معاهدة التنمية المستدامة للشعوب على أساس المساواة
نحن الموقعون أدناه ،نطالب بتحقٌق التغٌٌرات المنهجٌة العمٌقة والمطلوبة إلنهاء عدم المساواة
بصورة فعلٌة ،والقضاء على الفقر ،ووضع رفاه األنسان فً مقدمة األولٌات ،وحماٌة الحق فً التنمٌة
المستدامة للجمٌع ،وتحقٌق العدالة البٌئٌة ،وتحقٌق السالم بٌن الشعوب.
وٌشجب الموقعون أدناه األنظمة االقتصادٌة والسٌاسٌة التً تعمل على استمرار معاناة االنسانٌة من
هذه اآلفات  ،كما ٌدٌنون المفاوضات والمإسسات الدولٌة التً تإخر التحرك فً إتجاه تحقٌق هذه التغٌرات
المنهجٌة الضرورٌة.
ٌعد العمل على تقلٌل مستوٌات عدم المساواة اساسا ً لتحقٌق التحول نحو االستدامة ،فعدم المساواة
تإدي إلى تآكل الثقة كما تقوض الحلول التعاونٌة للمشكالت االجتماعٌة ،واالقتصادٌة ،والبٌئٌة ،والسٌاسٌة
األكثر الحاحاً.
كما ٌعتقد الموقعون انه ال ٌمكن تحقٌق تقدم من خالل تطبٌق اصالحات جزئٌة  ،أو اجراء عملٌات
تحول فً أع قاب وقوع المشكالت ،ولكن ٌنبغً السعً لمعالجة اآللٌات األساسٌة ،والسٌاسات التً تدعم و
تنتج وتحمً تزاٌد عدم المساواة بٌن البشر.
ٌنبغً استبدال األنظمة االقتصادٌة التً تنتج بطبٌعتها تركٌزاً متزاٌداً للثروة بمإسسات وآلٌات تدمج
المشاركة المجتمعٌة الدٌموقراطٌة فً اتخاذ القرار وتدعم نشر الرخاء.
اإلضافة الً ذلكٌ ،نبغً تطوٌر برامج مجتمعٌة ،وحمالت لمواجهة وقلب التباٌنات فً األوضاع
االجتماعٌة ،والصور النمطٌة التً تحط من قدر فئات مختلفة من البشر على اساس النوع او الجنس او
العرق او الدٌن او الصحة أو القدرة الجسدٌة أو أي نوع اخر من الخصائص والصفات البشرٌة .وأخٌراً،
فؤنه ٌتعٌن على المجتمع المدنً المنظم ،بالتعاون مع المإسسات التعلٌمٌة ،والدٌنٌة ،والمدنٌة ،والثقافٌة،
ومإسسات األعمال ،ان ٌراجع سٌاساته وممارساته الداخلٌة لتحدٌد كٌفٌة تؤثٌرها على اآلخرٌن وما إذا كانت
هذه السٌاسات تشٌع عدم المساواة ،ومن ثم ٌنبغً تغٌرها حتى ٌتسنى تمكٌن كل من كانوا مهمشٌن بسبب
تلك السٌاسات من المشاركة الكاملة.
تتضمن المبادئ التً نوضحها فً هذه الوثٌقة قٌما ً أخالقٌة ،وعملٌه ترتبط بقٌمنا اإلنسانٌة العامة،
مثل المساواة كحق أساسً من حقوق األنسان ،والمساواة كضرورة لتحقٌق الرفاه ،والمساواة كضرورة
لتحقٌق االستدامة المجتمعٌة ،والحقوق المتساوٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة للجمٌع ،والمساواة من خالل
ادخال تغٌٌرات المنهجٌة تإدي إلى تعدٌل الهٌاكل واآللٌات االجتماعٌة ،واالقتصادٌة ،والسٌاسٌة.
أن االلتزامات التً نطالب بها تتعلق بإحداث التغٌٌرات المطلوبة لتحقٌق مساواة حقٌقٌة ،بما ٌشمل
تحقٌق الدٌمقراطٌة فً مجال االقتصاد التؤكد من تحقٌق االحتٌاجات األساسٌة لكل إنسان – سواء المادٌة أو
األدبٌة  ،أو االجتماعٌة  -ومطالبة المإسسات االقتصادٌة الدولٌة بتعزٌز التنمٌة الدٌموقراطٌة المستدامة
والعادلة.

كما نطالب أٌضا ً بتطوٌر آلٌات مالٌه دولٌه تتحمل بطرٌقه عادلة أعباء التحرك نحو االستدامة،
وفرض حقوق جمٌع الشعوب فً تقرٌر المصٌر االقتصادي والسٌاسً وإلغاء الدٌون السٌادٌة التً تمت
استدانتها لتسهٌل عملٌة المضاربة المالٌة او تموٌل االستهالك غٌر الضروري أو تركٌز السلطة فً أٌدي
النخبه الحاكمة ونطالب أٌضا ً بفصل المال عن االنتخابات واتخاذ القرارات السٌاسٌة وتطوٌر آلٌات لتحقٌق
سهولة الوصول الً الموارد المحلٌة الشحٌحة ،وتحقٌق المساواة فً ملكٌة األراضً وإنتاج الغذاء من خالل
إعادة توزٌع األراضً وسن القوانٌن لحماٌة كافة المجموعات التً تعانً من االضطهاد وتطبٌق
الدٌمقراطٌة فً مجال األعالم واالتصاالت لتحقٌق المنفعة العامة والتؤكٌد على إتاحة التعلٌم ،والبحث العلمً
والنشر العلمً ومعالجة غٌاب العدالة االجتماعٌة باستخدام برامج اجتماعٌة لنشر الوعً المجتمعً ضد
سلوكٌات وصم أٌة مجموعات ،ومنع السلوكٌات والخطاب الذي ٌدعو إلى الكراهٌة والتمٌٌز.
سٌتم تطوٌر خطة العمل األولٌة التً ذكرت بإٌجاز فً الملحق فً خالل الشهور القادمة ،وذلك
بواسطة المنظمات الموقعة على اتفاقٌة المساواة .تتضمن عناصر خطة العمل التعامل مع عدم المساواة
داخل مجموعات المجتمع المدنً ،وسحب الدعم الممنوح لمإسسات قطاع األعمال والمإسسات الثقافٌة التً
تشارك فً أعمال التمٌٌز وعدم المساواة ،وإطالق حمالت التوعٌة لقلب المفاهٌم االجتماعٌة التً تشجع
التمٌٌز ،وبناء التحالفات لتعزٌز كافة االلتزامات المذكورة أعاله.
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