بفعالية لهذه ال�سراعات ال�سائدة اأو معاجلتها  ،فاإن الأمر يتطلب
حدوث توافق اىل جانب فهم الأ�سباب اجلذرية لتلك ال�سراعات
كما انه من ال�سروري اأن منيز بني الأ�سباب اجلذرية لل�سراعات

والأ�سباب الثانوية لها.
اأ .الأ�سبا ارية للسراعا
ت�سمل الأ�سباب اجلذرية لل�سراعات م�سكلة عدم امل�ساواة بني
اجلماعات والتي متثل على الرجح ال�سبب الرئي�سي والهم
حلدوث النزاعات يف اأفريقيا على امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي
وال�سيا�سي اىل جانب عدم امل�ساواة فيما يتعلق بامل�ساركة يف ال�سلطة
ال�سيا�سية والتي توؤدي اىل حدوث عدم م�ساواة يف م�ساألة تقا�سم
املوارد والإيرادات واحل�سول على اخلدمات الجتماعية .وتعد
حالت رواندا وليبرييا و�سرياليون مثال على هذا النوع.
عالوة على ذلك ،يوؤدي انهيار موؤ�س�سات الدولة غالبا اىل حدوث
�سراعات داخلية و اإقليمية كما هو احلال يف دولة زائري �سابقا
يف ظل حكم موبوتو �سي�سي �سيكو .ويعزى ذلك النهيار اىل تردي
الو�ساع لفرتة طويلة نتيجة قيام احلكومة بنهب الرثوات واملوارد
من خالل احلكم الق�سري والف�ساد وال�سيا�سيني الذين يرغبون
يف تاأمني ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سيطرة على املوارد .وبالتايل فان
الدولة ا�سبحت غري قادرة على توفري الأمن و اخلدمات ال�سا�سية
ملواطنيها وبالتايل فقدت �سرعيتها مما اأدى اإىل انهيارالنظام و
القانون (�سيا�سة اأفريقيا وق�سم القت�ساد.)2001 ،
ان م�سكلة التدهور القت�سادي امل�ستمر ترتبط ارتباطا وثيقابهذه
الق�سية والتي تتخذ اأ�سكال خمتلفة ترتاوح بني الكوارث الطبيعية
و التحولت كربى يف معدلت التبادل التجاري حالة املجاعة التي
حدثت يف اثيوبيا عام  1974والتي كانت �سببا رئي�سيا يف الإطاحة
بحكومة هيال �سيال�سي والعنف الذي حدث اثر ذلك.
وهناك �سبب اآخر لل�سراعات يف اأفريقيا يتعلق مبحاولت ال�سيطرة
على الرثوة املرتبطة باملوارد الطبيعية �سواء كانت تلك املوارد تت�سم
بالندرة او الوفرة .ان النزاعات الأكرث �سيوعا ترتبط بندرة املوارد
وحتدث عند حماولة ال�سيطرة على املراعي اأو حقوق املياه وخا�سة
من قبل النا�ص الرحل .كما ان البلدان ذات املخزونات النفطية
واملعدنية الوفرية تواجه خماطر كبرية تتعلق بوجود �سراعات
حول ال�سيطرة على هذه املوارد كما يحدث يف نيجرييا و�سرياليون .
وميكن اأي�سا مالحظة جذور العنف يف اأفريقيا من خالل النمو
ال�سكاين ال�سريع ب�سكل يفوق قدرة حتمل البيئة المر الذي ميكن
ان يوؤدي اىل ا�ستنزاف املوارد وبالتايل حدوث العنف.
 .الأ�سبا الانوية
ان وجود م�ستويات عالية من البطالة بني ال�سباب الذين يح�سلون
على تعليم غري جيد ميثل خطرا كبريا فيما يتعلق بحدوث
ال�سراعات التي ي�سهل حدوثها توافر الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة
اخلفيفة.
حتديات الجتار بالأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة
وال�سراعات تبقى م�ساألة نقل الأ�سلحة والجتار بها م�سكلة اأمنية
كبرية يف اأفريقيا .ول تزال القارة ت�سهد اأكرب عدد من ال�سراعات
يف العامل .وتعود م�ساألة الزيادة امل�ستمرة يف معدل ال�سراع و
انت�سار ال�سلحة ال�سغرية واخلفيفة اىل فرتة ما بعد احلرب
الباردة عند ما راأى م�سنعو ال�سلحة اأن اأفريقيا ا�سبحت متثل
�سوقا حمتملة وجذابة ل�سلعهم (جون�سون ومار�ص وثورين .)2005
العوامل امل�سجعة على انت�سار الأ�سلحة ال�سغرية :
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هناك العديد من العوامل التي ت�ساهم يف انت�سار الأ�سلحة ال�سغرية
والأ�سلحة اخلفيفة وت�سمل انهيار الحتاد ال�سوفياتي ،والقر�سنة
النفط العاملية ،والن�سال من اأجل ال�سيطرة على املوارد ،واأزمات
الالجئني وت�سنيع الأ�سلحة املحلية
اأ .انهيار الا ال�سوياتي 
مع انهيار الحتاد ال�سوفياتي ،وجدت العديد من بلدان اأوروبا
ال�سرقية نف�سها متخمة مبخزونات �سخمة من الأ�سلحة التي تعود
اىل احلقبة ال�سوفيتية وكانت فائ�سة عن احتياجات تلك الدول .
وبالتايل ،مت تزويد الدول التي تعاين من ال�سراعات يف اأفريقيا
مثل اأنغول ومناطق البحريات العظمى وغرب اأفريقيا بالأ�سلحة
اخلفيفة عن طريق هذه البلدان التي ت�سعى اىل التخل�ص من
خمزوناتها القدمية من ال�سلحة وك�سب العائدات الالزمة التي
متكنها من ال�ستثمار بهدف حتويل بلدانهم اإىل اقت�ساد ال�سوق.
 .رسة الف العاملية
ان عملية الجتار بالأ�سلحة هي عبارة عن عملية معقدة و ملتوية
تنطوي على جمموعة من ال�سما�سرة والبنوك و�سركات النقل و
نقاط اإعادة ال�سحن  ،وقد ظهرت عدة ع�سابات خا�سة بقر�سنة

النفط العاملية لت�سهيل �سفقات الأ�سلحة غري امل�سروعة وامل�سبوهة
والتحويالت كجزء من هذه العملية .وتتم يف بع�ص الأحيان
مقاي�سة الأ�سلحة مبا�سرة بالنفط .و ت�سكل هذه املجموعات م�ساكل
خطرية لأنها متثل م�سدر دخل للفاعلني غري احلكوميني وغري
القانونيني حيث يقومون ب�سراء الأ�سلحة التي ت�ستخدم غالبا يف
ال�سراعات التي جتري داخل الدول.
السرا عل املوار
هناك �سراعات م�ستمرة يف اأفريقيا على عائدات املوارد الطبيعية،
وكذا الطريقة التي ينبغي من خاللها تقا�سم هذه الإيرادات .ومن
�ساأن هذه ال�سراعات اأي�سا اأن ت�سهم يف انت�سار الأ�سلحة ال�سغرية
اخلفيفة يف اأفريقيا حيث يتم احل�سول على معظم الأ�سلحة
امل�ستخدمة اأثناء النزاعات من خالل مقاي�سة هذه املوارد الطبيعية
بال�سلحة كما لوح يف حالة �سرياليون،و ليبرييا اأو منطقة دلتا
النيجر يف نيجرييا.
 .اأما الجيئ 
ان حركة الالجئني الفارين من مناطق ال�سراعات واحلروب
ت�ساهم يف انت�سار ال�سلحة ال�سغرية واخلفيفة .حيث يقوم بع�ص من
هوؤلء الالجئني والذين رمبا كانوا مقاتلني اثناء النزاعات باأخذ

(الإ�سدار الثاين)

اأ�سلحتهم اأثناء فرارهم اإىل مناطق اآمنة ببيع هذه الأ�سلحة اأو
تاأجريها لغر�ص ا�ستخدامها للقيام باأن�سطة غري م�سروعة مثل
قطع الطرق وال�سرقة والتمرد .
ه .الت�سنيع املحلي-:
لقد مت ا�ستخدام الأ�سلحة امل�سنعة حمليا مثل ال�سكاكني
وال�سواطريو البنادق ذات العيارات املختلفة يف العديد من
ال�سراعات واجلرائم املحلية يف اأفريقيا .ان بع�ص الأ�سلحة مثل
املناجل اأو ال�سكاكني عادة ما يتم ا�ستخدامها يف الن�سطة الإنتاجية
ولكنها ميكن اأي�سا اأن ت�ستخدم لطالة امد العنف كما هووا�سح
من خالل الإبادة اجلماعية التي حدثت يف رواندا.
ا�سرتاتيجيات اإدارة ومنع ال�سراعات امل�سلحة يف اأفريقيا ان
عملية منع ن�سوب ال�سراعات واحليلولة دون وقوعها متثل اخلطوة
الأوىل وال�سرورية ملعاجلة ال�سراعات قبل اإدارتها وحلها .وتتتطلب
عملية منع ال�سراعات القيام مبعاجلة الأ�سباب اجلذرية والثانوية
لل�سراعات امل�ستعرة يف القارة، .و هناك حاجة لأن تقوم جميع
الدول الأفريقية ومواطنيها بتعزيز ال�سمولية يف جميع املوؤ�س�سات
احلكومية يف �سوء ا�ستيعاب اجلماعات العرقية املختلفة وحتقيق
امل�ساواة.
كما ينبغي على اجلهات احلكومية اأي�سا التم�سك واحلفا على
القيم واملبادئ الدميقراطية مثل احرتام حقوق الإن�سان واحلكم
الر�سيد و�سيادة القانون بدل من الديكتاتورية والف�ساد اأو ا�ستخدام
القوة لإدارة ال�سلطة واحلفا على ال�سرعية اىل جانب توفري
الت�سهيالت الأ�سا�سية الالزمة ل�سمان حتقيق الرفاه والرخاء
و�سيانة اأمن مواطنيها وهذه المور ينبغي ان متثل الهاج�ص
الرئي�سي لتلك اجلهات.
وينبغي اأن يكون كل من النمو القت�سادي والتنمية و�سيلة اأخرى
ملنع النزاعات وذلك من خالل الدارة العادلة للموارد الطبيعية و
م�ساريع التنمية بحيث توزع ب�سكل عادل مبا ي�سب يف خدمة جميع
املجتمعات والأفراد.
عالوة على ذلك ينبغي ت�سجيع التقنيات والتدابري ال�سلمية مثل
التفاو�ص والدبلوما�سية والو�ساطة كخيارا�سا�سي يف التعامل مع
امل�ساكل امل�ستع�سية وحلها  ،وت�سوية اخلالفات وانهاء حالة ال�سخط.
ويف اخلتام ،فقد عانت القارة الأفريقية كثريا من ويالت النزاعات
والكوارث الطبيعية والبيئية .و هناك بالطبع مطالب وتوقعات
كبرية تتعلق بال�سالم والدميقراطية وثمارها من قبيل التحولت
الدميقراطية وامل�ساحلة واإعادة الإدماج واإعادة الإعمار .ولذلك
فانه ينبغي على جميع الطراف املعنية العمل ب�سكل جاد وايجابي
ملعاجلة امل�ساكل العديدة التي تواجه القارة على جميع امل�ستويات.
 تقد رة العم م ب اسيا اأ .اجي
املدير امل�ساعد القائم باعما مدير معهد ال�سم ت�سوية الاعا
اأبوجا اجما ة ال�سم  الاعا
ال عقد يف ابوجا نيجيا يف الف  ي�سمرب .

٦۳
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ملس رة العم " نو اية مسكة 
الأ�سالي العانية  السراعا يف اأريقيا "

٦٤

يعد ال�سراع ظاهرة ل مندوحة منها ويحدث يف كل م�ستويات
احلياة بدا ًء من ال�سخ�سية البينية ( اجلانب النف�سي ) وحتى
العالقات العاملية للب�سرية  ،وعلى جميع امل�ستويات فاإن
لل�سراع خ�سائ�ص وديناميكيات م�سرتكة وينخرط النا�ص يف
ال�سراعات عندما تتعار�ص م�ساحلهم اأو قيمهم اأو عندما مل
يتم تلبيتها من قبل الآخرين ( ياج�سجلو 199م )
منذ زمن �سحيق واملجتمعات الب�سرية تتناف�ص على الهيمنة
على الأ�سكال املختلفة من املوارد وهذا التناف�ص ـ يقود الأفراد
واجلماعات الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية والدينية
اإىل ال�سراعات  .ولذا فاإنه باإمكان املرء القول اأن ال�سراع
�س متاأ�سل ( مالزم ) يف التنظيم الجتماعي والقت�سادي
وال�سيا�سي للب�سرية وميكن اعتباره كذلك باأنه اأداه باعثه
اأو حافزة للتغيري والتنمية  .كما ميكن اأن تكون ال�سراعات
مفيدة اإذا اأف�ست يف النهاية اإىل اإيجاد العن�سر الإبداعي
واخلالق لتغيري املجتمعات ولبت األطموحات والأهداف التي
�سارع الأفراد واجلماعات من اأجلها  .وتعترب ال�سراعات
بناءة اإذا اأدت اإىل تغيريات ايجابية ولي�ص فقط اأبداء العتذار
اأو التعوي�ص عما بدر من انتهاكات يف املا�سي واإمنا منع تكرار
تلك النتهاكات يف امل�ستقبل  .ومع ذلك فاإن النزاعات العنيفة
لها اأثار هدامة على رفاهية املجتمع يف كافة اجلوانب  .و�سوا ًء
كانت م�سدرها احلكومة اأو غري احلكومة فاإن اأ�سكال عديدة
من النتهاكات والعنف تكون غري ظاهرة للعيان وجزء
ل يتجزاأ من الديناميكية ال�سيا�سية والجتماعية والتي
باملقابل توؤثر على التنمية يف اأي جمتمع وتوؤدي اإىل ا�ستنزاف
املوارد التي كان من املفرت�ص اأن يتم ا�ستغاللها ب�سكل مثمر
وايجابي  ،مبعنى اأن ال�سراعات ذات طبيعة غري مرغوب فيها
( الك�سندر )2005 ،
كما اأن ال�سراعات التي تتجاوز احلدود الوطنية يكون لها
اآثار �سارة على ال�ستقرار وال�سكينة الإقليمية مما ي�سيف
بعداً جديداً من �ساأنه اأن يزيد من معانات معي�سة املواطنني
ويوؤدي اإىل تعقيدها ( .مارينو 1999م) .
وعندما يكت�سب العنف بعداً اإقليمياً ( بني الدول ) فاإنه يزداد
عدد املمثلني والالعبني وتتعدد م�سالح الأطراف املتحاربة
وي�سبح احلل اأكرث تعقيداً وتكون هناك اأثاراً كبرية ومتعددة
على الأمن ورفاهية املواطنني .
عنوان هذا املو�سوع يتناول البعد الإقليمي لل�سراعات مع
الرتكيز على القارة الأفريقية
 ملس موج ع اأ�سبا اأنوا السراعا
الأريقية 
اإن اأ�سباب ال�سراع يف اأفريقيا متعددة وت�سمل الأ�سباب
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية وميكن
ت�سنيف ال�سراعات اإىل اأ�سكال خمتلفة وفقاً لنوع املعايري التي
يتم ا�ستخدامها وعلى �سبيل املثال فقد �سنفت ال�سراعات يف

افريقيا ( وفقا ل�سامل  1999الذي اقتب�سها من بوجرا ) 2002
على النحو التايل :
 ق�سايا احلدود التي مل يتم تر�سيمها اأو ح�سمها -احلروب الأهلية والنزاعات الداخلية ذات التداعيات

الدولية .
 ال�سراعات ال�سيا�سية والأيديولوجية املطامع الب�سرية والتحريرية الوحدوية النف�سالكما ت�سمل الأنواع الأخرى من ال�سراعات العرقية والدينية
وال�سراعات الطبقية .
تكلفة ار العف يف اأريقيا 
تعاين اأفريقيا ب�سكل كبري من ال�سراعات والعنف امل�سلح ،
ويكلف النزاع امل�سلح اأفريقيا حوايل  1مليار دولر �سنوياً
وبالتايل فاإن ذلك ميثل عائقاً خطرياً للتنمية يف اأفريقيا .
وباملقارنة مع الدول التي تنعم بال�سالم  ،فاإن ما ن�سبته 50
من حالت الوفاة لالأطفال توجد يف الدول الأفريقية التي
تعاين من ال�سراعات وكذلك فاإن  15من النا�ص يعانون من
�سوؤ التغذية وانخفا�ص متو�سط العمر املتوقع مبعدل خم�ص
�سنوات ـ كما تقدر ن�سبة الأمية ب ـ  20بني الكبار.
ويح�سل ال�سخ�ص على ما ن�سبته  12،4فقط من الغذاء
( هيلر  ،اأكتوبر 2007م ) .
عالوة على ذلك فاإن حالت الوفاة ب�سبب املعارك التي مت
ت�سجيلها يف اأفريقيا بني عامي  190و 2005م بلغت حوايل
 1،مليون حالة وفاة والتي �سكلت ما ن�سبته حوايل  24من
املجموع العاملي للوفيات الناجتة عن املعارك ( تقرير التنمية
الأفريقية 200 ،م ) .
وباملثل فاإن تقرير التنمية الأفريقية ي�سرد التكاليف
الجماعية للر كما يلي 
اأدت احلروب اإىل الإعاقات نظراً لالإ�سابات الناجتة ب�سببهاوزادت من وطاأة الأمرا�ص .
اأدت اإىل �سدمات نف�سية يف �سفوف املدنيني ب�سبب تبادلاإطالق النار والتعذيب والغت�ساب وقتل اأفراد الأ�سر .
اأثرت النزاعات امل�سلحة على الأطفال والفتيات والن�ساءبطرق خمتلفة .
اأدت احلروب اإىل تدمري البنى التحتية الجتماعية مثلاملدار�ص وامل�ست�سفيات والطرق .
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بالإ�سافة اإىل ذلك  ،فان اأعمال العنف امل�سلحة توؤدي اإىل
ت�سريد الكثري من النا�ص القاطنني يف اأماكن ال�سراعات .
وفقاً لتقرير التنمية الأفريقية ( عام 200م ) فاإن اأفريقيا
تعترب موطناً حلوايل   12من �سكان العامل  .اإل اأن  31من
عدد الالجئني يف العامل هم من اأفريقيا .

املفاو�سات والو�ساطة والتحكيم .
املفاو�سات ( اأو التفاو�ص )  -:هي عملية طوعية ( اختيارية
) وغري ر�سمية تتو�سل اأطراف النزاع فيها اإىل اتفاق مقبول
من الطرفني .
اأما الو�ساطة فهي تختلف عن التفاو�ص كونها تتطلب وجود
طرف ثالث حمايد اأو عرف اجتماعي للتو�سل اإىل اتفاق
بالرتا�سي .
ويعترب التحكيم اآلية اأخرى حلل املنازعات بطريقة �سلمية ،
والتحكيم هو عملية اختيارية ( طوعية ) حلل النزاع يقوم
فيها طرف ثالث حمايد ( حمكم ) ـ باإ�سدار حكماً بعد
�سماعة للق�سية من قبل الأطراف املتنازعة

الليا الر�سمية البديلة للعام مع الاعا 
تعترب النزاعات جز ًء هاماً يف العالقات الإن�سانية وقد قام
الب�سر بتطوير اآليات لحتواء ال�سراعات من اأجل احلفا
على التما�سك وال�ستقرار القت�سادي وال�سيا�سي يف حياة
املواطنني و الدول .
وميكن ت�سنيف هذه الآليات ـ على نطاق وا�سع ـ اإىل اآليات
ر�سمية وغري ر�سمية  ،والآليات الر�سمية هي الآليات املرتبطة
باملوؤ�س�سات القانونية الر�سمية بينما الآليات الغري الر�سمية
فهي تلك التي ترتاوح من الآليات التقليدية مع الكثري من
التغيريات اإىل املجالت الأو�سع من الدبلوما�سية الوقائية
والو�ساطة والأن�سطة املختلفة ذات ال�سلة .
ويعترب التقا�سي هو الأ�سلوب ال�سائد حلل املنازعات بالآليات
الر�سمية وهو عملية حل املنازعات يف املحكمة .
وميكن اأن تكون املحكمة حمكمة وطنية اأو دولية تن�ساأ مبوجب
قانون املوؤ�س�سات الدولية اأو املوؤ�س�سات املتعددة الأطراف ـ
ومثل هذه الآليات مفيدة يف التعامل مع النزاعات الفردية
اإل اأنها تكون مقيدة يف معاجلة الآثار املتعددة التي رمبا قد
تن�سا كنتيجة لل�سبب احلقيقي للنزاع (  1جارول 2001م ) .

بعثات تق�سي احلقائق  -:وهي اأي�ساً اآليات داعمة حللاملنازعات عند ن�سوبها وذلك عن طريق تق�سي احلقائق على
اأر�ص الواقع  .وهي عملية غري ر�سمية يتم فيها اختيار طرف
ثالث حمايد من قبل املتنازعني للتحقيق يف الق�سية حمل
النزاع وتقدمي تقريراً اأو الأداء ب�سهادته يف حمفل اآخر مثل
املحكمة اأو عند التحكيم .
ومن �ساأن هذه الآليات اأن حت�سم اخلالفات يف وقت ق�سري
وبتكلفة اأقل مقارنة مع الآليات الق�سائية الر�سمية

اأن الدول التي ت�سهد �سراعات اأو تلك التي تعي�ص للتو
حالة ما بعد انتهاء ال�سراعات فيها تخلق اأعداداً هائلة من
النازحني الذي يرتكون بلدانهم بحثاً عن �سبل عي�ص اأف�سل
لأن اقت�ساديات الدول التي تعي�ص مرحلة ما بني ال�سراعات
توفر فر�ص عي�ص حمدودة ملواطنيها

وب�سبب ق�سور النظام الق�سائي يف تقدمي حلول �ساملة
للنزاعات فاإنه مت و�سع و�سائل بديلة حلل املنازعات ويف
اأ�سكال خمتلفة  ،ومن هذه الآليات البديلة حلل املنازعات

حالت من التجارب الأفريقية مت فيها ت�سوية املنازعاتوال�سراعات ال�سيا�سية عن طريق املفاو�سات -:
اأحدثت ال�سراعات العنيفة التي �سهدتها اأفريقيا اأ�سراراً
فادحة ودماراً هائ ً
ال يف القطاعات القت�سادية والجتماعية
وال�سيا�سية يف القارة الأفريقية وبالتايل فقد اأثر ذلك �سلباً
على الإمكانيات الدميقراطية وموارد التنمية واأما اأ�سباب
هذه ال�سراعات فهي معقدة بنف�ص حتديات حلها .
ومع ذلك فان لأفريقيا جتارب يف اإنهاء احلروب الأهلية
من خالل التفاو�ص وال�ستفتاءات التي اأ�سرفت عليها الأ
املتحدة  .وكمثال على ذلك ال�ستفتاء الذي جرى يف اريرتيا
عام 1993م وا�ستفتاء 2010م املتعلق بجنوب ال�سودان .
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هناك اأي�سا العديد من التجارب يف اأفريقيا مت فيها حل
ال�سراعات بالو�سائل ال�سلمية حول اإدارة وا�ستخدام املوارد
بني الدول  ،ومن الأمثلة على ذلك منطقة التنمية امل�سرتكة
التي اأن�ساأتها نيجرييا و�ساوتومي للتطوير امل�سرتك ملوارد
النفط البعيدة عن ال�ساط يف احلدود البحرية املتنازع عليها
 ،وكذا تطوير اإن�ساء ممر مابوتو لإدارة ميناء مابوتو واملمرات
التي ت�سرتك فيها موزمبيق وجنوب اأفريقيا و�سوازيالند .

اإىل حتقيق اأهداف العملية النتخابية (ندولو & لولو )2010
كما �سهدت بع�ص الدول الأفريقية حالت عنف بعد اإجراء
النتخابات ومع ذلك ،كانت هناك حماولت جيدة يف اإدارة
مثل هذه امل�ساكل ومثال على ذلك اأزمات النتخابات التي
�سهدتها كال من كينيا وزميبابوي عام  . 200ولعل اتفاق
تقا�سم ال�سلطة بني الأطراف املتنازعة هي نتيجة نهائية
لإنهاء األزمات يف هذه الدول حيث متكن ال�سا�سة والزعماء
الأفارقة من لعب دور كبري وهام يف توليد الزخم اخلا�ص
بحل الأزمات
جتارب اأخرى لإنهاء اخلالفات تتمثل يف اإيجاد اآليات جديدة
ملنع ن�سوب ال�سراعات.ت�سمل كال من نظام الإنذار املبكر
لل�سراع واخلا�ص بالحتاد الأفريقي ونظام الإنذار املبكر
لل�سراعات و اآلية ال�ستجابة مثال جيدا يف هذا ال�سدد.

كما اأن مبادرة حو�ص النيل بني ع�سر دول الواقعة على �سفة
نهر النيل تعترب و�سيلة مبتكرة لإدارة املوارد املائية امل�سرتكة .
 جتارب اأفريقية جيدة يف حل النزاعات املتعلقة بالنتخاباتمن خالل الو�سائل ال�سلمية:
مع الرتاجع املطرد لبع�ص الأ�سباب التاريخية التي توؤدي
اإىل ن�سوب ال�سراعات الأفريقية  ،ظهرت النتخابات موؤخرا
باعتبارها واحدا من الأ�سباب الرئي�سية لل�سراع يف جميع
اأنحاء اأفريقيا.
وتعترب العملية النتخابية بديل عن العنف كو�سيلة لتحقيق
احلكم الر�سيد.و عندما ينظر اإىل العملية النتخابية على
اأنها غري نزيهة اأو فا�سدة وغري ملبية للطموحات  ،فان
�سرعيتها ال�سيا�سية تكون حمل �سبهة وذلك من �ساأنه اأن
يغري اأ�سحاب امل�سالح للخروج عن القواعد واملبادئ الرامية
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اإن نظام الإنذار املبكر لل�سراع و اآلية ال�ستجابة هو
عبارة عن نظام خا�ص بالدول الأع�ساء ال�سبع يف الهيئة
احلكومية للتنمية يف مناطق القرن الأفريقي وذلك
ملعاجلة النزاعات الرعوية يف منطقة القرن الأفريقي ،يف
حني مت تاأ�سي�ص نظام الإنذار املبكر وال�ستجابة املبكرة
( اخلا�ص بالحتاد الأفريقي ) لغر�ص احتواء الأزمات
واحليلولة دون حتول تلك الأزمات اإىل �سراع عنيف ذي
نطاق وا�سع.
دور املمثلني املنتخبني يف منع ن�سوب ال�سراعات وبناء
ال�سالم ،اإن الدور الأ�سا�سي للممثلني املنتخبني يف اأي
بلد كان يتمثل يف عملية �سن القوانني والت�سريعات .لكنه
اأ�سبح من املقبول الآن وعلى نطاق وا�سع اأن يكونوا هم
الفاعلني الرئي�سيني يف جمال منع ن�سوب ال�سراعات
وبناء ال�سالم .اإذ اأن باإمكانهم لعب دور حا�سم يف احت�سان
اجلماعات املختلفة يف بلد معني كما ميكنهم تعزيز بناء
ال�سالم ومنع ن�سوب ال�سراعات من خالل و�سع اإطار
ت�سريعي و موؤ�س�سي للم�ساعدة يف منع ن�سوب ال�سراعات.
وب�سرف النظر عن منع الذراع التنفيذي للحكومة من

الرابطة  الرية الاا
ا�ستخدام و�سائل عنيفة لإدارة ال�سراعات ،فانه ميكن
للممثلني اأي�سا تنظيم جل�سات ا�ستماع علنية يف املناطق
اجلغرافية املختلفة حيث يقت�سي بذل اجلهود املتعلقة
ببناء ال�سالم .و هذا من �سانه اأن يجعلهم اأكرث املاما ومعرفة
باحتياجات املجتمعات املحلية املت�سررة من النزاع والأفراد
على حد �سواء على ال�سعيدين الوطني والإقليمي (العلي
وبي�سون.)2010 ،
وينبغي على املمثلني املنتخبني اعتماد �سيا�سات التنمية
واحلكم الر�سيد،و نزع �سفة املركزية عن ال�سلطات
وتقلي�ص ال�سروط امل�سبقة التي ميكن اأن يتم ا�ستخدامها
من قبل الفاعلني عدميي ال�سمري للتحري�ص على
ال�سراع .وعالوة على ذلك ،ينبغي اأن يلعب اأولئك
املمثلون دورا ل غنى عنه يف تعزيز �سيادة القانون يف
بلد بعينه حيث اأن مبداأ �سيادة القانون لديه القدرة
على امل�ساهمة يف بناء ال�سالم لي�ص فقط من خالل
بناء اإطار القوانني القائمة على الأعراف الجتماعية
التي يلتزم بها املجتمع طواعية ،ولكن اأي�سا من خالل
توفري ال�ستقرار من خالل العدالة .واأخريا ،ينبغي على
املمثلني املنتخبني تطوير العالقات الإقليمية ،ل�سيما
وان تخ�سي�ص املوارد ال�سحيحة اأ�سال خلدمة التنمية
ميكن اأن يختلف باختالف اأولويات التنمية و هذا من
�ساأنه اأن ي�ساعد على منع ال�سراعات املحتملة على
امل�ستوى الإقليمي (اأوبراين.)2005 ،
ويف اخلتام تعاين اأفريقيا ب�سكل كبري من ال�سراع والعنف
امل�سلح اللذان ت�سببهما العديد من العوامل الجتماعية
والقت�سادية وال�سيا�سية .وترتبط معظم ال�سراعات
 ،باحلدود والنزاعات الإقليميةو احلروب الأهلية
وال�سراعات الداخلية التي لها تداعيات دولية اإىل
جانب ال�سراعات ال�سيا�سية والأيديولوجية واملطامع
و نزعات النف�سال اإىل جانب اأ�سياء اأخرى كثرية .وقد
اأدت هذه ال�سراعات اإىل �سقوط الكثري من الإ�سابات و
الوفيات الب�سرية ،اإىل جانب ارتفاع م�ستوى الأمية بني
�سفوف الكبار ،كما �سببت يف حدوث موجات من اللجوء
والنزوح الداخلي  ،واخل�سائر الزراعية و ا�ستنزاف اإيرادات
ال�سياحة ،الخ
ومع ذلك فان اأفريقيا لديها خربات فيما يخ�ص اإنهاء
اأنواع خمتلفة من ال�سراعات والتي متثل اإلهاما لبقية
مناطق العامل التي تعاين من الأزمات وال�سراعات .
رة عم مقدمة م  مولوجيا جيربهيو& جياسو يرا
معهد الدرا�سا ااس بقسايا الأم ال�سلم جامعة اأي�س اأبابا
  رباير م
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الفس اام�س
ال�سا الربملانيا
ملس رة عم  ر ال�سا الربملانيا يف
ا ال�سم الأم يف اأريقيا العا العربي
تلعب ال�سيدات الربملانيات يف اأفريقيا والعامل العربي دوراً بارزاً يف احلكم حيث
تتمثل وظيفتهن الأ�سا�سية يف متثيل اهتمامات املراأة والفئات املهم�سة الأخرى
وبالتايل امل�سي قدما يف خدمة املجتمع .وعالوة على ذلك ،فاإن متثيل املراأة
يف احلياة ال�سيا�سية واملنا�سب القيادية يعترب جزء ل يتجزاأ من التنمية
امل�ستدامة والدميقراطية يف اأي بلد .ومع ذلك ،وعلى الرغم من اأن م�ساركة
املراأة يف احلكومة ل ميكن انكارها  ،فاإنها ل تزال تواجه العديد من العقبات
فيما يتعلق بتحقيق التمثيل يف احلكم .وتركز هذه الورقة على درا�سة امل�ساركة
ال�سيا�سية للمراأة يف اأفريقيا والعامل العربي ،والتحديات املختلفة التي تواجهها
يف احلياة ال�سيا�سية و�سنع القرار ا�سافة اىل دورها وم�ساركتها يف برامج ال�سالم
والأمن .وت�سمل تلك التحديات غالبا العوامل الثقافية وال�سورة النمطية
للمراأة،و انخفا�ص ثقة املراأة بنف�سها  ،وانعدام التن�سيق بني املنظمات الن�سائية
الخ وهذه التحديات تتطلب توحيد جميع اجلهود وكذا الميان بقدرات املراأة
على القيادة وحتمل امل�سوؤوليات املتعلقة ببناء الدولة.
سايا املراأ عل السعيد العاملي
اكت�سبت ق�سايا املراأة اهتماما كبريا يف ال�ساحة الدولية .وقد مت بالفعل اإعالن

نيجرييا
عام  1975عاماً دولياً للمراأة وكان من �ساأن ذلك و�سع اأ�سا�ص لتفاقية
الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة (�سيداو) اثناء املوؤمتر الدويل
الأول املعني باملراأة الذي عقد يف املك�سيك يف عام  1979وتلتها املوؤمترات الدولية
الأخرى التي تناولت ق�سايا املراأة .ومع ا�ستمرار التمييز �سد املراأة وتهمي�سها
يف جميع جوانب �سوؤون احلياة العامة مبا يف ذلك ال�سالم والأمن ،فقد ت�سارع
هذا الجتاه يف الت�سعينيات من القرن املا�سي حيث انعقد موؤمتر بكني يف عام
 1995والذي مهد الطريق لتعزيز م�ساركة املراأة يف عملية �سنع القرار واملنا�سب
القيادية العليا من خالل اعتماد منهاج عمل حمدد .عالوة على ذلك ،ي�سلط
الهدف الثالث من اهداف تنمية الألفية ال�سوء على اأهمية تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني املراأة .
ان املناطق الأفريقية والعربية مل تتمل�ص من النقا�ص العاملي الذي يدور
حول ق�سايا املراأة وقد �سهدت تغيريات كبرية يف التنمية ال�سيا�سية والقت�سادية
والجتماعية والعملية الدميقراطية .ومع ذلك ،فقد واجهت الدميقراطية
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يف املنطقتني الكثري من التحديات مبا يف ذلك عدم ال�ستقرار وال�سراعات
الإقليمية ،والختاللت القت�سادية وعدم وجود حرية النخراط يف عملية
دميقراطية ذات معنى .وباملثل ،فاإن تلك التحديات ذاتها ت�ساهم يف تاأخري
اجلهود الرامية اإىل تعزيز متكني املراأة وم�ساركتها على قدم امل�ساواة مع الرجل
فيما يتعلق باتخاذ القرار مثل م�ساهمتها يف ال�سالم والأمن.
وبالتايل فاإنه من املهم بالن�سبة للن�ساء وخا�سة الن�ساء الربملانيات اأن يكن جزءا
من العمليات التي تعمل على تعزيز م�ساءلة احلكومة وا�ستجابتها يف التعامل
مع الق�سايا التي ت�سبب النزاعات وخلق وعي اأف�سل بالتحديات وا�سرتاتيجيات
بناء ال�سالم.
املراأة يف الربملانات العربية الفريقية  :كتلة حرجة
وفقا لعلماء ال�سيا�سة الن�سوية ،ت�سري الكتلة احلرجة اىل احلاجة لن تقوم
اأقلية كبرية من الن�ساء با حداث التغيري ال�سيا�سي .ان مدى تاأثري املراأة يعتمد
بدرجة كبرية على عدد الن�ساء يف الربملان واللواتي يتمعن بدوافع وحوافز
لتمثيل ق�سايا املراأة واهتماماتها حيث لوح اأن وجود حتى امراأة واحدة
يف الربملان �سوف يعمل على تغيري �سلوك الذكور .وتدل التجربة الأوروبية
الغربية انه متى ما كانت لدى ال�سيدات الربملانيات ر�سالة ومهمة تهدف اىل

املراأة اإىل ال�سلطة الت�سريعية .وت�سمل هذه الجراءات ت�سجيع املر�سحات
وتعزيز الت�سريعات الهادفة اىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،وكذا موائمة
القوانيني و اللوائح .كما يت�سمن هذا التغيري التمثيلي اي�سا الإجراءات
الربملانية التي تهدف اإىل متكني الن�ساء من خالل تعيينهن يف منا�سب
برملانية مهمة وتاأمني م�ساركتهن يف احلكومة .
 -3التاأثري على املخرجات :ت�سري هذه العبارة اىل "تاأنيث" الت�سريعات
وخمرجات ال�سيا�سات الأخرى ،اأي القوانني وال�سيا�سات لتكون يف �سالح املراأة
والتي ت�سمل ادراج ق�سايا املراأة على جدول الأعمال والتاأكد من اأن جميع
الت�سريعات مالئمة للمراأة و تراعي الفوارق بني اجلن�سني.
-4تغيري اخلطاب :وهذا النوع من التغيري ينطوي على تغيريات داخل اأو خارج
الربملان .وينبغي األ يقت�سر األمر على بذل جهود لتغيري اللغة الربملانية على
نحو يوؤدي اىل تطبيع منظورات ومرئيات املراأة  ،بل انه من ال�سروري اأي�سا
ال�ستفادة من منرب الربملان يف تغيري املواقف العامة وتغيري اخلطاب ال�سيا�سي
بحيث ت�سبح املراأة ال�سيا�سية مفهوما عاديا كمفهوم الرجل ال�سيا�سي.
ال�سا الربملانيا با ال�سم 
ً
جمال من املجالت التي ينبغي ت�سجيع املراأة على
ان بناء ال�سالم يعترب

اإحداث التغيري ،فان حتى عدد قليل منهن ميكن ان يحقق نتائج هامة .وبينما
ميكن ان يوؤدي وجود امراأة واحدة فى الربملان اىل احداث تغيري فان اي تغري
كبري على املدى الطويل �سوف يتحقق من خالل وجود عدد كاف من الن�ساء
الربملانيات الالتي يتوفر لديهن احلافز لتمثيل اهتمامات املراأة.
 واعد ا�ساتيجية
تتمثل هذه ال�سرتاتيجية يف امل�ساعدة على حتقيق اأق�سى قدر من تاأثري املراأة
يف العملية الت�سريعية .كما تتكون ال�سرتاتيجية من ثالثة اأجزاء من �سمنها
تعلم القواعد ،و ا�ستخدام القواعد وتغيري القواعد مثل اجلمارك والتفاقيات
واملمار�سات غري الر�سمية واللوائح اخلا�سة التي حتكم طريقة عمل ال�سلطة
الت�سريعية .وتقوم ا�سرتاتيجية تعلم وا�ستخدام وتغيري القواعد على العتقاد
باأن هناك حاجة للتغيري ،واأن الهدف يف انتخاب ال�سيدات الربملانيات يتمثل يف
�سمان التغيري .وقد قام اخلرباء بتحديد اأربعة اأنواع من التغيري الذي ميكن اأن
يحدث تغيريا فيما يتعلق بو�سع الن�ساء على النحو التايل:
-1التغيري املوؤ�س�سي الجرائي  :يتمثل هذا التغيري يف جعل الربملان بيئة اكرث
مالئمة للمراأة من خالل اتخاذ تدابري ترمي اىل تعزيز وزيادة الوعي اخلا�ص
بالنوع الجتماعي.
-2تغيري التمثيل :وهو ينطوي على اإجراءات حمددة لتعزيز عملية و�سول

امل�ساركة الفعالة فيها نظراً لأثر ال�سراع امل�سلح على املراأة وتهمي�سها وحرمانها
من امل�ساركة يف القرارات ال�سيا�سة املتعلقة ببناء ال�سالم.
ومن خالل اعتماد قرار الأ املتحدة رقم  1325ب�ساأن املراأة وال�سالم والأمن يف
عام  2000بالإجماع  ،فقد اعرتف املجتمع الدويل بامل�ساهمات التي ميكن ان
تقدمها املراأة يف جمال منع ال�سراعات وحف ال�سالم وت�سوية النزاعات وبناء
ال�سالم ،وركز القرار على اأهمية امل�ساركة الكاملة للمراأة على قدم امل�ساواة مع
الرجل باعتبارها عامل هام ون�سط يف بناء ال�سالم والأمن و لي�ص جمرد �سحية
لل�سراعات.
كما مت اعتماد اربعة قرارات اخرى ب�ساأن املراأة وال�سالم والأمن حتى الآن
من قبل جمل�ص الأمن التابع لالأ املتحدة مبا يف ذلك قرارات جمل�ص الأمن
رقم  )2009( 19 )2009( 1 )200( 120و )2010( 190وتظهر هذه
القرارت مدى اهتمام الهيئة امل�سوؤولة عن �سون ال�سلم والأمن الدوليني
واملتمثلة مبجل�ص الأمن الدويل مب�ساركة املراأة يف ق�سايا ال�سالم والأمن
وتنفيذ هذه القرارات على امل�ستوى احلكومي.
ان ال�سيدات الربملانيات يف اأفريقيا والعامل العربي باعتبارهن ميثلن قيادات
ن�سائية ت�سارك يف �سنع القرار على امل�ستوى احلكومي اذ ي�سطلعن مب�سوؤولية
كبرية يف عمليات ال�سالم واحلوار ،وذلك على الرغم من اأنهن ل ميثلن متثيال

الرابطة  الرية الاا
كافيا يف ال�سرتاتيجيات املحلية والوطنية والدولية املتعلقة بحل النزاعات .لذا
ينبغي عليهن العمل مع خمتلف الأطراف املعنية بالنزاعات بهدف بلورة افكار
وروؤى تتعلق بفهم ما ميكن القيام به يف هذا الطار اىل جانب خلق فر�ص
لل�سعب لتمكينه من امل�ساركة يف حل النزاعات من خالل التداول حول خمتلف
الق�سايا ذات ال�سلة.
ان دور ال�سيدات الربملانيات ي�سمل اي�سا العمل مع الن�ساء الأخريات ومنظمات
املراأة يف البلدان املت�سررة من ال�سراعات من اأجل متكينهن وم�ساعدتهن على
اداء اأدوار اأكرث فاعلية يف معاجلة اآثار العنف.
عموما ينبغي على ال�سيدات الربملانيات باعتبارهن م�سرعات اأن يلع دورا
رئي�سيا يف تنفيذ قرار جمل�ص الأمن رقم  1325و القرارات الأخرى املتعلقة
باملراأة ،وق�سايا ال�سالم والأمن .ومنذ اعتماد قرار جمل�ص الأمن رقم 1325
مل تقم �سوى بع�ص البلدان بو�سع خطط عمل وطنية لتنفيذ هذا القرار
ويعزى ذلك يف معظمه اإىل عدم وجود اإرادة �سيا�سية على ال�سعيدين الوطني
والإقليمي ،كما يعزى ذلك اإىل الأ�سطورة القائلة باأن القرار تفر�سه اأجندة
خارجية .اأن م�ساهمة ال�سيدات الربملانيات تقوم على ت�سجيع احلكومات على
اتخاذ جميع الآليات الالزمة لتنفيذ قرار جمل�ص الأمن رقم  .1325حيث اأن
عدم تنفيذ قرار جمل�ص الأمن رقم  1325ميثل ف�سال بالن�سبة لهن.
عالوة على ذلك ،ينبغي اأن تتجه املنتديات اخلا�سة بال�سيدات الربملانيات نحو
العمل اجلاد وذلك من قبيل اعتماد خطة لتطوير خطة عمل وطنية خا�سة
بال�سيدات الربملانيات بهدف تنفيذ قرار جمل�ص الأمن رقم  1325يف البلدان
التي مل حتقق حكوماتها تقدما فيما يتعلق بهذه الق�سايا.
ويف اخلتام فان م�ساركة املراأة يف جميع جوانب عملية ال�سالم تعترب مهمة جدا
يف اأي جمتمع .ان وجهة نظر املراأة فيما يخ�ص ال�سراعات امل�سلحة تكون
خمتلفة متاما عن وجهة نظر الرجل حيث اأن ال�سالم هو عبارة عن مفهوم
�سمويل يت�سمن اأ�سياء كثرية .فبالن�سبة للن�ساء ،يعني ال�سالم اأي�سا احل�سول
على الرعاية ال�سحية بطريقة اآمنة  ،والوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية
 الإيدز ،واحل�سول على مياه ال�سرب النظيفة ،ومكافحة الأمية ،والفقر،
ومكافحة العنف الأ�سري الخ .ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف ،فانه ينبغي
متكني املراأة من التغلب على جميع العقبات التي تعوق م�ساركتها يف احلياة
ال�سيا�سية ويف عملية �سنع القرار .فاملراأة الربملانية لديها القدرة على حتقيق
هذه الأهداف من اأجل حتقيق ال�سالم امل�ستدام اىل جانب ال�سطالع
مب�سوؤولية تنفيذ جميع قرارات الأ املتحدة املتعلقة باملراأة وال�سالم
والأمن على امل�ستوى الوطني.
عالوة على ذلك ،ينبغي على الن�ساء العمل �سويا مع الرجال اأثناء
عملهن الن�سايل لأنهن ل ي�ستطعن احل�سول على حقوقهن دون
م�ساندة ودعم الرجال  .وباملثل فان الرجال ل ي�ستطيعوا العي�ص يف
جمتمع عادل و�سلمي حتى يتم اإ�سراك الن�ساء ب�سكل كامل والقبول بهن
كاأنداد .كما ينبغي على الرجال اأن يدركوا اأنهم يخ�سر ًو الكثري يف
حالة عدم ا�ستيعاب الأ�سوات الن�سائية يف عمليات بناء ال�سالم .
دم رة العم ه م ب جويف تسيلج
رئي�س اللجة الوجيهية للمجمع املد يف الا الأريقي
اأثا الجما الا لل�سيدا الربملانيا يف اأريقيا العا العربي ال انعقد يف
ارطوم بجمهورية ال�سوان
يف الف  مار�س .

(الإ�سدار الثاين)

ملس رة العم" را�سة مقارنه مل�ساهما
املراأ يف المية الوطية يف املاط الأر م
العا املسهد العربي الأريقي"
حتتل ق�سية م�ساهمة املراة يف الن�سطة الوطنية ال�سدارة يف
جدول العمال العاملي وعلى وجه اخل�سو�ص يف ال�سنوات
الخرية وذلك مع تزايد الهتمام باهمية امل�ساواة بني اجلن�سني .
لقد �سكل املوؤمتر الدويل حول ال�سكان والتنمية الذي انعقد يف
القاهرة عام 1994م نقلة نوعية حيث متخ�ص عنه اإجماعاً جديداً
على نقطتني هامتني هما اأن متكني املراأة وحت�سني و�سعها
يعترب �سرورياً لتحقيق الإمكانات الكاملة للتنمية القت�سادية
وال�سيا�سية والجتماعية وان متكني املراة امراً هاماً بحد ذاته .
يف موؤمتر الأ املتحدة حول البيئة والتنمية والذي انعقد يف
رينيد وجانريو يف عام 1992م  ،حثت املنظمات الغري احلكومية
على فهم الرتباط بني ق�سايا املراأة والتنمية امل�ستدامة  ،ويف
املوؤمتر العاملي حول حقوق الإن�سان الذي انعقد يف فينا عام
1993م مت اأخرياً القبول بحقوق املراأة باعتبارها من ق�سايا
حقوق الإن�سان الدولية .
كما اأن متكني املراأة مل يكن جمرد مو�سوع للجل�سات اخلا�سة
حول ق�سايا املراأة ولكن مت قبوله باإعتبارة عن�سراً هاماً وحيوياً
يف اأي اإ�سرتاتيجية ت�سعى لإيجاد حلول للم�ساكل القت�سادية
والبيئية.
ويتلخ�ص مو�سوع الدرا�سة هذا يف تقييم الو�سع يف اأفريقيا
والعامل العربي باملقارنة مع غريها من مناطق العامل فيما
يتعلق مب�ساهمة املراأة يف التنمية الوطنية كما اأننا �سن�ستعر�ص
بع�ساً من التحيزات البدائية التي تركت اأثراً على و�سع املراأة يف
جميع اأنحاء العامل وعانت منها املراأة منذ زمن �سحيق واأعاق
نهو�سها واإ�سهاماتها يف التنمية الوطنية منذ ذلك الوقت وحتى
اليوم
مكر و المية الوطية
تعرف التنمية الوطنية بانها " قدرة البلد على حت�سني
امل�سالح الجتماعية للنا�ص "  ،وعلى �سبيل املثال من خالل
توفري املرافق الجتماعية مثل التعليم اجليد  ،اأنابيب نقل املياه
 .الخ ( الجابات التي قدمها ويكي ) وعليه فاإن بلداً ما يحتل
اليوم موقعاً متدنياً يف هذا ال�سلم رمبا يرتقى اإىل الأف�سل يف
الغد اإذا قام بت�سخري عوامل الإنتاج وعنا�سره وحت�سني ذلك من
خالل توفري التعليم اجليد واملرافق الجتماعية الأخرى مثل
الرعاية ال�سحية وغريها .
ً
ً
ان معنى التنمية القت�سادية يكت�سب طابعا وظيفيا اأكرب
ل ي�سمل فقط النمو القت�سادي ولكن القدرة على حتقيق
التغريات الهيكلية التي من �ساأنها اأن حتدث التحول الهيكلي
مثل ال�سيا�سات املالئمة ونظام احلكم والأ�سواق وما اإىل ذلك من
تغريات يف املواقف .
وت�سمل التنمية ( القت�سادية ) الوطنية على حت�سينات
يف العديد من املوؤ�سرات مثل معدلت معرفة القراءة والكتابة
ومتو�سط العمر املتوقع ومعدلت الفقر .

