بسم اهلل الرحمن الرحيم

اإلعالن العربي عن التنمية المستدامة
إن الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة اجملتمعني مبقر جامعة الدول العربية مبدينة القاهرة بتاريخ 24
أكتوبر/تشرين األول  2001املوافق  8شعبان 1422هـ العداد اخلطاب العريب إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة والذي
سيعقد يف مدينة جوهانسربج جبنوب أفريقيا  11-2سبتمرب /أيلول 2002م،
إذ يشريون إىل االعالنات ذات العالقة وخاصةأعالن استكهولوم ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية (1971م) واعالن ريو ملؤمتر
األمم املتحدة للبيئة والتنمية(1992م) واعالن بربادوس بشأن التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية (1994م ) واالعالن
العريب حول البيئة والتنمية تونس (  1986م) والبيان العريب عن البيئة والتنمية وآفاق املستقبل القاهرة (1991م ) واعالن ماملو
مبناسبة منتدى البيئة العاملي األول (2000م) واعالن جده حول املنظور االسالمي للبيئة (2000م) واعالن طهران حول األديان
واحلضارات والبيئة ( 2001م) واعالن أبوظيب عن مستقبل العمل البيئي يف الوطن العريب (2001م) وإعالن الرباط حول فرص
اإلستثمار من أجل التنمية املستدامة يف األراضي البعلية(2001م) .وكذلك اعتماد منظمة املؤمتر االسالمي (الدوحة نوفمرب  /تشرين
ثاين 2000م) العالن جدة ،ومباركة مؤمتر القمة العريب ( عمان مارس /آذار 2001م) العالن ابوظيب  ،وتكليف جملس الوزراء
العرب املسؤولني عن شؤون البيئة استكمال االعداد العريب اجليد ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة.
وبعد أن تدارسوا تقرير مستقبل العمل البيئي يف الوطن العريب (2001م) وتقارير توقعات البيئة العاملية* (2000م )و تقرير منتدى
الشخصيات العربية املتميزة يف جمال التنمية املستدامة ببريوت (2001م) ،وتقريراملائدة املستديرة االفريقية بالقاهرة (، )2001وتقرير
املائدة املستديرة للشركاء املعنيني بالتنمية املستدامة بالبحرين)2001م) ونتائج وتوصيات املنتديات العربية لكل من اجملتمع املدين
(2001م) والصناعيني (2001م) والربملانيني العرب (2001م) والتقرير العريب حول التنمية املستدامة الذي أعدته االمانة املشرتكة
(2001م).
وإذ جيددون االلتزام بالعمل معاً يف إطار املسؤولية املشرتكة واملتباينة بني الدول املتقدمة والدول النامية لتحقيق التنمية املستدامة
وإذ يتطلعون إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ،الذي سيتم خالله استعراض وتقييم ملا مت تنفيذه من جدول أعمال القرن
احلادي والعشرين خالل السنوات العشر املاضية ،والذي سيوفر فرصة أخرى للمجتمع الدويل لوضع برامج حمددة قابلة للتطبيق حنو
حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من خالل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تعهدات والتزامات الدول وتعزيز التعاون الدويل للتصدي
للتحديات اليت تواجهها دول العامل وخاصة الدول النامية.
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وحرصاً على املشاركة الفعالة يف قمة التنمية املستدامة ،فقد مت على مستوى الوطن العريب التعاون بني جامعة الدول العربية ممثلة مبجلس
الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة وكل من برنامج األمم املتحدة للبيئة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا يف تنظيم
املنتديات اإلقليمية للشركاء املعنيني يف تنفيذ التنمية املستدامة ،بالتعاون مع املنظمات العربية واالقليمية والدولية ذات العالقة حي مت
استعراض ما أحرز من تقدم يف تنفيذ جدول أعمال القرن احلادي والعشرين يف خمتلف اجملاالت  ،وبيان املعوقات والتحديات  ،ورسم
االسرتاتيجيات وحتديد األهداف واألولويات للعمل املشرتك  ،وتقدمي الرؤية العربية لإلطار العام للتعاون الدويل وآلية حتقيق ذلك.
وإذ يؤكدون أنه قد حدثت إجنازات كثرية يف جمال التنمية املستدامة يف املنطقة العربية ،مشلت النواحي االقتصادية  ،واالجتماعية ،
والبيئية واليت برزت آثارها جلية يف حياة املواطن العريب الصحية والتعليمية واالقتصادية .ومن هذه اإلجنازات ارتفاع مستوى دخل الفرد
 ،وحتسني مستوى اخلدمات الصحية واحلضرية  ،واخنفاض مستوى األمية وزيادة حصة املرأة العربية يف التعليم وفرص العمل  ،و
اخنفاض نسيب يف معدل النمو السكاين وارتفاع متوسط عمر الفرد  ،وإنشاء وتطوير املؤسسات التنموية والبيئية ،وسن و تطوير
التشريعات  ،وبناء القدرات واملسامه ة اإلجيابية يف تنفيذ االتفاقيات اإلقليمية والدولية وتعزيز التعاون اإلقليمي يف خمتلف اجملاالت
وخاصة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  ،وتنفيذ مشاريع النقل والربط الكهربائي والغاز الطبيعي بني بعض الدول العربية  ،وتعزيز
اجملالس الوزارية العربية املختصة بالت عاون اإلقليمي يف جماالت التنمية  ،واالقتصاد  ،والتخطيط  ،والزراعة  ،والبيئة  ،والصحة  ،واإلعالم
 ،واخلدمات  .كما شهدت املنطقة العربية جهوداً واعدة حنو ترشيد استهالك املوارد الطبيعية وتناميا يف دور القطاع اخلاص واجملتمع
املدين واملشاركة الشعبية .

