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شكر وتقدير

تــود المؤلفة أوالً أن تشــكر كاثي كيبل إليوت على مســاهمتها 
األساســية في تجميع بعض األبحاث الخلفية القيمة ومشاركتها 
فــي صياغة أجــزاء من النص. فــكان عملها الــدؤوب بالغ األهمية 

إلنجاز دليل الموارد هذا.

كمــا تتوجــه بالشــكر الخاص إلــى الســيد أديب نعمة، مستشــار 
وخبيــر في التنميــة ، الذي كان المناقش الرئيســي خالل اجتماع 
اإلقــرار الــذي نظمتــه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكومية 
للتنمية في بيروت في يونيو/حزيران 2016 لمراجعة مشــروع هذا 
الدليل. فقد أضافت تعليقاته خالل االجتماع والتعليقات الالحقة، 
ممتنــة  والمؤلفــة  المحتــوى.  علــى  وعميقــة  مهمــة  معلومــات 

لمعارفه.

كما قدم أعضاء الشبكة الذين حضروا اجتماع اإلقرار في يونيو/
حزيــران 2016، نظــرة مهمة عــن كيفية ارتباط خطــة التنمية لعام 
2030، وبالتالــي هــذا الدليــل، بعملهم في الســياق الوطني. كما 
الشــكر الخــاص إلــى أعضــاء الشــبكة الذيــن حضــروا االجتماعات 

الوطنية وقدموا دراسات مهمة.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، تــود المؤلفــة أن تشــكر زيــاد عبــد الصمــد، 
مديــر الشــبكة، وزهــرة بــزي )مديــرة البرامــج( وبهتــر موشــيني 
)باحثــة ومنســقة البرامــج( علــى توجيههم األساســي ومراجعة 
بصــورة  واضحــة  رؤيــة  قدمــوا  فقــد  والتعليقــات.  المســودات 

استثنائية كانت ضرورية إلعداد الدليل.
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مقدمة

وكذلــك يتعاظــم دور الشــبكات الدوليــة التــي تمــارس شــتى 
أنــواع االنتهاكات، من تجارة الســالح والمخددرات واإلتجار بالبشــر 
والتهريب والتهّرب الضريبي. هذه أمور تزيد من حدة التحديات، 
والقــدرة علــى ضبطهــا محــدودة. وهــذا يؤكــد الترابــط القــوي 
بيــن الوطنــي والدولــي. إن هــذا الواقع يدفع بنا نحــو االعتقاد أن 
القضايــا التــي تواجه شــعوب المنطقة لها أبعــاد دولية خطيرة، 
تتطلــب تركيــزًا أكبــر علــى المســائل البنيويــة والهيكليــة فــي 
المنظومــة القائمــة وعــدم اقتصــار الجهــود علــى التعامــل مــع 

النتائج والظواهر.

مــن هنــا فعلــى الرســالة التــي يحملهــا الناشــطون المدنيــون 
أن تتوجــه مباشــرة نحــو الجهــات المعنيــة وبشــكل مــدروس. 
فالمســؤولية على المســتوى الوطني تقع مثاًل على عاتق صناع 
القــرار والجهات التنفيذية وشــركائهم المحلييــن والدوليين، ما 
يتطلــب آليــات للمراقبة والمســاءلة والمحاســبة على المســتوى 
الوطني دون اغفال االمتدادات الدولية. والتمييز بين المستويات 
ضــروري وأساســي الســيما عندمــا نتحــدث عــن فــروع الســلطة 
العامــة  اإلدارة  وكذلــك  والقضائيــة،  والتشــريعية  التنفيذيــة 
والشــركات الماليــة والتجاريــة واألحــزاب السياســية وغيرهــا مــن 
الفاعليــن المؤثريــن في القرار. أما ما هو مرتبــط باألبعاد الدولية 
كالسياســات التجارية والمالية والتعاطــي مع تحديات مثل تغير 
المنــاخ واالنتهــاكات المســتمرة للقوانيــن الدوليــة وقضايا مثل 
الالجئيــن والمهاجرين فهــي قضايا تقع على عاتق المؤسســات 
الدوليــة المختصــة التــي غالبــً ما تنحــاز إلــى األغنيــاء والنافذين 

دوليً ومحليً. 

الفعليــة،  وأســبابها  التحديــات  لطبيعــة  العميــق  الفهــم  إن 
ينعكــس إلــى حــد كبير علــى آليات العمــل، وعلى اســترايجيات 
المناصــرة والمرافعة التــي تعتمدها منظمــات المجتمع المدني 
فــي صراعهــا مــن أجــل تحقيــق العدالــة، بمــا فــي ذلــك العدالــة 
البيئيــة ومكافحة البطالة والفقر والتهميش. كما وتتيح اآلليات 
الدوليــة المتوفــرة فرصــً لتكثيــف الضغــوط مــن أجــل اإلصــالح 

البنيوي لحماية حقوق اإلنسان والديمقراطية والعدالة.

فالترابط الوثيق بين تحقيق التنمية المستدامة واعتماد مقاربة 
حقــوق اإلنســان، يؤمــن للناشــطين إمكانيــة اســتخدام اآلليــات 
الدوليــة التعاقديــة وغيــر التعاقديــة المتاحة، وكذلــك في مجال 
المســارات التي تتــداول السياســات المالية واالتفاقيــات التجارية 

والمناخية. 

 المناصرة والمرافعة في زمن عولمة التحديات
زياد عبد الصمد

 المدير التنفيذي - شبكة المنظمات العربية 
غير الحكومية للتنمية

أعــدت شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنمية هذا 
الدليل حول خطة التنمية المستدامة، ليكون بتصرف الناشطين 
واســتراتيجيات  خطــط  صياغــة  علــى  فيســاعدهم  المدنييــن، 
المناصرة التي تســتهدف السياســات على مختلف المســتويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

تعتبر الشــبكة في اســتراتيجيتها أن خطة التنمية المستدامة 
التي اقرتها األمم المتحدة والتزمت كافة الدول األعضاء بالعمل 
علــى تحقيقهــا بحلــول العــام 2030، تشــكل أداة فعالة لمســاءلة 
صانعــي السياســات وكل الجهــات المعنيــة، حكوميــة أو غيــر 

حكومية، بتنفيذ البرامج والخطط ذات الصلة.

اإلعــالن  الــذي تضمنــه  السياســي  اإلطــار  إلــى  الشــبكة  وتنظــر 
الصــادر عــن األمــم المتحــدة بصفتــه المرجعيــة الفكريــة التــي 
ترتكــز عليهــا خطــة التنمية المســتدامة. وهي تتضمــن األفكار 
ولعــل  تحقيقهــا.  إمكانيــة  تضمــن  التــي  األساســية  والمبــادئ 
المقاربــة الحقوقيــة والشــاملة غيــر المجتــزأة علــى رأس المبادئ 
التي تبناها اإلعالن السياســي. كما تعتبر الشــبكة أن المقاربات 
التنموية تحتاج إلى إعادة نظر معمقة تطال الجوانب السياسية 
والثقافية، إلى جانب األبعاد الثالثة التي تركز عليها خطة التنمية 
المســتدامة؛ أي البيئــة واالقتصاد واالجتماع. فاإلعالن السياســي 
توقــف عنــد قضايــا األمــن والســالم والممارســات الديمقراطيــة 
وتعزيز الشــفافية وبناء المؤسسات، كشروط ال يمكن تجاهلها 

عند التخطيط للتنمية المستدامة.