٦۹

الرابطة  الرية الاا

۷۰

(الإ�سدار الثاين)

املراأ المية الوطية
مل يح الدور الكبري الذي ت�ساهم به املراة يف املجتمع بذلك
القدر من الهتمام ومع ذلك فقد اأظهرت الأبحاث اخلا�سة
بهذه امل�سائل  ،وخ�سو�ساً ق�سية التنمية الجتماعية وال�سحة
والرفاة  ،الدور الفاعل الذي تقوم به املراأة مبعني اأنه ل جود
للمربر القائل باأن الرجل وحدة هو �ساحب امل�ساهمات ذات
ال�ساأن الرفيع يف القت�ساد والتعليم ور�سم ال�سيا�سات واخلطط
واخلدمات الجتماعية اأو ما اأ�سبهها  .وقد خل�ص " حجو�ساين
" دور املراأة يف التنمية الوطنية يف اأفريقيا  .كما هو احلال يف
الأجزاء الأخرى من العامل  ،بثالثية القيم  .الإنتاج والتوالد
والأن�سطة العامة يف املجتمع  ،ا�سافة اىل ذلك فهي ام وزوجة

وباأنها �سبيه بالوح�ص .
هذا الو�سف امل�سني للمراأة تغلغل يف نفو�ص فال�سفة ومفكرين
اآخرين والذي انعك�ص يف نظريات فرويد للتحليل النف�سي ( يف
القرن التا�سع ع�سر ) اخلا�سة باحلياة اجلن�سية لالأنثى  .فقد
زعم فرويد بان الأنثى جمرد مادة بينما الذكر  ،روح وعقل  ،واأن
املراأة احلامل ما هي الأ جمرد وعاء اأو حا�سن هامد للجنني
الذي ت�سكله بذور الذكر فقط .وقد اعترب باأن املراأة غري موؤهلة
للحرية اأو العمل ال�سيا�سي واأنها �سلبية بالفطرة ومنقادة لأمر
زوجها  ،وقد قام الغرب بت�سدير اإرثه األذكوري ( الأبوي ) كجزء
من �سيا�سته ال�ستعمارية وبالتايل فقد زرع بذوره يف اأجزاء
عديدة من العامل  .مع العلم ان النظم التقليدية مكنت املراة

وتقوم بالعمال املنزلية والزراعة وال�سفر الخ .
ومن الوا�سح فاإن درجة م�ساهمة املراأة يف التنمية الوطنية يكون
متنا�سباً ب�سكل مبا�سر مع مدى تقدم املراأة يف البلد املعني من
حيث التعليم واحلرية وامل�ساواة والتكافوؤ بني اجلن�سني و فر�ص
العمل ومدى توافر فر�ص احل�سول على الرعاية ال�سحية الخ .
وبنا ًء على ذلك فقد اأظهرت الإح�سائيات العاملية يف عام 1994م
ب�ساأن دور املراأة يف التنمية .
" عندما تكون املراأة على درجة كبرية من التقدم والتعليم فاإن
النمو القت�سادي يكون م�سطردا ، وعندما تكون مقيدة فاإنه
يكون هناك ركوداً ".
ولذا فانه من املنطقي القول ان العامل كان �سوف ي�سهد تطورا
كبريا لول وجود جمموعة من القيم الثقافية والتقاليد
والتحيزات الأخرى مثل ال�سورة النمطية الذكورية ( البوية )
التي بدورها اأردت املراأة اإىل احل�سي�ص منذ زمن طويل .

يف جمتمعاتها  ،بيد اأن الو�سع تغري مع جمي ال�ستعمار واأيد
يولوجياته التي تنادي باأن تتفر املراأة ل�سووؤنها املنزلية  ،ولذا
فقد اأ�سحى الرجل اأكرث نفوذاً من الناحية ال�سيا�سية مما كان
علية يف ما قبل احلقبة ال�ستعمارية .

تاري موج ع ال�سعبا السطها
ال تعرس له املراأ 
بالعودة اإىل ع�سور ما قبل امليالد و�سف اأر�سطو وهو اأحد
الفال�سفة امل�سهورين ـ املراأة باأنها خملوق ناق�ص وبها عيوب

وهذه الت�سورات عن املراة كانت �سائدة كذلك يف تقاليد اليهود
وكذا يف التقاليد العربية قبل ظهور ال�سالم  ،حيث كان ينظر
للمراة على انها �سلعة او متاع .
ومما �سبق فاإن ذلك ميثل خلفية عامة عن ا�ستعباد املراأة يف
جميع اأنحاء العامل وعلى وجه اخل�سو�ص يف اأفريقيا والعامل
العربي وكنتيجة لذلك فاإن الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل تعمل
من خلفية القا�سم امل�سرتك لتلك الت�سورات ال�سلبية يف ق�سايا
التنمية الوطنية.
وهذا ما يعطي تف�سريا للن�سال الذي تقوم به املراأة من اأجل
التحرر وتوج هذا الن�سال يف عدة موؤمترات عاملية حول املراأة ،
وقد حتقق الكثري ومت التغلب على الكثري من هذه التحيزات
واملمار�سات ولكن هناك الكثري مما يجب فعله .
ويف احلقيقة فاإن الن�سال الذي قادته املراأة للتحرر من القيود
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والأغالل  ،كانت املراأة يف البلدان املتقدمة واأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي وجزء من اآ�سيا واملحيط الهادي اأكرث
حظاً يف اخلروج التدريجي من هذه العزلة .
وهذا ما يعطي تف�سرياً للم�ساهمات الكبرية التي اأحرزتها
املراأة يف التنمية الوطنية يف بلدانها وترتب على ذلك تنمية
اأف�سل واأكرب يف تلك البلدان اأكرث منها يف مناطق اأفريقيا
والعامل العربي .
حتليل مقارن مل�ساهمة املراأة يف اأفريقيا والعامل العربي يف
التنمية الوطنية مع نظريتها يف املناطق الأخرى من العامل .
منذ زمن �سحيق  ،ونظراً لطبيعة املراأة ون�ساأتها فقد مت اإق�سائها

(الإ�سدار الثاين)

فقد اأظهر امل�سح الذي اأجرته الأ املتحدة عام 1994م عن
م�ساركة اجلن�سني يف الزراعة باأن ن�سبة القوى العاملة يف
الزراعة من الن�ساء يفوق عدد الرجال يف اأفريقيا وبع�ص دول
العامل العربي من الرجال فمثال يف نيجرييا فان ن�سبة م�ساركة
الرجال مقابل الن�ساء هي  7  - 4ـ ويف اثيوبيا  71ـ   1اما
يف ايران فهي  22ـ  9وعالوة على ذلك فاإن امل�سح ي�سري اإىل اأن
معدل القوى العاملة من الرجال يف قطاع الزراعة يف البلدان
العربية اأكرث منها من الن�ساء  1من الن�ساء مقابل  34من
الرجال يف ال�سعودية 1 ،من الن�ساء مقابل  11من الرجال يف
الأردن  3 ،من الن�ساء مقابل  0من الرجال يف اأفغان�ستان
يعملون يف قطاع الزراعة .

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

ج�سديا وثقافياً وقانونياً من النتفاع بقدرتها يف التاأثري و
امل�ساهمة يف ر�سم ال�سيا�سات واخلطط التي توؤثر على حياتهن
وعلى املجتمع الذي يع�سن فيه .
لكن املراأة اأظهرت اأرادة قوية وحققت نتائج يف كثري من املجالت
التي وهنت فيها عزمية الرجل  ،ومنها القت�ساد وال�سيا�سية
والتجارة والتعليم واخلدمات الجتماعية .
السا - : تكمن امل�ساهمة القت�سادية للمراأة يف التنمية
الوطنية يف جمال الزراعة وال�سناعة والقطاعات اخلدمية
الراعة 
ً
لعبت املراأة الأفريقية والعربية دوراً حموريا يف انتعا�ص
القطاع الزراعي لبلدانها ففي اأفريقيا على وجه اخل�سو�ص
وحتديداً يف �سبة ال�سحراء الأفريقية فاإن املراأة تقوم بكافة
الأن�سطة الإنتاجية الزراعية مثل غر�ص البذور يف الأر�ص
وحرثها وزراعتها وبيع و�سراء املنتجات الزراعية وكذلك ح�ساد
الأر�ص كما اأنها ت�سارك يف عملية معاجلة وجتهيز الأغذية
وتخزينها .
وت�سري البيانات اإىل اإن املراأة م�سئولة عن  70من تخزين
وحف املواد الغذائية و 95يف ال�سناعات الغذائية و  50يف
العناية بالرثوة احليوائية و  0يف الت�سويق الزراعي .
وبالن�سبة ملدى م�ساركة املراأة العربية يف الإنتاج الزراعي فاإن
هناك تفاوتاً كبرياً باملقارنة مع نظريتها الأفريقية .

اأن ن�سبة القوى العاملة من الن�ساء يف الزراعة يف املناطق
الأخرى من العامل تعترب اأقل من نظرياتها الأفريقية  .فقد
بني امل�سح يف عام 1994م باأن فقط  2من الن�ساء يف كندا و 1
منهن يف الدمنارك وهولندا يعملن يف جمال الإنتاج الزراعي .
القطا الساعي 
�ساهمت املراأة يف اأفريقيا والعامل العربي ـ ب�سكل كبري يف
القت�ساد يف القطاع ال�سناعي يف الدول النامية التي تنتمي اإليها
وتعترب ال�سناعات ال�سغرية ثاين اأكرب القطاعات توظيفاً
للقوى العاملة من الإناث يف معظم الدول الإفريقية  .ففي
نيجرييا ووفقاً لتقرير الأ املتحدة عام 1995م فاإن ما ن�سبته
من  0ـ  70من الن�ساء يعملن يف ال�سناعات ال�سغرية وت�سمل
الأن�سطة يف هذا القطاع  -الذي يجذب م�ساركة املراأة � -سناعة
املالب�ص وال�سابون واملواد املنظفة وحف املواد الغذائية و�سناعة
الأحذية واحلياكة واخلياطة والغزل والن�سيج وغريها .
واحلال كذلك يف البلدان العربية حيث تهيمن الن�ساء على
ال�سناعات ال�سغرية كنظرياتهن الأفريقيات وكنتيجة للعزلة
الكبرية التي واجهنها فقد ا�ستاأثرن بال�سناعات التي تتم يف
املنازل مثل الغزل والن�سيج وال�سباغة والتطريز.
وللمراة العربية والفريقية ح�سورا وم�ساهمة فاعلة يف
ال�سناعات ال�سغرية الريفية مقارنة باملراة يف املناطق الخرى
من العامل  ،بينما يف الدول املتقدمة ت�ساهم للمراة ب�سكل كبري
يف القطاع الثانوي لل�سناعات واخلدمات كون هذه البلدان م�سنعة .

۷۱
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(الإ�سدار الثاين)

ساعة ادما 
احتفظت الدول املتقدمة باجتاهها امل�سرتك مع املنطقة العربية
يف �سناعة اخلدمات التي يظهر فيها هيمنة القوى العاملة من
الن�ساء بينما مل تتبع اأفريقيا منطاً منتظماً اأو منوذج معرف
وعلى هذا النحو فاإن اأغلب الرجال ي�ساركون يف �سناعة اخلدمات
يف موريتانيا و ليبرييا والكونغو و�ساحل العاج و بوت�سوانا وهناك
العديد من الن�ساء اللواتي ي�ساهمن يف �سناعة اخلدمات مثل
نيجرييا وناميبيا وموري�سيو�ص وم�سر واجلزائر اأما يف الدول
مثل ت�ساد وليبيا واإثيوبيا واريرتيا فاإن ن�سبة القوى العاملة بني
الرجال والن�ساء ت�سري يف م�ستوى واحد .
ال�سيا�سة الأعما 
�ساهمت املراأة العربية والأفريقية بدرجات متفاوتة يف منو
وتقدم احلكم الر�سيد يف بلدانها وباملقارنة مع املناطق الأخرى
الأكرث تقدماً فاإن هناك تفاوتاً ملحوظاً ل�سالح املناطق املتقدمة
وبالن�سبة للمراأة العربية التي كان متثيلها يف الربملان �سئي ًال فاإنها
الآن حتظى بتمثيل اأكرب نظراً لن الدول العربية جعلت اأنظمتها
األ�سيا�سية اأكرث حترراً .
وقد اأ�سار الحتاد الربملاين الدويل انه يف عام 2005م بلغت ن�سبة متثيل
ال�سيدات يف الربملانات العربية   ،5مقارنة ب ـ  3،5فقد يف عام 2000م .
ففي تون�ص مثال متثل الن�ساء  2،3تقريباً من اأع�ساء الربملان
 ،ومع ذلك فاإن ن�سبة متثيل املراأة يف م�سر هي 4فقط على
الرغم من اأن لديها اكرب برملان من حيث عدد الع�ساء.
ويف عام 200م حققت املراأة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي
قفزة كبرية يف جمال امل�ساركة يف النتخابات الربملانية لكن
جناح املر�سحات من الن�ساء تختلف بح�سب املنطقة  .ففي دولة
الإمارات العربية املتحدة مث 
ال قامت املراأة  .وللمرة الأوىل
يف تاريخ الدولة برت�سيح نف�سها لالنتخابات يف ذلك العام .
وبالرغم من انه مت انتخاب مر�سحة واحدة فقط من اأبو ظبي
فاإن احلكومة عينت ثمان ن�ساء اأخريات يف املجل�ص الت�سريعي
الفيدرايل الذي يتاألف من  40مقعداً لتح�سل املراأة بذلك على
ما ن�سبته  22،5من هذه املقاعد  .وهذا اأعلى بكثري من املتو�سط
العاملي الذي ن�سبته  17ويف الكويت �ساركت املراأة للمرة الأوىل
يف النتخابات لكنها مل تفز باأي مقعد اأما البحرين فقد انتخبت
اأول نائبة لها والتي تعترب الوحيدة يف عام 200م .

۷۲

وخالفاً لنظريتها العربية فاإن املراأة الأفريقية اقل حظاً
يف م�ساركتها ال�سيا�سية و تعترب �سئيلة مقارنة بالرجل ويعزو
ال�سبب يف ذلك يف اأن جمال احلياة العامة يرتبط ب�سكل تقليدي
بالرجل .
فعلى �سبيل املثال يف نيجرييا اأظهرت نتائج النتخابات
الثالثة التي مت اإجراوؤها يف عام 1999م انه مت انتخاب  12امراأة
فقط ( اأي مبا ن�سبته  )  34كع�سوات يف الربملان من ا�سل 355
يف حني يبل عدد الع�سوات يف جمل�ص ال�سيوخ � 3سيدات فقط
من اأ�سل  10اأي مبا ن�سبته ( . ) 2

ومبقارنة الو�سع يف اأفريقيا والعامل العربي بتلك يف اأوروبا الغربية
فاإن النتائج غري مواتية ففي عام 191م حازت اأمراآة واحده على مقعد
بالنتخابات يف بريطانيا العظمى ويف عام 1923م  من الن�ساء ويف عام
1929م ح�سلت  14اإمراة على مقاعدعن طريق النتخابات .
ويف النم�سا حازت املراأة على ن�سبة  21من مقاعد الربملان  ،ويف
الدمنارك على  33وفنلندا  39اأما يف ال�سويد فقد ح�سدت املراآة على
 34من مقاعد الربملان ويف لوك�سمبورج . 20
وبالن�سبة لفريقيا  ،فتعترب دولتا �سي�سل وجنوب اأفريقيا هما
الدولتان الوحيدتان اللتان ح�سلت فيهما املراأة على ن�سبة  27و  25
على التوايل ومل ت�سل ن�سبة متثيل املراأة اإىل  20يف اأي دولة عربية .
امله -:اذاً فاإن م�ساهمة املراأة يف اأفريقيا والعامل العربي يف املهن مثل
الطب والقانون والهند�سة واخلدمة الع�سكرية والتدري�ص وال�سحافة
واملحا�سبة واملري�ص األخ يعتمد على م�ستوى النمو والتقدم يف جمال
التعليم  .وعلى هذا النحو فاإنه ل ميكن حتديد م�ساهمة املراأة يف
اأفريقيا والعامل العربي يف مزاولتها لهذه املهن بدون ان ن�سع يف
العتبار مدى التحاق املراأة بالتعليم النظامي واثار ذلك.
وعموماً فاإن فر�سة منح املراأة حق التعليم جاءت متاأخرة نظراً لأن
العادات والأعراف الثقافية ق�ست باأن تبقى الفتيات يف البيوت للقيام
باأعمال البيت يف حني يلتحق الأبناء باملدار�ص  ،حتى اأنه عندما بداأت
الفتيات باللتحاق باملدار�ص فانهن مل ي�ستطعن ال�ستمرار يف الدرا�سة
يف بع�ص الحيان حتى يتمكن الذكور من موا�سلة تعليمهم كلما �سنحت
الفر�سة نظرا لنعدام التمويل الالزم للتعليم النظامي .
وهناك عوامل ت�ساف اإىل امل�ساهمات الكبرية للمراأة يف التنمية الوطنية
مثل عمل الرجل واملراأة و�ساعات العمل فعند اأغلب الن�ساء يبقى العمل
والأعمال املنزلية وتربية الأطفال على الدوام مرتبطاً مع بع�سهما
فاملراأة غالباً ما تعمل �ساعات اأطول من الرجل
ومن الوا�سح اأن متو�سط العمر املتوقع يتجه ل�سالح املراأة مبعنى اأن
املراأة تبقى قوة عاملة فعالة بعد موت الرجل .
و يف اخلتام ،تلعب الن�ساء دورا حموريا يف تعزيز التنمية الوطنية يف كل
جوانب احلياة على الرغم من وجود بع�ص التحيزات التي اأثرت على
مكانتهن منذ فرتة طويلة ويجب دائماً اأن يتم الأخذ بعني العتبار باأن
م�ستوى التنمية يف اأي بلد يكون متنا�سب ـ ب�سكل مبا�سر مع النهو�ص
باملراأة وهذا النهو�ص والتقدم ل ميكن اأن يتحقق اإل اإذا تال�ست كل
التحيزات وال�سور النمطية البالية و�سيا�سات القهر والإذلل للمراأة
واأف�سحت املجال للم�ساواة بني اجلن�سني والعدالة الجتماعية واإعطاء
فر�ص مت�ساوية للرجال والن�ساء على ال�سواء يف الق�سايا الوطنية
رة عم مقدمة م املاسر الكب اأكواكي ابوجو ا�سكيو �سم الرا
العامة العا الدليةكلية اقو جامعة اأبوجا  نيجيا يف اجما
ال�سيدا الربملانيا يف اأريقيا العا العربي املعقد يف اأبوجا م   
اأكوبر م
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البا الرابع
القارير الوسيا الي سدر ع رابطة
ال�س السيو السور املجال�س املماثلة يف
اأريقيا العا العربي.
اجتماعات اللقاأت الت�ساورية لأفريقيا والعامل العربي املنعقده
حتت اأ�سراف رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة
يف اأفريقيا والعامل العربي

ملخ�ص باأهم التو�سيات والقرارات التي �سدرت عن الجتماعات
الت�ساورية ال�سنوية التي عقدتها الرابطة خالل الأعوام 200م
ـ 2007م ـ 200م ـ 2011م ـ 2013م يف كل من جمهورية نيجرييا
الفيدرالية و يف اململكة الأردنية الها�سمية ويف جمهورية
موريتانيا الإ�سالمية ويف جمهورية اأثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية واأخرياً يف جمهورية بوروندي وقد مت ت�سميم
هذه اللقات الت�ساورية لتكون منرباً للحوارات واملناق�سات
حول مو�سوعات ذات اأهمية �سيا�سية اأو اقت�سادية اأو اجتماعية
ومما يعتمل على ال�ساحتني العربية اأو الأفريقية بل وعلى
ال�ساحة الدولية يف كثري من الأحايني وقد جرت العادة اأن
يتم اختيار مو�سوعات الجتماع بالتن�سيق بني الأمانة العامة
للرابطة والدول امل�ست�سيفة لالجتماعات وبحيث يتم تكليف
متخ�س�سني من ال�سيا�سيني اأو القت�ساديني اأو الأكادمييني
بتقدمي ( درا�سات ) معمقة حول تلك املو�سوعات وبحيث يتم
تقدميها لالجتماعات الت�ساورية حيث يتم اأغنائها باحلوارات
واملناق�سات املعمقة ويف نهاية الجتماعات يتم اإ�سدار بيان
ختامي بالتو�سيات والقرارات املتخذة وي�سرنا هنا اأن نقدم
ملخ�ساً لأهم ما متخ�ست عنه تلك اللقاأت الت�ساورية اخلم�سة
التي عقدت خالل الفرتة املن�سرمة وكما يلي -:

اأ ل  الوسيا السار ع اجما اأبوجانيجيا 

قد ناق�ص امل�ساركون خم�ص اأوراق عمل نقا�ساً م�ستفي�ساً وقدمواالعديد من املداخالت ومت التو�سل اإىل القرارات التالية -:
( )iاإن اجلهود العاملية املبذولة للحفا على الأمن وال�سالم
الدوليني يجب اأن تت�سدى لثالثة حتديات رئي�سية-:
-aظاهرة العوملة.
 -bق�سية �سناعة القرار ال�سيا�سي الدويل .

(الإ�سدار الثاين)

 -cم�سكلة الف�ساد .
حيث اأنه كلما كان هناك �سالم داخلي يف اأو�ساط الدول الأع�ساء
كان لزاماً اأن يكون هناك �سالم عاملي .
( )iiيف �سوء الإجنازات التي حققها الإحتاد الربملاين الدويل ( )IPU
والذي منح الرابطة �سفة مراقب على اجتماعاته هناك حاجة لأن
تن�سم املزيد من الدول اإىل ذلك الإحتاد كاأف�سل و�سيلة معقولة
للم�ساركة الفاعلة يف امل�سروع العاملي اخلا�ص باإحالل ال�سالم العاملي .
( )iiiينبغي على اأع�ساء الربملانات الأفريقية القيام بتبني
املبادارت القت�سادية التالية :
اأهداف تنمية الألفية (  ، ) MDGSال�سراكة اجلديدة
لتنمية اأفريقيا (  ، ) NEPADموؤمتر الأمن وال�ستقرار
والتنمية والتعاون يف اإفريقيا ( . ) CSSDCA
( )ivاأجمعت الوفود امل�ساركة على �سرورة اإعادة النظر يف
ق�سايا العوملة .
( )vاأقر امل�ساركون اأن هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهود
لتحقيق التنمية وكذلك حتقيق اإ�سالحات تربوية واجتماعية
وثقافية يف اأفريقيا والعامل العربي من خالل حتديد وحتليل
واإدراك العقبات والعوائق التي حتول دون حتقيق تلك
الإ�سالحات .
( )viاأجمع امل�ساركون على اأنه من خالل حتقيق الأهداف
الرتبوية يف اأفريقيا والعامل العربي �ستكون الربملانات قادرة
على بلورة ا�سرتاتيجيات لإزالة العوائق والعقبات التي حتول
دون حتقيق
الإ�سالحات الرتبوية والأجتماعية والثقافية .
ً
( )viiمت التفاق على اأن تلعب الرابطة دوراً هاما يف تعزيز
العالقات اخلارجية والتعاون القت�سادي بني الدول الأع�ساء .
( )viiiاأتفق امل�ساركون على اأن دور الهيئة الت�سريعية يف اأفريقيا
والعامل العربي مهم جداً يف ت�سجيع التنمية وذلك ب�سبب
العالقة املتبادلة بني الهيئة الت�سريعية وال�سلطتني التنفيذية
والق�سائية من خالل عمليات �سنع القرار والتنفيذ الفعال
لتلك العمليات  .ووفقاً لذلك مت التاأكيد على حقيقة اأن الهيئات
الت�سريعية املن�سوية يف اإطار الرابطة يجب اأن تعمل على تطوير
كيانات كفوؤه من اأجل اأداء فاعل لتلك الأدوار .
( )ixاأجمع امل�ساركون على اأن التكامل الإقليمي ي�ستلزم
مﺠﻠﺲ الﺸﻴوﺥ ﻓﻲ ﺟمﻬوﺭﻳة ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ اﻻتﺤﺎﺩﻳة

۷۳
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(الإ�سدار الثاين)

التوا�سل بني التجمعات القومية ذات الثقافات والروؤى العاملية
املختلفة  ،حيث اأن القائمني بتلك اجلهود يجب اأن يكونوا على
وعي بالكم الثقايف الذي يتحاورون حوله من اأجل حتقيق
التكامل الإقليمي  ،كما يجب عليهم اأي�ساً معاجلة الركود
الثقايف الذي ميثل حتديا كبرياً وفريداً للحركة اجلماعية
اإ�سافة اإىل اأن امل�سالح املختلفة لأولئك الأفراد يجب اأن تك يف
على نحو يحقق التما�سك اجلماعي من اأجل تفادي ال�سراعات
والنزاعات اجلماعية .
( )xاأكدت الوفود امل�ساركة على اأهمية املهام الإ�سرافية
والرقابية التي تقوم بها الهيئات الت�سريعية يف �سمان التنفيذ
الفعال وال�سفاف للقرارات والقوانني التي تتخذها تلك الهيئات .
( )xiالرابطة -:
.aلحظت الرابطة اأن اجلهود املبذولة لإحالل �سالم دائم يف
جمهورية ال�سودان قد بداأت .
.bعربت الرابطة عن دعمها ملبادرة الإحتاد الإفريقي حلل
النزاع القائم يف ال�سودان .
.cطالبت الرابطة العرب والأفارقة حيثما كانوا باحرتام
ثقافات وحقوق بع�سهم البع�ص واأتباع الو�سائل امل�سروعة يف
احل�سول على العي�ص الكرمي .
.dدعت الرابطة �سندوق النقد الدويل ونادي باري�ص والدول
واملنظمات الدائنة اإىل تفهم الو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي
تعاين منها بع�ص الدول العربية والأفريقية املثقلة بالديون.
.eقررت الرابطة ممار�سة تاأثريها على احلكومات العربية
والأفريقية للم�ساهمة ب�سكل فاعل يف متكني ال�سودان من
ا�سرتداد عافيتة ويف اإحالل �سالم دائم يف ذلك البلد .
 .fعربت الرابطة عن اأ�سفها جتاه الو�سع ال�سيا�سي املتفاقم يف
ال�سومال وطالبت جميع اأطراف النزاع بتفادي ذلك ال�سراع
املرير وامل�ساهمة يف ا�ستعادة ال�سالم والأمن يف ذلك البلد.
 . gلحظت الرابطة باأ�سف بال ا�ستمرار ال�سراع يف العراق
وبع�ص مناطق ال�سرق الأو�سط وخ�سو�ساً بني فل�سطني
واإ�سرائيل وطالبت جميع
اأطراف النزاع باإحرتام قرارات الأ املتحدة و�سمان حل �سريع
وعاجل لذلك ال�سراع.
اأبوجا باري  يونيو م

ثاني ا الوسيا السار ع اجما البر
املي  اململكة الرنية الهاسمية 

ويف �سبيل توفري اأجواء م�سجعة لتحقيق اأهداف الألفية التنموية فاإن
منطقتي اأفريقيا والعامل العربي يتطلب الأمر

۷٤

منهما اإن يعمال على ما يلي -:
)1اأعادة ترتيب الأولويات يف كل بلد مبا يخدم اأغرا�ص التنمية وذلك
من خالل تبني �سيا�سات وبرامج عاجله ميكن اأن تكون لها اأثاراً فورية
يف تخفيف حدة الفقر ومكافحة املجاعة .
)2يجب اأن تركز خطط التنميه ب�سورة اأ�سا�سية
على تنمية القدرات الب�سرية مبا يف ذلك دعم قدرات املواطنني من

خالل توفري التعليم وكل اأ�سكال التدريب املطلوبه .
ً
ً
)3يجب اأن ت�سكل التنمية وتوجيه قدرات ال�سباب جزءا ا�سا�سيا من
خطط وا�سرتاتيجيات التنمية والتي ينبغي اإن يكون فيها ت�سيباً
رئي�سياً يتعاطى مع توفري فر�ص العمل .
)4يجب اأن تت�سمن النظمه الوطنية قدراً من التاأكيد على حتقيق
العداله وامل�ساواة فيما بني املواطنني بغ�ص النظر عن وجود اأي متايز
طبقي وحتى يف حالة تخلف جهاز العداله .
)5اإن حتقيق احلكم الر�سيد يجب اأن يكون الهدف الأ�سا�سي للحكومات
كما اأن مكافحة الف�ساد يجب اأن حتتل مرتبة اأوىل وان تتخذ اإزاءها
خطوات عملية ي�سمن من خاللها النت�سار يف هذه املعركة  .كما اأن
على احلكومات اأن جتعل ال�سفافية واملحا�سبة نظاماً تتبعه وهو الذي
يحكم عالقتها مع املواطنني.
)اأن هناك حاجة ملحة للت�سريعات املت�سلة بحقوق الإن�سان وحياة
املواطنني بكل تعابريها ووفقاً ملا تن�ص عليه القوانني واأن يكون هناك
اعرتاف مبنظمات املجتمع املدين كما ينبغي اأن ت�سود �سلطة القانون
والنظام بحيث ت�سكل منط احلياة ال�سيا�سية والجتماعية يف كل بلد .
)7اإن على احلكومات ان تبذل جهوداً ت�سجع من خاللها مبادئ ال�سراكة
يف برامج التنمية بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص وعلى اأن تاأخذ
بعني العتبار راأي املواطنني حني تخطط م�سروعات التنمية .
)كما يتوجب على احلكومات اأن تاأخذ بعني العتبار وكهدف اأ�سا�سي
توفري ال�سيانة والرعاية للخدمات العامه .
ً
)9كما اأنه من الوا�سح اأن الأمر اأ�سبح ملحا بالن�سبة لإفريقيا
والعامل العربي لكي تت�سافر جهودهما لإيجاد حلول دائمة للحروب
وال�سراعات امل�ستقله وامل�ستمرة وللتوترات ال�سيا�سيه والإرهاب يف كال
املنطقتني واللتان بددتا الكثري من مواردهما وطاقاتهما وحولت
تفكريهما عن موا�سلة اأغرا�ص التنمية اإىل احلروب والتطاحن.
)10اإن جهود التعاون امل�سرتك بني اأفريقيا والعامل العربي يجب
اأن توجه ملحاربة الكوارث ابتداء من ق�سية الت�سحر والفي�سانات
واجلفاف و�سو ًل اإىل الزلزل والأمرا�ص املعديه .
 )11اأن على احلكومات اأن تعطي اأولويه لتطوير الأنتاج الزراعي
وكاأولوية وطنيه ومبا ي�ساعد اأي�ساً �سغار الفالحني حتى يتمكنوا من
زيادة طاقتهم وزيادة عوائدهم ومبا ميكنهم من الوقوف على اأقدامهم
وزيادة الإنتاج وبالتايل التغلب على املجاعة وتوفري الأمن الغذائي .
)12اإن على الربملان واملجال�ص الوطنية يف اأفريقيا والعامل العربي اأن
تعزز مراقبتها على اأعمال احلكومات حتى توؤمن ال�سفافية وتك�سف
الف�ساد ولكي تتاأكد باأن القوانني وال�سيا�سيات يتم تنفيذها وفقاً
للم�سامني التي �سدرت من اأجلها .
كما اأن على الربملان واملجال�ص الوطنية اأن حت�سن من معارفها حول ما
يدور على امل�ستوى الوطني والدويل حتى تتمكن من تعزيز قدراتها
على احلوار واملناق�سة كما اأن عليهما اأن يعززا من موؤ�س�سات الأبحاث
حتى يتمكنا من احل�سول على املعلومات و املوؤ�سرات املو�سوعية التي
ت�ساعد يف اتخاذ القرارات ال�سحيحة اخذين يف الأعتبار الأفكار
املقرتحة وما ي�سدر عن الراأي العام من توجهات .
 -13اأن على الهيئات الت�سريعات واملجال�ص الوطنية عند اتخاذ
القرارات بتخ�سي�ص املوارد الوطنية من خالل املوازنات املالية اأن
تاأخذ بعني العتبار تبني امل�سروعات التي ي�ستفيد منها اأكرب عدد من

الرابطة  الرية الاا
املواطنني وان ت�ستخدم �سالحيتها ال�سرافيه ملراقبة �سالمة تنفيذ
تلك امل�سروعات حتى اكتمالها .
 -14اإن التقدم نحو الدميقراطية وحكم القانون هو اأمر حتمي بالن�سبة

(الإ�سدار الثاين)

املوؤ�س�سات الت�سريعية والق�سائية .
-21اإن على بلدان اأفريقيا والعامل العربي اأن ت�سجع بقوه وجود
املواطنني املتعلمني فهم الأ�سا�ص لجناز التنميه ال�سحيحة وحتى
مﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﻲ الممﻠﻜة اﻻﺭﺩﻧﻴة الﻬﺎﺷمﻴة

للدول التي ترغب يف توفري �سمانات حلقوق الإن�سان واحلريات العامه
وكل ذلك يتطلب �سراكة اإقليمية و�سراكة بني الدول فيما بينها وبني
الأفراد اأنف�سهم بهدف تبادل الأفكار والروؤى واخلربات واإيجاد حلول
�سلمية لالختالفات ولإعادة ت�سكيل موؤ�س�سات الدول ول�سمان احلكم
الر�سيد والتنمية .
 -15كما اأن توفري التعليم للجميع وتوفري احلريات ال�سا�سيه وتوفري
امل�ساواة بني الرجل واملراه وحق احل�سول على املعلومات والتكنولوجيا
وتوفري اليد العامله املاهرة كل هذه عوامل تعزز مكانة الدول وتبني
جمتمعاً معرفياً ي�ستطيع مواجهة حتديات العوملة وي�ساهم يف التفاعل
مع الأ الأخرى .
 -1اإن احلاجة اإىل اإزالة األميه والتو�سع يف التعليم النوعي واحل�سول
على اخلربات املتطورة واحل�سول على املعارف العلمية الوا�سعة
والتكنولوجيا يف منطقة اأفريقيا والعامل العربي هي اليوم اأكرث احلاحاً
من اأي وقت م�سى اإذا ما اأريد لهذا املنطقة اأن تقف على قدميها يف
مواجهة موجة العوملة مبا ي�سهده العامل من تطورات.
 -17اإن توفري فر�ص العمل هي اأولوية ق�سوى للتغلب على الفقر
ولتعزز من مردودات التنميه على املواطنني ب�سوره عادله  .وتت�سمن
خطط فر�ص العمل هذه و�سع �سيا�سيات وبرامج متكن �سغار الفالحني
من توفري الكفاءة والعاله الدائمة.
 -1كما اأن هناك حاجه ملحه جلذب ال�ستثمارات من خالل اأ�سدار
الت�سريعات امل�سجعة وتوفري البنيه التحتيه يف اأفريقيا والعامل العربي .
 -19اأن النمو القت�سادي يف منطقتي اأفريقيا والعامل العربي يجب اأن
يت�سم بتوفري ال�سفافية وان تكون مفرداته خاليه من الف�ساد ويتطلب
ذلك ت�سجيع التجاره بني الدول وبني املناطق القليميه ومن �ساأن ذلك
اأي�سا اأن يخلق اأ�سواقاً جتاريه م�سرتكه كما �سي�ساعد على توفري بيئه
تناف�سيه لتوفري اأف�سل ال�سلع والب�سائع با�سعار تناف�سيه للم�ستهلك .
 -20اإن التنمية امل�ستدامة يف منطقتي اأفريقيا والعامل العربي تتطلب
الحرتام والتقدير ملبادئي الدميقراطية وتو�سيع امل�ساركة ال�سعبية يف
احلياة ال�سيا�سية وتتج�سد مثل هذه املظاهر باإن�ساء الغرف الت�سريعية
الثانية و�سمان بيئة عمل �سحية للعمال و�سمان ا�ستقالل الق�ساء
وت�سجيع وجود جمتمع مدين م�سوول وا�ستقالل و�سائل الإعالم
والحرتام الكامل حلدود و�سالحيات ال�سلطة التنفيذية وتعزيز

تتوفر لتلك البلدان القوه العامله املوؤهله واملدربة املدعمة بالداره
الر�سيده التي �ست�سمن ا�ستمرارية التقدم يف حتقيق التطلعات ول�سمان
اأحداث نه�سة اقت�ساديه واجتماعيه و�سيا�سيه .
-22يتوجب على املجال�ص الت�سريعية اأن تعزز دور احلكومات من خالل
اأ�سدار الت�سريعات املالئمة ملحاربة العنف والأرهاب والتطرف واأن
ت�سجع احلكومات للم�سادقة على التفاقيات الدوليه التي من �ساأنها
دعم ال�سالم والأمن الدوليني .
-23اإن الربملانات الأع�ساء يف الرابطة وهي تعا�سر هذه الألفيه وت�سغل
املكانه الرفيعه من �سناعة القرار يف اأفريقيا والعامل العربي تتعهد باأن
ت�ساهم م�ساهمة فعاله يف مكافحة الفقر واملجاعة والبوؤ�ص والبطاله
واأن ل تدعم املمار�سات غري الدميقراطيه بكل مظاهرها واأن تعمل
على تر�سيخ قيم العداله وامل�ساواة يف املنطقتني وخ�سو�ساً فيما يتعلق
بتوزيع املوارد الوطنيه على م�ستوى اأقاليم الدول وان تقف �سد من
ينتهك قيم حقوق الإن�سان .
-24اإن اأع�ساء الرابطة مقرون باأنهم �سي�ساهمون بفعاليه يف �سياغة
خارطة طريق �سامله وعادله لف�ص املنازعات يف منطقتي اأفريقيا
والعامل العربي .
-25اإن اأع�ساء رابطة جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف
اأفريقيا والعامل العربي يدعون الدول املقر�سه لن تتخذ خطوات
فورية لالإلغاء الكامل لقرو�سها اخلا�سة باأفريقيا والعامل العربي
وحتى تتمكن هذه املنطقة من ال�سروع يف عملية اإزالة حالة الطوارئ
القت�سادية والنهو�ص يف م�سروعاتها التنمويه .
الوسيا
-1اإن الرابطة وهي تتابع بفزع التطورات اجلارية يف العراق وت�ساعد
العنف فيه وكذلك ال�سراع امل�ستمر الذي مازال ي�سهده ال�سرق الأو�سط
فاإنها تدعو اأطراف ال�سراع يف العراق بان ي�ست�سعروا معاناه امل�سردين
من الن�ساء والأطفال وال�سيوخ وان يراعوا معاناه الثكاىل من العائالت
وان ي�سعوا لإيجاد خمرج ينهي هذه املعاناة .
-2وتعرب عن وجهة نظرها ال�سريحة بان كل اأمناط احلكم واإ�سكاله
ال�سيا�سيه يف اأي دولة ذات �سيادة اأمنا هو ب�سورة رئي�سيه �ساأن خا�ص
ب�سعوب تلك الدولة ويتم اختيارها بوا�سطة تلك ال�سعوب وحكوماتها
من دون اأي تدخل خارجي .

۷٥
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(الإ�سدار الثاين)

-3تتابع بكل اآ�سف جمريات العنف امل�ستمر يف القرن الأفريقي والذي قاد اإىل تبديد
املوارد التي كان ميكن ا�ستخدامها لتح�سني منط املعي�سه واخلدمات ولإن�ساء البني
التحتيه خلدمة �سعوب تلك املنطقة وتدعو اأطراف ال�سراع لنتهاز الفر�ص املتاحة
للحوار والتي ي�سعى األيها الحتاد الأفريقي واجلامعة العربية واململكة العربية
ال�سعودية واحتاد الدول ل�سرق اأفريقيا يف م�سعاهم لف�ص تلك النزاعات واإيقاف اأي
معاناة قادمه ل�سكان تلك املنطقه .
-4تعرب عن الأ�سى ال�سديد للتطورات التي �سهدتها منطقة دار فور والتي اأدت اإىل
مقتل جمموعة من قوات حف ال�سالم التابعة لالحتاد الأفريقي يف الوقت الذي
جترى فيه حوارات جاده حتت مظلة الأ املتحدة لإيجاد حلول �سلمية دائمة لل�سراع
يف دار فور وتدعو الرابطة احلكومة وامللي�سيا ومواطنو ال�سودان لن ينتهزوا فر�سة
اأحالل ال�سالم التي ت�سعى اإىل حتقيقها املبادرات املقدمة من عدة اأطراف اإقليميه اإىل
جانب الأ املتحدة لأنها حروب الخوه يف ذلك البلد .
 -5تدعو مواطني منطقة ال�سرق الأو�سط لن يعربو عن اهتمامهم الكبري مبفاو�سات
ال�سالم التي اقرتحتها الدول العربية والأ املتحده والأطراف الدوليه الأخرى
ملعاجلة تلك ال�سراعات التي �سهدتها املنطقه منذ ع�سور طويله والأنظمام اإىل ركب
العامل املعا�سر يف بحثه عن ال�سالم وال�ستقرار .
 -تدعو الرابطه الغرف التجاريه وال�سناعية
يف اأفريقيا والعامل العربي للح�سور املكثف اىل الجتماع الول للغرف التجاريه
وال�سناعية املقرر عقده يف اجلمهورية الفيدراليه الثيوبيه يف العام 200م حتت
رعايه رابطه جمال�ص ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثله يف افريقيا والعامل العربي
وان ت�ستغل هذه الفر�سه الذهبيه كي ت�سرع يف اقامه روابط اقت�ساديه متينه وايجاد
تعاون بني بلدان افريقيا والعامل العربي .
 -7تدعو الرابطه املجال�ص الع�ساء وجمال�ص ال�سيوخ اىل احل�سور املكثف اىل
اجتماع جلنة ال�سالم وف�ص املنازعات التي اأن�ساأتها الرابطه واملقرر عقده يف
اجلمهورية الفيدراليه النيجرييه يف الفرته  13-11من �سهر دي�سمرب عام 2007م .
وان تعمل على تو�سيف جهود تلك اللجنه يف اخلروج با�سرتاتيجيات عمليه من �ساأنها ان متكن

ثال ا الوسيا السار ع اجما نواكسو
موريانيا 
 – 1اأن الدميقراطية ل ميكن ت�سديرها من منطقة اإىل اأخرى اأو
حتديد قيم نظام يف منطقة ما بل يجب تر�سيخها وفق التجارب
الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية الوطنية واإن القا�سم امل�سرتك هو
وجود اإرادة �سعبية للحكم ونظام للرقابة والتوازن واحلقوق الأ�سا�سية
ودولة القانون.
 – 2اإنه لكي ينجز النظام الت�سريعي اأدواره الد�ستورية ،يجب عليه
حماية حقوق ال�سعب و�سن القوانني التي تدعم حرية ال�سعب والوحدة
الوطنية.
 – 3على الربملان تطوير الدميقراطية وامل�ساواة والعدالة الجتماعية
وتوعية الناخبني.
 – 4اأن النتخابات املنتظمة واحلرة وال�سفافة يجب اأن تكون
ميزة م�ستقبلية للدميقراطيات يف اإفريقيا والعامل العربي ،حيث تعتمد
ولية امل�سرعني وت�سفي وئاما وطنيا موؤكدا على النظام الربملاين.
 – 5على امل�سرعني اأن يعملوا على �سمان التوازن بني احلكومة
والربملان والعمل على احرتام مبداأ الف�سل بني ال�سلطات.
– على املجال�ص الت�سريعية يف اإفريقيا والعامل العربي
العمل على حماية حقوق الن�ساء من خالل الت�سريع
لتمكينها من امل�ساهمة يف التنمية الوطنية
 – 7ا�ستعر�ست الرابطة ظاهرة التداول الوا�سع
لالأ�سلحة غري ال�سرعية يف اإفريقيا والعامل العربي
و�سجبت الن�سبة املقلقة من ال�سحايا واعتربت اأن الو�سول ال�سهل اإىل
ال�سلحه يوؤدي اإىل انت�سار تهريبها ون�سوب النزاعات امل�سلحة والعنف
ولذلك.
اأ – تدعو الرابطة البلدان الإفريقية والعربية ملراقبة انت�سار الأ�سلحة

مﺠﻠﺲ الﺸﻴوﺥ ﻓﻲ موﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

الرابطه من تقدمي م�ساهمات بناءه يف اأطار اجلهود املبذوله لف�ص النزعات املرهقه واحلروب
والتوترات فيما بني الأطراف املعنيه ويف اطار الدول الفريقيه والعربيه .
 -تدعو الرابطة جمال�ص ال�سيوخ والغرف الثانيه يف كل اأنحاء العامل لن ترفع �سوتها بالتنديد
بكل �سي الرهاب والفا�سيه وان تندد با�ستخدام القوه املفرطه التي توؤدي بحياة املدنيني
وتقمع التعبريات وامل�سريات ال�سلميه �سد النظمه التي لمتلك اأي ثقافة دميقراطيه .
۷٦

البر املي  اأكوبر م.

غري ال�سرعية يف بلدانها عرب اإن�ساء هيئات خا�سعة للقانون الوطني .
ب -تدعو الرابطة البلدان الإفريقية والعربية اإىل تعزيز هيئات الأمن
الوطنية ل�سمان عدم جلوء املدنيني ل�سمان اأمنهم ال�سخ�سي.
ج -تدعو البلدان الإفريقية والعربية اإىل اتخاذ الإجراءات
امل�ستعجلة لتوقيع املعاهدات الدولية حول مراقبة الأ�سلحة يف بلدانها.
نواكسو الف    مايو م

الرابطة  الرية الاا
رابع ا الوسيا السار ع اجما اأي�س اأبابا اأيوبيا
العمل على تعزيز دور الثنائية الربملانية لتقويةاملوؤ�س�سات الدميقراطية يف الدول الأع�ساء .
العمل على تعزيز دور الدبلوما�سية الربملانية لتحقيقامل�سالح امل�سرتكة للدول الأع�ساء .
العمل على احرتام حقوق الن�سان وعلى وجةاخل�سو�ص حقوق املراأه .
-ال�سعي لتحفيز القطاع اخلا�ص يف الدول الأع�ساء

(الإ�سدار الثاين)

الفريقي واجلامعة العربية والتن�سيق معها .
تعزيز التعاون بني املراكز املالية بني الدول الأع�ساءيف الرابطة .
اإن�ساء مركز درا�سات اقت�سادية و�سيا�سية للعمل علىتقدمي الروؤى والتو�سيات الكفيلة لتعزيز العالقات بني
الدول الأع�ساء .
دعم بناء الأ�سرة ورعايتها واأيال املراأة اهتماماً مكثفاً . -الهتمام بالبيئة املدر�سية واإعادة بناء املناهج الرتبوية .