وإذ يعون إنه بالرغم من النتائج اإليجابية التي تحققت  ،فإن جهود تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي
تواجه معوقات جمة  ،تمتد آثار بعضها لسنوات عدة  ،ومن أهمها:










عدم االستقرار يف املنطقة الناتج عن غياب السالم واألمن وعدم متكن اجملتمع الدويل من معاجلة القضية الفلسطينية واألراضي
العربية احملتلة على أساس من العدالة ويف إطار القرارات الدولية ذات العالقة.
مشكلة الفقر يف بعض الدول العربية واليت تزداد حدة مع األمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون وفوائدها واالستغالل
غري الرشيد للموارد الطبيعية.
استمرار االزدياد السكاين يف املدن العربية ،واستمرار اهلجرة من األرياف إىل املناطق احلضرية وانتشار ظاهرة املناطق العشوائية
،وتفاقم الضغوط على األنظمة اإليكولوجية وعلى املرافق واخلدمات احلضرية ،وتلوث اهلواء وتراكم النفايات.
تعرض املنطقة العرب ية بصفة عامة لظروف مناخية قاسية  ،وخاصة اخنفاض معدالت األمطار عن املعدل العام السنوي  ،وارتفاع
درجات احلرارة يف فصل الصيف ومعدالت البخر والنتح  ،مما أدى اىل تكرار ظاهرة اجلفاف وزيادة التصحر.
حمدودية املوارد الطبيعية وسوء استغالهلا مبا فيها النقص احلاد يف املوارد املائية وتلوثها وندرة األراضي الصاحلة لإلستغالل يف
النشاطات الزراعية املختلفة  ،وتدهور نوعيتهما ،ونقص الطاقة غري املتجددة يف بعض األقطار العربية.
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ضعف إمكانيات بعض املؤسسات التعليمية والبحثية العربية وتأخرها عن مواكبة مسرية التقدم العلمي والتقين يف العامل  ،وخاصة
فيما يتعلق بتوفري مستلزمات التنمية املستدامة يف الوطن العريب.
حداثة جتربة اجملتمع املدين وعدم مشاركته الفعالة يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج التنمية املستدامة.
عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب املستوردة من الدول املتقدمة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف الوطن العريب ،
ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها.



نقص املوارد املالية وتدين وضع البنية التحتية يف العديد من الدول العربية



احلصار االقتصادي على بعض الدول العربية

وإذ يدركون أن هناك عدداً كبيراً من التحديات والفرص المتاحة لتخطي الصعاب ولتحقيق التنمية المستدامة
والمحافظة على البيئة في الوطن العربي والتي من أهمها:













الفقر الذي يشكل حتدياً أساسياً يف عملية حتقيق التنمية املستدامة يف الوطن العريب  ،مما يتطلب االستغالل الرشيد للثروات
املتاحة ،وإجياد املناخ املالئم لالستثمار حملياً وإقليمياً وكذلك وضع آلية للتكافل االجتماعي على املستوى الوطين اضافةً إىل حتقيق
التكامل بني الدول العربية يف خمتلف اجملاالت مبا فيها إعطاء األولوية للعمالة العربية لتساهم يف احلد من البطالة وانتشار الفقر.
الزيادة املطردة يف عدد السكان باملنطقة العربية مقارنة باملوارد الطبيعية املتاحة وغياب التخطيط السليم للموارد البشرية .
ارتفاع نسبة تعداد الشباب يف اجملتمع العريب على الرغم من أنه ميثل مؤشراً اجيابياً للثروة البشرية  ،إال انه يف نفس الوقت يشكل
حتدياً جدياً يتمثل يف إجياد البيئة الصاحلة لتنشئتهم وتأهيلهم وتوفري فرص العمل املناسبة هلم.
اهلجرة املتزايدة من األرياف إىل املناطق احلضرية تتطلب إعطاء املناطق الريفية األولوية عند إعداد الربامج التنموية والصحية
والتعليمية ،إضافة إىل االهتمام بإنشاء بىن حتتية ومرافق خدمية لسد احتياجات املواطن العريب يف الريف واحلد من هجرته للمدن.
االستغالل غري الرشيد للموارد الطبيعية وخاصة املائية واألرضية والطاقة يتطلب رفع مستوى الوعي واإلدارة السليمة لتلك املوارد ،
وتشجيع أمناط اإلنتاج واإلستهالك املستدام والتعاون والتكامل بني الدول العربية للمحافظة على هذه املوارد واستغالهلا مبا حيقق
التنمية املستدامة.
العوملة وأثارها اليت قد حتد من امكانية حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة العربية  ،واحلاجة اىل ترتيب املنطقة العربية ألوضاعها
االقتصادية واملؤسسية واجياد تكتل اقليمي عريب قوي مبين على املقومات الثقافية واحلضارية واالقتصادية للمنطقة.
قيام كيان إقتصادي عريب قوي يتطلب تعزيزمقومات السوق العربية املشرتكة والسعي حنو تكاملها لتوفري سوقاً كبرياً للمنتجات
العربية  ،ودعم املوقف التفاوضي للدول العربية مع التجمعات اإلقليمية والتكتالت االقتصادية األخرى مبا فيها منظمة التجارة
العاملية.
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نقل وتوطني وامتالك التقنيات احلديثة مبا يتناسب مع الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف الدول العربية ودراسة تلك
التقنيات املراد استريادها وتقييم تطبيقاهتا وآثارها احملتملة وتاليف سلبياهتا قبل الشروع يف تطبيقها يف املنطقة.
صيانة اإلرث احلضاري والديين الذي تنفرد به املنطقة العربية وإستثماره لتحقيق التنمية املستدامة.

فإن الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التنمية والتخطيط والبيئة يعلنون ما يلي:
أوالً  :إن حتقيق التنمية املستدامة يف الوطن العريب يستوجب وضع اسرتاتيجية عربية مشرتكة ومتكاملة لتحسني األوضاع املعيشية
واالقتصادية واإلجتماعية والصحية للمواطن العريب وصون البيئة يف املنطقة العربية تأخذ بعني االعتبار الظروف التارخيية واحلاضرة
للمنطقة والتنبوء باملتغريات املستقبلية والتطورات العاملية إلجناز األهداف التالية:


حتقيق السالم واألمن على أسس عادلة وإزالة بؤر التوتر وأسلحة الدمار الشامل ويف مقدمتها السالح النووي من منطقة الشرق
األوسط.



احلد من الفقر والبطالة.



حتقيق املواءمة بني معدالت النمو السكاين واملوارد الطبيعية املتاحة.



القضاء على األمية وتطوير مناهج وأساليب الرتبية والتعليم والبح العلمي والتقين مبا يتالءم مع احتياجات التنمية املستدامة.



دعم وتطوير املؤسسات التنموية والبيئية وتعزيز بناء القدرات البشرية وإرساء مفهوم املواطنة البيئية.







احلد من تدهور البيئة واملوارد الطبيعية ،والعمل على إدارهتا بشكل مستدام حيقق األمن املائي والغذائي العريب واحملافظة على النظم
األيكولوجية والتنوع احليوي ومكافحة التصحر.
تطوير القطاعات اإلنتاجية العربية وتكاملها واتباع نظم االدارة البيئية املتكاملة و أساليب اإلنتاج األنظف وحتسني الكفاءة
اإلنتاجية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية وتعزيز قدرات التنبوء باحلوادث الصناعية والكوارث الطبيعية واالستعداد هلا.
دعم دور القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين وفئاته وتشجيع مشاركتهم يف وضع وتنفيذ خطط التنمية املستدامة وتعزيز دور
املرأة ومكانتها يف اجملتمع.

ثانيا :إن حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الوطن العريب تتطلب صياغة أولويات العمل العريب املشرتك على النحو التايل:
ً
تعزيز التعاون والتنسيق العربي مع المنظمات اإلقليمية والدولية ومع دول العالم وخاصة اإلسالمية ومجموعة دول الـ 77
والصين بما يحقق فرصا ً أفضل للتفاوض في المحافل الدولية والسعي نحو دعم هذه المجموعات لمساعي الدول العربية لتحقيق
األمن والسالم العادل والشامل في المنطقة العربية والعالم وفقا ً للشرعية الدولية .