إن ارتفاع حدة الالمســاواة وازدياد نســبة الفقــراء والعاطلين من 
العمل، والمهمشــين الذين يتحولون إلى وقود التطرف وأدواته 
المدمــرة، وكذلك التدهور البيئي الناتج من االســتخدام المفرط 
للموارد الطبيعية، وانحراف األنماط اإلنتاجية واالســتهالكية، هي 
تحديات تواجه اإلنســانية في مختلف نواحي العالم. وفي الوقت 
نفســه، يتضاعف اإلنفاق على التسلح واألمن، وعلى االستثمارات 
الملوثة والخطيرة بيئيً وتنامي اســتهالك الطاقة المســتخرجة. 
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التغييــر الحقيقــي يحصــل عندمــا تتمكــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي والقــوى الناشــطة فــي المجتمــع عمومــً، مــن تنظيــم 
الحمــالت المدروســة التــي تقــوم علــى أســاس رؤية بديلــة تبنى 
على المعرفة واالطالع، ولكن أيضً على القدرة على تحويل هذه 
الرؤية إلى قضية مشتركة جامعة تنضوي تحتها مجموعات من 
الفئات المعنية والمنتظمة بأشكال متعددة، ويعملون بإيقاعات 
متناسقة ومتجانسة. إن االلتزام بالقضايا المشتركة والدفاع عن 
الصالــح العــام، هــو أســمى تعبيــر عــن الوعــي المجتمعــي وعن 

المواطنة الحقيقية. 

فالمطلــوب إذًا، هــو الفهــم العميق لطبيعة التحديــات، والقدرة 
وتنظيــم  المصلحــة  أصحــاب  وتنظيــم  البدائــل،  بلــورة  علــى 
أنشــطتها الموجهــة بشــكل مــدروس نحــو الجهــات المعنيــة 
بالكثافــة المطلوبــة فــي عملية الضغــط، كونها الوســيلة التي 
تســاهم فــي تحقيق التغيير. تبقى مســألة مفصليــة تعتبر من 
التحديــات المطلــوب معالجتها بهدوء، وهــي المعرفة الواقعية 
بطبيعــة األطــراف المنخرطة فــي حمالت المناصــرة. فال التخفيف 
عــن مصالحهــا مفيــد، وال تضخيــم  الدفــاع  علــى  مــن قدرتهــا 
قدراتها يفيد أيضً. فمن جهة التنوع المطلوب لدى الناشطين، 
يجــب أن يتحــول إلــى عنصــر قوة، بــدالً من أن يصبــح معيقً أمام 
تطويــر البدائــل وأدوات العمــل. ولكــن أيضً فهم واقــع الخصم 
الــذي يمتلــك األدوات التــي تمكنــه مــن الدفاع عــن مصالحه هي 
مســألة بالغة األهميــة. وبقدر ما كانت شــبكة مصالحه مترابطة 
ومتماســكة، بقدر ما يدافع عنها بشراســة، وصوالً إلى استخدام 
العنــف والقــوة فــي الدفــاع عنهــا. وهذه أمــور يفتــرض أن تؤخذ 
فــي الحســبان لــدى التخطيــط لحمــالت المناصــرة واالســتعداد 

لمواجهتها. 

هذا الدليل هو محاولة جديدة تقدمها الشــبكة إلى الناشطين 
فــي المجتمــع المدنــي، مــن أجــل التخطيــط الســليم لعمليــة 
التغييــر. تكمــن أهميتــه فــي كونــه ُأنتــج باالســتناد إلــى تجــارب 
وحــاالت واقعية مســتقاة مــن المنطقة. وهو ينطلــق من مقاربة 
نقديــة للمفاهيــم التنمويــة الســائدة. وال يؤيــد فكــرة تقســيم 
ا  الجهود نحو أهداف منعزلة من دون الربط بينها، واعتبارها كّلً
ال يتجــزأ. فينطلق الدليل مــن القناعة التي تؤكد ترابط األهداف، 
إلى حد تكاملها، ما يتطلب اعتماد رؤية ثاقبة ومقاربات شــاملة 

وتنسيق جهود أصحاب المصالح بشكل أفضل.
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تمهيد

يناقش هذا الدليل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الرامية 
إلــى تيســير مشــاركة المجتمــع المدنــي في الخطــة. وهو يوفر 
خلفيــة لمفهــوم التنميــة المســتدامة، مــع إبــراز أوجــه القصور 
فــي النهج الحالــي إزاء هذا المفهوم. وهــو يبني النقاش على 
الوضــع الراهــن واحتياجــات البلــدان العربيــة الحاليــة. ويتضمن 
هــذا الدليل مقدمة عن اإلعالن واألهداف والغايات والمؤشــرات، 
ومقارنــة بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة واألهــداف اإلنمائيــة 
لأللفيــة. ويتبنــى الدليــل نهجــً مواضيعيــً يركــز علــى القضايا 
الشــاملة لعــدة قطاعــات عبــر البلــدان، التي تعتبرها الشــبكة 
المســتدامة.  التنميــة  علــى  تؤثــر  هيكليــة  أساســية  عوامــل 
ومواضيــع التركيــز هــذه هي الفقــر والمســاواة والعمــل الالئق 
والنمو االقتصادي والمجتمعات السلمية والعدالة والمؤسسات 
الفعالة. وتربط هذه المجاالت بين العديد من األهداف والغايات. 
فالقضايــا ال تتعلق بمجموعات محــددة من الناس؛ بل بالجميع. 
وســيؤدي االهتمــام بهــذه المســائل إلــى دفــع عجلــة التنميــة 
ســيبين  هنــا،  ســيوضح  وكمــا  الجميــع.  لصالــح  المســتدامة 
الفحــص الدقيق لكل منطقة أن كل منها يرتبط ارتباطً وثيقً 
بالمجــاالت الهيكليــة األخرى. وقد جرى تناول مســألة المســاواة 

بين الجنسين وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

كمــا يبحث الدليل في آليات المراجعة المتوفرة، ويدرس النهج 
اإلقليمــي للتنميــة المســتدامة. ويعتمد الدليل منظــورًا حرجً 
يعــرض فيــه نقدًا لقضايــا محددة وانتقــادات عامــة لنهج خطة 
التنمية لعام 2030. كما يتم نسج نهج قائم على حقوق اإلنسان 

في سياق هذا الدليل.

وتشدد مختلف الفصول على الصالت القائمة بين مختلف أجزاء 
خطــة عــام 2030. ويتبيــن من اســتعراض أجزاء الخطــة أنه، على 
الرغــم مــن أن اإلعــالن يمثل قفــزة كبــرى مقارنة بخطــة التنمية 
لأللفية، فتضيق األهداف اإلنمائية لأللفية الخطة مقارنًة باإلعالن، 
الــذي يقيــد أكثر فــي األهداف ومن ثم المؤشــرات. ولذلك، فمن 
الضروري أن تظل المبادئ المهمة المجســدة في اإلعالن جزءًا ال 
يتجزأ من العمل المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويرافق دليل الموارد هذا 3 كتيبات تركز على كيفية مشــاركة 
النقابــات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني في خطة عام 
2030. وتقــدم هــذه الكتيبــات اقتراحات وأمثلة عملية الكتســاب 

معرفة دقيقة في هذا اإلطار.
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I  14  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

مقدمة

»تمثــل هذه الخطــة برنامج عمــل ألجل الناس 
وكوكب األرض وألجل االزدهار. وهي تهدف أيضًا 
إلى تعزيز الســام العالمي فــي جو من الحرية 
أفسح. ونحن ندرك أن القضاء على الفقر بجميع 
صوره وأبعاده، بما فــي ذلك الفقر المدقع، هو 
أكبــر تحــد يواجهه العالم، وهو شــرط ال غنى 

عنه لتحقيق التنمية المستدامة «.1

في سبتمبر/أيلول 2015، اعتمد قادة العالم الذين اجتمعوا خالل 
قمــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وثيقــة ختامية لخطة 
التنميــة المســتدامة لمــا بعــد عــام 2015. وقــد اعتمــدت الجمعية 
العامــة لألمــم المتحدة هــذه الوثيقة في 25 ســبتمبر/أيلول 2015 
)قــرار الجمعيــة العامــة 1/70 »تحويــل عالمنا: خطــة التنمية 
المســتدامة لعــام 2030«(. ودخلت أهــداف التنمية المســتدامة 
الـــ17 الــواردة فــي خطة عــام 2030 حيز التنفيذ رســميً فــي 1 يناير/

كانون الثاني 2016. 2

األهــداف  مــن  الدولــي  المجتمــع  انتقــل  القــرار،  هــذا  وباعتمــاد 
اإلنمائية لأللفية إلى خطة جديدة تعرف اآلن بإســم خطة التنمية 
المســتدامة لعــام 2030 التي تحدد االتجاه الــذي يتوقع أن تعتمده 
المســتدامة.  بالتنميــة  يتعلــق  مــا  فــي   2030 عــام  حتــى  الــدول 
وتتضمن الخطة إعالنً وأهدافً وغايات، ونصوصً تتناول وســائل 
التنفيذ وآليات المتابعة واالســتعراض. كما جرى العمل بشــكل 
مــواز علــى وضع مجموعة من المؤشــرات لقياس االنجــاز المحقق 

بالنسبة للغايات واألهداف.