المﺠﻠﺲ الﻔﻴدﺭالﻲ ﻓﻲ ﺟمﻬوﺭﻳة اﺛﻴوﺑﻴﺎ

للتعاون والعمل امل�سرتك .
العمل على حل الق�سايا التي تواجة ال�سباب يف حتقيقطموحهم يف التعليم واحل�سول على فر�ص عمل توؤهلهم
لتحقيق حياة كرمية .
العمل على ال�ستفادة من التجارب الناجحة للتنميةامل�ستدامة  ،وعلى وجة اخل�سو�ص جتربة التنمية يف
اأثيوبيا  ،وتبادل اخلربات بني الدول الأع�ساء .
اأحرتام حقوق الثنيات املختلفة واعتماد املواطنةحموراً للحقوق والواجبات .
مراجعة املوقف ال�ستثماري والعمل على حتقيقالتوا�سل الأجتماعي وتوحيد الروؤى ال�سيا�سية بني الدول
الأع�ساء يف مواجهة الق�سايا الراهنة على ال�ساحة .
تقوية �سالت الرابطة مع املنظمات الربملانية يف العاملالعربي واأفريقيا مثل الربملان الأفريقي والحتاد

 �سرورة قيام منظمات املجتمع املدين والأحزابوالتنظيمات ال�سيا�سية بدورها يف تعزيز الدميقراطية .
 اإدماج ال�سباب يف قطاعات احلياة العامة . اإتاحة املجال للن�س يف عملية الختيار احلر . العمل على تفاعل ال�سباب فيما يحدثه التفجر املعريفوالتكنولوجي مع التدريب ورفع الكفاءه.
ام�س ا الوسيا السار ع اجما بوجمبورا
بورند
-1التاأكيد على انتهاج قاعدة احلوار بني الأطراف
املتنازعة
كونها و�سيلة مثلى يف حتقيق ثقافة ال�سالم وللحيلوله دون
ح�سول املنازعات .
مﺠﻠﺲ الﺸﻴوﺥ ﻓﻲ ﺟمﻬوﺭﻳة ﺑوﺭﻭﻧدﻱ

۷۷
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۷۸

(الإ�سدار الثاين)

-2تنمية وتعزيز القدرات املوؤ�س�سية ل ـ املعهد الثقايف
العربي الأفريقي املوجود يف (مايل ) مبا ميكنة من
الوفاء بر�سالته يف خدمة الثقافتني العربية الأفريقية .
-3التو�سية اإىل احلكومات العربية والأفريقية
يف اأن تهتم مبا يلي -:
اأ-التوجية بادماج املناهج الرتبوية والتعليمية باملعارف
والقيم التي تتحدث عن الثقافتني العربية والأفريقية
تاريخياً وعن التوا�سل احل�ساري والثقايف بني
الثقافتني واإبراز ما هو م�سرتك بينهما .
ب-التوجية اإىل مراكز الدرا�سات والبحث العلمي
يف اأن تتوىل ت�سجيع الأبحاث الأثرية والدرا�سات
احل�سارية التي تتناول امل�سرتك بني الثقافتني .
ج-التوجية اإىل اجلهات املعنية يف اأن تتوىل حماية
املوروث الثقايف الأن�ساين يف اإفريقيا والعامل العربي
من كل تدمري او ت�سويه وحمايته بالت�سريعات النافذه
املنا�سبه مع الأ�ستعانه مبنظمة اليون�سكو واملنظمة
العربية للرتبية ولثقافه والعلوم(الألي�سكو).
د-التوجيه اإىل ال�ساده وزراء الثقافة يف البلدان العربية
والأفريقية باأن يفعلوا التوا�سل الأيجابي مع املوؤ�س�سات
واملنظمات الأقليمية يف املنطقتني مبا ي�ساعد على
حتقيق التعاون والعمل املوؤ�س�سي والتكامل الثقايف
امل�سرتك بالأ�ستفادة من ميثاق النه�سة الثقافية
الأفريقية (  )200ال�سادر عن
الأحتاد الأفريقي .
هـ-التوجية اإىل اجلامعات وموؤ�س�سات البحث العلمي يف
املنطقتني يف اأن ت�سجع على ت�سجيل الر�سائل العلمية
( املاج�ستري و الدكتواره ) يف الق�سايا ذات الأهتمام
الثقايف والتوا�سل احل�ساري التاريخي واللغوي بني
املنطقتني على اأن يتم تبادل
تلك الر�سائل بني اجلامعات العربية والأفريقية
والتو�سيات بن�سرها تعميماً للفائده.
و-التوجيه اإىل املكاتب ال�سياحية وو�سائل النقل يف
تقدمي كافة الت�سهيالت املنا�سبه التي من �ساأنها اأن
ت�سجع الن�ساط ال�سياحي بني املنطقتني مبا يحقق
التوا�سل الثقايف بني ال�سعوب العربية والأفريقية .
-4التوا�سل مع منظمات املجتمع املدين يف تن�سيط
جوانب التعاون الثقايف بني نظريتها يف املنطقتني
مبا يعزز من اوا�سر الرتابط بينهما وتبادل التجارب
واخلربات مبا ينعك�ص ايجاباً على خدمة امل�سرتك
الثقايف .
 -5ت�سجيع دور املوؤ�س�سات الثقافية و�سناعة ال�سينما
يف اأن تهتم بالق�سايا ذات املت�سل وامل�سرتك احل�ساري
والثقايف يف املنطقتني كون الر�سالة املرئيه وثقافة
ال�سورة اأكرث تاأثرياً من الر�سالة املقروءه اأو امل�سموعه.
 -ت�سجيع املوؤ�س�سات واملنظمات الن�سويه يف املنطقتني
مبا ميكن من تبادل اخلربات والثقافات بني املراأة

العربية والأفريقية .
-7يو�سي الجتماع احلكومات العربية والأفريقية
يف اأن تعزز من مبادئ العدالة وامل�ساواه وال�سفافية يف
بلدانها مبا ي�ساعد على التخفيف من وطاءة البطالة
والفقر ويوؤمن البيئة املنا�سبه لرت�سيخ ثقافة ال�سالم
والأ�ستقرار وي�ساعد على حتقيق م�سروعات البناء
والتنمية .
بوجمبورا امعة  نومرب م
اجماعا ر الجار الساعة لأريقيا
العا العربي املعقد  اأسرا رابطة
ال�س السيو السور املجال�س املماثلة يف
اأريقيا العا العربي
يعترب التعاون القت�سادي والتجاري بني الدول العربية
واأفريقيا احد اأهم الأهداف التي ت�سعى الرابطة اإىل
حتقيقها وعلى اعتبار اأن جمالت التعاون هذه هي التي
ت�سكل الروابط والعالئق املفيدة بني ال�سعوب .
وعليه فقد اأولــت الــرابـطــة منذ تاأ�سي�سها اهتماماً
كبرياً لت�سجيع التعاون القت�سادي والتجاري العربي
الأفــري ـقــي ول ـهــذا الـغــر�ــص تبنت الــراب ـطــة عـقــد لـقـاآت
�سنوية لغرف التجارة وال�سناعة يف اأفريقيا والعامل
العربي وحيث تدعى اإىل هذه الجتماعات جميع الغرف
التجارية وال�سناعية لكل الــدول العربية والأفريقية
بغ�ص النظر عن ع�سوية تلك الــدول يف الرابطة من
عــدمـهــا كـمــا تــدعــى اإل ـيــه جـمـيــع املـنـظـمــات الإقـلـيـمـيــة
والــدولـيــة ذات الـعــالقــة بـهــدف خلق ج�سور للتوا�سل
والتفاهم بــني رجــال الأعـمــال يف املنطقتني ولت�سجيع
تبادل املعلومات والأفكار والروؤى حول الفر�ص املتاحة
يف املنطقتني مبا ي�سهل الدخول يف تبادلت جتارية ويف
م�سروعات م�سرتكة .
ولهذا الغر�ص فقد عقدت عدة اجتماعات كان اأولها يف
عام 200م يف كيب تــاون يف جمهورية جنوب اأفريقيا ،
كما عقد الجتماع الثاين عام 2010م يف املنامة يف مملكة
البحرين ثم عقد الجتماع الثالث يف الرباط عام 2012م
يف اململكة املغربية وقــد تـبـلــورت يف هــذه الجتماعات
الكثري من الروؤى والأفكار الهامة التي من �ساأن الأخذ
بها فتح اآفــاق وا�سعة مــن الـتـعــاون املن�سود وي�سرنا اأن
نلخ�ص هنا اأهــم التو�سيات والـقــرارات التي متخ�ست
عن تلك الجتماعات وكما يلي -:

الرابطة  الرية الاا
اأ ل  الوسيا السار ع اجما كي تان 
جو اريقيا
)1بنا ًء على ما تقدم فاإن هذا الأجتماع يو�سي باآن يكون
هذا الإجتماع الأول هو نواة ل�سل�سله من الإت�سالت التي
�ستوؤدي يف النهاية اإىل اإن�ساء موؤ�س�سة عربية اأفريقية

(الإ�سدار الثاين)

-5اتفقت اللجنة على اأن تنظيم ور�ص العمل �سوف ي�ساعد يف خلق الوعي يف اأو�ساط
ال�سعوب فيما يتعلق بالتطورات القت�سادية يف كال املنطقتني .
-ينبغي اأن يكون هناك بيئة ا�ستثمارية وجتارية مالئمة بحيث يتم منح
امتيازات خمتلفة مثل الإعفاءات والتخفي�سات ال�سريبية اإىل
جانب وجود ا�ستقرار �سيا�سي يف اأفريقيا والعامل العربي من
مﺠﻠﺲ اﻷﻗﺎلﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻨوﺏ اﻓﺮﻳقﻴﺎ

تكون و�سيطاً للتعاون الأقت�سادي بني املنطقتني .
 )2يجب على الدول العربية والأفريقية ت�سجيع
م�ساركة غرفها التجارية يف اإطار ت�سكيل �سيا�سات اقت�سادية .
 )3تعمل الدول العربية والأفريقية على تن�سيط التفاقيات
املتعلقة بالتعاون الإقليمي والتجاري .
 )4تعزيز الت�سالت الثنائية والإقليمية والجتماعات والدورات
التدريبية املتعلقة بالتجارة وال�ستثمار وت�سجيع ذلك .
 )5تبذل الدول العربية والأفريقية ق�سار جهدها من اجل
ت�سهيل تبادل التكنولوجيا .
 )هناك حاجة ما�سة لدعم ال�ستثمارات يف املنطقتني وعليه
فاإنه يجب ت�سجيع املوؤ�س�سات التي متول فر�ص الإ�ستثمار حتى
يتم التوا�سل ب�سكل دوري من اجل تامني تعاون فعال ومثمر .
 )7تبنت ليبيا اإ�ست�سافة املوؤمتر القادم  ،على اأن يتم اأعطاء
تفا�سيل عن موعد عقد الإجتماع لحقاً  ،حيث �ستقوم الأمانة
العامة للرابطة وال�سلطات الليبية بالتن�سيق لعقد ذلك
الجتماع .
كي تان  اأكوبر م
ثاني ا  الوسيا السار يف املامة البري 
 -1اأن�ساء مركز جلمع املعلومات والبحوث والدرا�سات يف جميع
البلدان الأفريقية والعربية مبا يف ذلك فر�ص ال�ستثمار  .حيث
ميكن ا�ستخدام �سفارات الدول الأفريقية والعربية لهذا الغر�ص .
 -2يجب على الدول الأفريقية والعربية تقدمي ت�سهيالت
وامتيازات لكي جتذب امل�ستثمرين .
 -3يجب على الدول و�سع اآليات لتعزيز التبادل التجاري بني اأفريقيا والعامل العربي .
-4يجب على الدول الأفريقية والعربية اإقامة املعار�ص التجارية لت�سجيع ال�سناعات
املحلية يف كال املنطقتني وبالتايل تعزيز وت�سجيع فر�ص ال�ستثمار .

اأجل جذب امل�ستثمرين .
-7ينبغي ت�سجيع تبادل الزيارات القت�سادية من اأجل متكني
رجال الأعمال من ا�ستعرا�ص وتقييم اأن�سطتهم اإ�سافة اإىل
اكت�ساف فر�ص ال�ستثمار املتوفرة يف دول املنطقتني  .وهذا
ي�سمل اأي�ساً الربامج ال�سياحية .
 -ينبغي اتخاذ األقرار املتعلق مبوعد ومكان انعقاد الجتماع
القادم من قبل اجلل�سة ال�ساملة للموؤمتر األ اأن اللجنة تو�سي
باأن يعقد الجتماع ب�سكل �سنوي .
-9اأو�ست اللجنة باأنه ينبغي على الأمانة العامة للرابطة اأن
تقوم مبا يلي -:
اأ -اأعداد قاعدة بيانات حول فر�ص و�سيا�سات ال�ستثمار يف املنطقتني .
ب -ال�ستمرار يف تنظيم اجتماع غرف التجارة وال�سناعة يف
اأفريقيا والعامل العربي .
ج -تنظيم موؤمترات لرجال الأعمال يف دول املنطقتني .
د-توفري دليل ا�ستثماري مل�ساعدة امل�ستثمرين على ال�ستثمار يف
دول املنطقتني وذلك بالتعاون مع غرف التجارة وال�سناعة .
هـ-ينبغي دعوة موؤ�س�سات ت�سجيع ال�ستثمار احلكومية حل�سور
املوؤمترات والجتماعات التي �ستنعقد يف امل�ستقبل من اجل
تن�سيق اجلهود .
و -ينبغي توفري موارد كافية من خالل مطالبة املوؤ�س�سات
القت�سادية والتجارية املحلية والإقليمية والدولية بدعم هذه
الفعاليات بهدف تعزيز امل�ساركة يف فعاليات كل من الرابطة
وغرف التجارة وال�سناعة يف اأفريقيا والعامل العربي .
ز-ينبغي اإ�سفاء طابع اجلاذبية على �سيا�سات العمل واملوارد
الب�سرية من اأجل جذب ال�ستثمارات الأجنبية وذلك من خالل
التدريب واإعادة التدريب .
-10وحول م�سروع التفاقية اأو�سى الجتماع مبا يلي -:
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اأ -ينبغي على الجتماع قبول م�سودة التفاقية وتوجيه الأمانة
العامة للرابطة ب�سرورة تعميمها على جميع دول اأفريقيا
والعامل العربي .

و�سعت م�ساركتها يف النظام العاملي الجتماعي وال�سيا�سي
والقت�سادي املعومل وذلك من خالل التكتالت القت�سادية
والتجارية الإقليمية .
مﺠﻠﺲ الﺸوﺭﻯ ﻓﻲ ممﻠﻜة الﺒﺤﺮﻳﻦ
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ب -ينبغي اعتبار م�سودة التفاقية وثيقة هامة ميكن الرتكيز
عليها من قبل اجتماع غرف التجارة وال�سناعة والعمل على
تطويرها يف قادم الأعوام .
ج -ت�سكيل جلنة �سياغة قانونية بهدف اإعادة �سياغة م�سودة
التفاقية من الناحية الفنية اأثناء قيام الدول املعنية بالنظر
فيها .
د -ينبغي على الرابطة متويل هذه اللجنة .
هـ -ينبغي على الأمانة العامة للرابطة القيام بدار�سة املزيد
من الق�سايا القوانني التجارية مثل التاأمني واأنظمة التعرفة
والتنازلت وذلك يف اأطار ما ن�ست عليه اأتفاقيات منظمة
التجارة العاملية .
 -11لح الجتماع الثاين لغرف التجارية وال�سناعية يف
اأفريقيا والعامل العربي الذي انعقد يف العا�سمة البحرينية
املنامة اأن العالقات التاريخية واجلغرافية بني اأفريقيا والعامل
العربي ت�سكل رابطاً وثيقاً للتعاي�ص .
ل ح الجتماع اأن املنطقتني تنعم مبوارد طبيعية هائلةوفر�ص واعدة لقيام روابط جتارية وثيقة .
لح الجتماع بان املنطقتني لديها رغبات قوية م�سرتكةلبناء عالقات جتارية قوية و�ساملة .
اأقرا الجتماع بوجود حاجة ملركز درا�سات وجمع املعلوماتاملتعلقة بدول اأفريقيا والعامل العربي وت�سمل تلك املعلومات
معلومات عن فر�ص ال�ستثمار .
اأقر الجتماع باأهمية دور املعار�ص على امل�ستوى الإقليمي وكذااأهمية ور�ص العمل املتعلقة بالتنمية القت�سادية يف املنطقة اإىل
جانب تبادل الزيارات بني رجال الأعمال .
اأكد الجتماع عزمه على ال�ستمرار يف ال�سعي اجلاد لتحقيقتعاون اقت�سادي وثيق بني اأفريقيا والعامل العربي .
يدرك الجتماع احلقيقة املتمثلة يف ظهور موؤ�س�سات مماثلة يفبقية مناطق العامل .
-يدرك الجتماع احلقيقة املتمثلة يف اأن املناطق الأخرى قد

-12وعليه فقد قرر الجتماع ما يلي -:
اأ -تبني م�سودة التفاقية التي اأعدتها الأمانة العامة للرابطة
واعتبارها وثيقة هامة بحيث يتم الرتكيز عليها وتطويرها من
قبل اجتماع غرف التجارة وال�سناعة يف اأفريقيا والعامل العربي .
ب-ينبغي على الأمانة العامة للرابطة تعميم م�سودة التفاقية
على جميع الدول العربية والأفريقية لغر�ص القيام بدرا�ستها
وتعديلها واإعادتها اإىل الأمانة العامة يف غ�سون ال�سنوات
القادمة التي �سيتم اإثناءها امل�سادقة على م�سودة التفاقية .
ج-ت�سكيل جلنة تتاألف من خرباء يف القانون الدويل وم�ست�سارين
قانونني لدرا�سة وتطوير الوثيقة اأثناء قيام الدول املعنية
بالنظر فيها .
د -ينبغي على الرابطة القيام بتمويل اللجنة .
هـ -ينبغي تنظيم اجتماع غرف التجارة وال�سناعة يف اأفريقيا
والعامل العربي ب�سكل �سنوي.
و -ينبغي ا�ست�سارة املوؤ�س�سات القت�سادية والتجارية املحلية
والإقليمية والدولية بخ�سو�ص توفري الرعاية لجتماعات
غرف التجارة وال�سناعة .
ز -ينبغي على الأمانة العامة للرابطة اأعداد قاعدة بيانات حول
�سيا�سات وفر�ص ال�ستثمار يف كال املنطقتني .
ح-ينبغي دعوة هيئات ت�سجيع ال�ستثمار احلكومية حل�سور
اجتماعات غرف التجارة وال�سناعة التي �ستنعقد يف امل�ستقبل
بهدف البدء يف تن�سيق اجلهود فيما بينها .
ط -ينبغي اإعداد برامج خا�سة باملعار�ص وور�ص العمل وتبادل
الزيارات بني رجال الأعمال وت�سمينها يف الن�ساطات امل�ستقبلية
لجتماع غرف التجارة وال�سناعة .
املامة  اأكوبر م

الرابطة  الرية الاا
ثال ا  الوسيا السار يف الربا  املر 
بعد مناق�سة الأفكار التي وردت خالل اجلل�سات  ،تو�سل
امل�ساركون للتو�سيات التالية :
 �سرورة العمل على ا�ستغالل التجمعات القت�سادية املوجودةيف الدول الإفريقية والدول العربية لإن�ساء م�ساريع �سناعية
وخدماتية وزراعية من طرف الدول العربية ب�سراكة مع الدول
الإفريقية
 �سرورة حث الدول العربية والأفريقية على اإجناز بنيات حتتيةيف خمتلف امليادين التجهيزية لت�سجيع ال�ستثمارات املحلية
وكذلك ل�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية مبا فيها ا�ستثمارات
الدول العربية ذات الفائ�ص املايل.
 احلر�ص على تنفيذ اأغلبية التو�سيات والقرارات التي ت�سدرعن خمتلف الجتماعات املتعلقة مبيادين التجارة اخلارجية
وال�ستثمارات على امل�ستوى العربي والإفريقي وحث كل
الأطراف املعنية على تنفيذها.
 اأهمية تو�سيح الروؤية يف كل ما يتعلق بالت�سريعات املرتبطةبت�سجيع ال�ستثمار وتوفري �سمانات للم�ستثمرين.
 -اأهمية العمل على تب�سيط الإجراءات الإدارية املتعلقة بالتحويالت

(الإ�سدار الثاين)

والقانونية والظروف امل�ساعدة لنبثاق قطب جتاري وا�ستثماري
عربي اإفريقي.
 العمل على اإحياء اإن�ساء املوؤ�س�سة العربية الإفريقية للتمويلوال�ستثمار والتي �سبق للكويت اأن اقرتحتها خالل الدورة
العا�سرة للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي.
 اأهمية العمل على اإن�ساء مراكز للتوفيق والتحكيم يف الغرفالعربية والإفريقية وتفعيل دورها يف حل النزاعات التي تنتج
بني رجال الأعمال يف هذه البلدان.
 العمل على خف�ص القيود اجلمركية وت�سهيل اإجراءاتها فيمابني املنطقتني العربية والإفريقية من اأجل ت�سجيع التبادل
التجاري مع الأخذ بعني العتبار م�سالح القطاعات الإنتاجية.
 حت�سني مناخ ال�ستثمار يف الدول العربية والإفريقية وتعزيزالت�سال بني الغرف التجارية وال�سناعية العربية والإفريقية.
 التمهيد خللق منطقة للتبادل احلر بني الدول العربية والإفريقيةب�سفة تدريجية تاأخذ بعني العتبار م�سالح املجموعتني.
 يجب حث القطاع اخلا�ص على ممار�سته لدور فاعل يف جمال حتفيزاملوؤ�س�سات الت�سريعية الوطنية على اإ�سدار الت�سريعات واحلوافز
الالزمة لت�سجيع ال�ستثمارات والتدفقات الراأ�سمالية وحمايتها.

مﺠﻠﺲ المﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ الممﻠﻜة المﻐﺮﺑﻴة

النقدية واملالية للم�ستثمرين يف الدول الإفريقية والعربية.
 اأهمية العمل على توفري �سيا�سات مالية واقت�سادية من �ساأنها�سمان ال�ستقرار يف التعامل مع امل�ستثمرين
 اأهمية العمل على اإن�ساء قنوات لتعزيز التوا�سل بني مكوناتالقطاع اخلا�ص العربي والإفريقي وب�سفة موؤ�س�سية ومنتظمة.
 العمل على خلق تن�سيق اأف�سل بني املوؤ�س�سات املالية والقت�ساديةاملهتمة بدعم التعاون بني الدول العربية والإفريقية.
 دعوة �سناع القرار يف البلدان العربية والإفريقية اإىل تذليلالعراقيل واملعوقات التي حتد من تقوية العالقات التجارية
وتطوير حركية ال�ستثمار بني الدول العربية والإفريقية.
 الهتمام باإن�ساء مراكز معلومات وقاعدة بيانات لفائدة رجالالأعمال وامل�ستثمرين.
 -دعوة كل املعنيني للعمل على توفري ال�سروط ال�سيا�سية

 �سرورة اأن يبادر القطاع اخلا�ص باإقامة املعار�ص التجاريةالرتويجية امل�سرتكة وكذلك اللقاءات وموؤمترات للت�سويق
ال�ستثماري وال�سياحي.
 �سرورة القيام باإجراءات عربية اإفريقية م�سرتكة لتن�سيق�سيا�سات ال�ستثمار والتجارة.
 اأهمية العناية ببناء القدرات املوؤ�س�سية الفاعلة ،القادرة علىت�سهيل ال�ستثمار والعالقات التجارية العربية الأفريقية.
 حتفيز بناء و�سيانة البنى التحتية لت�سهيل حركة املنتجاتبني الدول العربية والأفريقية باأقل تكلفة ممكنة.
 تعزيز اخلطوات التي اأتخذت يف العديد من الدول الأفريقيةوالعربية نحو حت�سني بيئة ال�ستثمار ،ون�سر املعلومات عن
ال�ستثمار بني املجموعتني وحت�سني احلوكمة واملوؤ�س�سات
القانونية ومراعاة حقوق امللكية.
 اعتماد �سيا�سات اإنتاجية تراعي املعايري واملوا�سفات العامليةمن اأجل تعزيز القدرة على املناف�سة.

۸۱

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

 اإتخاذ التدابري الالزمة لت�سجيع القطاع اخلا�ص لكي يقومبدوره يف دعم ال�ستثمار وتن�سيط التجارة بني الدول العربية
والإفريقية.
 اإتخاذ الرتتيبات الالزمة خلف�ص احلواجز اجلمركية واإزالةاحلواجز غري اجلمركية بني الدول العربية والأفريقية.
ت�سجيع الدول العربية والأفريقية املنتجة للنفط علىال�ستثمار يف م�ساريع تعتمد تقنيات الإنتاج املبتكرة املوؤدية اإىل
التنويع القت�سادي وزيادة حجم التبادل التجاري بني الدول
العربية والأفريقية.
 ال�سعي للت�سديق على معايري موحدة للمقايي�ص واملوا�سفاتمبا يتفق مع اتفاقية ال�سحة وال�سحة النباتية.
ت�سجيع موؤ�س�سات التمويل الإمنائي العربية الإقليميةوالوطنية لتمويل امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف البلدان
الأفريقية ،خا�سة يف القطاع الزراعي من اأجل �سد الفجوة
الغذائية.
ت�سجيع دعم وتوطيد العالقات بني غرف التجارة وال�سناعةوالزراعة واملهن يف البلدان العربية والأفريقية من اأجل دعم
ال�ستثمار والتبادل التجاري.
تطوير اآلية متويل معززة ،اأو تكييف الآليات القائمة ،لتعبئةموارد اإ�سافية لتمويل م�ساريع التعاون العربي الأفريقي يف
جمال ال�ستثمار والتجارة بالت�ساور مع موؤ�س�سات التمويل
الإمنائي العربية ،مبا فيها امل�سرف العربي للتنمية القت�سادية
يف اأفريقيا.
 اإيجاد �سركة عربية اأفريقية متكاملة توؤ�س�ص لتنفيذ برامجتنموية م�ستدامة ترفع من ن�سبة م�ساهمة الطاقات املتجددة،
وتطوير كهربة املناطق الريفية وتقوية الربط الكهربائي بني
خمتلف مناطق اأفريقيا والدول العربية.
العمل على ت�سجيع اإن�ساء اآلية متويل تكون لها القدرة علىمتويل امل�سروعات امل�سرتكة الكربى وميكن الرتكيز على اأهم
امل�سروعات التي ثبتت جدواها القت�سادية والفنية ،والتي لها
طابع التكاملية لغر�ص توطني �سناعات وتقنيات.
دعوة رجال الأعمال اإىل التعرف على الفر�ص ال�ستثماريةال�سخمة يف اإفريقيا وكذا العامل العربي.
اأهمية العمل على تقوية وتطوير العالقات امل�سرتكة والتعاون يفاملجالت التجارية وال�سناعية ،وتبادل املنطقتني للمعلومات والح�ساءات
املتعلقة بالأن�سطة القت�سادية واأف�سل املمار�سات لدى املنطقتني.
�سرورة تبادل الت�سريعات ذات ال�سلة بالن�ساط القت�ساديخلدمة الأغرا�ص ال�ستثمارية والتجارية.

۸۲

 اأهمية الهتمام بتبادل الزيارات والدعوات للمعار�ص التجاريةوحمالت الرتويج لالأن�سطة التي تنظمها املنطقتني،
التعاون يف جمال التدريب ون�سر املعرفة واخلربات يف جمالت
العمل امل�سرتك.
 دعوة الفعاليات ال�سناعية والتجارية لال�ستفادة من الفر�صال�ستثمارية املختلفة باإفريقيا واملميزات املتعددة التي توفرها،

وتطوير امل�ساركة العربية يف جمال الطاقة املتجددة وامل�ساريع
ال�سناعية اجلديدة التي تقام والتي تركز عليها املنطقتني
العربية والإفريقية.
 ت�سجيع اإقامة م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة مع ال�سركاتواملوؤ�س�سات العربية من اأجل مزيد من التعاون القت�سادي وفتح
جمالت جديدة لال�ستثمار بني اجلانبني.
 اأهمية تعزيز التعاون القت�سادي وال�ستثماري بني ال�سركاتال�سغرية واملتو�سطة.
 �سرورة قيام الغرف العربية والإفريقية مببادرات جادة واتخاذخطوات عملية للتعريف بالتطورات القت�سادية يف البلدان
العربية والإفريقية ،والبيئة املواتية لال�ستثمار.
 ينبغي زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف على اآخرامل�ستجدات يف جمال الفر�ص ال�ستثمارية املتوفرة لدى الطرفني
والعمل على تنظيم املعار�ص التجارية امل�سرتكة وبالتن�سيق مع
احتاد غرف التجارة.
 يجب الهتمام برفع م�ستوى تبادل املعلومات حول التطوراتالقت�سادية التي حت�سل يف كل بلد والتعريف بامل�ساريع اجلديدة
املخطط لجنازها و�سروط امل�ساركة فيها من قبل ال�سركات
وتكثيف الت�سالت بني �سركات القطاع اخلا�ص يف كلتا املنطقتني
لبحث اإمكانية التعاون يف جمال اإقامة امل�ساريع امل�سرتكة .
 �سرورة العمل على حت�سني التجارة العابرة للحدود بني الدولوذلك بتح�سني وتطوير اإجراءات دخول وخروج الب�سائع بني
البلدان العربية والإفريقية واإزالة احلواجز اجلمركية وال�سماح
بقيام منظمات فعالة لأ�سحاب الأعمال حتى تتمكن هذه املنظمات
من حت�سي�ص ال�سلطات العمومية ب�سرورة اإجناز الإ�سالحات.
دعوة احلكومات العربية والإفريقية واملجال�ص الت�سريعيةفيها اإىل اإدخال اإ�سالحات كاملة وجذرية على القوانني املت�سلة
بحركة التجارة وحركة ال�ستثمارات املالية.
الربا  نومرب 

اجماعا ال�سا الربملانيا يف اأريقيا
العا العربي

لقد اهتمت الرابطة ومنذ تاأ�سي�سها بق�سايا املراءه وخ�سو�ساً
فيما يت�سل بن�سر الوعي باأهمية اأن تتاح الفر�ص للن�ساء
للم�ساركة يف احلياة العامة بفعالية وعلى وجه اخل�سو�ص يف
املجال�ص الت�سريعية على اعتبار اأن املراأة ن�سف املجتمع اإىل جانب
ان احلياة املعا�سره قد اأتاحت للمراءه حقوقاً هامة يف طليعتها
حق التعليم وحق تويل املنا�سب العامة على قدم امل�ساواة كما
ن�ست على ذلك العديد من الد�ساتري العاملية ود�ساتري عدد من
دول الرابطة على حد ال�سواء .
ولهذا الغر�ص فقد انبثقت عن اجتماعات الرابطة جمموعة
عمل برملانية حتت م�سمى
اجتماع ال�سيدات الربملانيات  وقد عقدت تلك املجموعة عدة
اجتماعات متت خاللها مناق�سة العديد من الق�سايا املت�سلة

الرابطة  الرية الاا
بتنمية قدرات الن�ساء على خمتلف ال�سعد وقد خرجت تلك
الجتماعات بعدد من التو�سيات التي رفعت اإىل موؤمترات
الرابطة ال�سنوية ملناق�ستها وتبنيها وي�سرنا هنا اأن نورد تلك
التو�سيات كما جاأت من تلك الجتماعات التي عقدت يف كل من
مدينة اأبوجا يف جمهورية نيجرييا الفيدرالية ويف جمهورية
ال�سودان وكما يلي -:
اأ ل  الوسيا السار يف اأبوجا  نيجيا
اأ .ينبغي على الربملانات يف اأفريقيا والعامل العربي اأن ت�سن
الت�سريعات الودية بني اجلن�سني التي ت�سهل م�ساركة املراأة يف
العملية ال�سيا�سية من خالل توفري ح�س�ص للمراأة يف املنا�سب
ال�سيا�سية على اأ�سا�ص قرارات الأ املتحدة وذلك بواقع   30من
جمموع تلك املنا�سب .
ب .ينبغي على احلكومات يف منطقتي اأفريقيا والعامل العربي اأن
تطبق على وجه ال�سرعة جميع الربوتوكولت واملعاهدات الدولية
ب�ساأن امل�ساواة بني اجلن�سني التي �سدقت عليها كل بلد على حدة
 ،و�سياغة ال�سيا�سات التي متكن املراأة من احل�سول ب�سهولة على
القرو�ص الئتمانية  ،وخلق فر�ص عمل مت�ساوية للرجال والن�ساء
على حد �سواء .
ج -ينبغي على جميع الربملانات اأن ت�سن ت�سريعات معينة للق�ساء
على جميع الأعراف والقوانني التي حترم املراأة من املرياث
واحل�سول على الأرا�سي لأغرا�ص اقت�سادية .
د.ينبغي على جميع احلكومات يف اأفريقيا والعامل العربي
اأن تن�س خدمات الرعاية ال�سحية املجانية للن�ساء احلوامل
والأطفال الذين ت�سل اأعمارهن اإىل خم�ص �سنوات وتكثيف
مكافحة فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية ( الإيدز ) وغريه من
الأمرا�ص امل�ستوطنة .
هـ-ينبغي عقد اجتماع ال�سيدات الربملانيات يف اأفريقيا والعامل
العربي على الأقل مرة كل �سنتني.
كما يدعو اجتماع الن�ساء الربملانيات يف اأفريقيا و العامل العربي
اإىل ما يلي:
اأ .يدعو احلكومات يف اأفريقيا والعامل العربي اأن تعمل على
حت�سني م�ستوى ال�سفافية وامل�ساءلة يف احلكم  ،من اأجل احلد من
التوتر وال�سراع يف عامل ال�سيا�سة .

(الإ�سدار الثاين)

ب .ينبغي على جميع ال�سيدات الربملانيات يف املنطقة الأ�ستفادة
من برامج التوعية لتثقيف ناخبيهن حول التاأثري ال�سلبي
للممار�سات الثقافية والتقليدية التي تعوق تطور املراأة.
ج -يعرب الجتماع الأول لل�سيدات الربملانيات يف اأفريقيا والعامل
العربي عن عظيم امتنانه ملجل�ص الرابطة وموؤمترها لهذه املبادرة
الطيبة حيث اأن هذا الجتماع ميثل منتدى حقيقي للمراأة
الأفريقية والعربية كي تتعامل مع متطلبات بناء اأوطان حديثه
ورعاية حقوق املراءه غري القابلة للحرمان وامل�سادره وامل�ساهمه
الإلزامية من اأجل بناء وتعزيز التنمية يف دول املنطقتني.
اأبوجا  اأكوبر م
ثاني ا الوسيا السار يف ارطوم  ال�سوان
.1التاأكيد على اأهمية تقييم املوؤمترات ال�سابقة ومتابعة تنفيذ
تو�سياتها وخمرجاتها.
.2العمل على خلق ج�سر توا�سل بني �سعوبنا العربية والأفريقية
( جمعيات ال�سداقة ) والتواءمة بني الأقاليم الأفريقية لتبني
راأي عام ي�سهم يف التعاطي مع ق�سايا وهموم العاملني ( العربي
والأفريقي ) .
 .3التاأكيد على اإ�سراك املراأة الربملانية �سمن الوفود امل�ساركة يف
فعاليات الرابطة املختلفة .
.4اإقرار دورية اإنعقاد اجتماع ال�سيدات يف الرابطة �سنويا ً.
.5حتديد موقع الكرتوين للجنة الن�سائية بالرابطة .
ارطوم  مار�س م
ثال ا الوسيا السار يف ارطوم  ال�سوان
•تقوية اآليات التعاون وال�سراكة بني دول ال�سمال ودول اجلنوب
بغية الدفع مب�سارات التنمية ومواجهة الفقر.
•تعزيز اجلهود العملية وتطوير الت�سريعات والقوانني
الكفيلة بتقوية اآليات و�سمانات حماية حقوق الإن�سان املدنية
وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.
•النخراط الجتماعي يف مبادرات جدية من اأجل ت�سوية
النزاعات الداخلية واحلدودية والإقليمية عرب حلول �سيا�سية

۸۳

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

�سلمية وواقعية ومتوافق عليها من اأجل وقف نزيف املوارد
والإمكانيات.
•تقوية التعاون والتبادل بني العاملني الأفريقي والعربي
وتعزيزه عرب ال�ستثمار الأمثل للموارد والطاقات امل�سرتكة
خا�سة يف جمال الهجرة والأمن وتي�سري اإجراءات مل �سمل
الأ�سر املهاجرة.
•تاأهيل نظم تدبري املوارد بق�سد الرتقاء اإىل م�ستوى احلكم
الر�سيد التي متثل �سرطاً جوهرياً لت�سحيح م�سارات التنفيذ
القت�سادية والجتماعية.
• �سـرورة احرتام حقوق الن�سان الأ�سا�سية مبا فيها احلقوق
الثقافية لكافة املهاجرين بغ�ص النظر عن و�سعهم القانوين.
•مكافحة كافة اأ�سكال العن�سرية وكراهية الأجانب وازدراء
الأديان ب�سكل عام وخا�سة يف الدول امل�ستقبلة للمهاجرين.
•كفالة امل�ساواة يف املعاملة بني املهاجرين العرب والأفارقة
والعمالة الوطنية يف الأجور وظروف العمل وال�سمان
الجتماعي واملعا�سات واحلقوق واحلريات.
•توفري اآليات ت�سمن التعامل الكرمي مع املهاجرين غري
ال�سرعيني وت�سديد العقوبة املفرو�سة على
املتاجرين بهم كاأفراد.
•توفري اآليات متكن املهاجرين من الندماج يف جمتمعاتهم
اجلديدة.
•العمل على اإن�ساء مر�سد اإقليمي للهجرة يعمل على
بناء قواعد بيانات واإح�ساءات حول نطاق واجتاهات و�سمات
ظاهرة الهجرة العربية والأفريقية اإىل اأوروبا.
•اإقامة دورات تدريبية للمهاجرين للتعريف بحقوقهم التي
كفلتها لهم القوانني الوطنية والدولية.
ارطوم  رباير م
اجماعا ة ال�سم  املااعا يف اأريقيا
العا العربي املعقد  اأسرا رابطة ال�س
السيو السور املجال�س املماثلة يف اأريقيا العا
العربي
�سكلت ق�سية اأحالل ال�سالم وحل املنازعات اأحدى الق�سايا
الرئي�سية التي اهتمت الرابطة بها على اعتبار اأن اإحالل
ال�سالم هو املقدمة املو�سوعية لأي طموحات يف حتقيق التنمية
وال�ستقرار يف بلدان اأفريقيا والعامل العربي ومن �سوء الطالع
اأن املنطقتني قد �سهدتا عدداً من النزاعات يف بع�ص البلدان
والتي عطلت م�سروعات التقدم والنهو�ص فيها ومازالت بع�ص
تلك البلدان ت�سهد العديد من النزاعات التي اأعاقت اإحالل
ال�سالم فيها حتى اليوم .

۸٤

عقدت الرابطة عدة اجتماعات بهدف امل�ساهمة مع ما يبذله
الآخرون من جهود لإحالل ال�سالم يف مناطق اأفريقيا والعامل
العربي حيث عقد الجتماع الأول يف اأبوجا عا�سمة جمهورية

نيجرييا الفيدرالية عام 2007م وعقد الجتماع الثاين يف
بوجمبورا عا�سمة جمهورية بوروندي عام 2009م كما عقد
الجتماع الثالث يف اأدي�ص اأبابا عا�سمة جمهورية اأثيوبيا
الفيدرالية عام 2013م وقد �سدرت عن تلك الجتماعات عدد
من التو�سيات الهامة حول ما ميكن عملة للم�ساهمة يف جهود
ال�سالم وحل املنازعات وي�سرنا هنا ان نلخ�ص تلك التو�سيات
على النحو التايل -:
اأ ل الوسيا السار يف اأبوجا نيجيا 
بنا ًء على املالحظات املقدمة من قبل الوفود حول م�ساألة
ال�سراعات والنزاعات يف ال�سودان وال�سومال تو�سي اللجنة باأنه
ينبغي على الرابطة القيام مبا يلي :
 -1دعوة اأطراف احلكومة الإنتقالية يف ال�سومال اإىل حل النزاع
بطريقة �سلمية من خالل اإجراء حوار مع جميع �سرائح املجتمع
ال�سومايل .
 -2مطالبة املجتمع الدويل مبا يف ذلك الأ املتحدة والإحتاد
الأفريقي ومنظمة اإيجاد ( )IGADواجلامعة العربية
ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي والوليات باأن تظهر التزاماً اأكرب
مب�ساألة حل النزاع يف ال�سومال .
-3دعوة احلكومات العربية والأفريقية للم�ساهمة يف تقدمي
املوارد املالية واملادية والب�سرية لل�سعب ال�سومايل من اأجل
تعزيز دور قوات حف ال�سالم يف ذلك البلد .
 -4ينبغي على الرابطة والدول العربية والأفريقية اأن تبدي
التزامها بدعم جميع اجلهود الهادفة لإ�ستعادة ال�سالم
والإ�ستقرار يف جمهوريتي ال�سودان وال�سومال .
 -5دعوة اأطراف النزاع وخ�سو�ساً يف ال�سومال اإىل التخلي عن
العنف والعودة اإىل احلوار كاأف�سل و�سيلة حلل ال�سراعات كما
حدث يف بوروندي وليبرييا وغريها من البلدان التي عانت
�سابقاً من النزاعات واحلروب الأهلية .
-يجب اإعطاء فر�ص متكافئة يف املفاو�سات امل�ستقبلية
للجماعات امل�سلحة واأطراف النزاع واجلماعات ذات امل�سالح
اخلا�سة وجميع فئات املجتمع يف الدول املعنية لكي ت�سارك يف
ر�سم مالمح م�ستقبل بلدانها .
-7يجب على الرابطة امل�ساركة ب�سكل فاعل يف اجلهود الدولية
الهادفة اإىل تعزيز ال�سالم والإ�ستقرار وكذلك ينبغي عليها
امل�ساهمة الفعالة يف حل النزاعات يف البلدان العربية والأفريقية
التي تعاين من احلروب وال�سراعات.
-يجب على الرابطة اأي�ساً اأن تعرب عن تقديرها واحرتامها
للملكة العربية ال�سعودية واجلمهورية اليمنية وجمهورية
نيجرييا الفيدرالية وجمهورية اأثيوبيا الدميقراطية

الرابطة  الرية الاا
الفيدرالية وجمهورية اأوغندا على اجلهود الكبرية التي بذلتها
تلك الدول للم�ساهمة يف حل النزاعات يف ال�سودان وال�سومال.
 -9يجب على الرابطة حث قيادات الدول التي تعاين من
النزاعات وال�سراعات على العمل على منع حدوث عملية التفكك
الإجتماعي والقبلي من خالل تفادي النزعات والتع�سبات

(الإ�سدار الثاين)

ال�سودانية املتعلق بن�سر قوات حف ال�سالم يف املنطقة حتت
اإ�سراف قيادة اأمنية اأفريقية .
-15ينبغي على الرابطة اأن تقوم بتن�سيق برنامج زيارات
لالأطراف املعنية بال�سراع بهدف احل�سول على معلومات
هامة ت�ساهم يف حل ال�سراعات ومتهد العقبات التي حتول دون
التو�سل اإىل حل �سلمي للنزاعات .

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

القبلية اأثناء عملية التعيني يف املنا�سب ال�سيا�سية والرت�سيحات
اخلا�سة بع�سوية الربملانات واملنا�سب التنفيذية.
-10ينبغي على الرابطة اأن تعرب عن دعمها للحكومة ال�سودانية
لتمكينها من حتقيق ال�سالم ال�سامل مع اجلماعات امل�سلحة يف
دارفور حتى ي�سود ال�سالم يف املنطقة .
-11ينبغي على الرابطة اأن تدين ب�سدة اإختطاف عدد من
الأطفال من ال�سودان وت�ساد من قبل منظمة فرن�سية واأن تعترب
ذلك العمل اإنتهاك حلقوق وكرامة الأطفال كما ينبغي عليها
اإجراء حتقيق يف هذه احلادثة بهدف حماية حقوق ال�سحايا
و�سمان دفع تعوي�سات لأ�سرهم مقابل الأ�سرار النف�سية
والبدنية واملهانة التي تعر�ست لها تلك الأ�سر نتيجة اإختطاف
اأطفالها .
-12ينبغي على الرابطة اأن تدعم �سعب ال�سودان فيما يتعلق
باجلهود الرامية اإىل تعزيز ا�ستقالل ذلك البلد وحمايته من
جميع اأنواع الإعتداءات والتدخالت اخلارجية.
-13ينبغي على الرابطة اأن تقوم بدعوة اجلماعات امل�سلحة
واأطراف النزاع اإىل امل�ساركة يف املفاو�سات التي تهدف اإىل
التو�سل اإىل حل �سلمي للنزاعات مبا يتفق مع مطالب املجتمع
الدويل بهذا اخل�سو�ص .
-14ينبغي على الرابطة اأن تعرب عن دعمها ملوقف احلكومة

 -1ينبغي على الرابطة اأن ت�سعى اإىل تقدمي مبادرات
تت�سمن اآراء ومقرتحات هامة ومفيدة يف املنتديات الإقليمية
والدولية التي تعقد بهدف مناق�سة الو�سائل وال�سبل التي
ت�ساعد على حل النزاعات يف الدول العربية والأفريقية .
-17ينبغي على الرابطة اأن ت�ستفيد من و�سائل الإت�سالت
احلديثة وخ�سو�ساً الإنرتنت يف توثيق الفعاليات التي تقيمها
الرابطة وخ�سو�ساً تلك املتعلقة بال�سالم وحل النزاعات.
-1ينبغي على الرابطة اأن تعمل على تعزيز خم�س�ساتها املالية
وخ�سو�ساً املخ�س�سات الهادفة لدعم برنامج ال�سالم وحل
النزاعات الذي �سوف يوؤدي تنفيذه اإىل حتقيق هدف هام من
اأهداف الرابطة .
-19ينبغي على الرابطة اأن حتث املجال�ص الأع�ساء على تقدمي
م�ساهمات فعالة يف اأن�سطة الرابطة وخ�سو�ساً برنامج ال�سالم
وحل النزاعات نظراً لأهمية ذلك الربنامج يف حل النزاعات
واحلروب التي ترتك اأثاراً مدمرة على التنمية الإجتماعية
وال�سيا�سية والإقت�سادية يف الدول العربية والأفريقية.
-20ينبغي على الرابطة اأن تعمل على ت�سجيع وحدة الأهداف
واملقا�سد بني الإحتاد الأفريقي واجلامعة العربيه بهدف
اإ�ستخدام القنوات الدبلوما�سيه لإقناع اأطراف النزاع بالعودة
اإىل طاولة املفاو�سات .
-21ينبغي على الرابطة اأن تعمل على اإ�ستك�ساف الو�سائل
الالزمة حلث املجتمع الدويل عرب الأ املتحدة لفر�ص حظر

۸٥
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على مبيعات الأ�سلحة والذخائر يف ال�سومال و�سمان و�سع
اآليات وو�سائل فاعلة لفر�ص ذلك احلظر.
-22ينبغي اإن�ساء كيان اأقل تعقيداً لتمثيل اأطراف النزاع يف
ال�سومال كمحاولة جديدة للتو�سل اإىل ت�سوية �سلمية من
خالل املفاو�سات .
-23ينبغي على الرابطة اأن تعمل على دعم وت�سجيع احلكم
الر�سيد وال�سفافية وامل�ساءلة وامل�ساركة ال�سيا�سيه و�سلطة
القانون والعدالة وامل�ساواة يف الدول العربية والأفريقية من
اأجل حل النزاعات واإزالة اأ�سباب العنف والتوتر.
اأبوجا    ي�سمرب م
ثاني ا الوسيا السار يف بوجمبورا بورند 
-1اإعادة التاأكيد على اإدانة الرابطة لأي تدخل �سلبي اإقليمي اأو
دويل يف �سوؤون ال�سومال .
 -2اأعادة التاأكيد على حاجة الرابطة ملوا�سلة جهودها يف متابعة

الأفريقي يف التعامل مع حمكمة اجلنايات الدولية بخ�سو�ص
التهام املوجه �سد الرئي�ص ال�سوداين .
-التاأكيد على اأهمية دور الرابطة يف متابعة ق�سايا ال�سالم وحل
ال�سراعات من خالل ا�ستخدام الو�سائل ال�سلمية وذلك بالتعاون
مع الدول الأع�ساء يف الرابطة والدول الأخرى وكذلك ت�سليط
ال�سوء على هذا الدور من اأجل ت�سجيع الأطراف املعنية لتحقيق
ال�سالم املن�سود .
-7دعوة احلكومة ال�سودانية ملوا�سلة ومتابعة جهود ال�سالم
والتنفيذ لالتفاقيات املوقعة مع جميع الف�سائل الأخرى يف
ال�سودان من اأجل التو�سل على اتفاقية �سالم �ساملة يف دار فور .
 -ينا�سد الأجتماع احلركات امل�سلحة التي مل توقع بعد على
اتفاقية ال�سالم اأن تقم بذلك من اأجل ت�سريع عملية ال�سالم .
-9يدعم الجتماع املبادرة القطرية اخلا�سة بعملية ال�سالم يف
دار فور ويحث اجلانب القطري على موا�سلة جهود الو�ساطة
حتى تتحقق عملية ال�سالم .
وفيما يتعلق مبنطقة البحريات الكربى تو�سي اللجنة مبا يلي -:

ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ

۸٦

الو�سع يف ال�سومال بالتعاون مع الإحتاد الأفريقي واجلامعة
العربية واملنظمات الدولية املعنية بعملية ال�سالم يف ال�سومال
والقرن الأفريقي .
وبالن�سبة لق�سية دار فور تو�سي اللجنة مبا يلي -:
-1التاأكيد على �سرورة اإعتماد مبداأ احلوار باإعتباره اخليار
الأمثل للتفاهم وت�سوية النزاع بني كل الأطراف بدون اللجوء
اإىل ا�ستخدام القوة .
-2التاأكيد على اأهمية �سالمة اأرا�سي ال�سودان وحدة الرتاب
الوطني .
-3رف�ص التدخالت اخلارجية يف ق�سية دار فور التي تعيق
عملية ال�سالم فيها .
-4معاجلة كل الق�سايا الإن�سانية والجتماعية والقت�سادية
التي ت�ساعد اأبناء دارفور على البقاء فيها ومنع هجرتهم خارج
البالد .
-5يجب اأن يكون هناك موقف للجامعة العربية والحتاد

يتوجب على املجال�ص الأع�ساء القيام مبا يلي -:
-1اأن تدعم وت�سجع ب�سكل م�ستمر عملية ال�سالم يف منطقة
البحريات الكربى .
-2تبادل اخلربات املتعلقة بامل�ساحلة الوطنية التي حتققت يف
بع�ص الدول الأع�ساء وال�ستفادة من جتارب كل من اجلزائر
وبوروندي واعتبارهما منوذجني يحتذى بهما.
-3و�سع الآليات اخلا�سة بامل�ساحلة الوطنية من خالل القوانني
التي تقوم الربملانات ب�سنها .
 -4تعزيز وت�سجيع احلوار ال�سامل بني الفاعلني ال�سيا�سيني يف
بلداننا.
-5منا�سدة املجتمع الدويل مل�ساعدة منطقة البحريات الكربى
على اخلروج من م�ستنقع الفقر .
 -دعوة الدول املعنية لبذل كل ما يف و�سعها لت�سجيع الإ�ستثمار
الأجنبي وخ�سو�ساً يف جمالت ال�سياحة والزراعة وال�سناعة .
-7تعزيز احلكم الر�سيد والتوزيع العادل للرثوات .