تطبيق سياسات متكاملة للحد من الفقر أمهها تيسري التأقلم مع سياسات اإلصالح االقتصادي ورفع مستوى التأهيل املهين
والتعليم العام والفين وإجياد فرص العمل املناسبة للمواطن العريب  ،وترشيد وحسن استغالل الثروات املتاحة  ،وتعزيز التكافل
االجتماعي  ،وإجياد حلول عملية ملشكلة الديون  ،وتعزيز دور القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف املشاركة يف وضع وتنفيذ برامج
التنمية املستدامة.
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وضع سياسة سكانية متكاملة ومعاجلة اختالل التوازن السكاين بني الريف واملدن.
سن التشريعات امللزمة ووضع وتنفيذ السياسات املتكاملة على الصعيدين الوطين واإلقليمي والتقييم الدوري هلا ورفع الوعي جلميع
فئات اجملتمع وتطبيق سياسات إمنائية سليمة تأخذ بعني االعتبار حمدودية املوارد الطبيعية املتاحة وتوزيعها.
تطبيق أساليب اإلدارة املتكاملة للم وارد املائية وتطوير مصادر إضافية للمياه كتحلية مياه البحر وتنمية املوارد املائية باستخدام
تقنيات عملية ومتطورة كحصاد املياه واعادة تدوير مياه الصرف املعاجلة واحلد من الفاقد
وضع سياسات اقتصادية وبيئية تأخذ بعني االعتبار احملافظة على مصادر الطاقة غري املتجددة وتطويرها وترشيد استغالهلا واحلد من
آثارها السلبية على اإلنسان والبيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة املتجددة على أسس بيئية وإقتصادية سليمة.
ايالء التنمية البشرية اهتماماً أكرب يف املنطقة العربية من خالل تعزيز السياسات الوطنية واإلقليمية اليت هتتم بصحة اإلنسان ورعاية
الطفولة واألمومة والشيخوخة وذوي اإلحتياجات اخلاصة وذلك للمحافظة على التماسك األسري وتطوير مناهج الرتبية والتعليم
يف خمتلف املراحل ودعم مراكز البح العلمي والتقين ,ورفع مستوى الوعي والثقافة والتأهيل.
بذل املزيد من اجلهود اإلجيابية لتحقيق التكامل بني اإلسرتاتيجيات الصحية والبيئية وخاصة من حي توفري الغذاء و مياه الشرب
السليمة ،ومعاجلة مياه الصرف واملخلفات الصلبة  ،والتحكم أواحلد من املخاطر احملتملة من الكيماويات والتلوث مبختلف أنواعه
واملواد املعدلة وراثياً وحتقيق اآلمان النووي يف املنطقة العربية.
تشجيع اإلستثمار و إستقطاب رؤوس األموال إىل املنطقة العربية مع األخذ بعني اإلعتبار األهداف األجتماعية واالقتصادية
والبيئية يف اخلطط والسياسات والربامج القطاعية ودعم الفرص اجلديدة لتحقيق التنمية املستدامة واحلد من اآلثار السلبية على
الصحة والبيئة.
حتدي التش ريعات والقوانني ،ودعم منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  ،و تطوير أساليب اإلنتاج و التسويق للمنتجات العربية
جلعلها أكثر قدرة على املنافسة يف األسواق العاملية  ،ومحاية حقوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم مبا يف ذلك الصناعات و
احلرف املعارف التقليدية.
ادخ ال حتسينات ملموسة يف البنية التحتية واملؤسسية وحتدي وسائل االتصاالت واملواصالت لتيسري انتقال األفراد ورؤوس األموال
و املعلومات لتحقيق التكامل العريب وإرساء شراكه حقيقية بني القطاعني اخلاص واحلكومي.
احلرص على االنضمام اىل االتفاقيات الدولية البيئية املتعددة االطراف مبا خيدم املصاحل العربية  ،و تعزيز التعاون االقليمي يف جمال
احملافظة على البيئة ،ومساعدة الدول العربية والدول النامية االخرى يف التعامل مع االثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة عن تنفيذ
السياسات والربامج الدولية ملعاجلة املشاكل البيئية العاملية وتعويضها مبا يكفل عدم اعاقة براجمها التنموية .