1  قرار الجمعية العامة 1/70: »تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030«،  25 
أيلول/سبتمبر 2015، الديباجة.

2  لمزيد من المعلومات بشأن الخلفية، راجع الموقع الرسمي ألهداف التنمية 
/http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar المستدامة المتوفر على

َتِعــد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 أن تقــوم بـــ »مواصلة 
مسيرة األهداف اإلنمائية لأللفية، وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها«. 
)الديباجــة( وتقتضــي أهداف التنمية المســتدامة ضــرورة تنفيذ 
إجــراءات مــن قبــل جميع البلــدان - الفقيرة والغنية ومتوســطة 
الدخــل - لتعزيــز االزدهــار، مؤكدة أن القضاء علــى الفقر يجب أن 
يتم جنبً إلى جنب االســتراتيجيات التــي تبني النمو االقتصادي، 
وأنــه من الضروري تناول مجموعة من االحتياجات االجتماعية، بما 
فــي ذلك التعليــم والصحــة والحماية االجتماعية وفــرص العمل، 
مع التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة ومعالجة تحديات تتعلق 

بالفساد والحوكمة وسيادة القانون.

عن مفهوم التنمية والتنمية المستدامة

تعود المناقشــات المتعلقة بالتنمية إلى عقود من الزمن. وكان 
مفهــوم التنميــة قــد دخــل فــي التــداول بيــن المختصيــن فــي 
التنمية واالقتصاد واالجتماع، السيما في الدوائر المهتمة بالعالم 
الثالــث ومشــاكله. وكان مفهــوم التنميــة يســتخدم مــن قبــل 
مــدارس اقتصاديــة - اجتماعيــة مختلفــة، بصفتــه مفهومً بدياًل 
مــن مفهــوم النمــو. ويتميز مفهــوم التنميــة بطابعــه المركب، 
كونــه ال يقتصــر على البعــد االقتصادي - كما هــي حال مفهوم 
النمــو بشــكل عــام؛ كمــا أن التنميــة كان ينظــر إليهــا بصفتها 
عمليــة تحــول مجتمعية تجمع بين االقتصــاد واالجتماع والتغيير 
السياســي والمؤسســي في معظم المدارس السائدة، بما هي 
عمليــة متكاملــة وضرورية للخروج من حالة التخلف التي تســود 
دول المســتعمرات الســابقة بشــكل خــاص. ولــم يكــن مفهوم 
التنميــة البشــرية الذي بلورتــه منظومة األمم المتحــدة وعممته 

اعتبارًا من عام 1990، قد تبلور بعد. 

ويؤكــد إعــان األمم المتحدة بشــأن الحق فــي التنمية، الذي 
اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1986، في مادته 

األولى، أن:

الفصل 1 

خلفية خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030
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»1. الحــق فــي التنمية حق من حقوق اإلنســان غير قابل للتصرف. 
المشــاركة  الشــعوب  ولجميــع  إنســان  لــكل  يحــق  وبموجبــه 
واإلســهام فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
وسياســية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماالً تامً.

2. ينطوي حق اإلنســان في التنمية أيضً على اإلعمال التام لحق 
الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، الذي يشــمل، مــع مراعــاة األحكام 
ذات الصلــة مــن العهديــن الدولييــن الخاصين بحقوق اإلنســان، 
ممارســة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة 

على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية«.3

يربــط اإلعــالن بوضوح الحق في التنمية مــع التمتع بجميع حقوق 
اإلنســان. وهــو يعتبــر مــن أول النصــوص األمميــة المهمــة التي 
ربطــت بيــن التنميــة وحقــوق اإلنســان، وكان لهــا أثــر فــي الفكر 
التنمــوي فــي الســنوات التــي تلــت. وقــد قامــت األمــم المتحــدة 
بعــد ذلــك باعتماد عدد من اآلليات ذات عالقة مباشــرة بالحق في 
التنمية ضمن إطار هيئات حقوق اإلنسان )لمزيد من المعلومات، 

انظر/ي القسم الخاص بآليات حقوق اإلنسان الحقً(.4

بيــد أن اإلعــالن ال يشــير مباشــرة إلــى التنميــة المســتدامة. وقد 
جــرى تعميــم مصطلــح التنميــة المســتدامة ألول مرة عــام 1987 
في تقرير »مستقبلنا المشترك« الصادر عن لجنة األمم المتحدة 
المعنيــة بالبيئــة والتنميــة، والــذي غالبــً مــا يشــار إليــه بتقريــر 
برونتالند )نســبة إلى رئيســه، رئيس الوزراء النرويجي غروهارلم 
برونتالند(. واعتبر هذا التقرير التنمية المســتدامة، أنها التنمية 
التــي تلبــي احتياجــات الحاضر من دون المســاس بقــدرة األجيال 
المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة. وشــدد التقرير على 
أهمية اإلنصاف إلى جانب النمو االقتصادي، وعلى ضمان حصول 
الفقــراء علــى حصتهم العادلــة من الموارد الالزمــة للحفاظ على 
هــذا النمــو مــن خالل األنظمــة السياســية التي تضمن مشــاركة 
المواطنين الفعالة في صنع القرار وزيادة الديمقراطية في صنع 

القرار الدولي.5

http://www.ohchr.org/ 3  يمكن مراجعة نص إعالن الحق في التنمية من خالل
Documents/Issues/Development/DeclarationRightDevelopment_ar.pdf

4  في عام 2016، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تفويضً لمقرر خاص 
معني بالحق في التنمية. وفي عام 1998 أيضً، جرى إنشاء فريق عامل حكومي دولي 

http://www.  :مفتوح العضوية معني بالحق في التنمية. لمزيد من المعلومات
ohchr.org/AR/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx

http://www.un-documents.net/our- :5  تقرير »مستقبلنا المشترك« متوفر على
common-future.pdf

التنميــة المســتدامة هــي تلــك التــي تلبي 
احتياجات الحاضر من دون المساس باحتياجات 

أجيال المستقبل

وفي عام 1990، صدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أول تقرير 
عالمي عن التنمية البشرية6. أطلق هذا التقرير مفهوم التنمية 
البشــرية الذي تحول خالل فترة قصيــرة جدًا إلى مفهوم محوري 
تبنتــه المنظمــة األمميــة ومنظمات دوليــة وإقليمية أخــرى. كما 
أنه انتشــر على نطاق واســع في أوســاط الباحثين واألكاديميين 
ومنظمات المجتمع المدني، كما في أوساط الحكومات واألطراف 
الرســمية. وتحول إصــدار تقرير التنمية البشــرية من قبل برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي إلى تقليد ســنوي، وكذلــك تحول دليل 
التنميــة البشــرية إلــى واحــد من المقاييــس األكثر انتشــارًا على 
النطــاق العالمــي كمقيــاس للتنميــة بــدالً مــن مقيــاس الناتــج 
المحلــي )أو الوطنــي( القائــم. وقد لعــب كل من محبــوب الحق7 
وامارتيــا ســن8 وآخــرون دورًا حاســمً فــي بلــورة هــذا المفهــوم 
والتقرير والدليل، ثم ما لبث أن تطور األمر إلى مساهمة عشرات، 
ال بل مئات الباحثين والممارســين في مســار تطوير وترجمة هذا 

المفهوم في السياسات والممارسة. 