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

الفل�سطيني.
توؤكد على احلاجة اإىل حتقيق امل�ساحلة الوطنية بني الف�سائلالفل�سطينية وحتقيق ال�سالم ال�سامل والعادل يف منطقة ال�سرق
الأو�سط .
بوجمبورا م

وفيما يخ�ص الدول الأع�ساء يف املوؤمتر الدويل حول منطقة
البحريات الكربى يو�سي الجتماع مبا يلي -:
التنفيذ الكامل لإعالن دار ال�سالم حول ال�سالم والأمن
والدميقراطية والتنمية الذي مت التوقيع عليه يف  20نوفمرب
2004م .
تطوير التعاون املتعدد الأبعاد بني الدول من خالل الآليات
امل�سرتكة حلل النزاعات وتر�سيخ الأمن وال�ستقرار يف املنطقة .
اعتبار جتربة رواندا يف م�ساعدة جمهورية الكونغو
الدميقراطية على حماربة القوى الرجعية يف �سرق الكونغو
منوذجاً يحتذى به .
وعليه فاإن اللجنة تدعو اإىل ما يلي -:
-1اأن يقوم اأع�ساء الربملانات يف املنطقة على ت�سجيع املواطنني
على جتنب جر املنطقة يف عملية �سراع ل تخدم �سوى م�سالح
زعمائهم بينما ت�سر اإ�سراراً كبرياً مب�ساحلهم .
-2اأن يقوم الزعماء ال�سيا�سيون على جميع امل�ستويات العليا
والدنيا مبا يف ذلك روؤ�ساء الدول باإلزام اأنف�سهم �سيا�سياً

ثال ا الوسيا السار يف اأي�س اأبابا اثيوبيا
-1يعرب امل�ساركون يف هذا اللقاء عن بال� سكرهم وتقديرهم
لالمانة العامة للرابطة وللمجل�ص الفيدرايل جلمهورية اثيوبيا
الدميقراطية ممث ً
ال براأي�سه ال�سيد  كا�سا تكلربهان على ح�سن
ال�سيافة وحفاوة الأ�ستقبال وعلى تنظيم هذه الفعالية املهمة.
-2كما يدعو الأمانة العامة اإىل ال�ستمرار ملتابعة هذا املو�سوع
عرب تنظيم اللقاءات يف فرتات تتنا�سب مع التطورات التي
ت�سهدها املنطقتني العربية والأفريقية .
-3كما يعرب امل�ساركون عن تقديرهم ملعدي اوراق العمل التي
قدمت يف هذا اللقاء ويوؤكدون على ما جاء فيها ويدعون الأمانة

مبواجهة امل�ساكل يف املنطقة .
 -3اأن تقوم الدول العربية بدعم دول منطقة البحريات الكربى
من اجل امل�ساهمة يف تخفيف الفقر الذي يعد �سبباً رئي�سياً يف
اإذكاء نريان ال�سراعات .
-4اأن يقوم املجتمع الدويل بال�ستمرار يف دعم مبادرة ال�سالم من
اجل تفادي الإ�سهام يف العوامل التي توؤدي اإىل زعزعة عملية ال�سالم .
- 5اأن تقوم دول املنطقة مبا يف ذلك بوروندي على ت�سجيع
مواطنيها على موا�سلة عملية ت�سليم اأ�سلحتهم بطريقة
طوعية وو�سع اآليات لتحقيق العدالة وامل�ساواة والتوقف عن
حماية مرتكبي اجلرائم يف منطقة البحريات الكربى .
 فيما يتعلق بال�سراع الفل�سطيني ـ ـ الإ�سرائيلي فاإن الجتماع-:يعرب عن موقف الرابطة الراف�ص لالأعمال الب�سعة التي
ارتكبتها اإ�سرائيل �سد ال�سعب الفل�سطيني يف غزه وتدعو اإىل
فتح املعابر احلدودية ب�سرعة واإنهاء احل�سار الظامل على ال�سعب

العامة اإىل توثيق هذه الأوراق باللغات املعتمدة يف الرابطة
وتوزيعها على اجلهات واملجال�ص واملنظمات التي مل حت�سر
اللقاء ويحث امل�ساركون الربملانات وعلى وجه اخل�سو�ص جمال�ص
ال�سيوخ وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اأفريقيا والعامل العربي
لال�سطالع مب�سوؤوليتها الوطنية يف العمل على ازالة اأ�سباب
ال�سراعات والتوترات ال�سيا�سية وا�ستباق حدوثها عرب تقدمي
امل�سورة والراأي ال�سريح وامل�سئول وال�سجاع ل�سانعي ال�سيا�سات
وللفعاليات ال�سيا�سية يف البلدان ذات العالقة مبا ميكن من
اإعمال احلوار واملناق�سة ال�سريحة للمو�سوعات اخلالفية
وجتنب النزلق اإىل ال�سراعات التي تقود اإىل �سفك الدماء
واأعاقة التطور والتقدم والنهو�ص والأ�ستفادة من جتارب الدول
العربية والأفريقية التي اأرهقتها ال�سراعات واحلروب قبل اأن
ت�سل اإىل احللول املنا�سبة التي اأفرزتها احلوارات ال�سيا�سية
ال�سجاعة امل�سئوله .

۸۷
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-4يعرب امل�ساركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها بع�ص
البلدان املجاورة اأو ال�سديقة اأو الأقليمية للتو�سط يف حل
النزاعات وامل�ساعدة على تقريب وجهات النظر مبا يحول دون
النزلق اإىل حالت ال�سراعات والفو�سى يف اأي بلد معر�ص لهذه
الأحوال كما حدث عرب املبادرة اخلليجية ملعاجلة الأزمة اليمنية
كما يرف�سون التدخالت اخلارجية الإيرانية اأو غريها يف �سئون
الدول حتت اأي م�سمى كان ديني او �سيا�سي كما يحدث الن يف
مملكة البحرين واجلمهورية اليمنية ويعتربون ذلك نوعا من
التعدي على ا�ستقالل الدول و�سالمة اأرا�سيها ويخالف ميثاق
الأ املتحدة .
-5يدعو املجتمعون الدول العربية والأفريقية وبرملاناتها
املختلفة اإىل العمل على تو�سيع قاعدة امل�ساركة ال�سعبية
وتعزيز احرتام حقوق الأن�سان وتفعيل العدالة وتر�سيخ
مبادئ النظام والقانون فكل هذه العنا�سر ت�سهم يف حتقيق
الأ�ستقرار واحداث التنمية الأقت�سادية وتقود اإىل بناء
جمتمعات م�ستقره ومتطورة .
-يدين امل�ساركون كل مظاهر الأرهاب والأعمال الإرهابية
التي ت�سنها املجاميع الأرهابية امل�سلحة كما حدث اأخرياً
يف اليمن وقبلها يف جمهورية موريتانيا الإ�سالمية ويف
جمهورية نيجرييا وجمهورية الكنغو كن�سا�سا كما يدين
املجتمعون اأعمال الأرهاب التي ت�سهدها جمهورية مايل
ويعربون عن ت�سامنهم جتاه ا�ستقالل و�سالمة اأرا�سيها
كما يدين املجتمعون اأعمال الأرهاب التي ت�سهدها الأرا�سي
الفل�سطينية ويدينون الهجوم الأرهابي الذي ا�ستهدف
حمطة الغاز بعني امنا�ص جنوب اجلزائر ويعربون عن
دعمهم وتاأييدهم للرد امل�سئول الذي قامت به ال�سلطات
اجلزائرية والذي ادى اإىل احلفا على الأرواح واملمتلكات
ويهيبون بالدول واحلكومات ومنظمات املجتمع املدنى
اإىل تكاتف اجلهود ل�ستئ�سال هذه الظاهره الغريبة على
جمتمعاتنا وبلداننا .
-7كما اأحيط امل�ساركون يف الجتماع علماً بالعر�ص اخلا�ص
بالتجربة امل�سرية و�سلميتها والدور الذي قام به ال�سعب
امل�سري والقوات امل�سلحة امل�سرية يف هذه الثورة الرائدة
لتفعيل اآليات الدميقراطية وال�سورى .
-فيما يت�سل بامل�سروع املقدم من الأمانة العامة للرابطة
بخ�سو�ص تاأ�سي�ص كيان اأ�سدقاء الرابطة لالأمن وال�سالم
فقد قرر الجتماع ت�سكيل جلنة قانونية لدرا�سة الإطار
القانوين للم�سروع على اأ�سا�ص املالحظات املقدمة حوله
من قبل امل�ساركني مع الو�سع يف العتبار م�ساركة املنظمات
الأخرى والتي تنتمي األيها بلداننا مثل الإحتاد الأفريقي
واجلامعة العربية يف ق�سايا الأمن وال�سالم.
اأي�س اأبابا  نومرب م
۸۸

كاأ�س الرابطة للميالعلمي 
يف اأطار الأن�سطة املتنوعة التي ترعاها الأمانة العامة
للرابطة ياأتي برنامج كاأ�ص " الأ�سيكا " للتميز العلمي
وهو برنامج قامت الأمانة العامة بت�سميمه على
�سكل م�سابقة بني الباحثني من طالب اجلامعات
بغر�ص البحث العلمي يف مو�سوعات ذات �سلة بق�سايا
التنمية واملجتمع ب�سفة عامة ومما يهم ال�سباب
العربي والأفريقي يف حا�سرهم وم�ستقبلهم ويف
اطار التوجهات والأهداف التي ت�سعى الرابطة اإىل
حتقيقها  ..كما اأن هذا الربنامج هو من الربامج
التي اأقرها موؤمتر الرابطة ال�سابع والثامن  .وقد
�سرعت الأمانة العامة يف تنفيذ هذا الربنامج يف العام
2013م يف اإطار طالب جامعة �سنعاء يف اجلمهورية
اليمنية وهي اأكرب جامعة حكوميه يف اليمن حيث
مت اإبرام اتفاق بني الأمانة العامة للرابطة وجامعة
�سنعاء (مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والأ�سرتاتيجية )
لأغرا�ص تنفيذ هذا الربنامج كما ا�سرتك مع الأمانة
العامة يف متويله ورعايته ك ً
ال من جمل�ص ال�سورى
يف اجلمهورية اليمنية ووزارة ال�سباب والريا�سة يف
اليمن وقد مت تو�سيع اإطار امل�ساركة يف هذا الربنامج
يف العام 2014م حيث �ساركت فيه ثالث جامعات مينية
عرب اأ�سراك طالبها يف امل�سابقة وهي جامعة �سنعاء
وجامعة العلوم والتكنولوجيا واجلامعة اللبنانية
الدولية كما �ساهم مع الأمانة العامة يف رعاية مل�سابقة
للعام 2014م اإىل جانب جمل�ص ال�سورى ووزارة ال�سباب
والريا�سة يف اجلمهورية اليمنية ك ً
ال من بنك الأمل
للتمويل الأ�سغر يف اليمن والحتاد العام للغرف
التجارة وال�سناعية اليمني وت�سعى الأمانة العامة
بتو�سيع امل�ساركة يف هذا الربنامج لي�سمل تدريجياً
جامعات خمتلفة يف البلدان الأع�ساء يف الرابطة
وقد جرت العادة اأن تقوم الأمانة العامة للرابطة
باختيار عدة مو�سوعات لتكون حمل البحث العلمي
من قبل الطالب اجلامعيني ويتم اإعالن امل�سابقة
يف اأطار اجلامعات امل�ساركة وعندما يتقدم الطالب
باأبحاثهم يتم عر�سها على جلنة خمت�سة من اأ�ساتذة
اجلامعات الذين يقومون باختيار الأبحاث الفائزة
التي �ستح�سل على جائزة " الأ�سيكا " اأو كاأ�ص الأ�سيكا
للتميز العلمي ويتم عادة اإختيار ثالثة اأبحاث فائزة
باملراتب الأوىل والثانية والثالثة والتي �ستح�سل
على اجلوائز الت�سجيعيه كما ت�سمل اجلوائز املقدمة
لالأبحاث الفائزه على جوائز مالية وعينيه ..
ي�سرنا ها ان نقدم وج ا لبعس الأبا الفائ
يف امل�سابقني املسار اليهما اأع هي كما يلي 
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كاأ�س الرابطة للمي العلمي م
�سيا القانون كاأد ا�س�س اكم ايد
مفهوم احلكم اجليد ( ال�سالح )  :ينطوي مفهوم احلكم ال�سالح على
(اإعطاء حكم قيمي على ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية لإدارة �سوؤون
املجتمع باجتاه تطويري وتنموي وتقدمي ) فهو املت�سمن حكماً
دميقراطياً فعا ًل ي�ستند اإىل امل�ساركة واملحا�سبة وال�سفافية  ،ومعتمداً
على تكامل عمل الدولة وموؤ�س�ساتها والقطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات
املجتمع املدين  ،فهو الذي متار�سه قيادات �سيا�سية منتخبة وكوادر
اإدارية جتعل التزامها من�سباً نحو تطوير موارد املجتمع وتقدم
مواطنيه  ،والعمل اي�ساً على حت�سني نوعية حياتهم ورفاهيتهم ،
وبر�ساهم وعرب دعمهم وم�ساركتهم  ،علماً باأن اإدارة �سوؤون املجتمع
من خالل احلكم ال�سالح مت�سمنةلثالثة اأبعاد ترتابط مع بع�سها يف
اأنتاج احلكم ال�سالح وهي البعد ال�سيا�سي املتعلق بال�سلطة ال�سيا�سية

الت�سريعي يف مرتبة اأعلى من اجلهاز التنفيذي  ،وانه ل ينطبق اإل على
ال�سلطة التنفيذية  ،بينما يق�سي مبداأ خ�سوع الدولة للقانون باإخ�ساع
كافة ال�سلطات العامة يف الدولة للقانون واأنه مبداأ قانوين ق�سد به
�سالح الأفراد وحماية حقوقهم يف مواجهة حتكم ال�سلطة .
و�سيادة القانون التي تنه�ص بدولة القانون هي اأحد معايري ومتطلبات
احلكم ال�سالح بل ل اأبال اإن قلت انها اأهم املحاور التي يدور حولها
احلكم اجليد وجوداً اأو عدماً  ،وبالتايل يكون لزاماً بيان دولة القانون
مفهومها ومقوماتها.
عالوة على ذلك تختلف اأنظمة احلكم من حيث مدى جودتها اأو رداءتها
وما قد يكون منها �ساحلاً لدولة قد ل يكون بال�سرورة �ساحلاً لدولة
اأخرى  .اإل اأن احلكم اجليد يظل هو احلكم الأرقى والنظام الأ�سمى
 ،اإذ يقوم على معايري منها ال�سفافية وامل�ساركة وانتهاج ا�سرتاتيجيات
التنمية واحرتام احلقوق واحلريات  ،والوقوف �سد الف�ساد والأهم

و�سرعيتها  ،والبعد التقني املتعلق بعمل الإدارة العامة ومكافاأتها واأي�سا
فاعليتها  ،واأخرياً البعد القت�سادي والجتماعي املتعلق مبدى حيوية
وا�ستقالل املجتمع املدين عن الدولة وطبيعة بنيته من جهة وطبيعة
ال�سيا�سات العامة يف املجالني الجتماعي والقت�سادي وتاأثريهما على
املواطنني من جهة اأخرى .
مفهوم �سيادة القانون  :نعني بهذا املفهوم �سيادة و�سيطرة اأحكام
القانون مبعناه الوا�سع  ،مما يوجب اأن تكون ال�سلطات العامة خا�سعة
للقواعد القانونية القائمة واأن تلتزم حدودها وعلى اجلميع اخل�سوع
للقانون واحرتامه والت�سرف وفقاً له  ،فهو يعلو فوقهم ول يعلو فوقه
اأحد .
فهذا املبداأ يقت�سي خ�سوع اجلميع حكاماً وحمكومني للقانون على
ال�سواء  ،بحيث يطبق عليهم دون حماباة اأو متييز  ،اأياً كانت مكانتهم او
معتقداتهم او انتماءاتهم واأفكارهم .
وقد ميز الدكتور ثروت بدوي بني مبداأ �سيادة القانون ومبداأ خ�سوع
الدولة للقانون  ،حيث يعترب ان مبداأ �سيادة القانون نابع عن فكرة
�سيا�سية متعقلة بتنظيم ال�سلطات العامة يف الدولة هدفها جعل اجلهاز

�سيادة القانون وخ�سوع اجلميع له والتي متثل املعيار الأبرز  ،اإذ اأن
مبداأ �سيادة القانون مبا يعنية من خ�سوع اجلميع للقانون و�سيادته
لت�سرفاتهم وتعامالتهم ميثل حجر الزاوية للحكم اجليد والر�سيد ملا
له من اأهمية كونه �سالح �سد ا�ستبداد القائمني بال�سلطة  ،و�سمانة
حلماية حقوق الأفراد وحرياتهم ويعد من اآليات مكافحة الف�ساد ملا
يوؤدي اإليه من جعل ممار�سة وظائف الدولة بعيده عن اخل�سو�سية
وامل�سلحة ال�سخ�سية للقائمني بها واأي�سا يعد ركن من اأركان
الدميقراطية مبا ي�ستلزم من خ�سوع للقوانني التي ت�سنها ال�سلطة
الت�سريعية التي يعترب اأع�سائها ممثلني عن ال�سعب  ،كذلك ملا يرتتب
على تطبيق هذا املبداأ من اآثار اإيجابية مت�ص جوانب �ستى اقت�سادية
واجتماعية وت�سريعية األخ  ،وي�ساف اإىل ذلك اأن �سيادة القانون حتقق
مبداأ امل�ساواة �سيما اأمام الق�ساء والقانون  ،فهي �سرورة للحكم اجليد
الذي ل ميكن ت�سوره ما مل يكتنفه �سيادة القانون.
�سيادة القانون كاأحد اأ�س�ص نظام احلكم اجليد -:
دولة القانون  :هي الدولة التي ي�سود فيها القانون فيخ�سع اجلميعحكاماً اأو حمكومني على ال�سواء للقانون بحيث يقفون على بعد خطوة
واحده منه ل يخالفونه ول ميلكون اإل اخل�سوع له بحيث تكون
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ت�سرفاتهم واأن�سطتهم وتعامالتهم مقيدة مبوافقتها للقانون لي�سودها
ويحكمها .
ً
ويعرف القانون وفقا لعتبارين هما -:
الأول :يتمثل يف اأن معنى القانون يوؤخذ باملعنى الوا�سع لي�سمل جميع
القواعد القانونية املكونة للنظام القانوين يف الدولة بد ًء بالد�ستور
فالت�سريعات العادية و�سو ًل اإىل القرارات الإدارية امل�ستندة اإىل قواعد
عامة وجمردة .
الثاين :يتمثل يف مدى احرتام هذا القانون حلقوق الأفراد وحرياتهم
وحتقيقه للعدالة و�سرورة بعده عن انتهاك احلقوق واحلريات وخدمة
م�سالح احلكام اأو ال�سلطات احلاكمة.
مقومات دولة القانون -:
ت�سمل مقومات دولة القانون ما يلي -:

-5اخل�سوع للقانون بحيث ت�سود قواعده ت�سرفات وتعامالت اجلميع  .وعليه
فاإن اخل�سوع للقانون من قبل اجلميع حكاماً وحمكومني ميثل جوهر مبداأ
�سيادة القانون وع�سب دولة القانون واأهم م�ستلزمات احلكم الر�سيد ،
معايري احلكم الر�سيد -:
�-1سيادة القانون .
-2انتهاج مكافحة الف�ساد وا�ستخدام الآليات التي حتقق ذلك .
-3احرتام احلقوق واحلريات وحمايتها ونيل ثقة املواطنني ور�ساهم .
-4ال�سري نحو التنمية واعتماد ا�سرتاتيجيتها بعيداً عن هدر املوارد
املتاحة والعمل على ا�ستغاللها على اأح�سن وجه .
-5ال�سفافية وامل�ساركة والف�سل بني ال�سلطات الذي يحقق التعددية يف
تناول ال�ساأن العام .
وختاما ميكن القول انه ينبغي على اأي نظام حكم اإذا اأراد اأن يرتقي

-1وجود د�ستور يبني قواعد ممار�سة ال�سلطة و�سروط وو�سائل
ا�ستعمالها  .فوجود الد�ستور يعد ال�سمانة الأوىل خل�سوع الدولة
للقانون ويوؤ�س�ص الوجود القانوين للدولة .
ويحتل الد�ستور اأعلى منظومة قانونية يف الدولة وتاأتي حتته بقية
القوانني والت�سريعات الأخرى .
 -2الف�سل بني �سلطات الدولة الثالث الت�سريعية والتنفيذية
والق�سائية ويعني هذا املبداأ توزيع وظائف ون�ساطات الدولة على
تلك ال�سلطات الثالث وعدم تركيز ال�سلطة بيد واحدة بحيث متار�ص
كل �سلطة اخت�سا�ساً حمدداً اأو خمتلفاً  .وعليه فاإن مبداأ الف�سل بني
ال�سلطات يعترب �سالحا �سد ال�ستبداد و�سمانة لحرتام احلقوق
واحلريات  ،ويعد ا�ستقالل الق�ساء جت�سيداً ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات .
-3احرتام احلقوق واحلريات -:ميثل مبداأ دولة القانون �سمانة
لتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم العامة يف الدولة فحقوق الأفراد
وحرياتهم هي ما يجب اأن تدور حوله رحى دولة القانون .
-4تنظيم رقابة ق�سائية على اأعمال الإدارة ،وعلى د�ستورية القوانني اأي
مدى توافقها مع ن�سو�ص الد�ستور .

اإىل م�ساف احلكم اجليد اأن يخطو نحو حتقيق اخل�سوع للقانون
واتخاذ كل ما يعني على ذلك مبا يف ذلك ت�سمني قواعد القوانني
خ�سو�ساً الد�ستور الن�ص على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم  ،واإيجاد
رقابة ق�سائية فعالة ت�سمن توقيع اجلزاء املنا�سب يف حالة اخلروج عن
هذا املبداأ  ،وكذلك ال�سري نحو حتقيق امل�ساواة والعدالة  ،واإزالة جميع
املعوقات التي حتد من �سيادة القانون والعمل على ن�سر الوعي حول
اأهمية �سيادة القانون يف اأو�ساط املجتمع  ،ولالإعالم احلر دور كبري يف
ذلك ،وكذلك اأن يكون مو�سوع �سيادة القانون حمط اهتمام البحوث
والدار�سات �سيما ما يتعلق بالآثار والنتائج التي يحققها هذا املبداأ يف
جوانب �ستى اقت�سادية واجتماعية  ،و�سيا�سية  ،وتنموية  ،وت�سريعية
وغري ذلك  ،ويف �سبيل ذلك ل بد من تكاتف الدولة والأفراد والقطاع
اخلا�ص وموؤ�س�سات املجتمع املدين .

 ملس ب  تقدميه م ب الفائ الأ بجائ كاأ�س الرابطة
للمي الطال ا يي السيفا– كلية السريعة القانونجامعة
سعا.
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كاأ�س الرابطة للمي العلمي م
ملس ب " العة بني المية  الدميقراطية 
عرس ا ( مالييا – تركيا – ايران )
التنمية والدميقراطية  -طبيعة العالقة
ميكن التمييز بني ثالث منظورات عند مقاربة اأولوية العالقة
بني التنمية والدميقراطية
الأول  :يرى اأن الدميقراطية متغري تابع وان التنمية متغري
م�ستقل  ،وان الدميقراطية ل تقوم اإل بتحقق م�ستويات عالية
من الدخل والتعليم وال�سحة وارتفاع الوعي لدى الأفراد
واحرتام حقوق الآخرين  ،متهيدا للدميقراطية  ،و هذا ما
تناولته نظريات واأفكار ال�سبعينات من القرن الع�سرين.
الثاين  :يرى اأن التنمية متغري تابع وان الدميقراطية متغري

يتحمل الأفراد م�سوؤولية الختيار ويحولوا هذه امل�سوؤولية اإىلمن مت اختياره فيحق لهم م�ساءلته .
للدميقراطية فوائد اإىل جانب كونها فكر نظام حكم ،كاإ�سهامها يف حتقيق ر�سا الأفراد عن احلكومة .
الدول الدميقراطية اأكرث مرونة يف حتقيق تطلعات ال�سعبواأداء احلكومة .
عرس ا للعة بني المية  الدميقراطية
( مالييا – تركيا – ايران )
ل يختلف اثنان حول التحولت اليجابية ال�سيا�سية والتنموية
التي ح�سلت يف كل من ماليزيا وتركيا واإيران  ،وانه ملن املن�سف
اأن نقول  :اأن هذه الدول قد قررت اأن تتحول اإىل دول مناف�سة
على ال�سعيد التنموي وعلى ال�سعيد ال�سيا�سي مع اختالف يف

م�ستقل  ،وان املوؤ�س�سات املراعية لتطلعات ال�سعب ميكنها حتقيق
التنمية اإذ اأن مطالب ال�سعب ل تعدو اأن تكون مطالب تنموية
فح�سب  ،وقد �ساد هذا املفهوم منذ اأواخر الثمانينات اإىل بداية
القرن الواحد والع�سرين مدعما باأطروحة احلكم الر�سيد .
الثالث  :يرى انه ل يجب التفريق بني التنمية والدميقراطية
وان كل منهما حقوق طبيعية لالأفراد وي�سعى للح�سول عليها
اجلميع  ،اإل اأن هناك ترابط وثيق بينهما  ،فالتنمية تتاح
لختيار الأفراد كما اأن الدميقراطية طابع قيمي حتمله يف
جوهرها يتمثل يف ممار�سة احلياة بحرية وغياب الإكراه والظلم
والت�سلط .
تو�سل الباحث اإىل الآتي :
ل ميكن اإقامة نظام دميقراطي بدون توفر مقوماته الأ�سا�سية ،حكومة ونظام حكم وموؤ�س�سات حكم .
باإمكان الدميقراطية خلق تنمية اإذا وجد ال�ستقرار ومنحتالدولة فر�سة للتغيري والجناز

درجة الأولوية من دولة اإىل اأخرى  ،اإل اأن امل�سلم به عموما هو
اأن هذه الدول قد تغريت �سيا�سيا كما تغريت تنمويا واقت�ساديا
 ،ويجمع اخلرباء والباحثون على اأن هذه الدول قد نحت يف
�سيا�ساتها القت�سادية واأفكارها ال�سيا�سية مناحي غري التي
تدعو اإليها املنظمات الغربية  ،حتى وان ا�ستفادت من الناحية
الفكرية واملنهجية يف اإحداث هذا التحول .
يف النموذج املاليزي  ،لو تتبعنا الو�سع القت�سادي ملاليزيا
قبل  190م وحتديدا قبل �سعود مهاتري حممد لوجدنا اأن
ماليزيا كانت �سمن الدول النامية  ،وبعد ذلك التاريخ لوح
التحول الكبري يف اأداء القت�ساد املاليزي  ،وارتفاع معدلت
الإنتاج والتنمية ال�ساملة وكيف متكنت ماليزيا خالل اأعوام من
الرتقاء اإىل قائمة الدول املتقدمة .
على اجلانب ال�سيا�سي وخالل نف�ص الفرتة  ،لوح اأن نظام
احلكم يف ماليزيا وهيكله مل ي�ساعدا احلكومة القائمة يف
تنفيذ خمططها التنموي الذي نوت القيام به  ،لذا فقد اجتهت
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احلكومة برئا�سة مهاتري حممد اإىل الربملان لتعديل الد�ستور
كي تتما�سى قواعده مع املرحلة  ،فت�سمح بتمرير امل�سروع
التنموي  ،ومتكنت احلكومة من التعديل وكذلك من تنفيذ
امل�سروع  ،والعوامل التي اأثرت على التنمية يف ماليزيا كانت هي :
�سواب فكرة امل�سروع التنموي الذي تقدم به رئي�ص الوزراء ،والذي ركز على التعليم والبحث العلمي وا�ستغالل املوارد املحلية
وال�ستفادة من امليزات الن�سبية ملاليزيا يف التجارة الدولية .
ال�ستقرار ال�سيا�سي الذي ات�سمت به تلك املرحلة  ،فعلى ل�سانرئي�ص الوزراء الذي قال اإن البلدان لن تتمكن من النهو�ص ما
مل يتوفر لها ا�ستقرار �سيا�سي يتيح لل�سلطة تنفيذ م�ساريعها .
الأ�ساليب التي مت التعامل مع ال�سعب بها �سواء يف و�سولاحلكومة اإىل ال�سلطة  ،اأو يف عر�ص م�سروع التنمية والبدء
يف اخلطوات امل�سروعة يف التغيري  ،حيث متت البداية بتعديل
الد�ستور ثم بتهيئة الأو�ساع لإعداد اخلطط ال�ساملة ثم يف
تنفيذ هذه اخلطط .
ويظهر الدور الدميقراطي الذي مت اإجادته يف هذه امل�سرية يف
اأمرين :

تراوح مكانها التنموي املتدين  ،وبطريقة حمكمة متكن حزب
العدالة والتنمية من الو�سول اإىل ال�سلطة لي�ص على غفلة من
اجلي�ص واإمنا على م القانون الذي مل ي�سنفه حزبا اإ�سالميا
فاأتيحت له الفر�سة واجلي�ص على حاله  ،اإل اأن احلزب اجته اإىل
ال�سارع لينال ر�ساه ويكت�سب منه �سرعيته احلقيقية ومل يكن
ذلك ممكنا اإل بتقدمي �سيء مقابل لل�سعب  ،ف�سارع حزب العدالة
والتنمية با�ستغالل الرثوات وتنمية املوارد والبحث والتطوير ،
فتغريت مالمح القت�ساد وحت�سن م�ستوى املعي�سة و�سعر النا�ص
بالتغري اليجابي فزادت �سعبية احلزب اأكرث من املرة الأوىل
 ،فا�ستغل احلزب هذه ال�سعبية التي وفرت له ا�ستقرار ودعم
�سيا�سيني يف تقدمي املزيد للمواطنني  ،واخذ يك�سب تاأييدهم يف
ت�سحيح م�سار الدميقراطية املعوج .
يالح يف النموذج الرتكي اأن الدميقراطية مل تكن قائمة
على الوجه املطلوب وخري دليل النقالبات املتكررة من اجلي�ص
واحلظر املتوا�سل من املحكمة  ،اإل اأن هذه الدميقراطية
مب�ستواها هذا قد اأو�سلت حزب العدالة والتنمية الذي مل يكن
قادته مرغوب فيهم لدى كل من املحكمة واجلي�ص  ،وعندما

الأول  :الطريقة التي مت على اأ�سا�سها و�سول احلكومة لل�سلطةوقد كانت دميقراطية عرب انتخابات .
الثاين  :يف املدخلني الذين متت النطالقة منهما وهما :التما�سي مع القواعد القانونية القائمة  ،التي تطلب الأمر
تعديلها  ،والطريقة التي اتبعتها احلكومة يف اإقناع املجتمع
بقبول م�سروعها اأتاحت الفر�سة اأمامها للعمل باأريحية .
اأما النموذج الرتكي فعلى مدار ال�سنوات ال�سابقة لعام  2002م
التي �سهدت تركيا فيها اكرب موجات القلق ال�سيا�سي  ،حيث مل
يهدا للحكومات املتعاقبة بال يف ظل ترقب الع�سكر لها  ،فال
احلكومات ا�ستطاعت اأن توؤدي عملها دون تخوف من الع�سكر
 ،ول الع�سكر متكنوا اأن يقودوا البالد باأنف�سهم اأو اأي احد
ير�سونه اإىل النهو�ص  ،طوال ا�ستمرار هذه الإرها�سات وتركيا

وجد ال�سعب اأن هذا احلزب قد حقق له ما عجز عنه الأ�سالف
زاد من ولئه له ومنحه الثقة  ،ول يزال احلزب يف طريقه
لتثبيت قواعد الدميقراطية التي �ست�سمن حقوق ال�سيا�سيني
وحتميهم من اجلي�ص واملحكمة قبل حماية ال�سعب من تق�سري
احلكومة اأو اإهمالها  .من ذلك نخل�ص اإىل اأن الدميقراطية
رغم تدين م�ستواها قد مكنت تركيا من اأن تنه�ص ذاتيا وحتقق
طفرة تنموية مرتفعة خالل مدة ق�سرية  ،ولو مل يتوفر مناخ
دميقراطي للحزب ة ملا حكم تركيا وملا قام مبا قام به  ،من
جهة ثانية فقد �ساهمت اجنازات حزب العدالة والتنمية يف
اإقناع ال�سارع ب�سواب روؤيته من خالل ما مل�سه ال�سعب بنف�سه ،
فا�ستغل ذلك لي�سنع حتول دميقراطيا ي�سنع من تركيا دولة
دميقراطية معا�سرة .

الرابطة  الرية الاا
وقد تبادلت عالقة التاأثري والتاأثر بني كال من التنمية
والدميقراطية يف احلالة الرتكية حيث تقاطعت التنمية مع
الدميقراطية عند نقطتني :
الأوىل  :اأن النظام الدميقراطي حتى وان كان دون امل�ستوىاملطلوب قد اأو�سل حزب العدالة والتنمية اإىل ال�سلطة على
الرغم من توجهه الإ�سالمي .
الثانية  :ا�ستفاد حزب العدالة والتنمية من اجنازات التنميةالتي حققها لي�سنع حتول دميقراطيا متثل بداية يف اإعادة
انتخابه حيث �سجل رجب طيب اردوغان اأول رئي�ص وزراء ي�ستمر
لثالث فرتات  ،ومتثل موؤخرا يف مالقاة موافقة حمتملة على
�سيغة الد�ستور اجلديد  ،وان مل يح�سم الأمر بعد .
و�سيت�سح الأمر اأكرث بعد جناح اأو ف�سل حزب العدالة والتنمية
يف و�سع الد�ستور اجلديد واإقناع ال�سارع باملوافقة عليه  ،والذي
قال رجب طيب اردوغان اأن الد�ستور اجلديد �سوف ي�سنع من
تركيا دولة دميقراطية مثلى .
ثمة فوارق بني النموذجني املاليزي والرتكي وبني النموذج
الإيراين فقد كانت النقطة الفا�سلة يف تاريخ اإيران هي اأيام
تخلي ال�ساه عن احلكم وعودة الإمام اخلميني اإىل بلده عام
 1979م  ،يف ذلك التاريخ مت و�سع الد�ستور احلايل  ،وحددت
اإيران اأ�سدقائها واأعدائها الذين ما زالت تتعامل معهم على
نف�ص النمط اإىل اليوم تقريبا  ،ول تزال اإيران اإىل اليوم مت�سي
وفقا للخطط التي اأعدتها اأعقاب الثورة .
ولو مل يح�سل ذلك التحول ملا و�سل اخلميني اأ�سا�سا وملا اقبل
الإيرانيون على تقدمي الروؤى والتعاون معه لالإعداد لدولة قوية .
بيد اأن املقارنة بني التنمية والدميقراطية يف اإيران تكتنفها
�سعوبة خ�سو�سا اأن اخلميني نف�سه مل يدعو اإىل الدميقراطية
 ،عندما قاد ثورته  ،ومل تظهر مطالبات داخلية بالدميقراطية
املعروفة  ،حيث ظهرت مطالبات �سمنية كاملطالبة بالإفراج
عن املعتقلني ال�سيا�سيني وعودة اخلميني واإ�سالح القت�ساد ،
ويف اجلانب املقابل جند اأن الد�ستور ين�ص على الختيار احلر
للرئي�ص وان احلقوق م�سانة وان القانون يكفل حماية جميع
املواطنني  ،وحقوقهم دون متييز اأو ظلم  ،فال�سلطة يف اإيران
على امتداد الفرتة ملا بعد الثورة يتم تداولها �سلميا بني احلزبني
املحافظني والإ�سالحيني  ،وهذا يعطي موؤ�سرا عن دميقراطية
النظام ال�سيا�سي ومتا�سيه مع رغبة ال�سعب اإن مت ذلك فعال .
ولالإيجاز فان الدميقراطية والتنمية يف اإيران قد متا�ستا يف
نقطتني هما :
اإن الدميقراطية الغري مف�سح عنها اأو الدميقراطية ( ال�سمنية )– كما يطلق عليها الباحث التي تبناها الإمام اخلميني قد �ساهمت
يف نقل اإيران اإىل م�ستويات متقدمة من التنمية  ،حيث لوح
ذلك على اأكرث من جمال على امل�ستوى القت�سادي اأو الع�سكري اأو
العلمي خالفا ملا كان عليه الو�سع �سابقا .
اإن النظام احلايل لإيران ي�سمن ا�ستقرار �سيا�سي للدولة وهذاميكن احلكومات املتعاقبة من موا�سلة م�سوار التنمية الذي
يحظى باهتمام الفرقاء ال�سيا�سيني يف الدولة .

(الإ�سدار الثاين)

وميكن القول اأن الباحث مل يتو�سل اإىل نتيجة قطعية بخ�سو�ص
اإثبات اأولوية الدميقراطية على التنمية يف كل من ماليزيا
وتركيا واإيران  ،حيث وجد اختالف يف م�ستوى الدميقراطية ،
من جهة  ،واأولوية للتنمية من جهة ثانية  ،وتاأثري متبادل بني
التنمية والدميقراطية من جهة ثالثة  ،حيث تو�سل الباحث اإىل
النتائج الآتية :
يف ماليزيا كان يوجد دميقراطية ولكنها لي�ست كاملة اإل اأنالتنمية حتققت فعال وهو ما يعني وجود دور للم�سهد ال�سيا�سي
يف التقدم التنموي .
يف تركيا كان يوجد كذلك دميقراطية ولكنها مل تكن مكتملة ،وكان هذا امل�ستوى �سببا يف التقدم  ،والتقدم من جهته اأف�سى اإىل
حتول دميقراطي اأقوى من الذي قبل ويتوقع اأن ت�سهد تركيا
تطورات تنموية اأعلى .
ويف اإيران مل يكن هناك دميقراطية اأ�سا�سا والتحول الذيح�سل مل يكن دميقراطيا كذلك  ،اإل اأن توجه الفكر ال�سعبي
يتفق اإىل حد بعيد مع التوجه ال�سيا�سي  ،وقد يكون للتحول
ال�سيا�سي ( الثورة ) دوره البارز يف التنمية التي �سهدتها
وتوقف الأمر عند هذا امل�ستوى اإذ مل يح�سل اأي تغري يف الأداء
الدميقراطي الإيراين .
الوسيا 
قدم الباحث جمموعة من التو�سيات وهي كما يلي :
يف�سل اأن تتم �سياغة د�ستور جديد لرتكيا يقيم دولةاملوؤ�س�سات الدميقراطية وان هذه املرحلة متثل فر�سة تاريخية
لالإ�سالميني ليتمكنوا من التخل�ص من مالحقة املحكمة
الد�ستورية واإرها�سات اجلي�ص .
يف�سل اإعادة النظر يف ال�سالحيات املمنوحة لكل من املر�سدوالرئي�ص الإيراين بتنازل الأول عن بع�ص مهامه للثاين .
من املجدي اأن ت�ستمر ماليزيا على النموذج التنموي الذيراآه رئي�ص الوزراء ال�سابق مهاتري حممد والذي �سكل قفزة
تنموية ملحوظة .
باإمكان احلكومة اليمنية واحلكومات العربية اأن ت�ستفيد منجتارب كال من اإيران وتركيا وماليزيا وخ�سو�سا تركيا نظرا
لكرثة العوامل امل�سرتكة .
يجدر باجلي�ص يف اأي دولة اأن يبقى دائما خارج العملية ال�سيا�سيةحيث اأن تدخله يخلق هاج�سا باأحقية اجلي�ص بالإ�سراف على اأداء
احلكومة اأو الرئي�ص ويفقد امل�سهد ال�سيا�سي توازنه .
�سيكون مفيدا اإن�ساء عالقات جتارية واقت�سادية مع الدولاملذكورة نظرا لتقارب النظام التجاري وفر�سة التبادل .
كون ال�ستقرار ال�سيا�سي احد اأهم عوامل التنمية فان الدولالعربية ومنها اليمن بحاجة اإىل ا�ستقرار �سيا�سي يبني الدولة

۹۳

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

املاأمولة .
على الأحزاب اأن ت�سارك يف العملية الدميقراطية حتىولو مل تكن بامل�ستوى املطلوب  ،فحزب العدالة والتنمية متكن
من اأن يغري يف بناء الدولة رغم عدم قناعته بالنظام ال�سيا�سي
احلايل والية احلكم .

ل بد من ربط اجلانب النظري للتنمية من اأبحاث ودرا�سات ،باجلانب العملي من ظواهر وم�سكالت  ،وهو ما حر�ص على
امل�سي وفقه النموذج املاليزي .
يجدر بالأحزاب ال�سيا�سية داخل البلد اأن حتر�ص على التوافققدر الإمكان والقناعة بالنهج الدميقراطي واحرتام نتائج
الت�سويت دعما ملبداأ احرتام اأ�سوات الناحبني  ،وحر�سا على
ال�ستقرار ال�سيا�سي .
اعدا الطال  يا عبد ا سال عي�س
جامعة سعا – كلية الجار السا
�سم السا – امل�سو الرابع
اائ عل املرك الأ يف م�سابقة
" كا�س الرابطة للمي"  
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(الإ�سدار الثاين)

البا اام�س
اسايا  الرابطة
تك�سف املوؤ�سرات التي يت�سمنها هذا الباب عن اإمكانيات اقت�سادية
ل ي�ستهان بها يف ال ــدول الأعـ�ـســاء بــرابـطــة جمال�ص ال�سيوخ
وال�سورى واملجال�ص املماثلة يف اإفريقيا والعامل العربي(اأ�سيكا)
حيث تبني تلك املوؤ�سرات حجم املوارد املتاحة ،والتي ت�سع بع�ص
هذه البلدان يف �سفوف متقدمة على امل�ستوى العاملي.
وتك�سف املوؤ�سرات كذلك عن تعدد وتنوع يف املوارد التي تتمتع بها
الدول الإفريقية والعربية ،وهي اإمكانيات توفر خيارات متعددة
اقت�سادية وجتــاريــة وا�ستثمارية ،ميكن اأن ت�سجع على انتقال
روؤو�ــص الأمــوال والأفــراد ،لي�ص فقط بهدف التجارة وال�ستثمار،
ولكن اأي�ساً بغر�ص ال�سياحة ،خ�سو�ساً واأن البلدان الأع�ساء متثل
وجهات �سياحية مهمة على امل�ستوى العاملي ،مبات�ستمل عليه من
تراث ثقايف غني ومتميز وفريد من نوعه ميثل اإرثـاً حل�سارات
عظيمة ،هــذا ف�س ً
ال عن وجــود مــوارد طبيعية ،ومــوائــل واأنظمة
بيئية فريدة وحمميات طبيعية عظيمة.
وميـكــن مــن خــالل اإ�سرتاتيجية اإفريقية عربية فعالة ،بـنــاء عالقة
تعاون و�سراكة اأكرب مما هي عليه اليوم ،يف املجالت القت�سادية واملالية
والتجارية ويف املجالت الإمنائية ،وتاأمني فر�ص ال�ستثمار املتبادلة
التي �ست�ساهم يف متكني الــدول املنطقتني العربية والإفــريـقـيــة ،من
بناء اقت�سادياتها بنا ًء قوياً وتعزز فر�ص هــذه القت�ساديات وقوتها
التناف�سية يف الأ�سواق الدولية.
ويعرب اخلــرباء واملهتمون ب�ساأن العالقة العربية الإفريقية،
عن اعتقادهم باأن ازدهار التجارة البينية� ،ستدفع باجتاه تعزيز
التنمية امل�ستدامة ،وتاأمني الوظائف ،وزيــادة الدخل ،وحت�سني
معي�سة ال�سكان ،و�سي�ساهم اإىل جانب املزيد من ال�ستثمارات يف
التخل�ص من الفقر.
،ول ـعــل ماميكن ان يــركــز عليه الـتـعــاون بــني الـبـلــدان العربية
والإفريقية ،هو العمل امل�سرتك يف جمالت التعدين وال�سياحه
والنفط والـغــاز وكذلك الــزراعــة والأمــن الغذائي ،باعتبارهما
اأولويتان مهمتان ،وذلك من خالل التوظيف الأمثل لالإمكانيات
املتاحة حيث ترتكز امل�ساحات الــزراعـيــة يف الـقــارة الإفريقية،
وتـتــواجــد امل ــوارد املــائـيــة الــالزمــة لــزراعــة وا�ـسـعــة ،فيما تتوفر
فوائ�ص مالية لــدى عــدد مــن ال ــدول العربية ،ممــا ي�ستوجب
الـتـكــامــل يف تــوظـيــف ه ــذه امل ـ ــوارد مــن اأج ــل ب ـلــو ه ــذا الأم ــن
الـغــذائــي ،والــذي �سيقود بــدوره اإىل تطور هائل يف النتاجية
الزراعية ،والرتقاء بو�سائل الإنتاج الزراعني وو�سائل مكافحة
الأوبئة الزراعية ،وهو ما �سيح�سن يف املح�سلة من فر�ص الدول
الإفريقية يف ت�سويق منتجاتها عاملياً وحتقيق عائدات نقدية
ت�ساهم يف حت�سني احلالة املعي�سية لل�سكان.
و�سنعر�ص من خالل هذا الباب للت�سريعات الناظمة لال�ستثمار
ولالأدوار التي تقوم بها الغرف والحتادات التجارية وال�سناعية
يف البلدان الأع�ساء:

۹٥
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(الإ�سدار الثاين)

جمهورية اأثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية

۹٦

تـعــرف اثـيــوبـيــا ر�ـسـمـيـاً بـاأ�ـســم جـمـهــوريــة اأثـيــوبـيــا الـفـيــدرالـيــة
الــدميـقــراطـيــة وهــي دول ــة تـقــع يف منطقة ال ـقــرن الأفــري ـقــي،
ويحدها من ال�سمال وال�سمال ال�سرقي دولة اأرترييا وجيبوتي
والـ�ـســومــال مــن الـ�ـســرق  ،و حتــدهــا دول ـتــي ال ـ� ـســودان وجـنــوب
ال�سودان من الغرب كما حتدها ال�سومال وكينيا من اجلنوب .
ووفقاً للتعداد ال�سكاين الذي مت اجراءة موؤخراً يف اثيوبيا فاإن
عدد �سكانها يبل 77 مليون ن�سمة وهي متثل ثاين اأكرب دولة يف
القارة الأفريقية من حيث تعداد ال�سكان وتبل م�ساحة اثيوبيا
 1،100،000كم ( 2مليون ومائة األف كيلومرت مربع ) وعا�سمتها
اأدي�ص اأبابا التي تعترب اأكرب مدينة يف البالد .
وقد عرث على ادلــة قدمية تدل على وجــود الإن�سان القدمي يف
اثيوبيا والتي هاجر منها ما ي�سمى باإن�سان ال�سابني اإىل منطقة
ال�سرق الأو�ـســط ومــاوراءهــا .وتعود جــذور اثيوبيا اإىل الألفية
الثانية قبل امليالد حيث كان نظام احلكم فيها ملكياً عرب معظم
تاريخها  .ويف اثناء القرون الأوىل من الع�سر امل�سرتك �سكلت
مملكة اك�سوم ح�سارة موحدة يف املنطقة .
وقد ا�ستمدت اثيوبيا هيبتها من املقاومة الع�سكرية التي جنحت
اأثناء وخالل مرحلة الت�سابق على القارة الأفرقية يف اآواخر القرن
التا�سع ع�سر حيث قامت عدة دول اأفريقية تباعاً بتبني الوان
العلم الأثيوبي بعد ح�سول تلك الــدول على ال�ستقالل  .وقد
كانت اثيوبيا الدولة الأفريقيه الوحيدة التي هزمت الحتالل
الأوروبــي واحتفظت ب�سيادتها كدولة م�ستقلة  ،كما كانت اأول
دولة اأفريقيا م�ستقلة حت�سل على ع�سوية كل من ع�سبة الأ
التي ت�سكلت يف القرن الع�سرين ومنظمة الأ املتحدة  .ويف عام
1974م وبالتحديد عند نهاية فرتة حكم هيال�سيال�سي �سقطت
الــدولــة يف ايــدي احلكم الع�سكري ال�سيوعي الــذي كــان يعرف
باأ�سم الدرج (  ) Dergوالذي مت ا�سقاطة عام 1991م من قبل
اجلبهة ال�سعبية الدميقراطية .
وقد مت منذ عام 1919م اأعــادة ر�سم امل�سالح الوطنية الإثيوبية
من اأجل الرتكيز على امل�ساكل والتعقيدات الداخلية �سواء كانت
�سيا�سية اأو اأقت�سادية وقد متخ�ص عن ذلك ت�سخي�ص التحديات
الرئي�سية التي تواجه اثيوبيا وبقاءها ومتثل تلك التحديات
التخلف القت�سادي والفقر الــذي تعاين منه ن�سبة كبرية من
ال�سكان وقد مت ت�سخي�ص تلك التحديات من خالل ا�سرتاتيجة
الأمن الوطني وال�سيا�سية اخلارجية والتي اقرتنت بوجود وعي
يتعلق باحلاجة اإىل تبني الدميقراطية واحلـكــم الر�سيد من
خالل ان�ساء حكومة ذات بنية دميقراطية يف جميع اإنحاء البالد
وعلى جميع امل�ستويات  .وبدون تلك الأمور فاإن اأثيوبيا لن تكون
قادرة على البقاء وكبلد قائم بذاته ،حيث �سيكون وجودها حمل
�سك .
وتعترب اثيوبيا جمتمع متعدد اللغات حيث يوجد بها حوايل
 0جمموعة عرقية  ،كما اأنها متثل ا�سل ومن�ساأ �سجرة ال

كما تعترب اثيوبيا بلد التناق�سات الطبيعية حيث يتجلى ذلك
من خالل املنطقة الغربية اخل�سبة واملرتامية ناهيك عن تعدد
اأنهارها واأدغالها  .ومتتلك اثيوبيا اأكرب عدد كبري من مواقع
الــرتاث العاملي املدرجة �سمن قائمة منظمة اليون�سكو ،حيث
تت�سدر قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد تلك املواقع .
ومتثل اثيوبيا احد الأع�ساء املوؤ�س�سني لالأ املتحدة وجمموعة
ال ـ  ، ) 24-G ( 24وحركة عدم الأنحياز وجمموعة ال ـ  77دولة ،
ومنظمة الوحدة الأفريقية حيث متثل العا�سمة اأدي�ص اأبابا مقراً
لالإحتاد الأفريقي واللجنة الأقت�سادية يف اأفريقيا ومقر هيئة
التدريب على الطريان يف اأفريقيا والقوة الأفريقية الإحتياطية
اإ�سافة اإىل الكثري من املنظمات الدولية غري احلكومية املهتمة
بال�ساأن الأفريقي .
كما توجد حــوايل  70من جبال اأفريقيا يف اأثيوبيا  ،وي�ستهر
الأثيوبيون باإمتالك مهارة فائقة يف اجلــري والـعــدو مل�سافات
طويلة ويعزي ذلك على الأرجح اإىل الأرتفاع الكبري للبلد .
وتـعــرب جـمـهــوريــة اثـيــوبـيــا عـ�ـســوة فــاعـلــة يف الحت ــاد الــربملــاين
الدويل والحتاد الربملاين العربي واأ�سيكا ولديها برملان يتاألف
من غرفتني هما ( املجل�ص الفيدرايل وجمل�ص نــواب ال�سعب
)  ،ولديها عالقات مع �سل�سلة من خمتلف الربملانات وتتمتع
اثيوبيا بفر�ص ا�ستثمارية رائعة ناهيك عن �سيا�ساتها امل�سجعة
لالإ�ستثمار والـتــي مــن �ساأنها ت�سجيع ا�سرتاتيجية الأقت�ساد
الزراعي .