ثالثاً  :إن حتقيق التنمية املستدامة يف ظل العوملة وحترير التجارة الدولية والثورة املعلوماتية  ،وتعزيز التعاون بني الشعوب على أساس
احلوار و التكامل بني احلضارات يتطلب إجياد مزيد من الفرص للدول النامية واإلتفاق علىآليات جديدة للحكمية السليمة* تستند إىل
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املبادئ الدولية واحرتام حقوق الشعوب يف التنمية املستدامة على النحو الوارد يف اعالن ريوالصادر عن مؤمتر االمم املتحدة للبيئة
والتنمية وذلك من خالل ما يلي:

أ-منظمة التجارة العالمية
أن تعمل منظمة التجارة العاملية على حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها املتمثلة يف فتح األسواق أمام صادرات الدول وعدم
استخدام أي عوائق للحد من قدرة الدول النامية على التنافس.

ب-المعلوماتية
أن يسعى اجملتمع الدويل لتيسري واتاحة التقنيات املعلوماتيه واإلتصاالت احلديثة اليت من شأهنا ترشيد استخدام املوارد والنقل والطاقة
وتسهيل تنفيذ ومتابعة سياسات التنمية املستدامة .

جـ-الحكمية وآليات تطويرها








العمل على تعزيز دور جامعة الدول العربية ومنظماهتا املختلفة وجمالسها الوزارية ذات العالقة بالتنمية املستدامة وتطوير آليات
عملها مبا ميكنها من تنفيذ األسرتاتيجيات والربامج اخلاصة بالتنمية املستدامة بإسلوب متكامل.
تطوير مؤسسات العمل التنموي والبيئي يف الوطن العريب ودعم نشاطاهتا على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتساهم يف تعبئة
قطاعات اجملتمع املختلفة مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لضمان التخطيط السليم والتنفيذ املنظم لربامج التنمية املستدامة
وذلك كل يف جمال اختصاصه.
تعزيز الشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص لغرض توسيع قاعدة عملية صنع القرار فيما خيص التنمية املستدامة .
Good Governance
لعمل على تعزيز دور األمم املتحدة ومنظماهتا املختلفة ذات العالقة بالتنمية املستدامة وتطوير آليات عملها مبا ميكنها من تنفيذ
اإلسرتاتيجيات والربامج اخلاصة بالتنمية املستدامة بأسلوب متكامل ودعوهتا لتوثيق التعاون مع جامعة الدول العربية ومؤسساهتا.

د-اآلليات التمويلية في األطار األقليمي


تطويرالصناديق القائمة يف الدول العربية واإلسالمية واليت تساهم يف متويل مشاريع التنمية املستدامة .



ايالء األولوية يف التمويل على املستوى الوطين لتنفيذ مشاريع التنمية املستدامة وحتسني أوضاع البيئة.



الرتكيز على مبادئ التكافل االجتماعي ودعم املؤسسات غري احلكومية وحتفيز إسهاماهتا يف التنمية املستدامة.

هـ -اآلليات التمويلية في األطار الدولي


وفاء الدول املتقدمة بالعهد الذي دعت اليه األمم املتحدة  ،وأكد عليه مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية وهو زيادة املساعدات
الرمسية للدول النامية لتصبح  0.7%من إمجايل الناتج احمللي االمجايل للدول املتقدمة.
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تعزيز موارد مرفق البيئة العاملي مبا يتفق مع مستوى املساعدات الرمسية للدول النامية وذلك لدوره اهلام كآلية مالية أساسية لتمويل
األنشطة التنموية والبيئية  ,وختصيص مزيد من املوارد للمساعدة يف تنفيذ برامج االتفاقيات املتعددة االطراف ذات العالقة ،
وإعطاء فرص متكافئة وعادلة جلميع الدول النامية لالستفادة من هذا املرفق العاملي  ،وتبسيط اجراءات احلصول على متويل
ملشاريع التنمية املستدامة من املرفق.
تشجيع االستثمار األجنيب املباشر لدعم املوارد التمويلية الوطنية وجهود القطاع اخلاص لتحقيق التنمية املستدامة.
تعزيز الربط بني سكرتاريات اإلتفاقيات الدولية املعنية بالبيئة واملنظمات الدولية واالقليمية املتخصصة مبا حيقق مزيداً من الدعم
لربامج التنمية املستدامة يف الدول النامية.

و -آليات الرصد والمتابعة




إنشاء آليات للرصد وال تدقيق لربامج التنمية املستدامة والتقييم املستمر هلذه الربامج وتطويرها حىت يتسىن ضمان توافقها وفاعليتها
يف حتقيق أهدافها.
تطوير جمموعات متوائمة من املؤشرات واملعايري لقياس مدى تطور التنمية باملنطقة العربية يف اجتاه اإلستدامة واجراء تقييم دوري
لتوجيه مساراهتا .
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