البشــرية  التنميــة  لتقريــر  المتتاليــة  اإلصــدارات  تضمنــت  وقــد 
واألبحاث المصاحبة أكثر من تعريف للتنمية البشرية، يمكن من 
خاللها رســم مســار تطور هــذا المفهوم الذي جــرت مقاربته من 

منظورات عدة. 

اآلتــي:  التعريــف  أورد   1990 عــام  األول  البشــرية  التنميــة  تقريــر 
»التنميــة )البشــرية( هي توســيع خيــارات الناس«، وهــو التعريف 
المنســوب إلــى الحائز جائــزة نوبل لالقتصاد آرثــر لويس. وتتمثل 
أهميــة هــذا التعريف المكثف في كونه يضع اإلنســان في صلب 
تعريف التنمية، ويربطها بتوسيع خياراته، أي بحريته في القيام 
بهــذه الخيــارات وتحقيقهــا، وهو ما يجعل من االقتصاد وســيلة 

لتحقيق غاية أسمى خارجه، هي اإلنسان والمجتمع. 

األمــم  برنامــج  منظومــة  داخــل  التعريــف  تطويــر  ســياق  وفــي 
عــرف  التســعينيات،  أواســط  وفــي  نفســه،  اإلنمائــي  المتحــدة 
جيمس غوســتاف سبيث )مدير برنامج األمم المتحدة في حينه( 
التنميــة البشــرية المســتدامة بأنهــا »تنميــة ال تكتفــي بتوليــد 

 United Nations Development Programme )Undp(. Human Development  6
.1990 .New York Oxford. Oxford University Press .1990 Report

 Mahbub ul Haq. “Reflections on Human Development”. Published August  7
by Oxford University Press. USA 1995 17th

 FIRST .2000 Amartya Sen. “Development as freedom”. Published August  8
ANCHOR Books Edition
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النمو، بل توزع عائداته، تجدد البيئة بدل تدميرها، تمكن الناس، 
وتؤهلهم للمشــاركة في القــرارات التي تؤثر على حياتهم. هي 
تنميــة في صالــح الفقراء، والمرأة والطبيعة وتوفير فرص عمل«. 
وهــو تعريف موســع مقارنة بالتعريــف األول، وهو تضمن تطويرًا 
للمفهــوم نفســه بإضافة بعد االســتدامة إليه حيــث جرى تحديد 
التنمية على أنها التنمية البشــرية المســتدامة. كما أنه تضمن 
تحديــد التنميــة بالمقارنة مــع مفهوم النمو االقتصــادي بالدرجة 
األولــى. والتنميــة بهــذا المعنــي هــي النمــو زائــد العدالــة بيــن 
النــاس، وتمكيــن النــاس، واالنحياز إلى الفقراء المــرأة والبيئة. أي 
أنهــا النمــو االقتصادي المحكــوم باألهداف االجتماعيــة والبيئية، 
وبمراعــاة متطلبات االســتدامة واألهــداف والمصالح بعيدة األمد. 

وال يزال هذا التعريف يحتفظ بصالحيته حتى وقتنا هذا. 

محاولتــان  هنــاك  كانــت  البشــرية  التنميــة  تقريــر  صــدور  قبــل 
داخــل منظومــة األمــم المتحــدة ســبقت اإلشــارة إليهمــا. األولــى 
هــي تعريــف التنميــة الــذي ورد فــي اإلعــالن العالمــي عــن الحــق 
فــي التنميــة لعــام 1986، الــذي جاء فيه: »التنمية هي ســيرورة 
شاملة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى 
تحقيق تقدم مســتمر في حياة جميع السكان ورفاهيتهم. 
وهذه الســيرورة تقوم على أساس مســاهمة جميع األفراد 
بشــكل نشــيط وحر فــي التنميــة، وعلــى أســاس التوزيع 
العادل لعائداتها... واإلنســان هو الموضوع المحوري لســيرورة 
التنميــة«. وأهمية هــذا التعريف أنه عرف التنميــة باإليجاب ودون 
ربطهــا بمفاهيم أخرى مثل النمــو االقتصادي مثاًل. وهو يرى في 
التنمية ســيرورة مستمرة، وأنها أهداف ونتائج للتحقيق تشمل 
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياســية، وأن محور 
التنميــة هــو اإلنســان. وثمــة أهمية قصوى لهــذا التعريــف الذي 
جعــل مــن البعديــن السياســي والثقافــي مكونيــن عضوييــن 
فــي مفهــوم التنميــة، خالفً للفهــم التقليدي الشــائع، باإلضافة 
إلى التشــديد على الســيرورة )العملية( نفســها التي تتم على 
أســاس مســاهمة النــاس الحــرة فيها وفــي اإلفادة مــن نتائجها. 
إال أن هــذا التعريــف لــم يشــر إلى مفهــوم االســتدامة، الذي كان 

يتبلور في مسار مستقل نسبيً. 

عام 1987 في تقرير مستقبلنا المشترك )تقرير برونتالند( ماهية 
التنميــة المســتدامة بأنهــا التنمية التي تلبــي احتياجات 
الحاضر من دون المســاس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية 
احتياجاتهــم الخاصة. وقــد أطلق التقريــر مفهوم االســتدامة 
بكل قوة، األمر الذي أصبح لصيقً بتعريف التنمية في السنوات 
التي تلت. ويمكن القول إن إضافة هذا البعد إلى تعريف التنمية 
كما جاء في اإلعالن العالمي للحق في التنمية المشار إليه أعاله، 
يجعلنــا أمــام  التعريــف المعاصــر للتنمية البشــرية المســتدامة 
األكثــر شــموالً، والــذي يمكننــا اســتخدامه فــي عمليــة التفكيــر 

والتحليل، وفي صياغة االستراتيجيات التنموية. 

تعريف مقترح للتنمية البشرية المستدامة

»التنمية البشــرية المستدامة هي سيرورة شاملة، اقتصادية 
واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، تهــدف إلــى تحقيــق تقــدم 
مســتمر فــي حياة جميع الســكان والمجتمعــات ورفاهيتهم، 
وهــذه  القادمــة.  األجيــال  بمصالــح  اإلضــرار  عــدم  ضمــان  مــع 
الســيرورة تقوم على أســاس مســاهمة جميع األفراد والفئات 
والمجتمعات بشــكل نشــيط وحر في التنمية، وعلى أســاس 
التوزيــع العــادل لعائداتها. واإلنســان هــو الموضــوع المحوري 
لســيرورة التنمية التــي هي تنمية في صالح الفقــراء، والمرأة 
والطبيعــة وتوفيــر فــرص عمل، وتحقيــق العدالة والمســاواة 

وأعمال حقوق اإلنسان دون تمييز«. 
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البشــرية  التنميــة  لمفهــوم  المكونــة  العناصــر 
المستدامة

يمكــن تكثيــف تطــور مفهــوم التنميــة إلــى مفهــوم التنميــة 
البشــرية المســتدامة المســتخدم حاليــً عن نطاق واســع داخل 
صيغــة  فــي  التنموييــن  والفاعليــن  المتحــدة  األمــم  منظومــة 
المفهوم المكون من خمسة أبعاد وخمسة مبادئ. وهي صيغة 
أكثر اكتماالً من الصيغة التقليدية للتنمية المستدامة المكونة 
مــن ثالثــة أبعــاد هــي االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، والتــي 
تســتخدم بشــكل غيــر دقيــق على أنهــا بديل لصيغــة مفهوم 

التنمية البشرية المستدامة. 