الوارا السارا

ت�سمل واردات اإثيوبيا :النفط ومنتجاته والقمح وال�سكر والــذرة
واحلبوب والـفــولذ وال�سيارات وت�سمل �سادراتها :الــ ،والــرثوة
احليوانية ،والقات ،واملنتجات اجللدية ،والبذور الزيتية.
وي�سجل لقطاع الــزراعــة عــوائــد اأخــرى كتوفري ثــروة حيوانية
كبرية ت�سمح بتاأمني الحتياج املحلي من اللحوم وت�سديرها
لـلـخــارج ،حيث تعد اإثـيــوبـيــا عا�سر اأكــرب دولــة منتجة للرثوة
احليوانية على م�ستوى العامل ،ف�سال عن �سناعة اجللود واأنواع
من املن�سوجات والأغذية امل�سنعة.
ويف اإثـيــوبـيــا يــوجــد قـطــاع للتعدين ،واإن كــان ل يــزال �سغريا
جــدا ،ولديها ودائــع من الفحم ،والعقيق والأحـجــار الكرمية،
والكاولني ،وخام احلديد ،ورماد ال�سودا ،والتنتالوم ،وي�ستخرج
فيها من الذهب نحو  34طن �سنويا ،ف�سال عن عدد من املوارد
الطبيعية كالنحا�ص والبالتني والغاز الطبيعي والبوتا�ص وامللح.
وتـ�ـسـعــى احلـكــومــة الإث ـيــوب ـيــة جــاهــدة ملــواجـهــة م�سكلة النمو
ال�سكاين الــذي رفــع ن�سبة البطالة بني ال�سباب اإىل  70باملائة،
وهــي ن�سبة مهولة جتعل احلكومات املتعاقبة مطالبة بتوفري
مئات الآلف من فر�ص العمل �سنويا ،الأمــر الــذي يجعل من
اإثيوبيا اإحدى اأكرث الدول فقرا يف العامل.
واإىل ذلــك ف ـاإن الـبــالد مــا تــزال تكابد يف �سبيل التخل�ص من
تداعيات واآثــار اجلفاف الذي اأطبق على البالد ،واحلــرب التي

الرابطة  الرية الاا
خا�ستها مع اإرترييا.
وملواجهة اإ�سكالية الفقر يف ظل النفجار ال�سكاين امل�سحوب
باأزمات طبيعية كاجلفاف واأزمات اأخرى غري طبيعية كاحلرب،
فقد �سرعت احلكومة احلالية يف برنامج الإ�سالح القت�سادي،
مبــا يف ذلــك خ�سخ�سة الـ�ـســركــات املـمـلــوكــة لـلــدولــة وتر�سيد
التنظيم احلكومي ،وبداأت الإ�سالحات التي ت�ستد احلاجة اإليها
بجذب ال�ستثمار الأجنبي.
وعلى الرغم من التوجه نحو حتفيز قطاع ال�سناعة التحويلية
يف اإثيوبيا ،حيث يرتكز جانب كبري منها يف العا�سمة اأدي�ص اأبابا،
فاإن هذا القطاع ل يزال ي�سكل نحو  4من القت�ساد الكلي ،مع
الإ�سارة اإىل �سيء مما يظهره هذا القطاع من النمو والتنوع.
وب ـن ـظــرة ن ـحــو تـفــا�ـسـيــل ه ــذا ال ـق ـطــاع ال ــواع ــد ف ـ ـاإن الأغــذيــة
واملـ�ـســروبــات ت�سكل منه نحو  ،40وين�سم اإلـيـهــا املن�سوجات
واجللود.
وميثل هــذا القطاع اأحــد املـجــالت التي توفر عــددا مــن فر�ص
ال�ستثمار لراأ�ص املــال املحلي والأجنبي ،اإل اأن نظام اخلدمات
املالية ل ي�سمح بوجود البنوك الأجنبية ،ما يعني عــدم توفر
اإمكانية احل�سول على قرو�ص لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.

ال�سمار يف اأثيوبيا

تتيح البيئة الأثـيــوبـيــة يف خمتلف الأوج ــه عــددا مــن جمــالت
ال�ستثمار اأمام راأ�ص املال املحلي والأجنبي.
وقــد و�سعت احلكومة برناجما خل�سخ�سة ال�سركات اململوكة
للدولة والنقل والت�سالت ويجد راأ�ــص املــال املحلي والأجنبي
ع ــددا مــن فــر�ــص ال�ـسـتـثـمــار يف ال ـع ـقــارات وال ــزراع ــة والـبـنــاء
والت�سنيع واملـعــاجلــة والتعدين والـطــاقــة والنقل وال�سياحة.
وتن�ص ال�سيغة املعدلة لالئحة ال�ستثمارية برقم ()2002 20
على اأن امل�ستثمر الأجنبي ميكنه القيام بال�ستثمار كمالك وحيد
مع ملكية كاملة لالأ�سهم)اأي بن�سبة ملكية لالأ�سهم 100باملائة،
وتتيح له النخراط يف �سراكة مع امل�ستثمر املحلي اأو احلكومة.
ويلزم القانون الأثيوبي امل�ستثمر بتوفري عدة متطلبات ،وتتمثل
اأهمها يف اأن يكون احلد الأدنــى من راأ�ــص املــال مل�سروع ا�ستثماري
واحد  100األف دولر نقداً اأو عينا بالن�سبة لال�ستثمارات الأجنبية
اململوكة بالكامل ،و 50األف دولر كحد اأدنى لراأ�ص املال للم�سروع
الــواحــد يف جم ــالت املـحــا�ـسـبــة والـهـنــد�ـســة امل ـع ـمــاريــة ،ودرا� ـســات
املراجعة القانونية وم�سروع اخلدمات اأو خدمات رجال الأعمال
وال�ست�سارات الإدارية اأو الن�سر.
وفيما اإذا كــان امل�ستثمر الأجنبي يعتزم ال�ستثمار مــن خالل
�سراكة مع امل�ستثمرين املحليني فـاإن احلــد الأدنــى لــراأ�ــص املال
ال�ستثماري هو ( 0األف دولر نقدا اأو عينا للم�سروع) ،و(25
األف دولر نقدا) اأو عينا اإذا مت ال�ستثمار يف اأحد املجالت امل�سار
اإليها يف الفقرة ال�سابقة.
وتعد غرفة التجارة واجلمعيات القطاعية الإثيوبية ECCSA
التي هي منظمة م�ستقلة غري ربحية ،تعد م�سئولة عن القطاع
اخلا�ص لت�سجيع التجارة وتنمية القطاع اخلا�ص.

(الإ�سدار الثاين)

وتتمثل مهمة الغرفة يف ت�سجيع ال�ستثمار،والرتويج للمنتجات
الإثيوبية يف دول العامل ،وتطوير التجارة الدولية ،وبالتايل
تعزيز تنمية قطاع خا�ص ن�سط وديناميكي يف البالد باعتبارها
متثل �سكرتارية فعالة للقطاع اخلــا�ــص ،وتـقــوم اأي�سا بتمثيل
جمتمع املــال والأع ـمــال وتبني م�ساحله والــدفــاع عنه ،ومتتد
كج�سر بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.
وتعمل على تعزيز التجارة وال�ستثمار من خالل توفري خدمات
خمتلفة لأع�سائها ح�سب الطلب والدفاع عن بيئة اأعمال مواتية
وفقا لأف�سل املمار�سات الدولية.

ال�سياة يف اثيوبيا

يعد قطاع اخلدمات الر�سمية يف اأثيوبيا اأحد القطاعات التي
�سملتها اإجــراءات احلكومة بربنامج اخل�سخ�سة ،ويكاد يتاألف
هذا القطاع بكامله من ال�سياحة التي تخت�ص بتنظيمها واإدارة
�سوؤونها وزارة الثقافة وال�سياحة.
ولأثيوبيا تاريخ وح�سارة عريقة اأك�سبتها كما من املعامل الأثرية
الـتــي اأ�ـسـبـحــت قبلة وم ـهــوى لأف ـئــدة الـ�ـسـيــاح ،وتـتـنــوع مــا بني
اآثــار م�سيحية واإ�سالمية ،ومعامل وطنية تعرب بل�سان اجلمال
والعظمة عن الإن�سان الــذي كان ذات يوم هنا ثم ارحتــل وترك
اآثاره �ساهدا على ح�سارته وثقافته وفنه ومنط معي�سته.
وم ــن اأبـ ــرز هــذه امل ـعــامل الـ�ـسـيــاحـيــة ( )11كني�سة حم ـفــورة يف
ال�سخور تعود اإىل القرن الثاين ع�سر امليالدي يف بلدة لليبيال
� سمال الـبــالد .وتعد مدينة (هــرر) ذات ال�سور العظيم �سرق
البالد مفرتق طرق جتارية رئي�سية ومركز للتعليم الإ�سالمي.
وحتت�سن (جــونــدر) اأقــدم الهياكل المــرباطــوريــة ،وهــو ق�سر
المرباطور فا�سيليدا�ص العجيب ،ول تزال جبال �ساميني متثل
اخليار املف�سل لعدد من اأندر احليوانات على وجه الأر�ص .فيما
متثل(اأومو ال�سفلى) منجما لكت�سافات ما قبل التاريخ التي
كانت اأ�سا�سية يف درا�سة تطور الإن�سان .واكت�سف يف( وادي عوا�ص
ال�سفلى) واحــدة مــن حفريات اأ�ـســالف الإنـ�ـســان وهــي املعروفة
با�سم لو�سي وتعد الأكرث �سهرة يف العامل.
ومن اأ�سهر الآثــار ال�سياحية يف اأثيوبيا متثال اأ�سد اأدي�ص اأبابا،
ومتحف اأدي�ص اأبابا ،وبوابة هرر ،وكني�سة اك�سوم زيــون ،وقالع
غــونــدار ،و� ـســاللت النيل الأزرق ،وبـحــرية تــانــا ومـنـتــزة اوا�ــص
و�سوف عمر.

اململكة الأرنية الهاسمية

تـقــع املـمـلـكــة الأردنـ ـي ــة الـهــا�ـسـمـيــة اإىل الـ�ـسـمــال مــن اجلــزيــرة
العربية ،وتعد من الدميقراطيات النا�سئة يف املنطقة ،ومتار�ص
الــدميـقــراطـيــة عــرب عــدد مــن الأحـ ــزاب ال�سيا�سية ،وع ــدد من
منظمات املجتمع املدين ،يبل� سكانها ،250،000 ،يتوزعون على
م�ساحة قدرها 9،27ك ــم ،2ويعتمد اقت�سادها ب�سكل رئي�سي
على قطاع اخلدمات التجارية وال�سياحة وعلى بع�ص ال�سناعات
ال�ستخراجية كالأ�سمدة والأدوية.
ميتلك الأردن مــوارد طبيعية مهمة ،حيث توجد فيه مناجم
فو�سفات يف املنطقة اجلنوبية ،ومبا يجعل من هذه الدولة ثالث

۹۷

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

اأكرب م�سدر عاملي للفو�سفات ،بالإ�سافة اإىل البوتا�ص والأمالح
والغاز الطبيعي واحلجر الكل�سي والكربيت ،ف�سال عن ثروة
معدنية قابلة لال�ستخراج.
وي�ستهر الأردن بزراعة الزيتون والطماطم واخليار واحلم�سيات
والبطيخ واملوز والباذجنان والقمح وال�سعري والعد�ص واحلم�ص
واخلـ�ـســروات والـفــواكــه واحلـبــوب وت�سدر املنتوجات الغذائية
بالإ�سافة اإىل حما�سيل زراعية اأخرى.
وقــد اكت�سف فيها الغاز الطبيعي عــام  197م ،ويقدر اخلــرباء
اأن الأردن يحمل بــني  400 - 150مليار مــرت مكعب مــن الغاز
الطبيعي .وقد قامت �سركات اأجنبية بعمليات ا�ستك�ساف للنفط
يف الأردن ،حيث توؤكد هيئة املوارد الطبيعية ،اأن موارد البالد ل
تزال غري م�ستغلة ن�سبياً.
وي�سجل الأردن تقدما يف التغلب على الأمية ،وم�ستوى عاليا يف
جمال البنية التحتية املت�سلة بالتعليم يف خمتلف مراحله ،مع
وجود عدد كاف من اجلامعات وكليات التعليم الفني.

ال ال�سمار يف الأرن

۹۸

تـتـعــدد جم ــالت ال�ـسـتـثـمــار يف الأردن وتـتـنــوع بـتـنــوع جمــالت
احل ـي ــاة ،ومـنـهــا جم ــال ال ـن ـقــل ،والـتـعـلـيــم (رو�ـ ـس ــات الأط ـفــال
التعليم البتدائي والثانوي) ،توليد وتوزيع الطاقة ،ال�سياحة(املنتجعات ،الفنادق ،ال�سرتاحات ،وكــالت �سركات الطريان)،
الطب(امل�ست�سفيات وال ـع ـيــادات) ،الت ـ� ـســالت والتكنولوجيا
احلديثة والكمبيوتر.
لـالأردن �ستة مناطق اقت�سادية جذبت املليارات من الــدولرات،
يف كل مــن :العقبة ،املفرق ،معان ،عجلون ،البحر امليت ،اأربــد،
بالإ�سافة اإىل اأن الأردن متتلك عدداً وفرياً من املناطق ال�سناعية
الـتــي تنتج �سلعاً يف قطاعات الـغــزل والن�سيج ،وامل�ستح�سرات
الدوائية وم�ستح�سرات التجميل.ومن اأهــم حوافز ال�ستثمار
وجود قوانني ع�سرية حمفزة لال�ستثمار.
رة ار الأرن
ان�سم الأردن اإىل ع�سوية منظمة التجارة العاملية ،وتعد مركزاً
اإقليميا لتكنولوجيا املعلومات والتـ�ـســالت وال�سياحة ،واأحــد
اأكرث املواقع املرغوبة يف ال�ستثمار يف املنطقة.
تاأ�س�ص يف الأردن احتــاد غــرف التجارة الأردنـيــة �سابقاً ،وبا�سر
نـ�ـســاطــاتــه يف  19ديـ�ـسـمــرب كــانــون الأول عــام  ،1955مبوجب
قــانــون غــرف التجارة وال�سناعة الأردن ـيــة رقــم  41لعام ،1949
كممثل للقطاع اخلا�ص يف كافة املجالت القت�سادية والتجارية
واخلدمية ،وعليه تقع م�سوؤولية التعاون وامل�ساركة من خالل
احلوار مع خمتلف هيئات القطاعني العام واخلا�ص يف البالد،
ل�سيما الإدارات احلكومية وجمل�ص الأمة(الأعيان والنواب) من
اأجل حتقيق الرخاء القت�سادي وتوجيه عالقاته القت�سادية
اخلارجية �سمن مقت�سيات امل�سلحة العامة.
و�سدر يف الثاين ع�سر من حزيران عام  2003القانون املوؤقت رقم
 70لعام  2003حتت ا�سم قانون غرف التجارة حيث مت مبوجبه

تاأ�سي�ص غرفة با�سم (غرفة جتارة الأردن) لتتوىل املهام التي كان
يوؤديها (احتاد غرف التجارة الأردنية) �سابقاً ،وتت�سمن الأن�سطة
الرئي�سية لغرفة جتارة الأردن :حتقيق م�سالح جمتمع الأعمال
وتــوفــري املعلومات وال�ـسـتـ�ـســارات لالأع�ساء وتطوير التنمية
القت�سادية وتوفري الإحـ�ـســاءات القت�سادية واأو�ـســاع ال�سوق
وت�سجيع ال�ستثمارات الأجنبية وت�سهيل التجارة الدولية.

تسجيع ال�سمار

يعترب قانون ت�سجيع ال�ستثمار رقم  1وتعديالته ل�سنة  2000اإطــاراً
ت�سريعيا مالئما جلذب ال�ستثمارات الأجنبية وحتفيز ال�ستثمارات
املحلية ،فهو مناف�ص ملا ت�سمنه من مزايا وحوافز و�سمانات لقوانني
ال�ستثمار على م�ستوى الإقـلـيــم ،حيث يـقــدم الإع ـفــاءات اجلمركية
وال�سريبية للم�ساريع ال�ستثمارية �سمن قطاعات ال�سناعة ،الزراعة،
الفنادق ،امل�ست�سفيات ،النقل البحري وال�سكك احلديدية ،مدن الت�سلية
والرتويح ال�سياحي ،مراكز املوؤمترات واملعار�ص ،بالإ�سافة اإىل قطاع
خــدمــات ا�ـسـتـخــراج ونـقــل وتــوزيــع امل ـيــاه وال ـغــاز واملـ�ـسـتـقــات النفطية
بخطوط الأنابيب.

العفاا امركية

مينح الأردن اإعفاء جمركيا من الر�سوم وال�سرائب اجلمركية
للموجودات الثابتة (الآلت والأجهزة واملعدات والآليات والعدد
املخ�س�سة ل�ستخدامها ح�سرا يف امل�سروع واأثــاث ومفرو�سات
ولوازم الفنادق وامل�ست�سفيات) ،كما تعفى قطع الغيار من الر�سوم
اجلمركية على اأن ل تتجاوز قيمتها  15من قيمة املوجودات
الـثــابـتــة ال ـتــي تـلــزمـهــا ه ــذه الـقـطــع ،وك ــذا امل ــوج ــودات الثابتة
للم�سروع من الر�سوم وال�سرائب اجلمركية لغايات التو�سع اأو
التحديث اأو التجديد اإذا ما اأدى ذلك اإىل زيادة ل تقل عن 25
من الطاقة الإنتاجية للم�سروع.
ومتـنــح م�ساريع الـفـنــادق وامل�ست�سفيات اإع ـفــاءات اإ�ـســافـيــة من
الر�سوم وال�سرائب مل�سرتياتها من الأثاث واملفرو�سات واللوازم
لغايات التحديث والتجديد ،مرة كل �سبع �سنوات على الأقــل.
وتعفى من الر�سوم وال�سرائب الــزيــادة التي تطراأ على قيمة
املــوجــودات الثابتة امل�ستوردة حل�ساب امل�سروع اإذا كانت الزيادة
الناجتة عن ارتفاع اأ�سعار تلك املــوجــودات يف بلد املن�ساأ اأو عن
ارتفاع اأجور �سحنها اأو تغري يف �سعر التحويل.
اأما يف جمال الت�سهيالت ال�سريبية فت�ستو فى �سريبة دخل من
الــدخــل اخلا�سع لل�سريبة لل�سركات العاملة �سمن قطاعات:
الـتـعــديــن ،الـ�ـسـنــاعــة ،ال ـف ـنــادق ،امل�ست�سفيات ،الـنـقــل وامل ـقــاولت
الإن�سائية بن�سبة  ،15وبن�سبة  35لل�سركات �سمن قطاعي
البنوك وال�سركات املالية ،وبن�سبة  25لل�سركات الأخرى.
كما تبل� سريبة الدخل للم�ساريع الزراعية(�سفر) ،وق�سمت
اململكة اإىل ثالث مناطق تنموية(اأ ،ب ،ج) ح�سب درجة التطور
الق ـت ـ� ـســادي ،وب ـح ـيــث تـتـمـتــع امل ـ� ـســاريــع ال� ـس ـت ـث ـمــاريــة �سمن
القطاعات املن�سو�ص عليها يف قانون ت�سجيع ال�ستثمار يف اأي
مــن هــذه املـنــاطــق ب ـاإع ـفــاءات مــن �سريبتي الــدخــل واخلــدمــات
الجتماعية بن�سبها املبينة �سابقا ملــدة ع�سر �سنوات من تاريخ

الرابطة  الرية الاا
بدء العمل مل�ساريع اخلدمات اأو بدء الإنتاج الفعلي للم�ساريع
ال�سناعية ،وذلك باإعفاء امل�سروع من �سريبتي الدخل واخلدمات
الجتماعية بواقع �سنة واحدة اإذا ما جرى تو�سيعه اأو تطويره اأو
حتديثه واأدى ذلك اإىل زيادة يف الإنتاج ل تقل عن � 25سريطة
اأن ل تزيد مدة الإعفاء عن اأربع �سنوات.
اأم ــا الإعـ ـف ــاءات مــن �سريبة الــدخــل واخلــدمــات الجتماعية،
فيح�سل اأي م�سروع يقع �سمن القطاعات اأو القطاعات الفرعية
املذكورة �سابقا على اإعفاءات قدره  25اإذا كان امل�سروع باملنطقة
التنموية فئة(اأ) 50 ،اإذا كان امل�سروع باملنطقة التنموية فئة
(ب) و 75اإذا كان امل�سروع باملنطقة التنموية فئة(ج) ،وتكون
فــرتة الإع ـفــاءات بـنــا ًء على قــرار اللجنة  10ع�سر �سنوات تبداأ
من تاريخ مبا�سرة العمل يف امل�سروعات اخلدمية ،اأو من تاريخ
مبا�سرة الإنتاج بالن�سبة للم�سروعات ال�سناعية.
ومتنح اللجنة اإعفا ًء اإ�سافياً اإذا كان قد مت تو�سيع امل�سروع اأو
تطويره اأو حتديثه واأدى اإىل زيــادة طاقته الإنتاجية ،وتكون
فــرتة الإع ـفــاء الإ� ـســايف ل�سنة واحــدة عــن كــل زيــادة يف الطاقة
الإنتاجية ل تقل عن  25وملدة اأق�ساها اأربع �سنوات.
ويف �سمانات ال�ستثمار يعامل قانون ت�سجيع ال�ستثمار امل�ستثمر
غري الأردين معاملة امل�ستثمر الأردين ،حيث مينحه احلــق يف
اأن ي�ستثمر يف اململكة بالتملك اأو بامل�ساركة اأو بامل�ساهمة يف اأي
م�سروع اقت�سادي وفقا للن�سب املحددة يف نظام تنظيم ا�ستثمارات
غــريالأردن ـيــني رقــم  54ل�سنة  ،2000وبحيث يـكــون لــه حرية
التملك الكامل للم�ساريع املقامة �سمن قطاعات:ال�سناعة،
تكنولوجيا املعلومات ،الــزراعــة ،الـفـنــادق ،امل�ست�سفيات ،النقل
البحري وال�سكك احلديدية ،مدن الت�سلية والرتويح ال�سياحي،
مــراكــز امل ـوؤمتــرات واملـعــار�ــص وخــدمــات ا�ستخراج ونقل وتوزيع
املياه والغاز وامل�ستقات النفطية بخطوط الأنابيب بالإ�سافة اإىل
قطاعات اقت�سادية اأخرى عديدة.
واحلـ ـ ــد الأدن ـ ـ ـ ــى ل� ـس ـت ـث ـمــار غـ ــري الأردين يف اأي م ـ� ـســروع
50،000خـمـ�ـســون األــف ديـنــار ،با�ستثناء ال�ستثمار يف ال�سركات
امل�ساهمة العامة.
وللم�ستثمر مطلق احلق يف اإدارة م�سروعه بالأ�سلوب الذي يراه
وبالأ�سخا�ص الذين يختارهم لهذه الإدارة.
ويحق للم�ستثمر اإخ ــراج راأ�ــص املــال الأجنبي الــذي اأدخـلــه اإىل
اململكة لال�ستثمار فيها ومــا جناه من ا�ستثماره من عوائد اأو
اأربــاح وح�سيلة ت�سفية ا�ستثماره اأو بيع م�سروعه اأو ح�سته اأو
اأ�سهمه.

ال�سياة يف الأرن

ت�ستهر الأردن بال�سياحة الطبية ،حيث ياأتي النا�ص من خمتلف
الدول املجاورة ومن دول اخلليج واليمن وم�سر من اأجل العالج،
وت�سل عوائد ال�سياحة العالجية يف الأردن اإىل  700مليون دولر
اأمريكي يف العام ،ح�سب ت�سريحات البنك الدويل ،فالأردن هي
الأوىل يف املنطقة واخلام�سة على م�ستوى العامل يف هذا املجال.
وال�سياحة الطبية يف عـ مــان تتميز مبـهــارة وخــربة متميزة يف

(الإ�سدار الثاين)

جمــال اأمــرا�ــص وجــراحــة الـقـلــب وكــذلــك تطبيق الـكـثــري من
اجلــراحــات الــدقـيـقــة فيما يخ�ص الـعـيــون والـكـلــى والــرئـتــني.
منتجع كيمبن�سكي يف الأردن.
ويعترب الأردن واحداً من البلدان التي يختلط فيها ال�ست�سفاء
مــن اأمــرا�ــص اجل�سد مــع الــرتويــح عــن النف�ص .وذلــك بف�سل
نعمة كبرية اأنعم اهلل بها على الأر�ص الأردنية حيث تتوافر كل
مقومات العالج الطبيعي من مياه حــارة غنية بــالأمــالح ،اإىل
طني بــركــاين ،اإىل طق�ص معتدل وطبيعة خالبة ،الأمــر الذي
جعلها منتجعات عالجية يوؤمها الكثري من طالبي ال�ست�سفاء
مــن الأمــرا�ــص املختلفة ومــن اأهــم هــذه املنتجعات العالجية:
حمامات عفرا -ينابيع احلمة -حمامات ماعني .والعالج بالطني
املاأخوذ من البحر امليت الذي اثبت فوائده العالجية ،ف�سال عن
ق�سم العالج بالكهرباء مكمال للعالج باملياه والتمارين الطبية،
ف�سال عن خدمة العالج الفيزيائي (فيزيوثريابي).
واأهــم املتاحف يف الأردن متحف الآث ــار الأردين متحف �سرح
ال�سهيد ،مركز هيا الثقايف ،متحف الآثار-اجلامعة الأردنـيــة،
متحف الفلكلور الـثـقــايف ،متحف اآث ــار اإربـ ــد ،متحف الــرتاث
ال�سعبي الأردين ،متحف اآث ــار اأم قـيـ�ــص ،متحف امل�سكوكات
القدمية ،متحف املزار الإ�سالمي.

اململكة العربية ال�سعوية

متتد على معظم م�ساحة اجلزيرة العربية ،وتطل على البحر
الأح ـمــر مــن جهة ال ـغــرب ،واخلـلـيــج الـعــربــي مــن جهة ال�سرق،
وترتبع على عر�ص الطاقة النفطية ،حيث متتلك اأكرب احتياطي
نفطي يف العامل مبعدل  25،من الحتياطي العاملي ،وتعد
اأكرب منتج وم�سدر للبرتول عامليا.
وي�سكل قطاعا النفط والغاز نحو  75من اإيراداتها ،وبن�سبة
 45من النا املحلي الإجمايل ،فيما متثل عدة قطاعات اأخرى
الن�سبة املتبقية ،واأهمها الزراعة.
�ـسـهــد اقـتـ�ـســاد املـمـلـكــة خ ــالل ال ـقــرون املــا�ـسـيــة حت ــو ًل كـبــرياً
لي�سبح اق ـت ـ� ـســاداً حــديـثــا ي ـقــوده ق ـطــاع الـ�ـسـنــاعــة الـبــرتولـيــة
والـبــرتوكـيـمـيــاويــة ،ويــزدهــر الـقـطــاع الــزراعــي وميـتــد قطاعه
التجاري وامل�سريف بقوة وثبات.
وانفتحت اململكة على القت�ساد العاملي ،واأ�سدرت نظام ال�ستثمار
الأجنبي (1421 1 15ه) ،الذي يعد من اأبرز الأحداث املتعلقة
بــالـ�ـسـئــون القـتـ�ـســاديــة يف اململكة كـمــا اأن ـ� ـس ـاأت الهيئة العامة
لال�ستثمار ،لتقفز -بح�سب تقرير �سهولة ممار�سة الأعـمــال
ال�سادر عن البنك الدويل -من املركز ال ــ 7:عام  2005م ،اإىل
املركز ال ــ 13:من بني 11دولة.
ويتمثل اأبرز ما ت�سمنته الإجراءات الرامية اإىل ا�ستقطاب راأ�ص
املــال الأجنبي يف تخفي�ص ال�سرائب املفرو�سة على امل�ستثمر
الأجنبي واإق ــرار مـبــداأ ترحيل اخل�سائر ل�سنوات مقبلة بــدون
حتديد مدة معينة ،واإتاحة الفر�سة اأمام امل�ستثمرين الأجانب
للح�سول على القرو�ص املقدمة من �سندوق التنمية ال�سناعية،
واإعطاء حرية التملك الكامل للن�ساط ال�ستثماري مبا يف ذلك

۹۹

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

العقارات الالزمة ملزاولة الن�ساط ،ف�س ً
ال عن عــدم اإجــازة نزع
ملكية امل�سروع اإل للمنفعة العامة وبتعوي�ص عادل ،وح�سر مدة
احل�سول على ترخي�ص لال�ستثمار يف �سهر واحد ،ورفع ال�سفافية
يف اإعطاء املعلومات التي يحتاجها امل�ستثمر عن املناخ ال�سعودي،
ومنح امل�ستثمر حق كفالة نف�سه وموظفيه على من�سئاته اخلا�سة
و�سمانه احل�سول على املعاملة الوطنية.
ومتثل هذه الإجراءات جزءا من عملية متكاملة بل– مبوجبها-
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر بنهاية 2009م  552مليار دولر .وبل
اإجمايل زيــادة ال�ستثمارات الأجنبية وامل�سرتكة  1،12مليار
ريال بنهاية 2009م قافزاً من  279مليار ريال عام  2005م.

وت�سكل اأ�سعة ال�سم�ص التي ت�سقط عموديا على اأجزاء كثرية من
اململكة وخــالل اأ�سهر طويلة من ال�سنة مــوردا �سياحيا طبيعيا
لل�سياح الذين يتدفقون اإىل اململكة من دول اأوروبا وغريها.
وتعد مدينة جدة املطلة على البحر الأحمر و�سقيقتها الأح�ساء
املطلة مــن الناحية الأخــرى على اخلليج العربي اأهــم مق�سد
لطالبي ال�سياحة البحرية والريا�سة املائية.
و تـعـنــى الهيئة الـعــامــة لل�سياحة والآثـ ــار بال�سناعة ال�سياحية
وتقدمي اخلدمات املطلوبة لل�سياح .واأن�ساأت اململكة ع�سرات املتاحف
التي توليها اهتماما كبريا كاملتحف الوطني ،ومتحف احلرمني
الـ�ـســريـفــني ،ومـتـحــف حـ�ـســن املـ�ـسـمــك ،وم ـتــاحــف اأخـ ــرى حتمل
اأ�سماء املدن كمتحف مكة املكرمة ،جدة ،الدمام ،الأح�ساء،اجلوف،
الطائف ،تبوك ،حائل ،جنران ،النما�ص ،جازان.
اأمــا اأهــم املــواقــع الأثــريــة فهي الــدرعـيــة ،ق�سر امل�سمك ،ق�سر
املــربــع ،ق�سر �ـســربا ،ق�سر ال�سقاف ،ق�سر خــزام ،بيت ن�سيف،
ق�سر الإمارة بنجران ،قلعة اأعريف� ،سوق املجل�ص الرتاثي ،جبل
ال�سعريي ،قرية اأم الأجرا�ص.

السارا الوارا

ترتكز اأكرث من ن�سف امل�ساحة املزروعة  57يف املنطقة الو�سطى
باإمارتي الريا�ص والق�سيم ،تليها املنطقة اجلنوبية الغربية 19
يف اإمارات جازان وع�سري وجنران والباحة ،ثم املنطقة ال�سمالية
 13يف اإم ــارات حــائــل وتـبــوك واجل ــوف وت ـتــوزع بــاقــي امل�ساحة
املزروعة  11على املنطقتني الغربية وال�سرقية على الرتتيب.
وبلغت ال�سادرات من ال�سلع الغذائية كالقمح والتمور والبي�ص
وحلوم الدواجن والألبان وبع�ص اخل�سراوات ما يقارب مليوين
طن يف عام 1990 ،م.
وتتعدد عنا�سر الرثوة احليوانية يف البالد حيث قدرت اأعداد كل
من ال�ساأن  7،مليون راأ�ص واملاعز نحو  4،4مليون راأ�ص والإبل
 422األــف راأ�ــص والأبقار نحو  204األــف راأ�ــص .وتاأ�س�ست �سناعة
ن�سطة ل�سيد الأ�سماك وبلغت كميات ال�سيد املحلي نحو 49،920
طن ،مت ت�سدير ما يقرب من ن�سفها اإىل اخلارج يف عام  1994م.

رس ال�سمار يف ال�سعوية

ت ـقــدم املـمـلـكــة فــر�ـســا ا�ـسـتـثـمــاريــة بقيمة  300مـلـيــار دولر يف
ال ـطــاقــة و 100م ـل ـيــار دولر يف ال ـن ـقــل و 100م ـل ـيــار دولر يف
ال�سناعات القائمة على املعرفة .وتتنوع املجالت املتاحة ما بني
ال�ستثمار يف املدن القت�سادية ،والطاقة ،وتكنولوجيا املعلومات
والت�سالت ،والنقل واخلدمات اللوج�ستية ،وال�سحة ،وعلوم
احلياة ،والتعليم ،وال�سياحة.
يت�سدر النفط قائمة �سادرات اململكة العربية ال�سعودية التي
ت�سدر –اأي�سا -منتجات البال�ستك والبرتوكيماويات وبع�ص
املواد الغذائية واملعادن العادية ،والورق وم�سنوعاتها وت�ستورد
باملقابل الآلت والأج ـهــزة وامل ـعــدات الكهربائية وبع�ص املــواد
الغذائية ومعدات النقل والأقم�سة والأخ�ساب واملعادن العادية.
ا�سقطا راأ�س املا الأجبي
تاأ�س�ص يف اململكة العربية ال�سعودية جمل�ص الغرف التجارية
ال�سناعية ال�سعودية يف مار�ص  190م ،متخذا من العا�سمة
الريا�ص مقرا ر�سميا ،ليكون معنيا بامل�سالح امل�سرتكة للغرف
التجارية ال�سناعية باململكة ،ويقوم بتمثيلها على امل�ستويني
املحلي واخلارجي ،كما يعمل على تنمية دور القطاع اخلا�ص يف
القت�ساد الوطني.
وينظ م هــذا املجل�ص اإىل �سائر الإج ــراءات امل�سار اإليها اآنـفــا يف
املـجــال الت�سريعي والإداري والـتــي اتخذتها اململكة يف �سبيل
ت�سهيل ال�ستثمار اأمــام راأ�ــص املــال املحلي والأجـنـبــي ،وتوفري
ال�سمانات حلقوقه ،ف�سال عن اأن هذا املجل�ص ي�ساهم يف �سياغة
النظم وال�سيا�سات ذات العالقة بقطاع الأعمال ،ويعنى بر�سد
ومتابعة وحتليل املـتـغــريات املتعلقة بالقت�ساد داخــل اململكة
وخارجها ،وغري ذلك مما ي�سب يف تطوير البيئة ال�ستثمارية.

ال�سياة يف ال�سعوية
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حتت�سن اململكة العربية ال�سعودية اأهــم املقد�سات الإ�سالمية،
متمثلة يف امل�سجد احلــرام مبكة املـكــرمــة ،وامل�سجد النبوي يف
املــديـنــة امل ـنــورة ،وهـمــا املعلمان ال ـلــذان ل تنقطع عنهما وفــود
امل�سلمني املتدفقة من اأنحاء العامل لأداء منا�سك احلج والعمرة،
فيما ميكن ت�سميته -مــن حيث م ــردوده املــايل والقـتـ�ـســادي-
�سياحة دينية.

املوجا الراعية

جمهورية الابون

تقع يف غــرب وو�ـســط اأفريقيا يحدها خليج غينيا اإىل الغرب
وغينيا ال�ستوائية اإىل ال�سمال الغربي والكامريون اإىل ال�سمال
وجـمـهــوريــة الـكــونـغــو نـحــو الـ�ـســرق واجل ـنــوب .تبل م�ساحتها
 270،000كم  2تقريباً ويقدر عدد �سكانها ب  1،500،000ن�سمة،
يتوزعون على  52جمموعة عرقية.
تت�سكل خــارطــة الـغــابــون مــن ت�سعة اأقــالـيــم ،وعا�سمتها واأكــرب
مدنها هــي ليربفيل يــزرع فيها الـكــاكــاو والــ وال�سكر وزيــت
النخيل واملـطــاط .ول تختلف الغابون عــن دول اإفريقيا بقلة
ال�سكان و�سغر امل�ساحة فـقــط ،بــل –اأي�سا -مب�ساهمة قطاع
الزراعة يف الدخل القومي حيث ي�سكل قطاع الزراعة اأقل من 
 10من الدخل القومي ،الأمر الذي يرتتب عليه ا�سترياد كميات
كبرية من املواد الغذائية من دول جماورة مثل الكامريون.
ويقابل ذلك اأن الغابون متتلك ثــروة حيوانية كبرية ،وخا�سة

الرابطة  الرية الاا
املوا�سي التي تربى يف مــزارع خا�سة .كما متتلك ثــروة �سمكية
ت�ساهم يف منــو القـتـ�ـســاد الــوط ـنــي ،وت ـقــدر الكمية الـتــي يتم
�سيدها ب  32األف طن �سنويا ،وميكن زيادة كمية ال�سيد البحري
لتلبية احتياجات اأفريقيا الو�سطى والـبـلــدان غــري ال�ساحلية
كما هو احلال مع ت�ساد .ومع ذلك فاإن ال�سناعات ال�سمكية ما
زالــت متوا�سعة ولي�ست م�ستغلة بال�سكل املطلوب وحتتاج اإىل
ا�ستثمارات خا�سة.
وت�سنع جمهورية الـغــابــون الأغــذيــة واملـ�ـســروبــات واملن�سوجات
وتـنـتــج اخلـ�ـســب والأ� ـس ـم ـنــت ،وي ـجــري فـيـهــا ا�ـسـتـخــراج النفط
وتكريره ،وكــذا املغني�سيوم واليورانيوم والذهب والكيماويات.
ومن اأهم عنا�سر الــرثوة املعدنية فيها املاغن�سيوم والفو�سفات
واليورانيوم والذهب والأخ�ساب واحلديد.
ورغم ذلك :يلعب النفط اجلزء الأكرب يف اقت�ساد الغابون وميثل
ما مقداره  0 من النا القومي و 0 من �سادرات البالد.
وتعد الغابون رابع اأكرب منتج للنفط اخلام يف جنوب ال�سحراء
الإفريقية وحتتل املرتبة  37على م�ستوى العامل ،اإل اأن هناك
تراجعا ملحوظا يف اإنتاج النفط يف البالد منذ العام  199م.
وت�سعى ال�سلطات يف الغابون للبحث عن و�سيلة للتعوي�ص عن
انخفا�ص اإنتاج النفط من خــالل حتفيز الإنـتــاج يف القطاعات
الأخرى والتحول اإىل الإنتاج ال�سناعي للموارد املعدنية الأخرى
الوفرية يف البالد.
ويواجه �سناع ال�سيا�سة يف الغابون حتديا كبريا يف هذا امل�سمار
�سعيا لإيجاد بدائل اقت�سادية للنفط لتحفيز النمو القت�سادي
يف ال ـبــالد حـتــى يـجـنـبــوا بـلــدهــم الــدخــول يف مــرحـلــة الــركــود
القت�سادي املحتمل يف حال ن�سوب النفط قبل اكت�ساف حقول
جديدة وقبل اأن ت�سبح القطاعات البديلة قادرة على ردم الهوة
التي �سيخلفها ن�سوب النفط.
وهناك خمزون طبيعي ي�ساعد ال�سا�سة و�سناع القرار يف الغابون
على توفري هذه البدائل وتنميتها ،مثل :ا�ستغالل الغابات التي
تغطي  5 من الأرا� ــص ي الزراعية والتي حتتل ما مقداره
 125مليون هكتار ،وا�ستغالل الأخـ�ـســاب (مــن  4340000اإىل
 5000000لــوح �ـسـنــويــا) ،وميـكــن حتقيق مــزيــد مــن الأربـ ــاح اإذا
ما اتخذت التدابري الــالزمــة من اأجــل التنوع يف ت�سنيع وبيع
املـنـتـجــات اخل�سبية مـثــل اأر� ـس ـيــات امل ـنــازل وم�ستلزمات املـنــزل
اخل�سبي وت�سويقها يف اأ�سواق اأفريقية ودولية ،واإنتاج الأثاث بدل
من الكتفاء بت�سدير الأخ�ساب.

الأم الائي

ت�ستورد الغابون اأكرث من  5 من املنتجات الغذائية ،وهي ن�سبة
مهولة متثل حتديا اآخر اأمام �سناع ال�سيا�سة يف الغابون ،حيث
يتطلب الأمــر جهودا م�سنية من اأجل حتقيق الأمــن الغذائي.
ومع ذلك فاإن عملية النمو القت�سادي وتنوع جمالت القت�ساد
تتمحور يف م�ساكل القوى العاملة املــاهــرة واملنخف�سة نتيجة
لرتفاع تكاليف العمالة يف البالد.
وحتــاول ال�سلطات ال�سيا�سية يف الغابون التفاو�ص مع هيئات

(الإ�سدار الثاين)

الـتـمــويــل الــدولـيــة (�ـسـنــدوق الـنـقــد ال ــدويل والـبـنــك ال ــدويل)
للح�سول على موارد مالية اإ�سافية.لكن هذه املوؤ�س�سات ت�سرتط
على احلكومة اتخاذ تدابري اقت�سادية لتح�سل على التمويالت
املطلوبة ،ولـهــذا ال�سبب تـقــوم احلكومة بت�سجيع ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص بقوة ،وخا�سة ال�ستثمارات الأجنبية.

مايا الابون للما�سة الساية

تقوم غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة واملناجم بتعزيز التنمية
القت�سادية يف القطاع اخلا�ص ،وامل�ساهمة ب�سكل كبري يف حت�سني
مناخ الأعمال وحتفيز النمو القت�سادي العام.
وتوفر الغرفة امل�ساعدة التقنية واخلدمات ال�ست�سارية والدعم
لل�سركات عند تنفيذ اأن�سطتها املختلفة .واأن�ساأت الغرفة قاعدة
بيانات حتوي معلومات حول الفاعلني القت�ساديني والفر�ص
التجارية وال�ستثمارية املتاحة ،ف�سال عن اخلدمات ال�ست�سارية.
وتنظم اأي�سا ور�ــص عمل تدريبية لبناء قــدرات رجــال الأعمال.
ويف �سياق الإج ــراءات التي توؤهل للمناف�سة القت�سادية ،فقد
انظمت الغابون اإىل جتمع الــ(�سيماك) الذي هو جتمع اقت�سادي
اإقليمي ،ومتثل �سوقا لـ ــ 30مليون م�ستهلك.
واأجـ ــرت اجل ـهــات الت�سريعية يف ال ـغــابــون حتــديـثــات يف قــانــون
الأعمال التجارية تتواءم مع معايري منظمة موائمة القوانني يف
اأفريقيا ،OHADA .وتفخر الغابون بامتالكها �سبكة ات�سالت
قوية ،وقد مت عمل دليل لال�ستثمار يهدف لتنظيم العالقات مع
امل�ستثمرين و�سمان ال�سفافية وامل�ساءلة.
وبــاجتــاه القطاع امل�سريف اخلــا�ــص ،فـاإنــه يتمتع بالن�ساط ،اأمــا
بالن�سبة للنظام ال�سريبي فهو حمفز لل�سركات والأفراد .وهناك
اآمــال كبرية تعلق على ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي الذي
ت�سهده الغابون يف الوقت الراهن والذي يعد الأف�سل قيا�سا مبا
كان عليه يف ال�سابق ،واأن ينعك�ص على التنمية الداخلية وتدفق
الراأ�ص مال اخلارجي القادم لال�ستثمار.

رس ال�سمار يف الابون

تتعدد فر�ص ال�ستثمار املتاحة يف الـغــابــون لت�سمل الــزراعــة-
والـغــابــات وال�سياحة وال�سناعة وال ــرثوة احليوانيةواملنتجات
الغذائية واخلدمات.
ويلزم القانون جميع الأ�سخا�ص اأو الكيانات الذين يرغبون يف
القيام باأعمال جتارية يف الغابون احل�سول –اأول -على املوافقة
املبدئية من وزارة التجارة،وعندئذ تطلب منهم وزارة التجارة
نـبــذة عــن الـنـ�ـســاط ال ـت ـجــاري ،وام ـتــالك كــرت تعريفي وخـتــم،
و�ست ن�سخ من النظام الداخلي لل�سركة ،ون�سخا من حما�سر
اجتماعات جمل�ص اإدارة ال�سركة والتي عرب فيها املجل�ص عن
قراره باإن�ساء ال�سركة اأو فرعا لها يف الغابون ،وكذا اإرفاق ر�سائل
باملوافقة على مزاولة الن�ساط التجاري.
وباجتاه ال�سركات التجارية وهي الأكرث �سيوعا يف املجتمع الغابوين،
وبــالــذات ال�سركات ذات امل�سوؤولية امل ـحــدودة ،فيجب اأن يكون لدى
كل �سركة �سبعة م�ساهمني على الأقــل ،اإ�سافة اإىل الرئي�ص واملدير
التنفيذي وجمل�ص اإدارة ال�سركة .ول يتطلب قانون ال�ستثمار اأن

۱۰۱
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(الإ�سدار الثاين)

يكون رئي�ص ال�سركة �سخ�سا ،فقد يكون جمل�ص اإدارة.
ومــن اأج ــل الت�سجيل لــدى وزارة ال�ـسـتـثـمــار ميـكــن لل�سركات
الأجـنـبـيــة افـتـتــاح فــرع يف الـغــابــون ملــدة ت�سل اإىل �سنتني دون
ت�سجيل لدى ال�سلطة املخت�سة.

السارا الوارا

اأهـ ــم مــا ت ـ� ـســدره ج ـم ـهــوريــة ال ـغــابــون هــو اخل ـ� ـســب واملـنـغـنـيــز
واليورانيوم والنفط ،ويجري ت�سدير هذه املــواد اإىل ال�سركاء
القت�ساديني (الوليات املتحدة واليابان وال�سني).
فيما تتمثل اأهــم ال ــواردات بــاملــواد الكيميائية واملــواد الغذائية
وامل�ستقات النفطية واملعدات .واأهــم �سركائها الوليات املتحدة
وفرن�سا وهولندا.