واســتنادًا إلــى الســياقات التــي ســبقت اإلشــارة اليها، واســتنادًا 
إلى غيرها من المســاهمات، بما فيها مســاهمات كان للمجتمع 
المدني دور أساسي فيها )دليل أهداف األلفية: الشبكة العربية، 
كوثر، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومســاهمات مشتركة مع 
اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا - اإلســكوا(، يجــب 
التشديد على أن مفهوم التنمية البشرية ال بد أن يشمل خمسة 
أبعاد، من ضمنها البعد السياســي )التشــريعي - المؤسســي( 
والبعــد المعرفــي- الثقافي، إلــى جانب األبعاد الثالثــة التقليدية 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

أما لجهة المبادئ الموجهة، واســتنادًا إلى المســار والمساهمات 
عينها وصوالً إلى التقرير المرفوع إلى األمين العام لألمم المتحدة 
عــام 2012 فــي ســياق التحضيــر ألجنــدة ما بعــد 2015 )المســتقبل 
الذي نريد(، فإن المبادئ الموجهة هي خمسة أيضً وهي حقوق 
اإلنسان، والعدالة )او المساواة أو اإلنصاف( واالستدامة واإلنتاجية 

)أو الفعالية( والتمكين/المشاركة. 

وبمعنــى مــا فإن العدالة والمســاواة هي القيمــة أو المبدأ األكثر 
أهميــة الناظــم للبعــد االجتماعــي؛ واإلنتاجيــة - الفعالية للبعد 
االقتصــادي؛ واالســتدامة للبعد البيئي؛ وحقوق اإلنســان )للبعد 
المعرفــي - الثقافــي - القيمــي(؛ والمشــاركة/التمكين للبعــد 

السياسي - المؤسسي. 

وال يخلو هذا التخطيط من بعض التبسيط شأنه شأن أي عرض 
تخطيطــي آخــر، إال أن هــذا التصــور أقــرب إلــى مفهــوم التنميــة 
واكثــر اكتماالً مــن الصيغة المجتزأة المتداولــة لمفهوم التنمية 
المســتدامة بثالثــة أبعــاد، التــي تســتخدم علــى نحو غيــر دقيق 

لتحل محل مفهوم التنمية كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. 

ان هــذا الدليل يعتمد هــذا الصيغة لمفهوم التنمية أو التنمية 
البشرية المستدامة على امتداد هذا الدليل. 

العناصر المكونة لمفهوم التنمية البشرية المستدامة

حقوق االنسان
المساواة
االستدامة
اإلنتاجية
التمكين

البعد 
البيئي

البعد 
السياسي

(والحوكمةالسلم )

البعد 
/  المعرفي
الثقافي

البعد 
االجتماعي

البعد 
االقتصادي

دامةومفهوم التنمية البشرية المست2030الربط بين اجندة 

مبادئ5

أبعاد5

المصدر: دمج مســاهمات الشــبكة، كوثر، برنامــج األمم المتحدة 
اإلنمائي، اإلسكوا. 
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المبادئ الحاكمة لمفهوم التنمية البشرية المستدامة 17
المبادئ الناظمة خمسة:

العدالــة )او المســاواة أو االنصــاف(: ويركــز علــى تكافؤ . 1
الفــرص والنتائــج بيــن الجميع . وهو يتطلــب تعديل توزيع 
العــبء  توزيــع  فــي  ادخــال تعديــالت  مــع  األصــول  ملكيــة 
الضريبــي مــن خــالل اعتمــاد ضرائــب تصاعديــة وتحقيــق 
والمســاواة  العدالــة  وجعــل  السياســية،  الفــرص  تكافــؤ 

القيمة الموجهة للنشاط االقتصادي والمجتمعي العام. 

اإلنتاجيــة )او الفعالية(: يركــز مفهوم التنمية البشــرية . 2
الفعاليــة  مبــادئ  وعلــى  واإلنتاجيــة  النمــو  زيــادة  علــى 
االقتصاديــة بالتالزم مع تحقيق التنمية البشــرية، والعدالة 

واحترام متطلبات االستدامة البيئية.

البعــد . 3 علــى  االســتدامة  يقتصــر مفهــوم  ال  االســتدامة: 
البيئــي فقــط، بــل يعنــي ان تكــون التنميــة عمليــة قابلــة 
لالســتمرار مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئية 
وسياســية. مــا يتطلــب عدم توريــث األجيال القادمــة ديونً 

اقتصادية واجتماعية وثقافية تعجر عن مواجهتها. 

التمكين )والمشــاركة(: ينظر مفهوم التنمية البشــرية . 4
المستدامة إلى الناس باعتبارهم فاعلين في عملية التغيير 
االجتماعي، وليســوا مجرد مستفيدين يتلقون النتائج من 
دون مشــاركة، مــن هنــا يعتبر ثنائي التمكين والمشــاركة 
مكونــً أساســيً فــي التنميــة البشــرية المســتدامة، وهــو 
يعني ان يتمكن الناس من ممارسة الخيارات التي صاغوها 
بإرادتهم الحرة فرديً وجماعيً، ويطال ذلك بالضرورة نظام 

الدولة وتداول السلطة وصنع السياسات.

حقــوق اإلنســان: تعتبــر منظومــة حقــوق اإلنســان اإلطار . 5
التنميــة  عمليــة  ضمنــه  تتــدرج  الــذي  األشــمل  القيمــي 
توجــه  أن  يجــب  التــي  الثقافيــة   - القيميــة  والمنظومــة 
الممارســات الجماعيــة والفردية للمؤسســات واألفــراد. كما 
أن اعماألعمــال حقــوق اإلنســان هو في الوقــت عينه الغاية 
التنمويــة  وللخطــط  التنميــة  عمليــة  لمجمــل  النهائيــة 
والسياســات االقتصادية واالجتماعية واإلصالح المؤسســي 

والتنظيم المجتمعي على حد سواء.

مصادر هذا التصور: 
 Mahbub ul Haq. «Reflections on Human Development».

Published August 17th 1995 by Oxford University Press. USA 

»المستقبل الذي نريده: وثيقة نتائج مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتنمية 
المستدامة، ريو دي جانيرو، البرازيل، 20-22 يونيو/حزيران«

9  التخطيط والعمل من أجل أهداف األلفية: دليل تدريبي لمنظمات المجتمع المدني 
واإلعالميين في البلدان العربية«، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر، وبرنامج األمم المتحدة االنمائي. 

 أهداف التنمية المستدامة 
واألهداف اإلنمائية لأللفية

لم تنشأ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من فراغ. بل تستند 
إلــى تراكــم الخبــرات المرتبطــة بالتنميــة البشــرية المســتدامة 
إلــى منظومــة الحقــوق علــى الصعيــد الدولــي، وإلــى  والنظــر 
التالقي في المســارات الحقوقية والبيئية واالجتماعية خالل عقد 
التســعينيات، بما فــي ذلك الدروس المســتفادة واإلنجازات التي 
تحققــت أو لم تتحقق فــي مرحلة إعالن األلفية واألهداف اإلنمائية 

لأللفية بين عامي 2000 و2015.

وقد حث اســتعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفيــة علــى تفكيــر جديــد بشــأن مــا ينبغــي فعلــه بعــد عــام 
2015 - عنــد انتهــاء جــدول أعمــال التنميــة لأللفية. وخــالل مؤتمر 
ريــو +20 فــي يونيو/حزيــران 2012، وافقت الــدول األعضاء في األمم 
المتحــدة على إطــالق عملية لوضع مجموعة مــن أهداف التنمية 
المســتدامة، بمــا فــي ذلك إنشــاء فريــق عامل مفتــوح العضوية 

لتحديد هذه األهداف.

وفي وقت الحق من ذلك العام، أنشأ األمين العام لألمم المتحدة 
فريقً رفيع المســتوى لتقديم المشــورة بشأن إطار عمل ما بعد 
عــام 2015. وبــدأت عمليــة تشــاور مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة، 
وحصل تقاطع وتالٍق بين مســار ما بعد 2015 ومســار متابعة قمة 
ريو زائد عشــرين، الســيما تحضير أهداف التنمية المستدامة في 
إطــار مجموعــة العمــل مفتوحــة العضويــة. فأدى ذلــك إلى خطة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030، التــي تشــمل أهــداف التنميــة 
المســتدامة، لتحــل محل األهــداف اإلنمائية لأللفيــة، التي انتهت 

في عام 2015. 

وتختلــف أهــداف التنمية المســتدامة اختالفً كبيــرًا عن األهداف 
اإلنمائية لأللفية في العديد من الجوانب بما في ذلك أنها تعتبر 
عملية اتسمت بـ« أكبر قدر من التشاور والشمول في تاريخ األمم 

المتحدة »10 

10  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان »حقوق اإلنسان وخطة التنمية 
2030»: http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/ المستدامة لعام

The2030Agenda.aspx
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تكونت حزمة األلفية من ثالث وثائق:

J  إعــالن األلفية الذي أقــر في اجتماع الجمعية العمومية على
مستوى رؤساء الدول )قمة األلفية( عام 2000. 

J  وثيقــة خارطــة الطريق نحو تطبيق إعالن األلفية الذي أقرته
الجمعيــة العموميــة عــام 2001، والــذي تضمــن إطــار الرصــد 

والمتابعة، أو ما عرف بأهداف األلفية اإلنمائية.

3- األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية وهي: 
القضاء على الفقر المدقع والجوع؛. 1

تحقيق تعميم التعليم االبتدائي؛. 2

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛. 3

تقليل وفيات األطفال؛. 4

تحسين الصحة النفاسية )صحة األمهات(؛. 5

مكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/اإليدز والمالريا . 6
وغيرهما من األمراض

كفالة االستدامة البيئية؛ . 7

إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية . 8

وتركــز األهــداف اإلنمائيــة الثمانيــة لأللفيــة، إلــى جانــب 18 غايــة 
مرتبطــة بهــا، علــى الفقــر والجــوع ووفيــات األمهــات واألطفــال 
واألمــراض المعديــة والتعليــم وعــدم المســاواة بيــن الجنســين 
واألضــرار البيئيــة والشــراكة العالمية مــن أجل التنميــة. وأهداف 
التنميــة المســتدامة، مثــل األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، مترابطة. 
فعلــى ســبيل المثــال، ال يمّكــن تعزيز المســاواة بين الجنســين 
وتمكيــن المــرأة وتحســين ظــروف المــرأة فحســب، بل تحســين 
أوضــاع العائــالت أيضــً، مــا يــؤدي إلــى تحســين صحــة وتعليــم 
األطفــال وإلــى زيــادة دخــل األســرة. بــل إنــه يمكــن إعــادة صياغة 
مضمــون أهــداف األلفية فــي ثالثة أهــداف مترابطة هــي القضاء 
على الفقر المدقع، مع تحقيق المساواة بين الجنسين، والحفاظ 
على البيئة، على أن يتم ذلك في إطار من الشراكة العالمية من 

أجل التنمية. 

االختافات الرئيسية بين أهداف التنمية 
المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية

تشــترك أهــداف األلفيــة وأجنــدة 2030 فــي كونهمــا خطــة عمــل 
كونيــة مشــتركة لــدول العالــم وجميــع الفاعليــن التنموييــن، 
ولكونهمــا صادرتيــن عــن الجهــة نفســها - األمــم المتحــدة - 
وتنطلقــان من ميثاق األمم المتحدة ومنظومة حقوق اإلنســان 
كأســاس عــام. إال أنهمــا تختلفان في الصيغــة والمضمون وفي 

آلية إعداد كل منهما. 

أوالً : مــن حيــث عمليــة صياغتهــا، جــرى تطوير األهــداف اإلنمائية 
لأللفية مع فرص ضئيلة جدًا إلسهامات الدول األعضاء والمجتمع 
المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين. في المقابل، كان وضع خطة 
عام 2030 أكثر شــموالً، إذ شــاركت الدول األعضاء بفعالية، وكذلك 
منظمات المجتمع المدني واألوســاط األكاديمية والقطاع الخاص 

ومختلف أصحاب المصلحة اآلخرين في تقديم آرائهم.

ثانيــً: ال تنطبــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إال علــى مــا يســمى بـــ 
»البلــدان الناميــة«، وقد اعتبرت كثير من الــدول أنها غير معنية 
بها نظرًا ألنها أنجزت األهداف والغايات التي تضمنتها. أما خطة 
عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة فهي كونية  وتنطبق على 
جميــع البلــدان. ويؤكــد اإلعــالن أن الخطــة »تحظى بقبــول جميع 
البلدان وتســري على الجميع، مع مراعاة اختالف الواقع المعيش 
فــي كل بلــد واختالف قــدرات البلدان ومســتويات تنميتها، ومع 
احتــرام السياســات واألولويــات الوطنيــة. فهــذه أهــداف وغايــات 
عالميــة تشــمل العالم أجمــع، ببلدانــه المتقدمة النمــو والنامية 
على حد ســواء. وهي متكاملة غيــر قابلة للتجزئة تحقق التوازن 
بيــن أبعــاد التنميــة المســتدامة الثالثــة«. )الفقــرة 5 مــن خطــة 

التنمية المستدامة(

ثالثــً: إن أهــداف التنميــة المســتدامة أوســع بكثير مــن األهداف 
اإلنمائية لأللفية. فهي تشمل العديد من القضايا وشبكة أوسع 
من الناس، في حين أن أهداف األلفية هي بمثابة قائمة محدودة 
باألولويات االكثر إلحاحً والصالحة أساسً للدول النامية. وتشترك 
أهــداف التنمية المســتدامة مع أهداف األلفيــة في تركيزها على 
األشــد فقــرًا واألكثــر تهميشــً، حيــث إن غايتهــا اإلجماليــة هــي 
تحقيق تنمية ال تغفل أو تهمل أحدًا أو فئة أو بلدًا. كما أن أهداف 
التنمية المستدامة تستند إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 
أمــا األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فركزت بشــكل كبيــر على بعض 
جوانــب الحقــوق االقتصادية واالجتماعية، مــع غايات أقل من تلك 

المطلوبة من الدول بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
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J  تمتد أهداف التنمية المستدامة إلى أبعد من الحقوق
االقتصادية واالجتماعية وُتركز على حقوق اإلنسان 

بشكل عام، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية. 

J  ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون توجه إنمائي
يستند إلى ترابط الحقوق وتآزرها لتحقيق غايتها 

المشتركة. 

J  ،تشمل أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال
قضايا تتعلق بالحوكمة والديمقراطية والسالم واألمن 

وسيادة القانون والوصول إلى العدالة واألمن الشخصي؛ 
فضاًل عن االهتمام بالبيئة.

وباعتمــاد هــذا النهــج، تكــون أهــداف التنميــة المســتدامة أكثر 
طموحً وشموالً، وهي تختلف بشكل واضح عن األهداف اإلنمائية 
لأللفيــة، إذ تتنــاول األســباب الجذريــة للفقــر والحاجــة العالميــة 
للتنميــة التــي تعمل لصالح جميع الناس. وهي تغطي بشــكل 
عــام أساســً أوســع، مــع طموحات لمعالجــة أوجه عدم المســاواة 
والنمــو االقتصــادي والوظائــف الالئقــة والمــدن والمســتوطنات 
البشــرية والتصنيــع والمحيطــات والنظم اإليكولوجيــة والطاقة 
والســالم  المســتدامين  واإلنتــاج  واالســتهالك  المنــاخ  وتغيــر 

والعدالة.