ال�سياة يف الابون

۱۰۲

الإن�سان الغابوين وثقافته وموروثه الثقايف الغني هو اأحد اأهم
مــا ميكن اأن يجد ال�سائح فيه متعة الط ــالع واملـعــرفــة ،حيث
متتاز املجموعات العرقية التي يكون منها املجتمع الغابوين
بتعدد وتنوع املــوروث الثقايف اخلا�ص ،كتقاليد بع�ص القبائل
فيما يتعلق بالزواج واملهور ،وارتباط ولدة التوائم بالأ�ساطري.
وتعدد الزوجات نظام م�سرتك بني بع�ص املجموعات العرقية،
وكــذا ثقافة الكثري من الأطفال يف بع�ص القبائل ،مثل قبيلة
فان التي تعترب اأن (ال عقم) لعنة.
وت�ستهر هــذه القبيلة بالقناع التقليدي الــذي يعد جــزءا من
موروثها الثقايف ،وتتعدد اأغــرا�ــص ارتــدائــه اإذ ترتديه للزينة
والتعبري عــن البهجة اأو احل ــداد وعـنــد اأداء بع�ص الرق�سات
التقليدية .وهناك قناع الحتفالت يف بحرية ايزانغا الذي يتم
ارتدائه عند الرق�ص التقليدي لدى العديد من القبائل.
ويـعــد املطبخ الـغــابــوين املـتـنــوع بــامل ـاأكــولت اأحــد مـ�ـســادر املتعة
لل�سائح الذي يتعرف على اأكالت مميزة كطبق ال�سمك املدخن
بال�سوكالتة املحلية ،وطبق نيمبويه العائلي ،و�سربة الفول
ال�سوداين ،وطبق البطاطا الهندية،و�سربة العظام ،وطبق �سلطة
اخليار ،وجميعها تقدم م�سحوبة ببع�ص املقبالت من البطاط
والطماطم والقلقا�ص وكرات املوز.
وميـكــن لل�سائح اأن ي ــزور مـعــامل �سياحية متنوعة كاحلديقة
الوطنية (لوبيه) ،و�ساحل دوني�ص اخلــالب ،وه�سبة باتيكيه،
وغريها من املعامل ال�سياحية.
ويح�سل ال�سائح على رحالت على قوارب نهرية ،وجولت �سياحية
عـلــى ظـهــر ال ـقــارب عــرب ب ـحــريات اجل ـنــوب ول�ـسـيـمــا بـحــريات:
ايفاروا ،انناجنويه ،نوغومو ،زيليه ،اوغومويه وجزيرة اأوينانو.
حيث يغادر القارب يف ال�سباح الباكر ويبحر يف بحرية اأوغويه
وغريها ليتمكن الــزائــر من روؤيــة التنوع الكبري يف احليوانات
وال ـط ـيــور ،ومـنـهــا فــر�ــص الـنـهــر والـبـجــع وفـ�ـســائــل متنوعة من
القرود وغريها من احليوانات والطيور الربية.
ماط� سياية
وهـنــاك العديد مــن املناطق ال�سياحية يف الـغــابــون كاحلديقة

الوطنية يف بونغارا ،والتي ت�سمل احلديقة الوطنية يف ال�سفة
الي�سرى مل�سب بحرية كومو وجزءا من �ساحل املحيط الأطل�سي،
وحتتوي احلديقة على اأكرب م�ساحة مغطاة باأ�سجار املنغروف،
وكــذا غــابــات وح�سائ�ص ال�سافانا .ويف اأطــراف احلديقة يوجد
موقع بحثي لدرا�سة ال�سالحف البحرية ،وميكن متابعة مراحل
التع�سي�ص والفق�ص لبي�ص ال�سالحف.
ومن هذه املناطق منتجع بوانت دوين ،الذي ي�سل ال�سائح اإليه
عرب القوراب .ومن اأكرث املناطق روعة قرية اإيكواتا ال�سياحية
قبالة املحيط الأطل�سي يف خليج مدينة نغومبيه على �سفاف
املياه الزرقاء ال�سافية.
وميثل ال�ساط الرملي املقابل للقرية الإطــار الرئي�سي الذي
متــار�ــص فـيـهــا نـ�ـســاطــات تــرفـيـهـيــة خمـتـلـفــة كــركــوب الأم ـ ــواج،
الريا�سات املائية وال�سيد بالقو�ص وركــوب القوارب ال�سراعية
وال�سيد بــالـ�ـسـنــارة ،وغــريهــا كالتنزه يف الـغــابــات ،خا�سة واأن
الـغــابــون تتميز مبناخ ا�ستوائي متاأثر بالتيارات الـقــادمــة من
املحيط الأطل�سي لت�سل درجــات احلــرارة ( 25درجــة مئوية يف
املتو�سط) خالل الأربعة الف�سول على مدار العام.

بية �سياية ية

تـقــوم احلـكــومــة الغابونية -يف اإط ــار اجلـهــود لتنويع القت�ساد
يف البلد -بتطوير قطاع ال�سياحة ،فهناك فنادق جمهزة وفقا
للمعايري الدولية يف ليفربيل وبورت جنتيل وما�سوكو وفران�سفيل.
وهناك مرافق �سياحية تن�ساأ يف اأنحاء البالد ،وخ�سو�سا على طول
ال�ساحل ويف بلدات قريبة من احلدائق الوطنية.

اململكة املربية

تـقــع اململكة املـغــربـيــة يف اجل ــزء الـ�ـسـمــايل الـغــربــي مــن الـقــارة
الإفريقية ،ويقطنها  2940273مليون ن�سمة ح�سب اإح�ساء
2004م مــن بينهم  51435اأجـنـبـيــا اأغـلـبـهــم مــن الفرن�سيني
والإ�ـسـبــان ،وي�ستقرون غالبا يف طنجة ،ومتتد خارطتها على
م�ساحة تقدر ب  00،000كم.2
وتعد املغرب من الــدول النامية التي تنتهج �سيا�سة القت�ساد
احلر ،وقد قامت احلكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل
احلر مع عدة دول كالوليات املتحدة والحتاد الأوروبي وتركيا
وم�سر والأردن وتون�ص والإمارات العربية املتحدة ،مما يوؤهلها
جللب ا�ستثمارات مبـلـيــارات الـ ــدولرات ،وي�ساعدها على ذلك
موقعها ال�سرتاتيجي.
وي قدر النا القومي العام يف املغرب بحوايل  13مليار دولر
اأمريكي –ح�سب تقارير  200م ،اأي مبعدل  2000دولر للفرد.
اأما النا القومي الإجمايل ف يقدر بحوايل  12مليار دولر ،اأي
مبعدل  5،249دولر للفرد.
طا الراعة
تـقــدر املـ�ـســاحــة الـ�ـســاحلــة لـلــزراعــة يف امل ـغــرب ب ـحــوايل 95،000
كيلومرت مــربــع وفـقــا لإحـ�ـســاء عــام  ،2003اأمــا اأهــم املحا�سيل
الزراعية فهي احلبوب ل�سيما القمح وال�سعري والذرة والعد�ص
والـفــا�ـســولـيــا واحلـمـ�ـسـيــات .كـمــا تـعــد زراع ــة اأ�ـسـجــار الـفــواكــه،

الرابطة  الرية الاا
اأ�سجار الزيتون ن�ساطا هاما ،حيث يعترب املغرب ثــاين م�سدر
للحم�سيات يف العامل و�سابع منتج لزيت الزيتون.
و يعترب املغرب من اأكــرب املنتجني لالأ�سماك يف العامل اإذ ينتج
حوايل  593،9طن �سنويا ويف العام  2004بلغت قيمة �سادراته
من الأ�سماك  700،3،24يورو.

طا ادما

حتتل ال�سياحة الريادة يف قطاع اخلدمات ،حيث درت على البالد
ما قدره  59مليار درهم ( 1مليار دولر) �سنة  2007وزار البالد
 7،407،17مليون �سائح مع ارتفاع يقدر بحوايل  13باملقارنة
مع ال�سنة ال�سابقة ،اأي ما يقدر بحوايل  1،93،03ليلة.

طا الساعة

ي�ساهم القطاع ال�سناعي بحوايل  2من النا الوطني
العام ،ويعرف القطاع منوا ملحوظا خ�سو�سا مع التوقيع
ع ـلــى جم ـمــوعــة مــن الت ـفــاق ـيــات ال ـتــي وق ـع ـهــا امل ـغــرب مع
العديد من ال�سركات العاملية ،وتعترب ال�سناعات املغربية
متطورة اإىل حد ما ومتنوعة بحيث توجد �سناعات غذائية
وكيميائية ،وتعد املغرب ثاين دولة �سناعية يف اأفريقيا بعد
جنوب اأفريقيا وتغطي �سناعة الأدوي ــة  90من الطلب
الداخلي ،و ت�سدر اأي�سا اإىل العديد من الــدول الأفريقية
والأوروبـيــة ،ويعترب املغرب من اأول امل�سدرين للن�سيج اإىل
الحتاد الأوروبي ،واأخريا بداأ املغرب يف ت�سنيع ال�سيارات.

ال�سمار يف املر

اإىل جانب الإعفاءات ال�سريبية املخولة يف اإطار القانون العام،
تن�ص القوانني التنظيمية املغربية على امتيازات ذات طبيعة
مالية وجبائية وجمركية متنح للم�ستثمرين يف اإطار اتفاقيات
ربم مع الدولة مع مراعاة ا�ستيفاء املعايري
اأو عقود ا�ستثمار ت 
املطلوبةويتعلق الأمر مبا يلي:
• م�ساهمة الدولة يف بع�ص النفقات املرتبطة بال�ستثمار:
�سندوق اإنعا�ص ال�ستثمارات.
• م�ساهمة الــدولــة يف بع�ص النفقات لتنمية ال�ستثمار يف
قطاعات �سناعية حمــددة وتطوير التكنولوجيات احلديثة:
�سندوق احل�سن الثاين للتنمية القت�سادية والجتماعية.
• الإعفاء من الر�سوم اجلمركية مبقت�سى املادة  17من قانون املالية رقم 12-9م.
• الإعفاء من ال�سريبة على القيمة امل�سافة عند ال�سترياد يف
اإطار املادة  22°-123ب من املدونة العامة لل�سرائب.

وا مرية ل�سمار

تتعدد فر�ص ال�ستثمار يف اململكة املغربية يف كثري من املجالت،
اإل اأن هناك عددا من املجالت حتتل الأولوية ال�سناعة ال�سياحة
الطاقة ال�سم�سية الــزراعــة طاقة الــريــاح �سيد الأ�ـسـمــاك يوفر
ال ـقــانــون املـغــربــي مــزايــا �سريبية ومــالـيــة وجـمــركـيــة ممنوحة
للم�ستثمرين مبوجب اتفاقات ا�ستثمارية تربم مع الدولة �سريطة
اأن تخ�سع للمعايري املطلوبة ،ف�سال عن الإعـفــاءات ال�سريبية
املمنوحة مبوجب القانون .وتتمثل املعايري املطلوبة يف:

(الإ�سدار الثاين)

 م�ساهمة الدولة يف نفقات معينة تتعلق بال�ستثمار من خالل�سناديق ت�سجيع ال�ستثمار.
 م�ساهمة الــدولــة يف نـفـقــات معينة لت�سجيع ال�ـسـتـثـمــار يفقطاعات �سناعية حمددة ،وتطوير التكنولوجيات املعا�سرة من
خالل �سندوق احل�سن الثاين للتنمية القت�سادية والجتماعية.
 الإعفاء من الر�سوم اجلمركية مبوجب قانون املالية .9 12 الإعـفــاء من �سريبة القيمة امل�سافة على ال ــواردات مبوجبقانون ال�سريبة العامة.

اا ر الجار الساعة

يخت�ص(الحتاد املغربي لـغــرف الـتـجــارة وال�سناعة) بتقدمي
املعلومات وامل�ساعدة لل�سركات املغربية يف جمال التجارة الدولية.
واإ�سدار الوثائق الإدارية مثل �سهادات املن�ساأ وبطاقات الع�سوية
بالحتاد املغربي لغرف التجارة وال�سناعة.
ويــرتـبــط الحت ــاد بــالـغــرف التجارية الأجنبية الـتــي ميكن اأن
تقدم امل�ساعدة للم�سدرين املغاربة خــالل رحالتهم التجارية
وتزويدهم باملعلومات املفيدة.

السارا الوارا

مــن اأه ــم � ـســادرات امل ـغــرب :الـفــو�ـسـفــات ،واحلــديــد ،والـ�ـسـلــب،
والأدوية ،والأ�سماك.ومن اأهم الواردات :النفط ،وال�سلع امل�سنعة،
واملنتجات الزراعية ،واملالب�ص اجلاهزة ،والآلت واملعدات.

ال�سياة يف املر

تخت�ص وزارة ال�سياحة وال�سناعات التقليدية بقطاع ال�سياحة
ومــا يــرتـبــط بــه .وي ـعــد ق ـطــاع الـ�ـسـيــاحــة اأح ــد اأه ــم الـقـطــاعــات
املوؤثرة يف القت�ساد املغربي ،حيث ميتاز املغرب ببيئة �سيا�سية
واجتماعية هادئة وم�ستقرة توفر الظروف املثلى لال�ستفادة من
املناطق واملعامل والآثار ال�سياحية التي يتدفق ال�سياح مل�ساهدتها
والطالع عليها.
ويف املغرب كثري من هذه املعامل ،منها :ق�سبة الوادية� ،سومعة
ح�سان ،بــاب بوجلود يف مدينة فا�ص ،حدائق املـنــارة ،بــاب اأغنو
مبراك�ص ،باب املن�سور لعلج ،جامع الكتبية� ،ساللت اأوزود باأزل،
جامع الفنا ،اأ�سوار مدينة تارودانت.

امهورية اليمية

تقع جنوب اجلزيرة العربية يف اجلنوب الغربي من قارة اآ�سيا،
وتطل على اثنني من اأهم املمرات املائية العاملية ،هما خليج عدن
وباب املندب يف البحر الأحمر .تبل م�ساحة اليمن  550،000كم2
ف�سال عن عدد من ال�سواط التي تتوزع على امتداد �ساحل يبل
طوله 200كم ،ومتتلك نحو  250من اجلزر تقريبا ذات املواقع
الإ�سرتاتيجية ،منها :اأرخبيل �سقطرى بني خليج عدن واملحيط
الهندي واأرخبيل حني�ص يف البحر الأحمر وبرمي (ميون) على
م�سيق باب املندب .يبل عدد �سكانها  23154000ن�سمة -ح�سب
التعداد ال�سكاين لعام 2004م.
مت�سي احلكومة –بدعم من الأ املتحدة واأ�ـســدقــاء اليمن
واملانحني الدوليني -يف اأربعة اجتاهات لإيجاد واإنعا�ص موارد
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الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

بديلة للنفط واأكرث ا�ستدامة ،وهي :الزراعة ،والرثوة ال�سمكية،
وال�سياحة ،وال�سناعة.

السارا الوارا

ميثل النفط ال�سلعة الأوىل يف � ـســادرات الـيـمــن ،حيث ي�سكل
 92منها 250000 ،األف برميل يوميا ،وكان اإجمايل الإنتاج
عام 2002م  440000األف برميل يومياً ،وحتتل اليمن املرتبة
 33من بني  20يف العامل يف احتياطي الغاز الطبيعي ،وتقدر
احتياطيات البالد ب ـ ـ  475مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي.
وت�سم قائمة ال ـ� ـســادرات :النفط اخل ــام ،وال ـغــاز ،وال�سمك،
والــ ،فيما متثل ال�سلع الغذائية والآلت والأدوات واملــواد
الكيماوية اأهم الــواردات ويبل اإجمايل �سادراتها �سنويا نحو
 ،2بليون دولر ،مقابل  9،27مليون دولر هو اإجمايل
واردات ـهــا التي يتمثل اأهمها النفط اخلــام والــ والأ�سماك
املجففة واململحة ،والغاز الطبيعي امل�سال.
الراعة
متتاز ت�ساري�ص اليمن بالتنوع الذي يتيح لها اإنتاجا زراعياً
متعدداً ،وتعتمد على املياه اجلوفية ومياه الأمـطــار واملياه
اجلوفية تتخلل خارطتها عدد من الأودية الزراعية.
واأه ــم مــا ي ــزرع فـيـهــا :الــدخــن وال ــذرة والـقـمــح واملــاجنــو واملــوز
والباباي والبطيخ وحم�سيات(الربتقال والليمون) ،والكمرثى
وال ـت ـفــاح واخل ــوخ وال ـع ـنــب ،ول ت ــزال اجل ـهــود الــر�ـسـمـيــة وغــري
الر�سمية عاجزة عن مواجهة �سجرة القات التي ت�ستهلك حملياً
ول توفر للبلد اأي عائد ،وت�ستاأثر –حتى الآن -بنحو  50من
امل�ساحة ال�ساحلة الزارعة.

السريعا ال�سمارية

۱۰٤

تخ�سع ال�ستثمارات يف اليمن لقانون ال�ستثمار ال�سادر عام
2002م الذي هدف اإىل ت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي يف ال�سناعة
والزراعة و�سيد الأ�سماك وال�سياحة ،وغريها.
ويح�سل امل�ستثمر الأجنبي –بح�سب هذا القانون -على رخ�سة
ا�ستثمار من اجلهة املخت�سة خالل فرتة اأق�ساها 15يوما من
تاريخ ا�ستالم ملف امل�سروع ال�ستثماري.
ومتنح القوانني اليمنية للم�ستمر حق امل�ساواة يف املعاملة من قبل
الدولة مع امل�ستثمر املحلي ،ومت كنه من ا�ستئجار اأو �سراء الأرا�سي
اأو املباين يف اإطار تنفيذ م�سروعه ،وتعفي اأرباح امل�ساريع ال�ستثمارية
من ال�سرائب ل ـ ـ � 7سنوات ،وتعفي ر�سوم الت�سهيالت لـ �5سنوات .كما
تعفي الواردات من ال�سلع مل�ساريع تربية املا�سية و�سيد الأ�سماك من
الر�سوم اجلمركية وال�سرائب ،ومتنح اإعفاء للواردات من معدات
امل�ساريع الأخرى بن�سبة  50من الر�سوم اجلمركية وال�سرائب.
ول تفر�ص اأي قيود على حتويل راأ�ص املال والأرباح اإىل اخلارج
اأو على �سرف العمالت .ومواكبة للتطورات القت�سادية وزيادة
دور القطاع اخلا�ص يف التنمية وجت�سيداً لل�سيا�سة القت�سادية
اجلــديــدة الهادفة اإىل توطيد ال�سراكة مــع القطاع اخلا�ص
وت�سجيعه على النمو والتطور �سدر القرار اجلمهوري رقم
 2ل�سنة 2003م ب�ساأن الغرف التجارية ال�سناعية واحتادها

العام الذي �ساهم يف تاأ�سي�ص  21غرفة يف اأنحاء اجلمهورية.

رس ال�سمار

يجد الــراغــب يف ال�ستثمار باليمن الـعــديــد مــن الـفــر�ــص ،ويف
مقدمتها فر�سة ال�ستثمار يف الإنتاج الزراعي الذي تتوفر عمالته
بتكاليف منخف�سة ،واأ�ـســواقــه املحلية احلـيــويــة ،ف�سال عــن اأن
الرتبة واملناخ يتيحان اإنتاج املحا�سيل النقدية .كما ي�سهد قطاع
النقل تطورا كبريا يف املطارات واملوان والبنية التحتية للطرق.
ميثل قطاع ال�سياحة اأحد فر�ص ال�ستثمار الواعدة يف اليمن،
وي�سجل هــذا الـقـطــاع منــوا مـتـ�ـســارعـاً مـنــذ  1990م ،با�ستثناء
النـخـفــا�ــص خــالل ال ـفــرتة  - 2012-2011ال ــذي ط ــراأ جــراء
الأحداث التي �سهدتها البالد يف تلك الفرتة.
وتـقــدر اإ�سقاطات ملنظمة ال�سياحة العاملية ل ـالأ املتحدة بـاأن
ال�سياحة �ست�ستمر يف النمو مبتو�سط � 10سنوياً حتى 2020م
عـلــى الأق ــل مـقــابــل منــو يف بقية دول الـ�ـســرق الأو� ـســط ل يزيد
عن  .7ويت�سور جمل�ص ال�سياحة وال�سفر الــدويل اأن اقت�ساد
ال�سياحة وال�سفر �سينعك�ص اإيجابياً على التوظيف والواردات وربح
ال�سادرات من خالل الزوار الأجانب اإىل  14بحلول .2019

ال�سياة يف اليم

تعد اليمن دولــة متتلك مقومات �سياحية واعــده من حيث ما
متلكه يف املجال ال�سياحي اإل اأن مردود ال�سياحة ليزال �سئيال
جدا قيا�سا مبا يتوفر فيها تبعا لعوامل واأ�سباب عديدة.
املنطقة
بني مطر –�سنعاء
احليمة الداخلية–�سنعاء
احليمة اخلارجية–�سنعاء

ا�سم اجلبل
جبل النبي �سعيب
جبل بني اأحمد
جبل العوي
جبل العر
جبل بدج

الرتفاع عن �سطح البحر
 3م
 2400م
 2400م
2240م
200م

واأتاح قدم هذه الدولة التي تعاقبت عليها عدة ح�سارات تاريخية
كثريا وفرت من املعامل الأثرية التي تتوزع على مدنها ال�ساحلية
واجلبلية وال�سحراوية ،وفيها عدد من املدن التاريخية القدمية
املـحـتـفـظــة مبـعـمــارهــا ال ـقــدمي وق ـ� ـســورهــا امل ـب ـهــرة ،مـثــل تــرمي
بح�سرموت ،و�سنعاء القدمية يف العا�سمة،ف�سال عن القالع
امل�سيدة –منذ مئات الأعــوام -على اأعــايل اجلبال .واإىل املعامل
الأثــريــة متـتــاز اليمن بتنوع ت�ساري�سها ومناخها ،مــا يجعلها
منطقة ا�ـسـتـقـطــاب لـلـ�ـسـيــاح عـلــى ام ـتــداد ال ـعــام .ومت ـثــل املــدن
ال�ساحلية التي اأبــرزهــا عــدن واأبــني واحلــديــدة منطقة �سياحة
بـحــريــة يق�سدها الـ ــزوار لأ�ـسـكــال الــريــا�ـســة املــائـيــة ،ومــن اأهــم
مقا�سد ال�سياح يف عدن كورني�ص �سرية ،و�ساط حقات ،وال�ساحل
الذهبي ،وجزيرة العمال ،والربيقة ،وغريها ،ف�سال عن جزيرة
� ـس ـق ـطــرى،وجــزيــرة ع ــزع ــزي .وت ـعــد حمــاف ـظــة ت ـعــز الـعــا�ـسـمــة
الثقافية لليمن مبا ت�سهد من حركة ثقافية وعلمية طول العام
وتوجد بها العديد من املوؤ�س�سات الثقافية ،ف�سال عما ت�ستهر به
املحافظات الأخرى من معامل اأثرية متعددة .وكما يتدفق ال�سياح
اإىل اليمن طلبا للنزهة واملتعة فاإنهم يق�سدونها –اأي�سا -لطلب

الرابطة  الرية الاا
العالج الطبيعي يف حماماتها الطبيعية ب�سنعاء القدمية ،وحمام
بالد الرو�ص ،وحمامات دمت ،وحمام علي ،وغريها.

جمهورية جو اأريقيا

تقع جمهورية جنوب اإفريقيا يف اجلـنــوب الغربي مــن القارة
الإفريقية ،ومتتد على م�ساحة تبل 47100 كم  ،2وي�سكنها
 49مليون ن�سمة .وتعد اأحــد املقا�سد ال�سهرية لل�سياح ،وجزء
كبري من عائداتها ياأتي من ال�سياحة .وت�سنف جمهورية جنوب
اإفريقيا باأنها دولــة زراعـيــة بامتياز ،اإذ تعد مــن اأكــرب منتجي
الـعــامل جلــذور الهندباء واجلــريــب فــروت ،والــذرة اخل�سراء،
والــذرة ال�سفراء ،وزيت بذور اخلــروع والكمرثى وال�سيزال
وحما�سيل الألياف وغريها.
وا�ستنادا اإىل حقيقة مفادها اأن جمهورية جنوب اأفريقيا ل
ميكنها اأن تتناف�ص مــع القـتـ�ـســاديــات يف الـ�ـســرق الأقـ�ـســى يف
جمــال الت�سنيع ،ول ميكن العتماد على الــرثوة املعدنية اإىل
الأبـ ــد ،فـقــد عـمــدت احلـكــومــة اإىل ت�سجيع رج ــال الأع ـمــال يف
جمال التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات وغريها من
جمالت التكنولوجيا احلديثة ،وتاأ�س�ست �سركات اأخرى رائدة،
لت�سكل هــذه التطورات خطوات على طريق حتويل القت�ساد
ليغدو اأكرث اعتمادا على التكنولوجيا املتقدمة.

الئة ال�سمارية

تخطط احلـكــومــة لت�سهيل الـقـيــام بـاأعـمــال جتــاريــة يف جنوب
اأفريقيا من خالل اإن�ساء حمطة وطنية واحــدة للح�سول على
املــواف ـقــات ،وتب�سيط الإج ـ ــراءات الـبــريوقــراطـيــة املطلوبة من
ال�سركات ال�ستثمارية ال�سغرية اإىل جانب اإدخــال اإ�سالحات
يف قــوانــني الـتـمـكــني الق ـت ـ� ـســادي لـلـمــواطـنــني ال ـ� ـســود.ولــدى
جنوب اإفريقيا نظام مناف�سة متطور ومنظم على اأ�سا�ص اأف�سل
املمار�سات واملقايي�ص الدولية.
وي�ستند نظامها القت�سادي يف الغالب على مبادئ ال�سوق احلرة.
ووفقا لقانون املناف�سة ل�سنة  199فقد مت اإدخال اإ�سالحات يف
ت�سريعات املناف�سة ،ومنح �سالحيات كبرية للهيئات املناف�سة على
غرار الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة والنماذج الكندية.
ولدى جنوب اإفريقيا نظام �سرائب متطور ومنظم على اأ�سا�ص
اأف�سل املمار�سات الدولية ،ويتم حتديد النظام ال�سريبي من
قبل وزارة اخلزانة الوطنية وتدار من قبل م�سلحة الإيرادات يف
جنوب اأفريقيا ،وذلك وفقا للنقاط الأ�سا�سية التالية:
اأهم ال�سادرات واأهم الواردات الذهب واملا�ص والبالتني ومعادن
اأخـ ــرى واملـ ـع ــادن والآلت واملـ ـع ــدات ،وال ـك ـي ـمــاويــات واملـنـتـجــات
البرتولية والأدوات العلمية واملواد الغذائية.
 اأرب ــاح الأع ـمــال ال�ستثمارية خا�سع لل�سريبة اإذا مت اإن�ساءم�ساريع ا�ستثمارية يف جنوب اأفريقيا.
 الــدخــل ال ـنــا عــن اخلــدمــات خــا�ـســع لـلـ�ـســريـبــة اإذا اأدي ــتاخلدمات.
 -يـجــب تـقــدمي عــائــدات �سريبة دخــل الأع ـمــال ال�سنوية اإىل

(الإ�سدار الثاين)

م�سلحة الإيرادات.
 حتدد ال�سركات التجارية نهاية ال�سنة املالية لها من كل عام.– بالن�سبة لالأفراد متتد ال�سنة ال�سريبية من  1مار�ص اإىل  2فرباير.
 يتم دفع �سريبتني موؤقتتني ا�ستنادا اإىل تقديرات الإيــراداتال�سنوية خالل كل �سنة مالية ،بحيث يتم دفع ال�سريبة الأوىل
خالل �ستة اأ�سهر ،بينما يتم دفع الثانية يف نهاية ال�سنة املالية.

السارا

تعد جمهورية جنوب اإفريقيا بلدا رائــدا على امل�ستوى العاملي
يف العديد من مناطق الت�سنيع املتخ�س�سة ،فهي تنتج وت�سدر
الذهب اأكــرث من اأي دولــة اأخــرى اإىل جانب اأنها ت�سدر كميات
كـبــرية مــن الـفـحــم ،وتت�سدر قائمة ال ــدول يف جمــال معاجلة
املعادن والفولذ املقاوم لل�سداأ.

ال ال�سمار

هناك العديد من املجالت ال�ستثمارية يف جنوب اإفريقيا ،مثل
الزراعة وال�سياحة وتنمية الرثوة احليوانية ،والبناء ،و�سناعة
اخلدمات التي ت�سهد منوا �سريعا يف الوقت الراهن.
الغرفة التجارية وال�سناعية:
تتاألف غرفة جنوب اإفريقيا لالأعمال التجارية من  50غرفة
ع�سوا ،وما يقرب من  20000ع�سوا من املوؤ�س�س�سات املتو�سطة
وال�سغرية وامل�ساريع الكبرية على امتداد البالد.
ومتثل هذه الغرفة �سريان حياة لرجال الأعمال .ويف حني اأن
لدى ال�سركات الكربى ع�سوية مبا�سرة يف الغرفة ،فاإن ال�سركات
ال�سغرية واملتو�سطة تتمتع بع�سوية الغرفة من خــالل اأكرث
من  150غرفة اإقليمية وحملية اإىل جانب  15من اجلمعيات
الوطنية.

ال�سياة يف جو اريقيا

جنوب اأفريقيا ا�ست�سافت كاأ�ص العامل  ،2010وتزخر مبجموعه
كبرية من الأن�سطة التي تر�سي جميع ال�سائحني من الباحثني
عن املغامرة اإىل حمبي ال�سرتخاء .التزحلق على الرمال من
الأن�سطة املحببة يف جنوب اإفريقيا ،لقد منــت هــذه الريا�سة
وزادت �سعبيتها جداً خالل ال�سنوات الخرية.
وبالن�سبة للباحثني عــن الإثـ ــارة هـنــاك الـتــزلــج عـلــى الــرمــال
والغو�ص داخل الأقفا�ص مع التما�سيح يف مزرعة كاجنو للحياة
الربية خــارج اأود�ـســوورن .اأي�ساً ،ميكنكم ممار�سة قفز البنجي
من اأعلى ج�سر بلوكران�ص على طريق جراند والذي يعترب اأعلى
مكان لقفز البنجي ،او ميكنكم ممار�سة تزلج الهواء يف مدينة
دي اأرى اومدينة كورمان .بالن�سبة لهوؤلء الذين ل يف�سلون
الإثــارة ال�سديدة ،هناك الكثري من رحــالت ال�سفاري ومالج
احليوانات حيث ميكنكم م�ساهدة احليوانات الربية من خلف
الزجاج او الأ�ـســوار .اإذا كنتم ترغبون يف امل�ساركة بخليط من
الن�سطة فيمكنكم زيارة طريق جاردن ،وهو طريق �ساحلي طويل
ياأخذكم بــني مالعب اجلــولــف والـغــابــات القدمية وجمتمعات
الفنانني املنعزلة ومــراكــز الت�سوق ومــراكــز النحت واملتنزهات

۱۰٥

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

اجلبلية الهادئة وال�سواط واأماكن ال�سرتخاء للمتقاعدين.
ميكن ملحبي ال�سجار زيارة اأكرب �سجرة بابوا يف العامل وتوجد يف
مدينة �سن لند ،واي�ساً التوقف يف حانة �سجرة البابوا ال�سهرية
لتناول ال�سراب املوجود بالفعل داخل �سجرة البابوا الكبرية.
تـعــرف جـنــوب اأفريقيا بانها املـكــان الــذي ميكنك اأن جتــد فيه
ال�سم�ص ورحــالت ال�سفاري ولـفــرتة طويلة مــن الــزمــن تعترب
جـنــوب افريقيا وجـهــة مف�سلة لل�سائحني العالجيني وذلــك
لقربها من القارة الوروبـيــة وبالرغم من اأن تكاليف القامة
لي�ست رخي�سة مقارنة بدول اأخرى ولكنها مازالت اقل  50من
الوليات املتحدة .ياأتي ال�سائحني كل عام اإىل هنا لال�ستفادة من
املن�ساآت الطبية املجهزة على اأعلى م�ستوى والطبيعة الهادئة
والمــاكــن املتنوعة للتمتع بالنقاهة والأطـبــاء البارعني ،حيث
يحمل العديد منهم ال�سهادات الدولية ولي�ست فقط ال�سهادات
املعتمدة من جنوب افريقيا .يجدر الإ�سارة اإن اأول عملية زراعة
قلب قد مت اإجرائها يف كيب تاون يف  197والذي و�سع الدولة
على خارطة مقا�سد ال�سياحة العالجية يف العامل.

لة طر

تبل م�ساحتها  11521كم  ،2وهناك متاثل بني قلة امل�ساحة
وقلة ال�سكان.
وانعك�ص امتالكها ثروة طبيعية غنية على ن�سبة العمالة التي
تكاد ت�سل اإىل ن�سبة ال�سكان.
وتنتج قطر  733األف برميل يوميا من النفط ح�سب اإح�سائية
2010م .ولديها خمزون هائل من الغاز امل�سال.
قـطــر هــي ثــالــث اأك ــرب مـ�ـســدر لـلـغــاز الطبيعي بــالـعــامل وتبل
احتياطيات الغاز يف قطر نحو  14من احتياطي الغاز الطبيعي
املكت�سف يف العامل كم اإن اإنتاج الغاز الطبيعي يف قطر قد ارتفع
بن�سبة  179اأي  5مليار قدم مكعب حيث يعترب هذا اأعلى
مـعــدل تو�سع يف منطقة الـ�ـســرق الأو� ـســط .وي�ساهم حقل غاز
ال�سمال مبعظم الإنتاج القطري للغاز ،وقد اكت�سف احلقل يف
عام  ،1971وميثل  20من احتياطي الغاز العاملي ،مما يجعله
اأكــرب حقل للغاز احل ـ ر يف ال ـعــامل .وقـطــر حتتل حاليا املرتبة
الثالثة عامليا من حيث الحتياطي املوؤكد من الغاز الطبيعي بعد
رو�سيا واإيران.
يبل النا الإجمايل لدوله قطر  1،730،002اأي قرابة ملياري
دولر ،وينمو النا الإجمايل بن�سبة  ،20يف حني ي�سل ن�سيب
الفرد من الإنتاج الإجمايل  102،700بالدولر الأمريكي.

ال ال�سمار

۱۰٦

ت�سمل جمالت ال�ستثمار التي تخ�سع ل�سروط ال�ستثمار املبينة
يف قانون ال�ستثمار لعام 2000م ما يلي:
ا�ستغالل املوارد املائية املتاحة ،وتربية الأ�سماك. اإنتاج املحا�سيل املحلية اخلا�سة بال�ستهالك املحلي والت�سدير.تطوير الرثوة احليوانية.-التنمية الب�سرية اجلامعات -كليات التعليم الفني.

 و�سائل النقل الربي ،واجلوي ،والبحري.تطوير التعليم رو�سات الأطفال -التعليم البتدائي.التعليم الثانوي.توليد الطاقة وتوزيعها. جمالت ال�سياحة بناء منتجعات  -الفنادق –ال�سرتاحات.وكالت �سركات الطريان.امل�ست�سفيات والعيادات.حدد قانون ال�ستثمار رقم  13ل�سنة 2000م �سروط لال�ستثمار
الأجنبي.
وفيما يخ�ص املجالت التي يتم فيها ا�ستيعاب ال�ستثمار الأجنبي
بن�سبة  100فـهــي الـ�ـسـنــاعــة وال ــزراع ــة والـ�ـسـيــاحــة والتعليم
والـ�ـسـحــة وا�ـسـتـغــالل امل ــوارد الطبيعية اأو الـطــاقــة والتعدين
وخدمات الأعمال ال�ست�سارية وخدمات الأعمال الفنية وتقنية
املعلومات واخلدمات الثقافية واخلدمات الريا�سية واخلدمات
الرتفيهية.
وا�ستبعد ال�ستثمار الأجنبي يف الــوكــالت التجارية و�سركات
التاأمني والبنوك.
واأمــا جمــالت ال�ستثمار امل�سرتك ففي كل املـجــالت ،والن�سبة
املئوية لل�سركاء الأجانب واملحليني يف امل�ساريع ال�ستثمارية
امل�سرتكة  49وما دون لالأجنبي و 51وما فوق للمحلي.

وا ال�سمار

متـتـلــك دولـ ــة ق ـطــر جم ـمــوعــة مـتـكــامـلــة مــن م ـقــومــات جــذب
ال�ستثمار الأجنبي ،ومن اأبرز هذه املقومات التي:
 ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي. تــوفــر جـمـلــة مــن عــوامــل الإن ـت ــاج ال ـتــي ت ـقــدم مــزايــا ن�سبيةلل�سناعات ذات ال�ستهالك الكبري للطاقة حيث يتوفر لدى
قطر اأكرب حقل منفرد للغاز غري امل�ساحب يف العامل ،مما ميثل
ثقال اقت�ساديا للدولة.
 املوقع اجلغرايف على مركز منطقة اخلليج ،والتكوين اجلغرايفللدولة ك�سبه جزيرة ممتدة عرب مياه اخلليج  -وجــود منافذ
بحرية و�سواحل ممتدة عرب مياه اخلليج ،الأمر الذي يزيد من
فر�سها لأن ت�سبح مركزا جيدا للقيام بالأعمال ال�ستثمارية.
 تتبع �سيا�سة القت�ساد احلر وتقوم ب�سن القوانني والت�سريعاتامل�سجعة ،وتقوم بتحديثها لإر�ساء ودعم هذا التوجه القت�سادي
املفتوح على كافة دول العامل ولي�ست هناك اأية اأعباء جمركية
اأو قيود على القيام بالأعمال اأو اإجــراء املعامالت والتحويالت
املالية اإىل اخلارج.
 ت�سمح قطر با�سترياد العمالة الالزمة لت�سغيل امل�سروعات مناأي من دول العامل.
 متتلك بنيه حتتية قوية ومتوفرة يف كافة املجالت.ويرخ�ص قانون ال�ستثمار الأجنبي لــوزارة القت�ساد والتجارة

الرابطة  الرية الاا
اأن ت�سمح للم�ستثمرين الأجانب بال�ستثمار يف جميع قطاعات
القت�ساد الوطني ب�سرط :اأن يكون لديهم �سريك قطري اأو اأكرث
ل تقل م�ساهمتهم عن  51من راأ�ص املال ،واأن تكون ال�سركة قد
اأ�س�ست على وجه �سحيح ،وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية.
و يجوز بقرار من الوزير ال�سماح للم�ستثمرين الأجانب بتجاوز
ن�سبة م�ساهماتهم من  49وحتى   100من راأ�ص املال للم�سروع
يف جمــالت الــزراعــة وال�سناعة وال�سحة والتعليم وال�سياحة
وتنمية وا�ستغالل املوارد الطبيعية اأو الطاقة والتعدين �سريطة
اأن تتما�سى مــع خطة التنمية يف الــدولــة واأن يــراعــى تف�سيل
املـ�ـســروعــات الـتــي ت�ستخدم منتجات وخــامــات حملية ت�ساعد
على زيادة القيمة امل�سافة ،وامل�سروعات التي حتقق ال�ستغالل
الأمثل للمواد اخلام املتاحة حمليا ،وال�سناعات الت�سديرية اأو
التي تقدم منتجا جــديــدا ،اأو ت�ستخدم تقنية حديثة ،وكذلك
امل�سروعات التي تعمل على توطني ال�سناعات امل�سرتكة  49وما
دون لالأجنبي و 51وما فوق للمحلي.
اأمــا بالن�سبة للقطاع امل�سريف فيجوز تاأ�سي�ص بنك بـقــرار من
جمل�ص الوزراء ويحق لالأجانب متلك العقارات يف اأماكن معينة
فقط من الدولة.

السارا  الوارا

اأه ــم � ـســادرات قـطــر هــي :ال ـغــاز الطبيعي امل ـ� ـســال ،وال ـبــرتول،
ومـنـتـجــات الأ� ـس ـمــدة ،وت ـ� ـس ـتــورد :احلــديــد والـ�ـسـلــب والآلت،
ومعدات النقل ،والأغذية ،واملواد الكيميائية.

رة ار طر

اأن�سئت غرفة جتارة و�سناعة قطر يف عام  193م ،وظلت تعمل
كاإحدى الإدارات احلكومية حتى �سدور القانون رقم 111990م
الذي منح الغرفة ا�ستقالليتها عن احلكومة واأ�سبحت موؤ�س�سة
ذات نفع عام.
وظلت ع�سوية جمل�ص الإدارة متنح بالتعيني مبوجب مر�سوم
اأمريي حتى �سدر يف 199م قانون جعل اختيار اأع�ساء جمل�ص
الإدارة عن طريق النتخاب املبا�سر.
ويف اإبــريــل 199م �سهدت دولــة قطر اأول جتــربــة دميقراطية
حقيقية متثلت يف انـتـخــاب اأعـ�ـســاء جمل�ص اإدارة الـغــرفــة 17
ع�سوا.
ويتحدد دورهــا مــن خــالل الأه ــداف التي حــددهــا القانون يف:
تنظيم املـ�ـســالــح الـتـجــاريــة والـ�ـسـنــاعـيــة والــزراع ـيــة .ومتثيل
القطاع اخلا�ص القطري والدفاع عنه .وترقية ودعم الفعاليات
القت�سادية والإنتاجية.

ال�سياة يف طر

تخت�ص الهيئة العامة لل�سياحة بدعم القطاع ال�سياحي يف قطر
التي متلك حالياً مراكز خم�س�سة للمعار�ص تبل م�ساحتها
نحو  9كم  ،2ما يجعل من قطر وجهة بارزة لالأعمال واملوؤمترات
الدولية ،وهي الفعاليات التي �ستجذب اإليها املزيد من الزوار.
وت�ست�سيف الــدوحــة عــدداً كـبــرياً مــن امل ـوؤمتــرات الدبلوما�سية

(الإ�سدار الثاين)

والثقافية البارزة واملوؤثرة عاملياً.
ويتب نى املواطنون القطريون اأفكاراً جديدة ويرحبون بالزوار
ك�سيوف كــرام واأ�ـســدقــاء اأع ــزاء .وقطر متثل ج�سر عبور بني
التقاليد العريقة
وتتلخ�ص اأهم املناطق واملعامل ال�سياحية القطرية يف:
 منتجع �ساط� سيلني  55كم من العا�سمة الــدوحــة .ويقدماملنتجع خيارات وا�سعة من الغرف وال�ساليهات والفلل.

جمهورية نيجيا الاية

تقع يف غــرب اأفريقيا ،ومتثل اأكــرب دولــة يف اأفريقيا من حيث
عدد ال�سكان ،الذين ي�سل اإىل  154مليون ن�سمة ،وتبل م�ساحتها
 9237كــم .2ولها حــدود مع كل من بنني يف الـغــرب ،ودولتي
ت�ساد والكامريون يف ال�سرق ،والنيجر يف ال�سمال وخليج غينيا يف
اجلنوب ،عا�سمتها اأبوجا ،والتي اأن�سئت عام1991
جتمع نيجرييا بني ثروتي املاء والنفط ،ليمثل لها املاء عمادا
لالإنتاج الزراعي الذي يتفرع يف فرعني رئي�سني:
الأول :ي�سمل اإنتاج املحا�سيل الغذائية التي ت�سمل الأرز واليام
والك�سافا والفواكه واخل�سروات كاملاجنو والباباية والأنانا�ص
واملوز والفلفل والطماطم.
الثاين :وي�سمل اإنتاج املحا�سيل ال�سناعية التي ت�سمل املطاط
وزيت النخيل ونواة النخيل.
وباملقابل ميثل النفط عمادا لالقت�ساد واملعي�سة ،وج�سر �سداقة
مــع الــوليــات املـتـحــدة الأمــريـكـيــة ،حيث تعد نيجرييا خام�ص
اأكرب م�سدر للنفط اإىل الوليات املتحدة ،وهي �سريك الوليات
املتحدة التجاري الأكرب يف جنوب ال�سحراء الكربى يف اإفريقيا،
ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل امل�ستوى العايل لــواردات النفط
من نيجرييا ،والتي تقدر بـ  من واردات الوليات املتحدة من
النفط .اأي ما يقرب من ن�سف اإنتاج نيجرييا من النفط يومياً.
ويف 2010م �سجلت قيمة الـتـجــارة فيها اأك ــرث مــن  34مليار
دولر ،بــزيــادة  51عــن 2009م ،جــراء النـتـعــا�ــص يف الأ�ـسـعــار
الدولية للنفط اخلام حينها .وفاقت واردات الوليات املتحدة
مــن نيجرييا عــام  2010مبل 30 مليار دولر ،ومعظمها من
النفط اخلام .ف�سال عن اأن قائمة واردات الوليات املتحدة من
نيجرييا من الكاكاو والبوك�سيت والأملـنـيــوم والتب وال�سموع
واملطاط واحلبوب بلغت نحو  73مليون دولر خالل العام ذاته.

ال ال�سمار

تـتــوفــر يف نيجرييا بيئة �سيا�سية تتمتع بــال�ـسـتـقــرار ،الأمــر
الــذي ميثل واحــدا من اأهــم العوامل املحفزة جلــذب راأ�ــص املال
القادم لال�ستثمار .وخلقت احلكومة مناخا مالئما للم�ساريع
التجارية وال�سناعية،وتعمل على ت�سهيل الإج ــراءات الإداريــة
والبريوقراطية اإىل حد كبري،كما و�سعت ال�سيا�سات والربامج
التي ت�سمن اقت�ساد ال�سوق احلر ،واتخذت جملة من التدابري
لتحرير نظم مراقبة اأ�سعار ال�سرف ل�سمان حرية تدفق التمويل
الدويل وت�سهد البالد حركة غري مقيدة لراأ�ص املال ال�ستثماري.

۱۰۷

الرابطة  الرية الاا

۱۰۸

(الإ�سدار الثاين)

قــدمــت احلـكــومــة حــوافــز لالأ�ستثمار املـحـلــي والأج ـن ـبــي ،وهــي
احلوافز التي تت�سمن �سريبة دخــل ال�سركات ،وقــد مت تعديل
قــانــون �سريبة الــدخــل املخف�ص اخلــا�ــص بال�سركات مــن اأجــل
ت�سجيع امل�ستثمرين احلــالـيــني واملحتملني ورج ــال الأع ـمــال.
ويبل املعدل احلايل ل�سريبة دخل ال�سركات يف جميع القطاعات
با�ستثناء النفط -ما ن�سبته 30تعد نيجرييا واحدة من اأ�سرع اأ�سواق الت�سالت منوا يف العامل،
وتعمل فيها كربى �سركات الت�سالت العاملية .واجتهت احلكومة
موؤخرا لتو�سيع هذه البنية التحتية والت�سالت الف�سائية.
ولــدى نيجرييا درجــة عالية مــن الـتـطــور يف قـطــاع اخلــدمــات
املالية مع مزيج من بنوك حملية ودولية و�سركات اإدارة الأ�سول
و�ـســركــات ال�سم�سرة و�ـســركــات الـتـاأمــني والــو�ـسـطــاء و�سناديق
الأ�سهم اخلا�سة والبنوك ال�ستثمارية.
اأه ــم ال ـ� ـســادرات الـنـفــط اخل ــام ،وال ـغ ــازات الـبــرتولـيــة امل�سالة،
والنفط اخلام ،والغازات البرتولية امل�سالة ،والوقود ،واملنتجات
البرتولية الأخــرى ،والغاز الطبيعي والنفط ،وحبوب الكاكاو،
واملـطــاط الطبيعي ،وال�سم ،والأع ــالف ،واحلـبــوب الغذائية،
والتب ،وال�سمع ،والزيوت غري الغذائية واملك�سرات.
اأهم الواردات القمح ،و�سيارات نقل الركاب ،واملنتجات البرتولية
الأخرى،ومعدات حقول النفط ،وال�ساحنات واحلافالت واملركبات
ذات الأغرا�ص اخلا�سة ،واآلت احلفر ،والآلت ال�سناعية ،ومواد
التجميل ،واملعدات واملحركات ال�سناعية.
كما لديها جمموعة وا�سعة من املوارد املعدنية غري امل�ستغلة التي
ت�سمل الغاز الطبيعي والفحم والبوك�سيت والذهب والق�سدير
وخام احلديد واحلجر اجلريي والنيوبيوم والر�سا�ص والزنك،
ولديها ودائــع �سخمة من هذه املــوارد الطبيعية اإل اأن �سناعة
التعدين فيها ل تزال يف مهدها.
وت ـعــد راب ـطــة غ ــرف ال ـت ـجــارة والـ�ـسـنــاعــة وامل ـنــاجــم والــزراعــة
النيجريية  NACCIMAمظلة غــرف الـتـجــارة وال�سناعة
يف امل ــدن والــوليــات وال ـغــرف الثنائية يف جـمـهــوريــة نيجرييا
الحتادية.
وتقوم الغرفة بتمثيل امل�ستثمرين لدى احلكومة والدفاع عنها
وتبني ق�ساياهم وم�ساحلهم وتزويد امل�ستثمر املحتمل باأحدث
املعلومات املتعلقة بنطاق وا�ـســع مــن الفر�ص ال�ستثمارية يف
البلد.
حتفل الطبيعة النيجريية بالعديد من املناطق اخلالبة واملثرية
للده�سة وال�سياحية بامتياز .حيث تقع الينابيع احلــارة والتي
ت�سمى ويكي وكذلك منتزه حممية يانكاري حول نهر جاجي،
وميتد هذا املنتزه على اأكرث من  2كيلو مرت مربع مك�سو باأ�سجار
ال�سافانا التي تعي�ص فيها الفيلة وال�سعادين والتما�سيح وفر�ص
النهر واجلامو�ص وغريها.
وتعترب ينابيع ويكي احلــارة واحــدة مــن اأهــم ال�سور واملميزات
للمحميات ،حيث تكون م�ساءة يف الليل ،ومياهها الدافئة منا�سبة
لال�سرتخاء ،وميتاز هذا املتنزه بوجود اأنواع متنوعة من الطيور

النادرة واخلطرية كطائر اللقلق ومالك احلزين والن�سور.
ومــن املـنــاطــق ال�سياحية ه�سبة مامبيال الـتــي تقع يف الركن
اجلـنــوبــي الـ�ـســرقــي مــن ولي ــة تــارابــا وتـ�ـســرتك يف احل ــدود مع
الكامريون ،ويقدر معدل ارتفاعها ب  100مرت ،وهي ه�سبة
مك�سوة بــالأعـ�ـســاب وواح ــدة مــن املـنــاظــر اخلــالبــة الـتــي متتاز
بــاع ـتــدال بــرودت ـهــا وت ـغــري جــوهــا مــن حــار اإىل رط ــب ،ويــوجــد
فيها مــزارع للما�سية ومــزارع ال�ساي وتــالل مك�سوة بالأع�ساب،
وي�ستوطنها بع�ص اأنواع الطيور واحليوانات النادرة.
واإىل الركن اجلنوبي ال�سرقي من ولية تارابا يقع متنزه جا�سا
كاجومتي مبـحــاذاة ه�سبة مامبيال ،ويوجد بها جبل ت�سابال
الــذي يعد الأعلى يف نيجرييا ،وينحدر اإىل اأطــرافــه واد تك�سوه
ح�سائ�ص ال�سافانا والغابات واملراعي اجلبلية وتتدفق عربه الكثري
من الأنهار مبا يف ذلك تارابا الذي هو اأحد روافد نهر بينو.
ويف نيجرييا العديد من الأنهار واملحميات مثل نهر كام وحمميات
(بــا�ـســي) و(اوك ــواجن ــو) و(اأوب ـ ــان) الـتــي تـعــد مــن اأغ ـنــى مناطق
اأفريقيا ،وكــذا منطقة كياجني ال�سياحية يف وليــة كــوارا وت�سم
حممية بورجو وحممية زوجورما جنوب �سرق ولية النيجر.
ولنيجرييا �ساحل طويل متثل اأجزاء منه مناطق �سياحية مثل
�ساحل جــوز الهند وهــو اأحــد ال�سواط اجلميلة يف بــاواجــري
ال�ساحلية غرب ليجو�ص ويقع يف منطقة حماطة باأ�سجار جوز
الهند على بعد  20مي ً
ال باجتاه احلدود مع جمهورية بنني.
وي�ساف اإليه �ساط البار املعروف اأي�سا ب�ساط فيكتوريا ،وخليج تاركوا
املحمي على طول ميناء ليجو�ص ،و�ساط كالآبار ،وهو �ساط رائع ي�سحر
الأنظار يقع عند م�سب نهر كالآبار ،وي�سفي للزوار متعة اخل�سو�سية لأنه
حمــاط مب�ستنقع ول ميكن الو�سول اإليه بالقوارب ،و�ساط ليكي على
طول �سبه جزيرة ليكي ،و�ساط اإيليكو على بعد  3اأميال من ولية ليجو�ص.

ال�سمار ال�سياي

وتتوفر فر�ص واعــدة لال�ستثمار يف املجال ال�سياحي
على الأخ�ص يف املجالت الآتية:
 −بناء الفنادق واملنتجعات ال�سياحية يف املناطق ال�سياحية الطبيعية.
 −توفري نظام البا�ص الكهربائي لأخذ ال�سياح اإىل الأماكن
الوعرة يف اجلبال وخا�سة كانيا ،اأو بودو وه�سبة مامبيال.
 −بناء الفنادق واملنتجعات بالقرب مــن ال�ساللت والينابيع
والكهوف واملناطق املعتدلة املناخ مثل اأو ب ودو ،وه�سبة مامبيال.
 −تطوير املوا�سالت البحرية وتوفري الت�سهيالت التعليمية للتزلج على املاء.
 −تطوير الفنون واحلــرف اليدوية التي متثل رمــزاً للقيم
الثقافية لل�سعب وحب الطبيعة.

رس ارية

مل ت�سل نيجرييا اإىل الكتفاء بامل�ستوى املتقدم الذي حققته يف جمال
النقل الــربي واجلــوي ،بقدر ما فتح هــذا امل�ستوى املزيد من احلاجة
لال�ستثمار يف هذا املجال .وعلى الرغم من اأنه مل يتم ا�ستغالل هذه
املعامل حلد الآن ومازالت على طبيعتها اإل اأنها مازالت حمط اأنظار
واإعجاب الزوار الأجانب.

الرابطة  الرية الاا

لكة البري

يبل عدد �سكان مملكة البحرين  1،23459ن�سمة ،يعي�سون
على م�ساحة تقدر ب ـ ـ  750كيلو مرت مربع.
ويعد اقت�ساد مملكة البحرين الأكــرث حرية يف منطقة ال�سرق
الأو�سط ،ويحتل املرتبة اخلام�سة والع�سرين عامليا ح�سب دليل
احلرية القت�سادية لعام 200م الــذي تن�سره موؤ�س�سة الرتاث
 Heritage Foundationو�سحيفة وول �سرتيت.
ويـعــود تقدم اقت�ساد البحرين اإىل الإجـ ــراءات التي اتخذتها
احلكومة يف مواجهة الهبوط التدريجي يف مورد النفط.
ويو�سف اقت�ساد البحرين بالقت�ساد الع�سري ذي الرتكيب املنتظم ،ولديه
الت�سالت املتميزة وبنية النقل التحتية بالإ�سافة اإىل اأن يف البحرين
العديد من مقرات ال�سركات الدولية العاملة يف دول اخلليج العربي.
وتتو�سع البحرين يف ال�سناعات الثقيلة وامل�سرفية وال�سياحة ،وغدت
املحور امل�سريف الرئي�سي يف اخلليج ومركزاً للتمويل الإ�سالمي.
وقــد ا�ستفادت البحرين من ازدهــار النفط عــام 2001م بالنمو
القت�سادي وجنحت يف جــذب ال�ستثمار من الــدول اخلليجية
الأخ ــرى جــزئـيـاً لي�سهم ال�ستثمار يف تطوير البنى التحتية
وامل�ساريع الأخرى لتح�سني م�ستوى املعي�سة كال�سحة والتعليم
والإ�سكان والكهرباء واملاء والطرق.
ويعترب النفط والغاز الطبيعي امل�سدران الطبيعيان الهامان
الــوحـيــدان يف البحرين ،وي ــزودان القت�ساد بـحــوايل  0من
العائدات.
وللبحرين �سناعات اأخ ــرى تت�سمن الأمل ـن ـيــوم واملـ�ـســانــع ذات
العالقة بــه ،بالإ�سافة اإىل ت�سليح وبناء ال�سفن وغريها ،كما
قطعت البحرين �سوطا كبريا يف جمــال تكنولوجيا املعلومات
وتطوير الــربامــج املتعلقة باحللول احلديثة مل�ساكل الع�سر.
ولدى البحرين خمزون �سمكي جيد ،وتعاين من قلة الأرا�سي
ال�ساحلة للزراعة اإذ ل تتعدى الأرا�سي الزراعية  1من خارطة
البالد.

رة ار ساعة البري

للبحرين تاريخ جتــاري عريق ،حيث كانت منذ اأقــدم الع�سور
مــركــزاً جتــاري ـاً وجـغــرافـيـاً هــامـاً يف اخلليج الـعــربــي ،وكــانــت يف
الأزمنة ال�سابقة ممراً دولياً لقوافل التجارة العاملية التي كانت
تعرب كافة اأرجــاء اخلليج والبحر الأبي�ص املتو�سط اأو بالعك�ص
اإىل �سبه القارة الهندية وال�سرق الأق�سى ذهاباً واإياباً.
ولــذا :ا�ستهرت البحرين بالتجارة العابرة وجتــارة الرتانزيت،
وخلق ذلك ميال لدى مواطنيها نحو التجارة ،وغدا لهم دراية
كبرية ب�سئون التجارة املحلية واخلارجية.
ويف  1939اأن�سئت فيها اأول غرفة جتارة يف اخلليج العربي �سميت:
جمعية التجار العموميني ،وتغري ا�سمها يف  1945اإىل:غــرفــة
جتارة البحرين ،ثم اإىل غرفة جتارة و�سناعة البحرين يف 197م.
وت ـعــد هــذه الـغــرفــة واح ــدة مــن ال ـغــرف الـتـجــاريــة وال�سناعية
الرائدة يف املنطقة ،وقد رافقت م�سرية التنمية القت�سادية يف

(الإ�سدار الثاين)

دولة البحرين منذ بداية تاأ�سي�سها حيث كان لها الأثر الفعال يف
اإبراز اأهمية ودور القطاع اخلا�ص التجاري وال�سناعي يف عملية
التنمية ،و�ساهمت يف تـقــدم املجتمع عــن طــريــق تطوير ودعــم
فعالياته التجارية والقت�سادية املختلفة ،اإ�سافة اإىل تقدميها
اخلدمات املختلفة لهذه الفعاليات وتو�سيع نطاقها مرحلة بعد
اأخرى لكي تتما�سى مع اأهداف النمو القت�سادي يف البحرين.

ال ال�سمار

ل تزال البحرين الوجهة املثالية لال�ستثمار يف ال�سرق الأو�سط ،واأكرث
البيئات جاذبية يف املنطقة ملا تتمتع به من ميزات تناف�سية ومدخل
ا�ستثماري مميز جلميع دول املنطقة ،ف�سال عما يتوفر فيها من بيئة
ت�سريعية وقانونية مرنة وت�سهيالت وحوافز م�سجعة على ال�ستثمار.
وتفتح البحرين جمــال لإقــامــة �ـســراكــات بحرينية م�سرتكة يف
جمــالت عــديــدة وعـلــى الأخ ـ�ــص الــزراعــة والـ�ـسـنــاعــات الغذائية
والدوائية وتكنولوجيا املعلومات والتدريب والتعليم وغري ذلك.

الأراسي الساعية

ت ـقــوم وزارة الـ�ـسـنــاعــة وال ـت ـجــارة يف ممـلـكــة الـبـحــريــن بت�سغيل
10مناطق �سناعية تبل م�ساحتها الإجمالية  22هكتار .وتقدم
فر�سا لتاأجري هذه الأرا�سي بعقود ت�سل مدتها اإىل  25عامًا .وتوفر
ً
الأرا�سي ال�سناعية ب�سكل عام مع جميع اخلدمات الأ�سا�سية مثل
الطرق والكهرباء وال�سرف ال�سحي واملاء والت�سالت.
وحت�سل امل�ساريع التي توؤ�س�ص يف املناطق ال�سناعية على اإعفاء
�سريبي على راأ� ــص املــال املطلوب وامل ــواد اخلــام امل�ستخدمة يف
ت�سنيع املنتجات النهائية ،بالإ�سافة اإىل احل�سول على تعرفة
منخف�سة للكهرباء.

تسريعا ال�سمار

تـتـيــح الـتـ�ـســريـعــات الـبـحــريـنـيــة الـ�ـســاريــة يف امل ـيــاديــن املختلفة
الـتـجــاريــة وال�سناعية ويف جمــالت ال�ستثمار عـمــومـاً حرية
وا�سعة ،بل وتكاد تكون مطلقة للم�ستثمرين الأجانب ،وتت�سمن
هذه الت�سريعات احلماية القانونية لال�ستثمارات وتوفر الآليات
القانونية والإدارية حلمايتها يف خمتلف مراحلها.
وهـنــاك ت�سريعات تتعلق بحرية ال�ستثمار كقانون ال�سركات
التجارية الذي حل حمل قانون ال�سركات التجارية ،ويت�سم هذا
القانون -يف جمال حرية راأ�ص املال الأجنبي -باأنه حذف �سرط
اجلن�سية البحرينية يف �سركات الت�سامن.
ويجيز الت�سريع البحريني للم�ستثمر الأجنبي متلك العقارات
املبنية والأرا�سي� ،سواء كانوا اأ�سخا�سا طبيعيني اأو اعتباريني.
واأنـ�ـسـئــت يف البحرين جلنة وطنية ملنظمة الـتـجــارة الدولية
لتتوىل تنظيم العالقة بني مملكة البحرين واملنظمة وبغر�ص
حتقيق ال�ستفادة املثلى من اأحـكــام اتفاقيات املنظمة ،لت�سلك
اململكة بذلك �سلوكاً عملياً يف التزاماتها بالتوجه نحو العوملة
ب�سكل مدرو�ص وعلمي.
وي�ستطيع امل�ستثمر اإجنــاز كــل معامالته مــع وزارات واإدارات
الــدولــة املختلفة اأم ــام �سا�سة الـكــرتونـيــة واح ــدة وعـلــى لوحة

۱۰۹
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(الإ�سدار الثاين)

مفاتيح واحدة يف نقطة اإجناز واحدة.
ول يوجد يف البحرين اأية اأنظمة �سريبية ،ول تفر�ص �سريبة
على الدخل من اأي نوع كان.

ال�سياة يف البري

�سيدت على اأر�ص البحرين عدد من احل�سارات القدمية ،وورث
عنها اجليل البحريني احلــايل معامل �سياحية كثرية ،واأ�ساف
اإليها بع�ص املعامل احلديثة وت�ستهر البحرين بكرثة اأ�سواقها
ال�سعبية وفيها العديد من اأ�سواق الذهب املتميزة وذات ال�سهرة
الكبرية.
وتخت�ص وزارة الثقافة وال�سياحة ب�سوؤون ال�سياحة ،وتتلخ�ص
اأبـ ــرز مـهــامـهــا يف تـطــويــر �ـسـنــاعــة �ـسـيــاحـيــة اإبــداع ـيــة وحـيــويــة
وم�ستدامة.
ويعد قطاع �سوؤون ال�سياحة بالوزارة اجلهاز الرئي�سي امل�سئول
عن الت�سويق والــرتويــج والرتاخي�ص و�سمان جــودة اخلدمات
املقدمة والبحوث والإح�سائيات ،بالإ�سافة اإىل تطوير املنتج.

امهورية اائرية
الدميقراطية السعبية
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يبل عدد �سكان اجلزائر  3،3مليون ن�سمة -ح�سب اإح�سائيات
يناير  ،2011وميثل هذا التعداد عماد القت�ساد اجلزائري الذي
يعد واحدا من اأكرب القت�سادات يف اإفريقيا ،حيث يقدر الدخل
القومي يف اجلزائر ب  120مليار دولر.
ويـ�ـسـكــل ق ـطــاع الـنـفــط (املـ ـح ــروق ــات) الــرك ـيــزة الأ� ـســا� ـس ـيــة يف
القت�ساد ،اإذ ميثل نحو  0مــن امليزانية العامة ،و 30من
النا الإجمايل املحلي و 97من اإجمايل ال�سادرات.
تتجه اجلــزائــر نحو التقليل من العتماد على عوائد النفط
بالرتكيز على مــوارد بديلة اأكــرث ا�ستدامة ،وخا�سة يف جمال
الــزراعــة ،وتنفذ برامج طموحة يف هذا امل�سمار ،اإذ عملت على
ت�سجيع اخل�سخ�سة يف القطاع الزراعي ،وتاأمل اأن تتمكن من
احلــد -واإىل اأق�سى ما ميكن -من ا�سترياد املنتجات الزراعية
كــاحلـبــوب والـبـطــاطــا وال ـفــواكــه ،كـمــا تـبــذل احلــوافــز املـتـعــددة
لت�سدير منتوجات التمر ومــا ت�ستهر باإنتاجه من املحا�سيل
الزراعية.
وت ـاأتــي اجلــزائــر يف املــرتـبــة ال ـ ــ 51مــن اأ� ـســل  195دول ــة �سملها
الت�سنيف من حيث النا املحلي الإجمايل .وارتفعت املوؤ�سرات
القت�سادية فيها خــالل الن�سف الثاين من الت�سعينيات ،تبعا
لعدد من �سيا�سات الإ�سالح.
ويزيد اإجمايل ال�ستثمارات يف اجلزائر عن مليار ومائتي مليون
دينار �سنويا اأكرث من  1مليار دولر ،منها  730مليار دينار اأكرث
من  0قدمت من طرف الدولة ،وحــوايل  250مليار دينار
مقدمة من قبل القطاع اخلا�ص ،واأكرث من  200مليار دينار من
قبل املوؤ�س�سات الأجنبية.
ومتتلك اجلزائر احتياطات تتعلق بالطاقة واملناجم هي الأكرب

يف العامل .ووفقا ل�سركة �سوناطراك اجلزائرية فـاإن  7من
احتياطات البرتول والغاز يقعان يف حا�سي وم�سعود ووادي ميا.
وحت ـتــوي مــديـنــة اإل ـيــزي عـلــى  14مــن الح ـت ـيــاطــي والـبـقـيــة
تتوزع على مناطق عدة يف البالد .ويو�سف ن�ساط التعدين يف
اجلزائر باملتنوع جدا ،فهناك اأكرث من  30معدنا م�ستخدما يف
خمتلف الحتياجات الب�سرية من بينها :احلديد ،امللح ،الزنك،
الر�سا�ص ،الباريت ،الرخام ،التنغ�س ،الذهب واملعادن الثمينة
كالأملا�ص ،والأحجار الكرمية واملعادن النادرة .ف�سال عما ت�سمله
الأر�ــص اجلزائرية املعطاءة من احتياطات كبرية من اجلب�ص
واحلـجــر اجلــريي والــرمــال والـطــني والــدلــومـيــت والإ�ـسـمـنــت.
وميثل ال�ستثمار يف الطاقة والغاز وا�ستك�ساف وا�ستخراج املعادن
وال�سياحة والزراعة اأهم القطاعات ال�ستثمارية فيها.

امياا ال�سمار

تـقــدم الــوكــالــة الوطنية لتطوير ال�ستثمار يف اجلــزائــر ومن
خالل الأمــر الت�سريعي رقم  03 - 01املتعلق بتنمية ال�ستثمار
النظام املطبق على ال�ستثمارات الوطنية والأجنبية املندرجة يف
اإطار الأن�سطة القت�سادية لإنتاج ال�سلع واخلدمات ،ف�س ً
ال عن
ال�ستثمارات التي تنجز يف اإطار منح المتيازات والرخ�ص.
وبالإ�سافة اإىل احلوافز ال�سريبية وغري ال�سريبية واجلمركية
املن�سو�ص عليها يف القانون العام ،يتمتع امل�ستثمرون املن�سو�ص
عليهم يف القانون بعدد من املزايا ،ومنها:
• الإعفاء من �سريبة القيمة امل�سافة بالن�سبة لل�سلع واخلدمات
التي تدخل مبا�سرة يف اإجناز امل�سروع ال�ستثماري.
• الإع ـفــاء مــن ر�ـســوم نقل ملكية الـعـقــارات الــالزمــة لإجنــاز
امل�سروع ال�ستثماري.
• الإع ـفــاء مــن ر�ـســوم نقل ملكية الـعـقــارات الــالزمــة لإجنــاز
امل�سروع ال�ستثماري.
• اإعفاء امل�سروع ال�ستثماري ملدة � 10سنوات بعد مزاولة ن�ساطه
الفعلي مــن الـ�ـســرائــب عـلــى الـ�ـســركــات و�ـســريـبــة الــدخــل التي
تخ�سع لها الأرباح املوزعة وال�سرائب على املدفوعات الإجمالية
وال�سريبة املهنية.
• يعامل ال�سخ�ص الطبيعي وال�سخ�ص املعنوي �سواء كان من
القطاع اخلا�ص اأو العام و�ـســواء كــان جزائريا اأو اأجنبيا نف�ص
املعاملة فيما يتعلق باحلقوق واللتزامات اخلا�سة بال�ستثمار.
• اإمكانية اللجوء اإىل التحكيم الدويل يف حال حدوث نزاعات
بالن�سبة للم�ستثمرين غري املقيمني.

الرة اائرية للجار الساعة

تتلخ�ص مهمة الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�سناعة بتزويد
املـوؤ�ـسـ�ـســات الـعــامــة ب ـ ــالآراء والق ــرتاح ــات وبــالـتــو�ـسـيــات حــول
الق�سايا والهتمامات التجارية ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر
على ال�سعيد الوطني يف املجال التجاري وال�سناعي واخلدمات.
وتنظم الغرفة لقاءات ت�ساورية بني اأع�ساء الغرفة وت�ستق�سي
وجهات نظرهم حول املقرتحات املقدمة اإليهم من قبل الإدارة
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للنظر فيها وتقدمي امل�سورة.
وتقوم بتلخي�ص التو�سيات والآراء واملقرتحات التي اعتمدتها
غرفة التجارة وال�سناعة ،وتعمل من اأجل التن�سيق بني برامج
الغرفة املختلفة .كما تنفذ الن�ساطات ذات الهتمام امل�سرتك
لغرف التجارة وال�سناعة وت�سجع املبادرات اخلا�سة للفاعلني
القت�ساديني ،وت�سمن متثيل الغرف التجارية لدى ال�سلطات
املعنية ،وتعني ممثلني عن الغرف يف املحافل الوطنية ،ف�سال
عن القيام بكل ما من �ساأنه تعزيز وتطوير خمتلف قطاعات
القت�ساد الوطني وتو�سيع الن�ساط الـتـجــاري نحو الأ� ـســواق
اخلارجية.

رس وا ال�سمار

تعد اجلزائر بلدا جاذبا للم�ستثمرين الأجانب ب�سورة متزايدة،
اإذ تقدم الكثري مــن امل�ساريع ال�ستثمارية يف جمــال املطاعم،
وال ـ� ـس ـيــارات ،والت ـ� ـســالت ،واملــالب ـ�ــص ،والـكـثــري مــن ال�سركات
الأجنبية تت�سابق لال�ستثمار يف خمتلف القطاعات كال�سياحة
وال�سناعة والزراعة وغريها.
وي�ساعد على انتعا�ص ال�ستثمار الأجنبي يف اجلزائر عدد من
املزايا املقدمة من قبل احلكومة لل�سركات ال�ستثمارية حيث
اأزيلت يف اجلزائر اأ�سكال التمييز بني روؤو�ص الأموال اجلزائرية
والأجـنـبـيــة ،الأمــر الــذي يرتتب عليه عــدم فر�ص اأي �سريبة
اإ�سافية على راأ�ــص املــال الأجنبي ،بل تزيد احلكومة على ذلك
بـتـقــدمي الـعــديــد مــن املــزايــا لــروؤو�ــص الأمـ ــوال الأجـنـبـيــة مثل
منح تخفي�سات جمركية لإدخ ــال املـعــدات الــالزمــة للم�سروع
ال�ستثماري.
واإىل ذلك :يتمتع امل�ستثمرون باإعفاء من �سريبة القيمة امل�سافة
على ال�سلع واخلدمات املت�سلة مبا�سرة بالن�ساط ال�ستثماري.
وميكن تقدمي امل�ساعدة املادية للم�ستثمرين من اأجــل تطوير
امل�سروع ال�ستثماري اإذا كان ال�ستثمار يف قطاع اخلدمات العامة.

السارا الوارا

ت�سدر اجلزائر الغاز والنفط والفو�سفات والفواكه واخل�سروات
ومـنـتـجــات الـ�ـسـلــب .وتـ�ـسـتــورد املـنـتـجــات الـغــذائـيــة واملـنـتـجــات
ال�ستهالكية واملعدات والآلت.

جمهورية ال�سوان

يعتمد الن�ساط القت�سادي يف الـ�ـســودان على قطاع الــزراعــة،
وتـقــدر الأرا� ـســي ال�ساحلة لـلــزراعــة بـحــوايل  40األــف كــم ،2
وت�ستغل حاليا  1فقط مــن الأرا� ـســي ال�ساحلة لـلــزراعــة.
ويعول اأن ينعك�ص اإحــالل ال�سالم يف ال�سودان على اإنعا�ص هذا
القطاع لتغدو ال�سودان �سلة للغذاء يف اإفريقيا.
وينتج ال�سودان القطن وال�سم�سم والفول ال�سوداين وال�سم
العربي .ويحتل ال�سودان املرتبة الأوىل يف اإنتاج ال�سم العربي،
واملرتبة الثالثة يف اإنتاج ال�سكر على م�ستوى اأفريقيا.
وعــادة ما يكون قطاع الــرثوة احليوانية رديفا للقطاع الزراعي
ومرتبطا بــه ،وي�سهد قطاع الــرثوة احليوانية تطورا ملحوظا

(الإ�سدار الثاين)

وميتلك ال�سودان حوايل  20مليون راأ�ص من ال�ساأن ،و 22مليون
مــن اخلــرفــان ،و 1مليون مــن املــاعــز .وميتلك الـ�ـســودان غابات
مرتامية ت�ساهم يف رفد موازنة الدولة وبناء اقت�سادها ،وتنتج
غاباتها نحو  25مليون لوح خ�سبي مكعب �سنويا.

ال�سمار يف ال�سوان

اأن� ـس ـاأت احلـكــومــة الـ�ـســودانـيــة وزارة ال�ستثمار يف عــام  ،2002لتكون
م�سوؤولة عن جــذب امل�ستثمرين املحليني والأجــانــب من خــالل توفري
الت�سهيالت وال�سمانات الالزمة لنجاح م�ساريعهم.
كـمــا تبنت نـظــام الـنــافــذة الــواحــدة لت�سهيل اإمت ــام جميع الإجـ ــراءات
الالزمة للم�ستثمرين يف وقــت ق�سري ،وبهذا مل يعد امل�ستثمر يحتاج
–بعد تقدميه درا�سة امل�سروع -لأكــرث من � 72ساعة للح�سول على
الرخ�سة.

مايا انون ال�سمار

ويـقــدم قــانــون ال�ستثمار يف الـ�ـســودان الـعــديــد مــن املــزايــا ،ويف
املـقــدمــة مـ�ـســاواتــه بــني كــل اأن ــواع ال�ـسـتـثـمــارات مــن حـيــث مما
تتطلبه من املعاملة.
وي�ساوي اأي�سا يف التعامل بــني امل�ستثمرين الأجــانــب والعرب
واملحليني مــن حيث احلـقــوق وامل�سوؤوليات .ويــوفــر ال�سمانات
الالزمة للم�ستثمر لتحويل راأ�ــص ماله مع الإيــرادات املح�سلة
مــن امل�سروع اإىل اخل ــارج .ويـقــرتح طرقا خمتلفة معرتفا بها
عامليا لت�سوية املـنــازعــات .ول ين�ص على حتديد احلــد الأدنــى
لراأ�ص املال للم�سروع ال�ستثماري.
واإىل ذلك :مينح هذا القانون امل�ستثمر العربي والأجنبي حق
امتالك امل�سرع كامال بدون حاجة لوجود �سريك �سوداين.
غرفة ال�سودان التجارية:
اأ�س�ص جمتمع رجال الأعمال ال�سودانيني غرفة ال�سودان التجارية
يف  190م ،لتحقيق عدد من الأهداف الهامة ،واأبرزها:
• جمع ون�سر الأخبار املفيدة للتجارة يف ال�سودان.
• خمابرة حكومة ال�سودان بكل الأمور املتعلقة بالتجارة وال�سهر
علي م�سالح التجارة يف ال�سودان.
• تقدمي الآراء يف امل�سائل املتعلقة بالعرف التجاري.
• عر�ص امل�سائل التي تقدم لها اإىل ذوي ال�ساأن ،وذلك مما ترى
اللجنة اأنه قد يت�سل بامل�سالح التجارية العمومية.
• خمابرة الغرف التجارية الأخرى عند احلاجة والت�سرف يف
ال�ستعالمات التي ترد علي الغرفة من وقت لآخر.
• امل�ساعدة علي ح�سم امل�ساكل التجارية بالتحكيم وبالطرق
ال�سلمية عندما يطلب منها ذلك.
• القيام باأعمال الغرفة العامة.
وتو�سعت اأ�سواق التجارة ال�سودانية و�سهدت البالد اإن�ساء العديد
من امل�سروعات التنموية ال�سخمة ،الأمــر الــذي اأدى لتكوين
العديد مــن الـغــرف التجارية يف مــدن خمتلفة .وعندما راأى
رجــال الأعمال �سرورة توحيد جهود هذه الغرف تبنت غرفة
الـ�ـســودان الـتـجــاريــة هــذا الـهــدف ،فانتظمت جميع الـغــرف يف
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الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

كيان واحد حتت هذه الغرفة التي تغري ا�سمها اإىل احتاد الغرف
التجارية ال�سودانية .ويتكون هذا الحتاد من �سبع غرف رئي�سية
متخ�س�سة ،هــي غــرفــة املـ�ـســدريــن ،وغــرفــة املــورديــن ،وغرفة
اخلدمات ،وغرفة تقنية املعلومات والت�سالت ،وغرفة ال�سحة
والتعليم والـتــدريــب ،وغرفة املقاولني ،وغــرف الــوليــات .وكل
غرفة مــن هــذه الـغــرف ت�سم الكثري مــن ال�سعب ،ولكل �سعبة
جلانها التنفيذية.
وتال ذلك اإن�ساء احتــادات اأخــرى مثل احتــاد الغرف ال�سناعية،
احتاد غرف النقل ،احتاد غرف ال�سناعات ال�سغرية واحلرفيني،
احتاد الغرف الزراعية .وهي التي انتظمت يف كيان واحد اأطلق
عليه احتــاد اأ�سحاب العمل ،وذلــك ليخدم جملة من الأهــداف،
اأبــرزهــا :ت�سجيع تـطــويــر القـتـ�ـســاد ال ـ� ـســوداين ،واملـ�ـســاركــة يف
التخطيط للتنمية الـقــومـيــة ،وتهيئة امل ـنــاخ املـنــا�ـســب لإيـجــاد
عالقات مثمرة بني كافة اجلهات املعنية بالإنتاج وكافة قطاعات
رجال الأعمال ،وحماية حقوق اأع�سائه القانونية ،واإعداد النظم
وو�سع الأ�س�ص املتينة التي تبنى عليها العملية
القت�سادية ،واإع ــداد الــدرا�ـســات والـبـحــوث التي تعزز عمليات
التنمية ،وامل�ساركة يف ور�ص العمل املت�سلة بالقت�ساد.

وا ال�سمارا يف ال�سوان

يف اإطــار ت�سجيع ال�ستثمار املحلي والإقليمي والــدويل يف هذا
البلد ،اأن�ساأت احلكومة ال�سودانية وزارة ال�ستثمار يف عام ،2002
لـتـكــون مـ�ـسـئــولــة عــن ج ــذب امل�ستثمرين املـحـلـيــني والأجــانــب
لال�ستثمار يف ال�سودان ،من خالل توفري الت�سهيالت وال�سمانات
وغريها من احلوافز الالزمة لنجاح م�ساريعهم.

السارا الوارا

ي�سدر ال�سودان :البرتول والكريو�سني والغاز والذهب وال�سم�سم
والقطن وال�سم العربي وال�سكر واللحوم والفول ال�سودانى
واجللود واملول�ص واحليوانات احلية والأمباز والذرة و�سادرات
اأخرى متعددة.
واأبرز ما ي�ستورده ال�سودان :الآلت واملعدات الراأ�سمالية واملواد
الـغــذائـيــة وال�سلع امل�سنعة وو�ـســائــل النقل وامل ــواد الكيميائية
واملن�سوجات.

رس ا�سمار

يعد ال�سودان اإحدى الدول الواعدة والقابلة للتطور يف خمتلف
املجالت ،ولهذا فهو يقدم للم�ستثمرين فر�ص ا�ستثمار متعددة
بتعدد جمــالت احلياة� :سناعية ،ونفطية ،وعقارية ،و�سمكية،
و�سياحية ،وحيوانية اإلخ.

ال�سياة يف ال�سوان

۱۱۲

تخت�ص وزراة ال�سياحة والآثار واحلياة الربية ب�سوؤون ال�سياحة يف
ال�سودان ،وتتوىل منح الرتخي�ص لل�سركات العاملة يف ال�سياحة
وفقا لقانون ال�سركات القومي وقانون ال�ستثمار ،وال�سركات
الأجنبية التي تعمل يف التفويج ال�سياحي عرب الوليات داخل
البلد اأو خارجه ،وال�سركات التي بها �سراكة براأ�ص املال اأو الإدارة
الأجنبية.

جمهورية بورند

متتد جمهورية بورندي على م�ساحة تقدر ب  2734كيلو مرت
مربع ،وي�سكنها نحو  3ماليني ن�سمة .وهي بلد زراعية تغطي
الــزراعــة فيها نحو  5 مــن الـنــا املحلي الإج ـمــايل ،ومتثل
الزراعة امل�سدر الرئي�سي للح�سول على العمالت الأجنبية.
وتنق�سم حما�سيلها الزراعية اإىل حما�سيل غذائية وت�سمل:
الفا�سوليا واملــوز والبطاطا احللوة والكا�سافا والــذرة والــذرة
البي�ساء ،وحما�سيل نقدية مثل :ال وال�ساي والقطن والكينا.
ومتثل حما�سيل القهوة بنوعيها اأرابيكا وروبو�ستا نحو  90من
عائدات الت�سدير يف البالد .ويتمتع ال�ساي البوروندي بجودة
عالية ،وي�سكل القطن املنتج الثالث يف املنتجات الزراعية امل�سدرة
للخارج.
وترتبط الرثوه احليوانية بالن�ساط الزراعي ،وهناك اإمكانات
كبرية للرثوة احليوانية ،ل�سيما احليوانات املنزلية كاملوا�سي
وغــريهــا ،ومــع ذلــك ل يتم تربيتها يف م ــزراع وتعي�ص ب�سورة
وا�سعة يف الرباري.
اأمــا املــوارد املائية فتقع بوروندي على �سفاف بحرية تنجانيقا
ال ـتــي ت ـعــرف عــاملـيــا ب ـاأن ـهــا حت ـتــوي عـلــى الـكـثــري مــن الأ� ـس ـمــاك
باأ�سنافها املختلفة ،ويقدر الإنتاج الوطني من الأ�سماك بنحو
 15000طن �سنوياً.
وي�ساهم نظام ال�سيد التقليدي مبا مـقــداره  90 من ن�ساط
ال�سيد ويوفر �سيد الأ�سماك فائ�سا للت�سدير من الأ�سماك.
ولــدى بورندي ثــروة معدنية كبرية ،حيث توجد فيها مناجم
النيكل التي حتتوي اأي�سا على احتياطيات كبرية جدا من املعادن
املختلطة به مثل النحا�ص والكوبالت والبالتي ،ومناجم احلديد
والتيتان والفاناديوم ،ومناجم الب�ستونات.
وهناك اأي�سا مناجم الفو�سفات والكربونات ،والكاولني واحلجر
اجل ــريي .ومتـتـلــك بــورونــدي مـنــاجــم للتنقيب عــن الأح ـجــار
الكرمية
ذات القيمة العالية يف ال�سوق العاملي وي�سكل الذهب والق�سدير
وغريهما اأهم ال�سادرات.

الرة الفيدرالية للجار الساعة

اعتمدت بوروندي �سيا�سة حترير التجارة عن طريق اإلغاء عدد
من القيود على الواردات واعتماد حرية حتديد الأ�سعار واحلق
يف التفاو�ص مع القطاع اخلا�ص ،وحتديد الأ�سعار لعدد حمدود
للغاية مــن ال�سلع .والغرفة الحتــاديــة للتجارة وال�سناعة يف
بوروندي هي املنظمة التي ت�سم احتادات رجال الأعمال املمثلة
للقطاع اخلا�ص فيها ،وتتكون من  10غرف وغرفتني اإقطاعية:
• غرفة التجار
• غرفة التعدين
• غرفة ال�سناعة
• غرفة احلرف

الرابطة  الرية الاا
• غرفة النقل
• غرفة املهنيني والبنائني
• غرفة البنوك و�سركات التاأمني
• غرفة اخلدمات والتكنولوجيات اجلديدة
• غرفة الأعمال التجارية والزراعية
• غرفة ال�سياحة
وتـتـلـخـ�ــص اأب ـ ــرز م ـهــام ـهــا يف ت ـعــزيــز ال ـعــالقــة ب ــني الـفــاعـلــني
القـتـ�ـســاديــني وال ـ� ـســركــاء الجـتـمــاعـيــني والإداري ـ ـ ــني ،وتنفيذ
مـبــادرات لدعم املهنيني العاملني يف جمــال تطوير اأن�سطتهم،
و�سمان امل�ساركة الكاملة للمهنيني العاملني يف جمــال اإدارة
القطاعات القت�سادية.

ت�سهي ال�سمار

(الإ�سدار الثاين)

ال�سياة يف بورند
تتمتع بــرونــدي مبوقع جـغــرايف هــام يف قلب جتمعات اإقليمية
رئي�سية منها -:التجمع القت�سادي لــدول افريقيا الو�سطى
والتجمع القـتـ�ـســادي لـلــدول املطلة على الـبـحــريات الـكــربى،
وال�سوق امل�سرتكة لدول جنوب و�سرق اأفريقيا وجتمع دول �سرق
اإفريقيا.
ومتـثــل بــوورنــدي مــركــزاً حـيــويــا ل ـالأع ـمــال واأي ـ� ـســا لل�سياحة،
نظراً ملا ميتاز به هذا البلد من مناظر طبيعية خالبة ،وتالل
�ساحرة ،و�سعب م�سياف ودود .يتيح املوقع ال�سرتاتيجي لهذه
الدولة اإمكانية الو�سول اإىل الأماكن ال�سياحية الأكرث جاذبية
يف اأفريقيا يف غ�سون �ساعتني مــن الـطــريان ومنها :حممية
�سريينجيتي اخلالبة و�سواط زنزيبار ال�ساحرة.

مواع �سياية بة

وف ـقــا ل ـقــانــون ال� ـس ـت ـث ـمــار لـيـ�ــص م ــن ال ـ� ـس ــروري اأن يتملك
ال ـبــورونــديــون نـ�ـسـيـبــا يف ال� ـس ـت ـث ـمــار الأج ـن ـبــي ،اأو ي ـتــم نقل
التكنولوجيا اإىل املوؤ�س�سات البوروندية خالل فرتة ال�ستثمار.
ول ينبغي اأن تقل ح�سة راأ�ص املال التي ميلكها امل�ستثمر الأجنبي
مع مرور الوقت كما هو احلال يف بع�ص القطار ،ولي�ص هناك
مطالبات باأي تعوي�ص عند املوافقة على دخول �سلع م�ستوردة،
ول يتم ا�سرتاط اأن ي�ستثمر املورد الأجنبي يف املواد املتوفرة يف
بروندي.
كما ل تفر�ص بــورونــدي اأي �ـســروط للح�سول على ترخي�ص
ال�ستثمار ،ما عدا بالن�سبة لل�سركات التي ترغب يف احل�سول
على حــوافــز خا�سة مثل املــزايــا ال�سريبية الـ ــواردة يف قانون
ال� ـس ـت ـث ـمــار ،ول تـفــر�ــص احل ـكــومــة اإجـ ـ ــراءات عـلــى الـ�ـســركــات
وامل�ستثمرين للك�سف عــن املعلومات ال�سرية للحكومة خالل
عملية مزاولة الن�ساط ال�ستثماري.
ول تفر�ص بوروندي اأي�سا تاأ�سرية اإقامة متييزية اأو مرهقة
للم�ستثمرين ،اأو احل ـ� ـســول عـلــى تـ�ـســاريــح ملــزاولــة الن�ساط
ال�ستثماري ،كما ل تفر�ص عوائق جمركية ،وما هي الإجــرا ت
التي متثل �سيا�سات متييزية اأو تف�سيلية للت�سدير اأو ال�سترياد.

يبل� سكان مملكة �سوازيالند – وفقا لتقديرات يوليو للعام2011
 1370424ن�سمة يـتــوزعــون عـلــى خــارطــة جـغــرافـيــة ت�سل اإىل
 17،33كيلو مرت مربع .ويغطي قطاع الزراعة نحو  3من
النا املحلي الإجمايل ،وينتج هذا القطاع ق�سب ال�سكر والذرة
واحلـمـ�ـسـيــات ،والأنــانــا�ــص ،والـتـبــ والأرز وال ـفــول الـ�ـســوداين،
وترتبط به الرثوة احليوانية والأخ�ساب.
ويغطي قطاع ال�سناعة التحويلية نحو  22م�ستمال على
تكرير ال�سكر ،وعجينة اخل�سب واملن�سوجات والأغذية امل�سنعة،
وال�سلع ال�ستهالكية .وتزخر طبيعة اململكة بعدد من املــوارد
الطبيعية الهامة كالفحم واحلجر والأخ�ساب.

ت�ستورد بوروندي ال�سلع الغذائية وامل�ستقات النفطية واملعدات
والآلت ،وال ـغــاليــات واملــرك ـبــات ،وعــربــات الـ�ـسـكــة احلــديــديــة
واملنتجات الدوائية واملـعــدات الكهربائية والإلكرتونية وامللح،
والكربيت ،والأحجار ،واجلري والأ�سمنت.
وت�سدر باملقابل اللوؤلوؤ والأحـجــار الكرمية واملـعــادن ،والقهوة
وال�ساي والتوابل واملعادن ،والرماد الربكاين والطني واجللد.
جمالت ال�ستثمار:
تتيح بورندي العديد من القطاعات لال�ستثمار املحلي والأجنبي،
وت�سمل هذه القطاعات الزراعة وال�سياحة والتعدين واخلدمات
والطاقة والنقل وقطاع املــواد الغذائية وامل�سروبات واخلدمات
املالية وقطاع العقارات وال�سحة والبنية التحتية وغريها.

ت�سدر مملكة �سوازيالند:ال�سكر والقطن وعجينة اخل�سب،
وتعد جنوب اأفريقيا ال�سوق الأول ملنتجات مملكة �سوازيالند اإذ
ت�ستوعب نحو  0من �سادراتها ،ويليها موزنبيق م�ستوعبة
نحو  10فدول الحتاد الأوروبي بنحو .10
وت�ستورد اململكة :املنتجات الغذائية والوقود والطاقة وال�سلع
الراأ�سمالية ،واملواد الكيميائية واملالب�ص واملواد الغذائية والآلت
وال�سيارات ،واملنتجات البرتولية.
تتيح مملكة �ـســوازيــالنــد العديد مــن الفر�ص اأم ــام راأ� ــص املــال
الأج ـن ـبــي لــال�ـسـتـثـمــار ،ويف عــدد مــن امل ـجــالت مـثــل الـكـهــربــاء،
والت�سالت ،والزراعة ،والب�ستنة ،والطرق واجل�سور ،وجتهيز
الأغــذيــة والأع ـمــال الــزراع ـيــة ،وحتقيق القيمة امل�سافة على

السارا الوارا

متتاز بورندي بوفرة مواقعها ال�سياحية كال�سواط الوا�سعة
الرملية وامل�سم�سة .ومــواقــع ملمار�سة الــريــا�ـســات البحرية يف
بحرية تنجانيكا .ومنابع نهر النيل الواقعة يف مدينة روتوفو،
وامل ـيــاه الكربيتية يف مدينة مـهــويــزا .والـتـ�ـســدعــات يف مدينة
نياكازو ،واملحميات الطبيعية يف مدينة رو�سيزي .والبحريات يف
�سمال البالد بحريات الع�سافري ،و�سخرة �ستانلي ولفين�ستون.
و�ساللت نهر كاريرا.

لكة �سوايند

السارا الوارا

۱۱۳

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

ال�سكر والأخ�ساب وغريها من املدخالت املتاحة حمليا ،والطاقة
احلـيــويــة ،والـهـنــد�ـســة اخلفيفة مبــا فيها مـكــونــات الـ�ـسـيــارات،
وال�سيدلة ،والتكنولوجيا احليوية ،والتعدين ،وال�سلع البي�ساء
الثالجات والغ�سالت ،واأف ــران املــوجــة الدقيقة ،الــخ ،وتطوير
البنية التحتية لل�سياحة.
اأ�سحاب العمل وغرفة التجارة:
احتاد اأ�سحاب العمل وغرفة التجارة يف مملكة �سوازيالند FSE & CC
عبارة عن منظمة اأ�سحاب العمل وامل�ساريع املعرتف بها من قبل
ال�سركات وامل�ساريع ال�ستثمارية املنظمة واحلكومة واملجتمع
الدويل ،ومتثل �سوت رجال الأعمال يف �سوازيالند.ومن اأهداف
هذه املنظمة :تعزيز وحماية م�سالح اأع�سائها وت�سجيع الوئام
ال�سناعي والقدرة الإنتاجية والزدهــار للجميع.تاأ�س�ست غرفة
جتــارة �ـســوازيــالنــد عــام  2003نتيجة �سيا�سة انــدمــاج اأ�سحاب
العمل ،وتقدم الغرفة جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات
امل�سممة خ�سي�سا لتقدمي حـلــول متطورة لتطوير الأعـمــال
وال�سركات يف �سوازيالند.
وت ـقــدم الـغــرفــة املـ�ـســورة بـ�ـسـاأن الـعــالقــات ال�سناعية وامل�سائل
القانونية الأخرى ،وق�سايا العمالة ،وتي�سري التجارة ،والتدريب،
وال�سحة وال�سالمة املهنية واملـنـ�ـســورات والـبـحــوث ،والتمثيل
يف الهيئات القانونية وغري القانونية .و�سربت املنظمة مثال
ناجحا يف تقدمي حلول الـتــدريــب والتطوير ملجموعة وا�سعة
من ال�سركات واملوؤ�س�سات ،وتطوير البحوث التطبيقية حول
الأعـمــال يف جمــالت الت�سويق واإدارة املــوارد الب�سرية والإدارة
ال�سرتاتيجية.

الئة ال�سمارية

۱۱٤

ميكن اعتبار حوافز ال�ستثمار يف �سوازيالند �ساملة ،من حيث
اأنها تعالج تقريبا كل جانب من جوانب عملية ال�ستثمار .الأهم
اأنــه يتم اإعـطــاء ق�سايا ال�سرائب اعتبارا خا�سا .ويبل معدل
ال�سريبة  30جلميع الـ�ـســركــات .وهـنــاك اأيـ�ـســا ن�ص قانوين
بخ�سو�ص تغطية اخل�سائر .ويف هــذا ال�سدد :ي�سمح لل�سركة
للم�سي قدما يف تغطية خ�سارتها نظرا لأنها تتحمل خ�سارة يف
�سنة التقييم ،وو�سع تلك اخل�سارة يف مقابل تقييم الدخل يف
امل�ستقبل.
وي ـتــم اإع ـطــاء حــوافــز ال�ـسـتـثـمــار يف � ـســوازيــالنــد فـيـمــا يتعلق
بالقدرة الإنتاجية الإ�سافية عن طريق ال�ستقطاعات اخلا�سة
امل�سموح بها فيما يتعلق باملباين ال�سناعية اجلديدة وامل�سانع
اجلديدة والآلت امل�ستخدمة يف عملية الت�سنيع ،واأيــة عملية
اأخــرى مماثلة ،اأو �سناعة الفنادق .وتنطبق اأي�سا اخل�سومات
اخلا�سة على املاكينات امل�ستخدمة التي مل ت�ستخدم من قبل يف
�سوازيالند ،وكذا امل�سانع امل�ستاأجرة.
وقد حددت حكومة �سوازيالند جمالت معينة لتعزيز ال�ستثمار
الأجنبي املبا�سر اأو املحلي ،ويف مثل هذه املجالت توجد حوافز
�سريبية خا�سة لل�سركات وال�ستثمارات ،وال�سناعات التحويلية،
والتعدين ،وال�سناعات الزراعية وال�سياحة واخلــدمــات املالية

الدولية ،ويحق لوزير املالية تر�سيح اأي �سركة ا�ستثمارية معينة
على اعـتـبــار اأن وجــودهــا ميثل � ـســرورة لتطوير ال ـبــالد ،وبعد
موافقة جمل�ص الوزراء يتم منحها �سريبة احلد الأدنى البالغة
 10ملدة ع�سر �سنوات فيما يتعلق بحجب ال�سرائب.
وحت�سل ال�سلع الراأ�سمالية امل�ستوردة اإىل البالد لغر�ص تعزيز
ال�ستثمارات الإنتاجية على اإعفاء من ر�سوم ال�سترياد.
وميكن للم�ستثمرين املنتجني اأو اأولئك الذين ي�سعون اإىل دخول
اأ�ـســواق الـ�ـســادرات احل�سول على الأم ــوال مــن البنوك املحلية
ملعاجلة طلباتهم .وت�سمن احلكومة احل�سول على القرو�ص من
خالل البنك املركزي يف �سبيل تلبية طلبات امل�ستثمرين الذين
يــرومــون دخــول �سوق الـ�ـســادرات .كما اإن �سيا�سة حترير اآليات
النقد الأجنبي ت�سمح باإعادة كامل الأربــاح واأربــاح الأ�سهم من
ال�سركات العاملة يف البالد اإىل موطنها الأ�سلي وت�سمح بتحويل
رواتب املغرتبني وروؤو�ص اأموالهم اإىل بلدانهم الأ�سلية .وف�سال
عن ذلك:
تعد �سوازيالند دولــة ع�سوا يف وكالة �سمان ال�ستثمار متعدد
الأطـ ــراف  MIGAالتابعة للبنك ال ــدويل الـتــي تعمل على
احلماية القانونية لال�ستثمارات .ومتنح ن�سبة ملكية كاملة فيما
يخ�ص امللكية الأجنبية لال�ستثمارات الأجنبية.

ال�سياة يف �سوايند

قيا�سا ببلدان اأفريقيا
تتميز مملكة �سوازيالند ال�سغرية امل�ساحة ً
ب�سمة احلداثة والإبداع .فعندما يجتاز الزائر حدود هذا البلد
ي�سعر بالود واللطافة التي يقابله بها اأبناء هذا البلد.
ويف �ـســوازيــالنــد الـكـثــري مــن الأ� ـس ـيــاء املــذهـلــة والــرائ ـعــة التي
ي�ستطيع املرء عملها ،والأ�سياء الكثرية التي ي�ستطيع ال�ستمتاع
بها ،ففيها الكثري من املحميات الطبيعية واأ�سكال من احلياة
الربية واملناظر الرائعة وكذلك اأنــواع احليوانات النادرة مثل
وحيد القرن الأبي�ص ،والأ�سود والظباء ،ف�سال عن الأودية مثل
ايزولويني ومولكرين�ص.