 تعنــى أجنــدة التنميــة المســتدامة بالنــاس
واالزدهار والكون والسام والشراكات 

تشــمل أهــداف التنمية المســتدامة أهدافً وغايات لــم تتناولها 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة: مثــاًل فــي مــا يتعلــق بحقــوق العمــل 
النفايــات  مــن  والحــد  الطبيعيــة  للمــوارد  المســتدامة  واإلدارة 
إلــى  والوصــول  الشــفافة  والمؤسســات  والمســاواة  الغذائيــة 
والشــاملة  الســلمية  المجتمعــات  وتعزيــز  والحوكمــة  العدالــة 
للجميــع باإلضافــة إلى أجندة قوية حول المســاواة بن الجنســين 
وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام واإلشــارة اليهــم/
اليهــن بالتحديــد احيانً. وفي أهداف التنمية المســتدامة، أصبح 
األمــن والســلم هدفً بحــد ذاته )الهــدف 16(، بحيــث يعكس ربما 
وضــع العالــم اليــوم، بدالً مــن اعتباره وســيلة لتحقيق االســتقرار 
والتنميــة كمــا هو الحــال في األهــداف اإلنمائية لأللفيــة. وتعترف 
األهــداف الجديــدة بأن التصدي لتغير المنــاخ أمر ضروري للتنمية 
التنميــة  خطــة  فتســعى  الفقــر.  علــى  والقضــاء  المســتدامة 
المســتدامة إلــى تعزيــز العمــل العاجــل لمكافحــة تغيــر المنــاخ 
وآثــاره، فــي حيــن أن موضوع تغيــر المناخ كان غائبــً عن األهداف 
اإلنمائية لأللفية بشكل عام، وفي الهدف اإلنمائى 7 لأللفية الذي 

يركز على البيئة المستدامة على وجه التحديد.

وفــي حيــن تناولــت األهــداف اإلنمائية لأللفيــة جوانــب اقتصادية 
واجتماعيــة ضيقة، دون تأطيرها ضمن التزامات حقوق اإلنســان، 
تغطــي أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة أساســً مجموعــة 
واســعة مــن القضايا المنبثقة عــن إطار حقوق اإلنســان. ويرتبط 
العديــد مــن أهــداف التنمية المســتدامة ارتباطً وثيقــً بالحقوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. ويغطــي الهــدف 16 بشــأن 
المجتمعات الســلمية والشــاملة أيضً العديد مــن أبعاد الحقوق 
المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلك األمــن الشــخصي والوصول 
إلــى العدالة والحريات األساســية.11 كما وترد جوانب أخرى مختلفة 
للحقــوق المدنية والسياســية في العديد من األهــداف والغايات 

األخرى كما ستتم اإلشارة إليه الحقً.

وتنتقــل أهــداف التنميــة المســتدامة مــن طمــوح القضــاء على 
»الفقر المدقع« )الهدف 1 من األهداف اإلنمائية لأللفية( إلى القضاء 
على الفقر بشكل عام )الهدف 1 في أهداف التنمية المستدامة(. 
وبالتالي، فإن أهداف التنمية المســتدامة تعالج الفقر في جميع 
البلــدان، الغنية والفقيرة وفي جميع أشــكاله. وفي هذا الصدد، 
تهدف األهداف اإلنمائية لأللفية إلى خفض نسبة األشخاص الذين 
يقل دخلهم عن 1.25 دوالر في اليوم إلى النصف، وتخفيض نسبة 
األشخاص الذين يعانون الجوع إلى النصف. وتبرز هنا إشكالية أنه 
ال يشــمل التركيز تلبية احتياجات فئات المجتمع األخرى التي قد 
تكون فوق خط الفقر المدقع ولكنها ال تزال مهمشة أو معرضة 
بشــكل خــاص لالســتضعاف واالنتهــاكات، مثــل تلــك الموجودة 
فــي المناطــق الريفيــة أو األقليات اإلثنية أو الســكان األصليين أو 
القبليين أو النساء والفتيات أو الذين يعملون في إطار االقتصاد 
غيــر المهيــكل أو عمال الزراعة أو عمــال الخدمة المنزلية. وجاءت 
أهــداف التنميــة المســتدامة لمعالجــة هــذه الفجــوة مــع تحديــد 
األهــداف والغايــات المتعلقــة بهــذه القضايــا. فيوســع الهدفان 1 
و2 من أهداف التنمية المســتدامة، في ما يتعلق بالفقر والجوع، 
نطاق التغطية ليشــمل الجميع ويطلبان صراحًة إعطاء األولوية 

للناس األكثر استضعافً في المجتمع.

تنطبق أهــداف التنمية المســتدامة على كل 
البلدان، فيمــا كانت األهــداف اإلنمائية لأللفية 
مخصصة للعمل فــي الدول النامية فقط. تركز 
أهداف األلفية على تخفيض الفقر المدقع فقط 
بينما تعالج أهداف التنمية المســتدامة الفقر 
في أشكاله المختلفة وأينما يحدث مع التركيز 

على الفئات األكثر استضعافًا في المجتمع.

11  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان »حقوق اإلنسان وخطة التنمية 
المستدامة لعام 2030«.
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كمــا ويتمثــل أحــد االختالفــات الرئيســية فــي أن إحــدى الســمات 
األساسية ألهداف التنمية المستدامة تقوم على تركيزها القوي 
على ســبل التنفيذ، من خالل الشــراكات وتعبئة الموارد المالية 
وبناء القدرات والتكنولوجيا، والتجارة فضاًل عن البيانات والرصد 

والمساءلة. 

كما أنه يوجد لدى خطة التنمية المســتدامة آلية تقديم التقارير 
الوطنيــة، رغم أنها طوعيــة وال ترتبط بها هيئة خبراء تنظر في 
التقارير وتناقشها وتصدر التوصيات المحددة بصددها )أنظر/ي 
أدنــاه(. بينمــا افتقــرت األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إلى آليــة خاصة 

مشابهة لتقديم التقارير واالستعراض.

الحاجة إلى نقلة نوعية 

يشــير القلــق المتزايــد فــي أوســاط المهتميــن والمهتمــات في 
حقوق اإلنسان والتنمية إلى أن نماذج النمو والتنمية التي وجهت 
مســار التطور خــالل العقود الماضية لم تحقق تنمية مســتدامة 
وعادلــة. كما ان نموذج التنمية التقليدي المكون من ثالثة أركان 
)وهــو الــذي يركــز فقــط علــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعية 
والبيئية( بدا جزئيً وقاصرًا عن اســيعاب كل أبعاد التنمية. وقد 
جــرى توجيــه عــدة دعــوات إلعــادة النظــر في هــذا النهــج. فعلى 
ســبيل المثال، شددت اليونسكو عام 2010 على أهمية السياسة 
والثقافــة باعتبارهمــا بعديــن رئيســيين للتنميــة المســتدامة: 
»تؤثر القيم والتنوع والمعرفة واللغات واآلراء العالمية المرتبطة 
بالثقافة والسياســة بشــكل قوي على الطريقــة التي يتم فيها 
تقريــر قضايا التنمية المســتدامة، وبالتالي تضفــي عليها طابع 