جمهورية مسر العربية

و�سل عدد �سكان جمهورية م�سر العربية اإىل  1مليون و 395األف يف بداية
عام 2012م بزيادة  2مليون ن�سمة عن العام ال�سابق .وحتتل م�سر –من
حيث عدد ال�سكان -الرتتيب الأول عربيا ،والرتتيب ال  1عامليا ،وال 3
اإفريقيا بعد نيجرييا واإثيوبيا ،وال  124عامليا من حيث الكثافة ال�سكانية.
وتزيد م�ساحة م�سر عن مليون كيلو مرت مربع منها حوايل  7990كم
 2م�ساحة ماأهولة.

الوجه نو السا املفو

مر القت�ساد امل�سري باأطوار واأمناط عديدة .ويتجه الآن اإىل منط ال�سوق
املفتوح الذي يتيح زيادة ال�ستثمارات الأجنبية .ويعتم د القت�سا د امل�سري
ب�سكل رئي�سي على الزراعة وال�سياحة وحتويالت العاملني باخلارج والنفط
وال�سناعات البرتوكيماوية والإعالم وعائدات قناة ال�سوي�ص.
ويعد من القت�ساديات القليلة املتنوعة يف ال�سرق الأو�سط وغري املعتمدة
على البرتول ،كما ميتاز عن اأ�سكال القت�ساد يف الدول العربية بوجود اأقدم

الرابطة  الرية الاا
بور�سةويحتل القت�ساد امل�سري املوقع الثاين من حيث احلجم بني الدول
العربية بعد ال�سعودية .وترتيبه احلادي ع�سر يف ال�سرق الأو�سط من حيث
دخل الفرد .والثاين اأفريقيا بعد جنوب اإفريقيا من حيث النا الإجمايل.
وحتتل م�سر املركز الثاين اأفريقيا بعد جنوب اأفريقيا وقبل نيجرييا يف
النا القومي الإجمايل بر�سيد يقرتب من  200مليار دولر قيمة ا�سمية
اأو مــا ي ــوازي  40مليار دولر قيمة الـقــوة ال�سرائية ،وهــو مــا يتعدى 1
تريليون جنيه م�سري.
وحازت جمهورية م�سر ع�سوية جمموعة  G15، 15وهي جمموعة الدول
التي تطبق برامج النمو القت�سادي .وت�سنف م�سر �سمن الأ�سواق النا�سئة
التي تتميز اقت�ساديا بالديناميكية والـتـنــوع وذلــك لــزيــادة عــدد �سكانها
وارتفاع ن�سبة ال�سباب فيها ،ول يزيد معدل البطالة فيها عن 91
الحتاد العام للغرف التجارية امل�سرية:
ت�سكل الحتــاد الـعــام للغرف التجارية امل�سرية بهدف العناية بامل�سالح
امل�سرتكة بــني الـغــرف التجارية وتن�سيق جهودها والنهو�ص بها ويكون
لالحتاد ال�سخ�سية العتبارية العامة ومقره مدينة القاهرة وكموؤ�س�سة
تعمل يف اإطــار امل�سلحة العامة للدولة ،يقوم الحتــاد بــدور داعــم ومكمل
ملوؤ�س�ساتها يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية ب�سفته املمثل
الر�سمي لكافة منظمات الأعمال امل�سرية.
وذلــك وفـقـاً لـعــدد مــن الأولــويــات كامل�ساهمة يف حتــديــث وتنمية التجارة
الداخلية وتطوير اأنظمتها توفري املعلومات الالزمة لكل من يريد التعامل
معها .وتوعية وتاأهيل القطاع التجاري للتعامل مع امل�ستجدات والتحديات
التي ت�سهدها الأ�ـســواق املحلية والعاملية .واإبــراز اأهمية املجتمع التجاري
وم�ساهمته يف التنمية القت�سادية والجتماعية .وامل�ساهمة يف رفع القدرة
التناف�سية للمن�ساآت التجارية خا�سة ال�سغرية واملتو�سطة وتاأهيل الكوادر
الب�سرية الــالزمــة لإدارت ـهــا .وال�سعي الــدائــم والـ ــدوؤوب لإكـ�ـســاب الغرف
واحتــادهــا الـعــام الثقة والح ــرتام الــالئــق مــن كــافــة الهيئات واملوؤ�س�سات
احلكومية والأهلية والتاأكيد على اأهمية دورها وتعميق م�ساركتها يف �سناعة
كافة القوانني والـقــرارات التجارية والقت�سادية التي ت�سدرها اجلهات
امل�سئولة بالدولة .والرتكيز على تن�سيط ال�سادرات ومنحها اأولوية خا�سة.
وهو اجلهاز الأعلى واملن�سق جلهود كافة الغرف التجارية وتنظيمات رجال
الأعـمــال ،حيث ميلك �سخ�سية اعتبارية بو�سفه املمثل ال�سرعي للغرف
التجارية وكافة التنظيمات لــدى ال�سلطات العامة واملنظمات الأجنبية
الإقليمية اأو الدولية.

تسريعا ال�سمار

تتيح قوانني ال�ستثمار العديد من فر�ص وجمــالت ال�ستثمار اأمــام كافة
امل�ستثمرين ،ويف عدد من املجالت ،واأبرزها:
• ال�سناعة :ميكن ال�ستثمار يف كافة الأن�سطة ال�سناعية على اختالف
اأنواعها من ت�سنيع وجتميع بالإ�سافة اإىل اأن�سطة التنقيب عن املعادن
وجتهيزها وكافة ال�سناعات املغذية واملكملة الأخرى.
• التكنولوجيا والربجميات :ميكن ال�ستثمار يف جمالت ت�سميم واإنتاج
برامج احلا�سبات الآلية وتطبيقاتها وت�سغيلها ،بالإ�سافة اإىل اإن�ساء واإدارة
املناطق التكنولوجية.
• جمــالت البنية الأ�ـســا�ـسـيــة :يتم ال�ستثمار فيها مــن خــالل اإقــامــة
وت�سغيل واإدارة حمطات مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي ،بالإ�سافة اإىل
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حمطات توليد الكهرباء واإن�ساء الطرق وخطوط املوا�سالت.
• الزراعة :يجرى ال�ستثمار يف هذا القطاع من خالل ا�ست�سالح الأرا�سي
الزراعية وت�سدير الإنتاج الزراعي ،اإىل جانب اإن�ساء واإدارة املزارع ال�سمكية
وغريها.
• تنمية املجتمعات العمرانية اجلــديــدة :تعد جمــا ًل خ�سباً لال�ستثمار
يف املناطق ال�سناعية اجلــديــدة مثل �سرق التفريعة و�سمال غــرب خليج
ال�سوي�ص من خالل اإن�ساء املدن ال�سناعية واإقامة املرافق وم�سروعات البنية
الأ�سا�سية بها.
• ال�سياحة :يتيح مناخ م�سر املالئم �سيفاً و�ستاءاً الفر�سة اأمام امل�ستثمرين
لال�ستثمار يف خمتلف جم ــالت ال�سياحة مـثــل اإقــامــة الـفـنــادق والـقــرى
ال�سياحية ،بالإ�سافة اإىل م�سروعات النقل ال�سياحي وغريها.
• املنتجات البرتولية :يتيح جمال البرتول فر�سة كبرية اأمام امل�ستثمرين
لال�ستثمار يف جمالت احلفر وال�ستك�ساف و�سيانة اآبار ومعدات البرتول،
بالإ�سافة اإىل ال�ستثمار يف جمال الغاز الطبيعي الذي اأ�سبح جما ًل ثرياً
يف الوقت الراهن.

رس ال�سمار

من اأجــل جذب امل�ستثمرين الأجانب �سن قانون ال�ستثمار ،منطبقا على
عــدد حمــدد مــن الأنـ�ـسـطــة ،منها :ا�ست�سالح وزراع ــة الأرا� ـســي القاحلة
وال�سحراوية ،والإنتاج احليواين والداجني وال�سمكي ،وال�سناعة والتعدين،
واإعــداد وتطوير املناطق ال�سناعية املختارة ،والفنادق واملوتيالت وال�سقق
الفندقية والقرى ال�سياحية والنقل ال�سياحي ،والنقل اجلوي واخلدمات
املبا�سرة املرتبطة به ،والنقل البحري لأعايل البحار ،واخلدمات البرتولية
املدعمة للحفر وال�ستك�ساف ونقل وتو�سيل الغاز الطبيعي ،واملجمعات
ال�سكنية التي توؤجر وحداتها بالكامل غري م�سطبة لأغرا�ص ال�سكن غري
التجاري ،وعمليات البنية التحتية مت�سمنة مياه ال�سرب وال�سرف ال�سحي
والكهرباء والطرق والت�سالت ،واإنتاج برامج اأو اأنظمة الكمبيوتر.

ال�سياة يف مسر

تعتمد الدولة على ال�سياحة كم�سدر مهم من اأهم م�سادر الدخل القومي
لديها ،وتعتمد يف ذلك على الآثار العديدة التي نتجت عن تنوع احل�سارات
واختالفها على مر الع�سور ،من ح�سارات فرعونية وقبطية ورومانية
واإ�سالمية ،ف�سال عن اأنها تطل على البحر الأحمر الذي ي�سم اأنقى مياه،
ويحتوي يف قيعانه ال�سعب املرجانية ،وتعرج ال�ساط اأدى اإىل ظهور العديد
من املوان الطبيعية.

مراك ا ال�سياي

فيما يلي اأهم مراكز اجلذب ال�سياحي على خارطة ال�سياحة امل�سرية:
• جنوب �سيناء :وهــى مــن اأكــرث املناطق كثافة مــن حيث اأع ــداد ال�سياح
الوافدين.
• �سرم ال�سيخ :تعترب اأ�سهر املقا�سد ال�سياحية ال�ساطئية على �ساحل
البحر الأحمر على الإطــالق ،وهى املق�سد املف�سل لدى الغالبية العظمى
من ال�سياح الباحثني عن ال�سياحة ال�ساطئية اأو ممار�سة ن�ساط الغو�ص.
وبداخل هذه املدينة وفى املناطق املحيطة بها توجد اأهم املحميات الطبيعية
التي حتتوى على تنوع جيولوجى وبيولوجى ونباتى ،ف�سال عــن وجــود
جزيرتي تــريان و�سنافري على مقربة مــن �سواحل املدينة واللتني يتم
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تنظيم رحالت �سياحية اإليهما.
• دهب :تعترب منطقة اجلذب ال�سياحي الأهم بعد �سرم ال�سيخ من حيث
اأعداد ال�سياح املرتددين عليها .وتكت�سب �سهرتها ال�سياحية من وجود اأجمل
مناطق بها للغط�ص ،مع احتفاظها ببع�ص الآثــار القدمية ،وي�ساف اإىل
عوامل اجلذب فيها املقومات املناخية والطبيعية التي تتيح ممار�سة ركوب
املراكب ال�سراعية ،وهي اإحدى الريا�سات املائية التي تتفرد بها هذه املدينة.
• نويبع :تتميز هذه املدينة بوجود عدد من الآثار فيها ،ف�سال عن كونها
مق�سدا �سياحيا �ساطئيا ،ومــن اأبــرز اآثــارهــا جزيرة فــرعــون ،قلعة �سالح
الدين ،قلعة نويبع.
• طابا :مدينة تتميز بطبيعة �ساحرة حيث حتيط اجلبال ب�سواطئها.
ويتكون �سريطها ال�ساحلي من عدد من اخللجان وم�سيق وجزيرة ،وت�ستهر
بح�سن �سالح الــديــن ،وي�ساعد على رواج احلركة ال�سياحية اإىل املدينة
�سهولة الو�سول اإليها برا وجوا عرب مطارها الدويل.
• راأ�ص �سدر :تتميز هذه املدينة بكونها مق�سد �سياحيا متميزا للراغبني
يف ممــار�ـســة ال�سياحة البيئية ف�سال عــن اإمكانية ال�ستمتاع ب�سواطئها
وممار�سة ريا�سات ال�سراع .وتتميز بوجود املنتجعات ال�سحية الكربيتية،
وبتنوع طبيعي نباتي وحيواين.
• �سانت كــاتــريــن :تعد مــن اأكــرث مــدن �سيناء متـيــزاً مــن حيث الطبيعة
اجلغرافية لرتفاعها ال�ساهق ،وحتيط بها جبال عالية منها قمة جبل
كاترين وجبل مو�سى ،وهي –اإىل ذلك -حممية طبيعية زاخرة باأنواع من
النباتات والف�سائل احليوانية املختلفة.
• العري�ص :مييز هــذه املدينة انت�سار �سفوف النخيل الكثيفة بطول
�ساحلها ،وبالقرب منها حممية الزرانيق التي �سجل فيها  244نوعاً من
الطيور متثل  14ف�سيلة ،وت�ستقبل نحو  270نوعا من اأنواع الطيور املهاجرة
من اأوروبا واآ�سيا يف موا�سم هجراتها نحو اأفريقيا .واأدرجت املحمية �سمن
قائمة رام�سار العاملية.
• الغردقة :تتميز الغردقة مبناخها املعتدل طوال العام.
•متحف الأحياء املائية �سمال الغردقة.
• وادى احلمامات.
• دير الأنبا انطيونيو�ص ،ودير �سانت بول.
• �سريح وم�سجد اأبو احل�سن ال�ساذيل.
• جزر البحر الأحمر حوايل  24جزيرة.
• العني ال�سخنة :من اأ�سهر املقا�سد ال�سياحة يف م�سر.
•�سهل ح�سي�ص :تعترب هذه املنطقة من اأكرب مناطق ال�ستثمار ال�سياحي يف
البحر الأحمر ،ويتم تخطيط هذا املكان لنوعية جديدة من ال�سياحة ت�سمى
ب�سياحة الأثرياء ،حيث حتتوى على مالعب اجلولف ،اإ�سافة اإىل مدينة
فرعونية حتت املاء تعترب الأوىل من نوعها لهواة �سياحة الغط�ص ،ومارينا
ل�سياحة اليخوت التي تعترب من اأغلى اأنواع ال�سياحة يف العامل.
• مر�سى مـطــروح :تتميز مبياهها ال�سفافة واألــوانـهــا الرائعة ورمالها
الناعمة ،وفيها عدد من املعامل ال�سهرية ،مثل الكني�سة القبطية ،وخمباأ
روميل ،وحمام كيلوباترا .وبالقرب منها عدد من املحميات الطبيعية مثل
حممية اأم الغزلن ،وحممية العميد.
• الأقـ�ـســر :مــن اأهــم املــدن التاريخية يف م�سر وهــى الوجهة املف�سلة

لعا�سقي الآثــار وال�سياحة الثقافية نظرا ملا حتويه من خمــزون تاريخي
وافر حيث ت�سم حوايل ثلث اآثار العامل ،وهى اأعظم �ساهد على احل�سارة
الفرعونية العريقة.
ومــن اأه ــم الآثـ ــار يف الأق ـ� ـســر :معبد الأق ـ� ـســر ،ومـعـبــد الـكــرنــك ،ومعبد
حت�سب�سوت ،ومتحف الأق�سر ،ومقابر وادي امللوك ووادي امللكات واملعابد
اجلنائزية ومعبد دن درة ومقابر الأ�سراف وغريها.
• اأ� ـســوان :تتميز باملناظر اخلــالبــة لنهر النيل الــذي يبل جمــراه يف
القطر امل�سري اأق�سى ات�ساع له يف اأ�سوان .وبها جمموعة من اآثار احل�سارة
القدمية ،منها :معبد الفيلة ،ومعابد النوبة القدمية ،ومعبد كالب�سة،
ومعبد اأبو�سمبل ،ومعبد كوم اأمبو ،ومعبد اإدفو ،وامل�سلة الناق�سة ،و�سريح
اأغــاخــان .وعــالوة على كل ذلــك :يوجد بها ال�سد العاىل كواحد من اأ�سهر
املعامل ال�سياحية.

امهورية ال�سمية املوريانية

يبل� سكان موريتانيا  3،09،000ن�سمة وفقا لإح�سائيات  2005م ،وتبل
م�ساحتها  1،030،700كيلو مرت مربع.

ركائ السا املوريا

ال�سيد :تعترب موريتانيا اإحدى الدول املهمة يف جمال ال�سيد البحري ،ملا
تتمتع به من مميزات طبيعية جعلتها يف م�ساف البلدان املنتجة لالأ�سماك،
فقد حباها اهلل �ساطئا ممتدا على املحيط الأطل�سي على امتداد يبل50
كم .وتتالقى يف مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة وال�ساخنة،
الأمر الذي هياأ ملياهها اأن تكون ماأوى لكثري من الأ�سماك والأحياء املائية
التي تهاجر يف معظم ف�سول ال�سنة من مناطق اأخرى للحياة والتكاثر يف
مياهها الفريدة من نوعها .وي�ساعد ذلك على ارتفاع قيمة �سادرات البالد
من الأ�سماك من مليار اأوقية �سنة  197اإىل  30مليار اأوقية �سنة ،19
وذلــك بــواقــع  70مــن القيمة الإجـمــالـيــة لـلـ�ـســادرات ،ومـنــذ ذلــك احلني
اأ�سبح قطاع ال�سيد البحري اأحد اأهم القطاعات امل�ساركة يف تنمية البالد
وح�سولها على العمالت ال�سعبة .ويتم ت�سدير اآلف الأطنان من الأ�سماك
�سنويا اإىل جميع اأنحاء العامل.
املعادن :متتاز موريتانيا بتنوع ثروتها املعدنية من حديد ونحا�ص وجب�ص
وفو�سفات وغــريهــا ،وت�ساهم الــرثوات الطبيعية الهائلة م�ساهمة فعالة
يف تكوين الراأ�ص املــال الوطني ويف تطوير البالد ودفــع عجلة النمو فيها
�سواء عن طريق الإ�سهام يف حل امل�ساكل الجتماعية القائمة خ�سو�سا يف
جمال العمالة والت�سغيل اأو العتماد عليها كم�سدر للح�سول على العمالت
ال�سعبة التي حتتاج اإليها البالد حيث و�سل اإنتاجها يف بع�ص ال�سنوات اإىل
 12مليون طن من احلديد اخلام.
اما بالن�سبة للنحا�ص والذهب فقد و�سل اإنتاجها اإىل ذروته �سنة  1970حني
و�سل اإىل  2،70طن .اأما الذهب فموريتانيا تتمتع باحتياطي ل باأ�ص به من
الذهب حيث يوجد بها ثمانية مناجم ذهب رئي�سية.
الزراعة:ما يزال الن�ساط الزراعي ميثل اأهم الن�ساطات القت�سادية التي
ت�ستوعب �سريحة عري�سة من ال�سكان املحليني اإذ تتجاوز ن�سبة امل�ستغلني
بالقطاع ن�سبة  53من القوى العاملة.

رس ال�سمار

تبنت موريتانيا يف ال�سنوات الأخرية �سيا�سة انفتاح اقت�سادي ،وعملت على
تطوير القطاع اخلا�ص واملختلط ،اإذ تتوفر كل ال�سمانات امل�سجعة مثل
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العدالة وال�سلم الجتماعي وال�ستقرار ال�سيا�سي.
فاملناخ املوريتاين ي�سهد ا�ستقرارا اقت�ساديا كلياً مالئما جللب ال�ستثمارات،
وذلــك بف�سل الن�سو�ص التي حتمي هــذه ال�ستثمارات ،اإذ ي�سمن د�ستور
البالد وقانون ال�ستثمار ومدونة التجارة عددا من املميزات مثل :حرية
املقاولة ،وحرية حتويل راأ�ــص املــال والأرب ــاح ،وحرية احل�سول على املــواد
اخلــام الأولـيــة ،و�سمانة امللكية الفكرية ،وامل�ساواة بني امل�ستثمر الأجنبي
واملوريتاين ،ونظام التحكيم يف النزاعات املتعلقة بال�ستثمار ،والإعفاءات
ال�سريبية واجلمركية املـحـفــزة ،وكــذا اإمكانية اإقــامــة مناطق اقت�سادية
خا�سة.
وتعد موريتانيا ع�سوا يف املنظمة العاملية لتاأمني ال�ستثمارات ،MIGA
وب ــداأت يف تـطــويــر بـنــى حتتية مــالئـمــة عـلــى �سبيل املـثــال كـهــربــاء وطــرق
وموا�سالت وات�سالت وتعليم و�سحة.
كما اأن لديها اتفاقيات ثنائية لتطوير وحماية ال�ستثمارات مع دول كثرية
ومن بينها اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة.
ويـ�ـســاف اإىل مــا �سبق اأن موريتانيا تقع يف ال�سمال الـغــربــي مــن الـقــارة
الإفريقية ،ومطلة على املحيط الأطل�سي ،مما يجعلها قريبة من الأ�سواق
الأوروبية ،و�سمال اإفريقيا وغربها.
واتخذت موريتانيا جملة من املحفزات ل�سمان وك�سب ثقة امل�ستثمرين ،كما
�سهلت دخولهم اإىل ال�سوق املوريتانية منها :اإن�ساء مفو�سية لال�ستثمار،
و�سع اإطــار قــانــوين حلماية امل�ستثمرين ،واعتماد نظام �سريبي مب�سط
ي�سمل تخفي�سات واإلغاء بع�ص ال�سرائب وفرتة �سماح ،واإ�سدار ن�سو�ص
قانونية م�سرفية اأكرث ليربالية ،وكذا اإقــرار ن�سو�ص تتعلق بالتمويالت
ال�سغرية.

رس ال�سمار

تتيح موريتانيا العديد من الفر�ص اأمام الراأ�ص مال الأجنبي لال�ستثمار،
وذلــك يف جمــال التنقيب عــن املـعــادن والــذهــب ،والتنقيب عــن الـبــرتول،
وال�سيد ،والت�سييد العقاري.
غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة:
مت اإن�ساء غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف  1991بنا ًء على اتفاق بني
احلكومة املوريتانية ووزارة التجارة وال�سناعة والتعاون الفرن�سية .وهذه
الغرفة اأ�سبحت وكالة متخ�س�سة تعرف بغرفة التجارة وال�سناعة والزراعة
يف موريتانيا ،وبــداأت يف ممار�سة ن�ساطها عقب توقيع اتفاق ال�سراكة بني
الطرفني الفرن�سي واملوريتاين يف عام  2004م.
ومنذ ذلك احلني والغرفة ت�سعى لتحقيق مهمتها املتمثلة يف تقدمي واإنتاج
ون�سر املعلومات التجارية ل�سالح الفاعلني القت�ساديني املحليني والأجانب
حول بيئة الأعمال واإمكانيات الت�سدير من ناحية ،وكذا الأ�سواق اخلارجية
وكيفية الو�سول اإليها من ناحية اأخرى.
وتخت�ص الغرفة بعدد من املهام ،منها :بحث وجمع واإنتاج ون�سر املعلومات
القت�سادية والتقنية املفيدة للفاعلني القت�ساديني على امل�ستوى املحلي
والأج ـن ـبــي .واإع ـ ــداد مـلـفــات ومــو�ـســوعــات حــول مــوريـتــانـيــا حتـتــوي على
معلومات هامة وتقنية .واإعداد قواعد بيانات مو�سوعية وتقنية .وامل�ساركة
يف التمويل ،اأو يف بع�ص الأحيان اإجراء درا�سات اأو القيام باإجراءات لتلبية
احتياجات الفاعلني القت�ساديني على ال�سعيد املحلي والدويل .وامل�ساركة
يف متويل ودعم الفاعلني القت�ساديني �سواء املحليني اأو الدوليني من اأجل

(الإ�سدار الثاين)

�سمان جناح جتارتهم .وتقدمي كافة اأ�سكال الدعم يف اإطار م�ساندة املبادرات
اخلا�سة وتطوير ال�سركات يف موريتانيا.

السارا الوارا

تـ�ـســدر مــوريـتــانـيــا الأ� ـس ـمــاك ،واملـنـتـجــات الــزراع ـيــة ،واحلــديــد ال�سلب،
واحليوانات ،وال�سكر ،واحلبوب ،وغريها من املنتجات .وت�ستورد املنتجات
النفطية ،والقمح ،والأرز ،والآلت ،واملعدات ،واملنتجات ال�ستهالكية.

ال�سياة يف موريانيا

تخت�ص وزارة التجارة وال�سناعة وال�سناعة التقليدية وال�سياحة ب�سوؤون
ال�سياحة يف البالد .وتتلخ�ص مهامها يف درا�سة وتقييم القدرات ال�سياحية
الوطنية بغية تثمينها واإعداد وتنفيذ القوانني املتعلقة بقطاع ال�سياحة
واإعـ ــداد واق ــرتاح الــو�ـســائــل الـ�ـســروريــة ل�ست�سالح املـنــاطــق ذات القيمة
الـ�ـسـيــاحـيــة ،وذل ــك بــالـتـ�ـســاور مــع الـ�ـســركــاء املـوؤ�ـسـ�ـسـيــني املـعـنـيــني وجمع
وا�ستغالل ون�سر الإح�سائيات املتعلقة بال�سياحة واعتماد وتاأطري الفاعلني
والتنظيمات الجتماعية واملهنية للقطاع و�سمان التكوين على م�ستوى
القطاع وممار�سة الرقابة ملدى ان�سجام الأن�سطة ال�سياحية مع القوانني
والنظم املعمول بها وتنمية ومتابعة وتن�سيق ن�ساطات ال�سراكة يف جمال
ال�سياحة و�ـسـمــان الـتـ�ـســاور مــع الهيئات املهنية للقطاع و�ـسـمــان دمج
الأن�سطة ال�سياحية يف اإ�سرتاتيجية مكافحة الفقر ويف ال�سيا�سة الوطنية
لرتقية ال�سناعة التقليدية.

ماط� سياية

• نواك�سوط :هــي عا�سمة البالد ومركزه الإداري والتجاري ،ومعنى
ا�سمها بئر الأ�سداف ،وتتوافر فيها و�سائل املوا�سالت والت�سالت احلديثة،
واملن�ساآت والفنادق والأ�سواق ،وتتميز منازلها بطراز عمراين خا�ص تغلب
عليه الزخرفة املتقنة واأبوابها اخل�سبية الثمينة.
تاأ�س�ست منذ وقــت قريب  195وفيها مطار ومرفاأ جتــاري مهم ومتحف
ي�سم مقتنيات تاريخية هامة وت�سنع فيها الزرابي وال�سجاد املزخرف وفيها
�سوق كبرية تديرها الن�ساء.
•الواديان :تقع يف ال�سحراء على م�سافة  120كم اإىل ال�سمال ال�سرقي من
�سنقيط وقد بنيت املدينة قبل  00عام على �سفح تل وكانت مركزا لقوافل
اجلمال التي كانت حتمل الذهب وامللح والتمور.
ومــن اأبــرز معاملها م�سجدها القدمي وق�سر يعرف با�سم ق�سر القاليل.
وطرازها العمراين يتميز باألوانه امل�ستمدة من البيئة املحلية.
• تريجيت :تعترب اأحد اأكرث الأماكن جذبا للزوار يف منطقة اأدرار ،وهي
عبارة عن واحة �سغرية يوجد فيها العديد من الينابيع ذات املياه ال�ساخنة
والباردة مما ميكن من ارتيادها طوال اأيام ال�سنة ،وهذه الينابيع متتد منها
قنوات للري حمفوفة بالأ�سجار ما يعك�ص منظرا خالبا وجوا بديعا.
• اأنوا اأذيبو اأو بئر الثعالب :تقع اإىل ال�سمال الغربي من البالد وتبعد عن
العا�سمة  525كم وتعترب العا�سمة القت�سادية ملوريتانيا وتتميز بطبيعة
خالبة ،فهي متتد على طول �سبه جزيرة على �سكل ل�سان يف البحر يتجه
جنوبا مبوازاة الرب ،وتر�سو يف مينائها ال�سفن التي تنقل احلديد والكميات
الهائلة من الأ�سماك.
• اأطار :تقع يف واحة جميلة وهي مركز ولية اأدرار وت�ستهر مبو�سم قطف
التمور حيث تقام يف ال�سيف احتفالت خا�سة يتخللها الرق�ص والغناء.

۱۱۷

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

وهي مدينة تزخر باحليوية كمركز جتاري للمنطقة املحيطة ومن معاملها
�سوق احلدادين وتتميز بطرقاتها ال�سيقة وفيها قلعة فرن�سية تعود اإىل
احلرب العاملية الثانية وحتيط باملدينة الب�ساتني وهي تبعد عن العا�سمة
 451كم اإىل ال�سمال ال�سرقي.
• والتــة :تقع اإىل اجلنوب ال�سرقي من موريتانيا ومن اأجمل مدنها،
وتتوافر فيها مقومات ال�سياحة واخلدمات ال�سياحية رغم اأن الو�سول اإليها
و�سط ال�سحراء يتطلب ال�سفر جــوا لعدم وجــود طريق معبدة .وجتتذب
مـنــازل والت ــه ال�سياح بــزخــارفـهــا واألــوان ـهــا امل ـاأخــوذة مــن امل ــواد الطبيعية
املتوافرة يف املنطقة ،واأبوابها اخل�سبية املر�سعة بالنحا�ص .وتزدهر يف والته
�سناعة الأواين الفخارية .وفيها مدر�سة دينية �سهرية ،ويف مكتباتها توجد
خمطوطات كثرية ذات قيمة علمية وتاريخية كبرية ل تقدر بثمن.

ناميبيا

يبل عدد �سكان ناميبيا حوايل  23مليون ن�سمة ،بح�سب تقديرات 2010م.
ويبل معدل النمو ال�سنوي لل�سكان نحو  1وتبل م�ساحتها 24،292
كيلو مرت مربع.
يعتمد اقـتـ�ـســاد ناميبيا اعـتـمــادا كـبــريا عـلــى ا�ـسـتـخــراج وت�سنيع املـعــادن
للت�سدير ،ومتثل ال�سرائب والر�سوم من التعدين  25من عائداتها.
ووفقاً لإح�سائيات عام  ،2010فاإن النا املحلي الإجمايل يبل 122 مليار
دولر ،ومعدل النمو ال�سنوي ،4 ،اأما ن�سيب الفرد من الدخل القومي
الإجمايل فيبل 7،47 دولر
و تعد ناميبيا رابــع اأكــرب دولــة م�سدرة للمعادن ،على م�ستوى اأفريقيا،
وخام�ص اأكــرب منتج لـلـيــورانـيــوم ،كما تنتج كميات كـبــرية مــن الر�سا�ص
والزنك والق�سدير والف�سة والتنغ�س.
ويعتمد قــرابــة ن�سف ال�سكان على زراعــة الكفاف لك�سب العي�ص .ومتثل
الواردات عادة حوايل  50 من الحتياجات من احلبوب.
وت�سعى ناميبيا لتنويع العالقات التجارية بعيدا عن العتماد ال�سديد
على ال�سلع واخلدمات يف جنوب افريقيا .وقد اأ�سبحت اأوروبا �سوقا رائدة
لالأ�سماك واللحوم الناميبية ،وت�ستورد املعدات الثقيلة والآلت من اأملانيا
واململكة املتحدة والوليات املتحدة وكندا.
وتـبــذل حكومة ناميبيا جـهــودا كبرية لال�ستفادة مــن عملية النمو التي
تقودها الــوليــات املتحدة الأفريقية وقانون الفر�ص ”اأغوا“ التي يوؤمل
منها اأن توفر الو�سول التف�سيلي اإىل الأ�سواق الأمريكية للح�سول على
قائمة طويلة من املنتجات .ومن املرجح –بح�سب التقديرات -اأن ي�سهد
قطاع ال�سناعة التحويلية و�سناعة املالب�ص منوا نتيجة لقانون“ اأغوا“
على املدى القريب.
وقد وقعت ناميبيا يف 2003م على التفاقية العامة للتعريفات اجلمركية
والتجارة ”الغات“ ،وتعد اأي�سا ع�سوا يف �سندوق النقد الــدويل والبنك
الدويل ،وان�سمت اإىل اتفاقية لومي لالحتاد الأوروبي.

موار اساية

۱۱۸

تتنوع مــوارد ناميبيا الطبيعية بني املـعــادن التي تغطي  من النا
املحلي الإجمايل كاملا�ص واليورانيوم والزنك والذهب والنحا�ص والر�سا�ص
والق�سدير والفلور�سبار ،وامللح وم�سائد الأ�سماك واحلياة الربية ،وتغطي
املنتجات الزراعية نحو  41من النا املحلي الإجمايل ،ف�سال عن الرثوة

احليوانية ومنتجات اللحوم واملحا�سيل الزراعية والغابات .اأما الأ�سماك
فيغطي �سيدها وجتهيزها  27من النا املحلي الإجمايل.

السارا الوارا

تتمثل ال�سلع الرئي�سية للت�سدير يف :املا�ص واملعادن امل�سنعة والر�سا�ص
واليورانيوم والنحا�ص والأ�سماك واملا�سية واللحوم .اأمــا ال�سلع الرئي�سية
امل�ستوردة فتتمثل يف املواد الغذائية والوقود والطاقة وال�سلع الراأ�سمالية
والنفط اخلام واملنتجات النفطية.

ال رس ال�سمار

تتنوع فر�ص وجمــالت ال�ستثمار بــني الــزراعــة ،والبنية التحتية للنقل
والإ�سكان وال�سرف ال�سحي ،وال�سناعات الزراعية ،والتعدين ،والطاقة،
والت�سنيع ،والتنقيب عن النفط والـغــاز ،واملعاجلة ال�سناعية ،وم�سايد
الأ�سماك ،وال�سياحة ،وت�سنيع املنتجات ال�سيدلنية والدوائية ،و�سناعة
ال�سمنت ،وت�سنيع احلديد ال�سلب ،واملن�سوجات وت�سنيع املالب�ص اجلاهزة،
وت�سنيع قطع غـيــار الـ�ـسـيــارات ،و�سناعة مــواد الـبـنــاء ،وجتميع وتركيب
الأثاث.

الرة الجارية الساعية

تتوىل الغرفة التجارية وال�سناعية عددا من املهام وامل�سوؤوليات الرئي�سية
من قبيل متثيل امل�سلحة العامة ملجتمع املال والأعمال .والتعاون من خالل
احلوار مع خمتلف هيئات القطاعني العام واخلا�ص يف البالد .وتلعب دورا
ا�ست�ساريا عندما تنخرط مع احلكومة واأ�سحاب امل�سلحة الآخرين.
وتقوم بتعزيز التنمية القت�سادية .ف�سال عن توفري معلومات عن ال�سوق
والإح�ساءات القت�سادية ،وت�سجيع ال�ستثمار املحلي والأجنبي ،وت�سهيل
التجارة املحلية والدولية ،وغريها من املهام الرئي�سية واخلدمات املت�سلة
بعملها.

ال�سياة يف ناميبيا

متتاز ناميبيا بوفرة مناطق اجلذب ال�سياحي وتنوع ما تقدمه من اأ�سكال
املتعة والفائدة للزائر ،ومن اأبرز مناطق اجلذب ال�سياحي فيها:
• �سحراء ناميب :ي�سار غالباً اإىل هذه ال�سحراء باأنها اأقــدم �سحراء يف
العامل .وح�سلت ناميبيا على ا�سمها من اأ�سم ”ناميب ” ،ولي�ص مفاجئاً
اأن تكت�سف ب ـاأن اجلــزء الغربي من البالد يتكون من ا�سم ناميب كما اأن
ا�سم ناميب ينت�سر اإىل ما وراء حدود ناميبيا لي�سل اإىل اجنول ال�سرقية
والإقليم ال�سمايل من جنوب اأفريقيا.
• جبل باند بريج :يعترب جبل براند بريج اأعلى جبل يف ناميبيا 20
مرت.
• �سو�سوفلي :رمبا يعترب �سو�سو�سفلي من اأعلى الكثبان الرملية يف العامل،
وترتفع هذه الكثبان اإىل  300مرت وتغطي �سو�سو�سفلي م�ساحة كبرية تبل
تقريباً  500كم 2من �سحراء ناميبيا ،ويعتربها الكثري من اجليولوجيني
اأنها واحدة من اأقدم ال�سحارى.
• منطقة �سواكومبند :هذه املدينة عبارة عن منتجع على �ساط البحر
وجتــذب اإليها ال�سياح وال�سيادين وحمـبــي املـغــامــرات مــن اأنـحــاء الـعــامل،
وتعترب الكثبان الرملية منا�سبة لريا�سة ركــوب الــدراجــات ونـظــراً لأن
املحيط بارد وهناك اأماكن لل�سيد .والنكهة الأملانية لهذه املدنية ال�سغرية
ل تزال ملمو�سة ومثرية لالهتمام من قبل الزوار.

الرابطة  الرية الاا
• منتزه اتو�سا الــوطـنــي :يف الف�ساء الــربي القاحل الــواقــع يف �سمال
ناميبيا تقع واحدة من اأجمل املحميات الربية يف اأفريقيا اجلنوبية وتعرف
با�سم اتو�سا ،وتعترب مكاناً رائعاً لل�سيد الربي ،وتنت�سر احلمر الوح�سية يف
ذلك الأفــق الالمتناهي يف حني جتذب البحريات الطبيعية وحيد القرن
والأ�سود والفيلة واأعــدادا كبرية من الظباء .وتعني كلمة اتو�سا مكان املاء
اجلاف الذي يلمع �سرابه يف منطقة ال�سافانا والأرا�سي الع�سبية املحيطة.
• �ساحل �سكيلتون :يعترب �ساحل �سكيلتون واحــداً من اأروع الأمــاكــن يف
املعمورة وي�ست�سيف واحدة من اأف�سل رحالت ال�سفاري.
• ه�سبة ووتربريج :ترتفع هذه اله�سبة حوايل  200مرت فوق ال�سهول
املحيطة بها �سرق اوجتــواوجنــو .ويتكون اجلبل الــذي يبل طوله  50كم
وعر�سه  20كم من احلجر الرملي.
• وادي الأ�سماك النهرية :يقع هذا الــوادي يف جنوب ناميبيا ،ويعترب
ثاين اأكرب وادي يف العامل والأول يف اأفريقيا ،ويتميز هذا الوادي العمالق
بطول يبل 100 ميل اأي  10كم وعر�ص  27كم وباأماكن عميقة مبا يقارب
عمقها  550مرت ويتدفق النهر ب�سكل متقطع ولكنه يفي�ص ب�سكل غزير يف
اأواخر ال�سيف.
• حممية ال�سيد يف دان فلجون :تعترب هــذه املحمية مبثابة حديقة
حيوان يف ويندهوك.
املتاحف
• متحف ت�سوميب.
• متحف اويال.
• متحف ترانزاميب.
• متحف امل�سح اجليولوجي.
• املتحف البحري الوطني.

جمهورية الكونو برااي

يبل عــدد �سكان الكونغو  3،،000مليون ن�سمة ،يعي�سون على م�ساحة
 342،000كم  ،.2تتمتع الكونغو مبناخ ا�ستوائي ،حيث ترتفع احلــرارة يف
معظم �سهور ال�سنة ،وتت�ساقط الأمطار معظم العام بكميات وفرية ،وتزداد
يف العتدالني.
اأهــم املــدن الرئي�سية يف جمهورية الكونغو :بــرازافـيــل العا�سمة ،ونكاي،
ولويومو .واأهم املوان ميناء بوانت ،وميناء نوار
اقت�ساد الكونغو:
• يبل النا الإجمايل  1710مليار دولر ،ون�سيب الفرد من النا
الإجمايل  4،42دولر اأمريكي.
• يوجد يف الكونغو غرفة واحدة تدعى غرفة جتارة برازافيل ،تهتم بتعزيز
التنمية القت�سادية يف القطاع اخلا�ص ،وامل�ساهمة ب�سكل كبري يف حت�سني
مناخ الأعمال وحتفيز النمو القت�سادي العام يف الكونغو.
الراعة
هناك العديد من املحا�سيل الزراعية التي تتميز بها الــزراعــة يف الكنغو
وتنتج منها الـعــديــد مــن املحا�سيل منها املحا�سيل املعي�سية بالأ�سا�ص
املانيهوت ،الأرز ،الذرة .وتتمثل الزراعات املوجهة للت�سدير يف ق�سب ال�سكر
والكاكاو ،القهوة ،املوز ،القطن ،الفول ال�سوداين ،منتج النخل الكرنبي.

(الإ�سدار الثاين)

ويبقى البلد �سديد التبعية يف املنتجات الغذائية لدول اأخرى.
• ينتج الكونغو النفط البحري الذي ميثل  90من �سادراته.
• ميتلك الكونغو ثروات من البوتا�ص ،النحا�ص ،املا�ص والذهب بالإ�سافة
اإىل قدران كهرومائية .وي�سدر الأخ�ساب املدارية مثل الأبنو�ص والأكاجو.
• ميتلك الكونغو �سبكة موا�سالت بحرية هامة على نهر الكنغو وبواتنوار
يف املحيط الأطل�سي ،وترتكز ال�سناعات على ال�سناعات التحويلية.

السارا الوارا

اأهــم الـ�ـســادرات :الـبــرتول ،عــروق اخل�سب واألــواحــه ،الــ ،الكاكاو ال�سكر،
املا�ص املواد الغذائية .اأما الــواردات فت�سمل :ال�سلع ال�ستهالكية ،املنتجات
الو�سيطة ،املعدات الراأ�سمالية البرتول ،الأ�سمنت ،ال�سجائر ،امل�سروبات،
ال�سكر.

رس ال�سمار

توجد فر�ص لال�ستثمار يف عدد من القطاعات يف الكونغو ويف مقدمتها:
• البنية الأ�سا�سية.
• الطرق واملوا�سالت.
• الطاقة.
• الزراعة.
• ال�سناعة.
• الت�سنيع الغذائي.
• ال�سياحة.
• الأدوية.
• اخلدمات.
وتوفر قوانني ال�سرائب وال�ستثمار عدداً من الإجــراءات التي من �ساأنها
ت�سجيع ال�ستثمار .وت�سمل:
 الإعـفــاء الكلي اأو اجلــزئــي مــن بع�ص ال�سرائب مــن خــالل الإعـفــاء منالأرباح الراأ�سمالية عند اإعادة ال�ستثمار فيها.
الأرباح وهي جزء من الأ�سول وا�ستثمارها يف غ�سون ثالثة � 3سنوات ،لتخ�سع ل�سريبة الدخل.
القدرة على خ�سم خ�سائر الثالثة ال�سنوات التالية يف حالة اخل�سارة ،ين�صقانون ال�ستثمار على خم�ص حوافز املتعلقة مبا يلي:
• تطوير الن�ساط القت�سادي والعمالة.
• اإعادة ا�ستثمار الأرباح.
• البحث والبتكار.
• الت�سدير.
• ال�ستثمار يف املناطق الأقل منواً وب�سكل عام ،فاإن فرتة الإعفاء ال�سريبي
هي من خم�ص اإىل ع�سر �سنوات.
ال�سياة
جلمهورية الكونغو اإرثها التاريخي وقراها اخلالبة ،ومناظرها الطبيعية
الـ�ـســاحــرة ،و�ـســواطـئـهــا اجلـمـيـلــة ،ومــوروث ـهــا الــديـنــي والـتـقـلـيــدي الــرائــع
ومتنزهاتها وحممياتها الوطنية،
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اأ�سما عاي املجال�س العسا
رئي�س ل�س الأمة  جمهورية اائر الدميقراطية
السعبية
معايل ال�سيد  عبد القادر بن �سالح
جمل�ص الأمة -ق�سر زيجوت يو�سف  -اجلزائر
هاتف002132174603122 :
فاك�ص0021321746107 /102 :
الربيدالكرتوين:

majliselouma@majliseouma.de

رئي�س ل�س السور يف لكة البري
معايل ال�سيد علي بن �سالح ال�سالح
هاتف0097317716500 :
فاك�ص0097317715715 :
الربيد الكرتوينshasan@shura.gov.bh :

رئي�س ل�س السيو يف جمهورية بورند
معايل ال�سيد  غابرييل نت�سيزيرانا
الهاتف0025779703146 :
فاك�ص00257245114 :
الربيد الإلكرتوينsenat@senat.bi :

رئي�س ل�س السيو يف جمهورية الكامن
معايل ال�سيد  مار�سيل نيات جني فنجي
الربيد الإلكرتوينeduretoga@yahoo.fr :

رئي�س ل�س السيو يف جمهورية الكونو

معايل ال�سيد اأندريه اوبامي ايتو
الهاتف00242 18 00 281 02 :
جوال00242 06 668 94 53 :
الربيد الإلكرتوينfoutysoungou@yahoo.fr :

ل�س السور يف جمهورية مسر العربية
الهاتف002127955492 :
فاك�ص002127949101 :
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الربيد الإلكرتوينsaicig@idsc.net.eg :

رئي�س املجل�س الفيدرايل يف جمهورية اأثيوبيا
الفيدرالية الدميقراطية
معايل ال�سيد  كا�سا تكليربهان.
هاتف002511112423243 :
فاك�ص00251111242304 :
الربيد الإلكرتوينkumashih@gmail.com :

رئي�س ل�س السيو يف جمهورية الابون

معايل ال�سيدة  روز فران�سني روغومبي
فاك�ص00.241.72.18.64 :
تلفون00241775315 :
الربيد الألكرتوينbeatricentoutoume@hotmail.fr:

رئي�س ل�س الأعيان يف اململكة الأرنية الهاسمية
دولة ال�سيد  عبدالروؤف الروابدة
هاتف00962777257812 :
فاك�ص0096265676981 :
الربيد الكرتوينinfo@senate.jo :

رئي�س ل�س السيو يف امهورية ال�سمية املوريانية
معايل ال�سيد حممد احل�سن ولد احلاج
هاتف0022236303037 :
فاك�ص002225257373 :

رئي�س ل�س امل�سساري يف اململكة املربية
معايل الدكتور حممد ال�سيخ بيد اهلل
هاتف00212537761116 :
فاك�ص00212537730568 :
الربيد اللكرتوين soumaya.es@gmail.com

الرابطة  الرية الاا

(الإ�سدار الثاين)

اأ�سما عاي املجال�س العسا
رئي�س املجل�س الوطي يف جمهورية ناميبيا
معايل ال�سيد  ا�سر كوفريي كابريي
هاتف09264–61-202-8000 :
فاك�ص0026461256371 :
الربيد اللكرتوين:

h.mbingeneeko@parliament.gov.na

رئي�س ل�س السيو يف جمهورية نيجيا
الفيدرالية
معايل ال�سناتور  ديفيد مارك
الهاتف23492340009 :
الفاك�ص2349234215 /7 :
الربيد الألكرتوينayewohnelson@yahoo.com :

رئي�س ل�س السور يف لة طر

معايل ال�سيد حممد بن مبارك اخلليفي
هاتف0097444327019 :
فاك�ص0097444425526:
الربيد الإلكرتوينshura-Qatar@hotmail.com

رئي�س ل�س السور يف اململكة العربية ال�سعوية
معايل الدكتور  عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ
هاتف009664821666 :
فاك�ص0096614881542 :
الربيد اللكرتوينwebmaster@shoua.gov.sa :

رئي�س ل�س الوليا يف جمهورية ال�سوان

معايل الدكتور  اأمبلي عبداهلل العجب اأمبلي
تلفون0024912352266 :
فاك�ص00249187560950 :
الربيد الإلكرتوين/info@councilofstates.gov.sd :

رئي�س ل�س السيو يف لكة �سوايند
معايل ال�سناتور  جيالين  .تي  .زواين
هاتف002684162407 :
فاك�ص002684161603 :
الربيد الإلكرتوين:

happy@swazi.net , adminparl@swazi.net

رئي�س ل�س السور يف امهورية اليمية
معايل ال�سيخ عبد الرحمن حممد علي عثمان
هاتف00967 - 1- 227815 /4 :
فاك�ص00967 - 1- 560390 :
الربيد الإلكرتوينshoora@y.net.ye :

رئي�سة ل�س السيو يف جمهورية ميبابو
معايل ال�سيدة  اأدنا ماد زومقوي
هاتف002634252944 :
فاك�ص002634252935 :
الربيد الإلكرتوين:
externalrelation@parlizm.gov.zw

رئي�س ل�س الأاليم يف جمهورية جو اريقيا
معايل ال�سيدة  تي مودي�ص
رقم الهاتف0027836115833:
رقم الفاك�ص27214032660 :
الربيداللكرتوينkmthethwa@parliament.gov.za:
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البا الأ
ا-النظام الأ�سا�سي
-2بيان مهام الرابطة
 -3النظام الداخلي للرابطة
البا الا
-1ا�ست�سافة مملكة البحرين لفعاليات
املجل�ص الثامن للرابطة
واملوؤمتر ال�سابع
-2ا�ست�سافة اأثيوبيا لجتماع املجل�ص
التا�سع واملوؤمتر الثامن
البا الال
الف�سل الأول -:
التعاون القت�سادي
-1ملخ�ص ورقة العمل ((اأثار
العوملة والأزمة املالية ))
((-2التعاون القت�سادي والتجاري))

الف�سل الثاين -:
الثقافة
-1ت�سخري الثقافة خلدمة التنمية
القت�سادية يف اأفريقيا
والعامل العربي
-2دور الرتاث الثقايف
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