األهمية المحلية«.12 )ترجمة غير رسمية(

الســالم  السياســية أساســية الســتدامة  الركيــزة  هــذا وتعتبــر 
واألمــن والحوكمــة والديمقراطيــة، التــي هــي بدورهــا ضروريــة 
للتنمية المســتدامة، كما أكدت بالفعل خطة عام 2030 نفســها: 
»فال ســبيل إلــى تحقيق التنمية المســتدامة دون ســالم، وال إلى 
إرساء السالم دون تنمية مستدامة«. )خطة التنمية المستدامة، 
الســالم( ويعكــس هــذا العديــد مــن التحديــات التــي يواجههــا 
العالم اليوم بشكل عام، والتي تواجهها البلدان العربية بوجه 
خاص. ويشــمل هذا الصراع وأزمة الالجئين والتحركات الجماعية 
للناس واستنفاد الموارد الطبيعية وتزايد الفقر وعدم المساواة 
- الناجــم عــن ضعــف الحوكمــة واالفتقــار إلــى المســاءلة وغيــاب 

التوزيع العادل للموارد.13

 12  اليونسكو، »التعليم والتعلم لمستقبل مستدام«، متوفرة على:
 http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/mod02.

 html?panel=1#top

13  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »إعادة النظر في نموذج التنمية: 
تأمالت المجتمع المدني في المنطقة بشأن خطط ما بعد عام 2015 وتمويل التنمية »، 

   http://www.annd.org/data/item/pdf/311.pdf:متوفرة على

الحاجة إلى نقلة نوعية في التفكير حول استدامة التنمية

هنــاك حاجــة إلــى نقلــة نوعيــة نحــو نهــج قائــم علــى حقــوق 
اإلنســان يشــكل نموذجــً للتنميــة يربــط بين خمســة عناصر 
أساسية وهي: السياســية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية 

والثقافية. 

ويجــب أن يكون تحقيق المســاواة والعدالــة االجتماعية هدفً 
أساسيً للتنمية، وليس مجرد الحد من الفقر. 

وعليــه، يجــب أن تقــوم العدالــة االجتماعيــة علــى المشــاركة 
واإلنصــاف والمســاواة وحقــوق اإلنســان؛ ومعالجــة الفقر الذي 
ال يقــاس بطريقــة ماليــة تقليديــة، بــل يشــمل أيضــً امكانيــة 
الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وما إلى ذلك. 

كما ويجب فهم عدم المســاواة على أنها تتخذ عدة أشــكال 
بمــا فيهــا التحيــزات الجغرافيــة والعرقيــة والدينيــة والتحيــز 

القائم على نوع الجنس. 

ويجــب أن يأخــذ هــذا النمــوذج فــي الحســبان تحديــات تمنــع 
البلــدان مــن النمــو، بمــا فــي ذلــك التجــارة العالميــة والمرونة 
فــي ســوق العمــل وتجنــب الضرائــب والتأكد مــن أن الوصول 
إلى األســواق ال يضر بالزراعة وتشــارك التكنولوجيات وتخفيف 

عبء الديون. 

كمــا وهناك تحول هام آخــر مطلوب وهو الحاجة إلى التفكير 
فــي أوجــه الترابط داخل إطار خطة التنميــة لعام 2030. ولذلك، 
ســيؤدي مثل هذا النهــج المواضيعي، وهــو النهج المعتمد 
في هذا الدليل، إلى فهم وتنفيذ أفضل لخطة التنمية لعام 
2030. ومن شــأن هذا النهج الــذي يعتمد على الترابط أن يتيح 
النظر في العالقات بين الفقر وعدم المســاواة أو التمييز بين 
الجنســين، على ســبيل المثــال، وعدم معالجــة كل من هذه 

النواحي بشكل منفصل عن الجوانب األخرى.
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نهج حقوق اإلنسان في خطة عام 2030

تتنــاول خطــة عــام 2030 مســألة التنميــة المســتدامة فــي حــاالت 
الســلم والصــراع. وتســتند خطة التنميــة المســتدامة لعام 2030 
إلــى القانــون الدولي، بما في ذلك ميثاق األمــم المتحدة واإلعالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان والمعاهــدات الدولية لحقوق اإلنســان 
وغيرهــا مــن الصكــوك، بمــا فــي ذلــك إعــالن الحــق فــي التنميــة 
أهــداف  وتســعى  المســتدامة(.  التنميــة  إعــالن  مــن   10 )الفقــرة 
التنمية المســتدامة إلى »إعمال حقوق اإلنســان الواجبة للجميع« 
)الديباجة( ويشــدد اإلعالن على أنه ينبغي لجميع الدول »احترام 
حقوق اإلنســان والحريات األساسية للجميع وحمايتها وتعزيزها، 
دونمــا تمييــز مــن أي نوع على أســاس العرق أو اللــون أو الجنس 
أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره أو األصــل القومي 
اإلعاقــة،  أو  الميــالد  أو  الملكيــة  أســاس  علــى  أو  االجتماعــي،  أو 
أو علــى أي أســاس آخــر«. )الفقــرة 19(. وتبــرز الخطــة ضــرورة اتخاذ 
إجــراءات محــددة لصالح النســاء واألطفال. ولكن، ولســوء الحظ، 
وعلــى النحــو المفصل الحقــً، فوتت خطة عــام 2030 فرصة مهمة 
جــدًا لتلبيــة احتياجــات المهاجريــن والالجئيــن فــي اإلعــالن ومن 
خــالل أهــداف وغايات محددة. كما وال تشــير الخطــة على اإلطالق 
إلــى األقليــات، باالضافــة إلــى عــدم ذكر األســرة بما هي تشــكيل 
مــا  والمســنون  الشــباب  لقــي  وال  فاعــل،  رئيســي  مجتمعــي 
يســتحقون مــن اهتمــام أيضــً. فتعتبر هذه حــاالت إغفال مهمة 
بالنظــر إلــى التحديــات المحــددة في الــدول العربية كما ســيتم 

تفصيلها في الفصل التالي. 

وتؤكــد الخطــة علــى الترابط بين مختلف األهــداف والغايات. في 
هذا القسم، ستتم دراسة قضايا مختارة الستكشاف هذا الترابط. 
كما وســيرد الحقً مناقشــة إضافية مع التركيز المواضيعي على 
القضــاء على الفقــر والعمل الالئق والنمو االقتصادي والمســاواة 

والسالم والعدالة والمؤسسات القوية.

يعتمد نجاح خطة عام 2030 على تغيير الطريقة 
التــي نتنــاول فيها التنمية؛ حيــث إن مختلف 
أهداف التنمية المستدامة مترابطة وأن الترابط 
مــع إيــاء االهتمــام الكافي لكل هــدف هو ما 
يمكننا من تحقيق التنمية المستدامة؛ ويجب 
ان يشــارك الجميع فــي التنمية وأن يســتفيد 
الجميــع مــن نتائجها بحيث نصــل إلى نموذج 
تنموي ال يغفل أو يهمل أحدًا؛ وبأن جميع البلدان 
 وجميــع النــاس بحاجة إلى االهتمــام للتصدي 

للتحديات اإلنمائية.

بالحقــوق  بالتمتــع  الحــق  النــاس  فلجميــع 
المســتدامة،  البشــرية  بالتنميــة   المرتبطــة 
بحســب  االلتــزام  ذات  الــدول  جميــع   وعلــى 

القانون الدولي. 

يسترشــد نهــج الحــق فــي التنميــة الــوارد فــي إعــالن خطــة عام 
2030 بإعــالن األمــم المتحــدة بشــأن الحــق فــي التنمية لعــام 1986. 
وتعرف خطة عام 2030 التنمية بوصفها عملية شاملة للتحسين 
المســتمر فــي مجال الرفــاه. وهذا يعيد ما ورد في اإلعالن بشــأن 
الحــق فــي التنمية لعام 1986، الــذي يركز ليس فقط على النتائج 
التي يجب أن تحققها خطة التنمية، بل يركز أيضً على العملية 
التــي يجــب أن تتحقــق بهــا هذه النتائــج. وبالتالــي، ال يخبرنا هذا 
النهج بما ينبغي تحقيقه فحسب، بل أيضً كيف يمكن تحقيقه. 
ويجــب تكــرار العمليــة التشــاركية التــي يتــم من خاللهــا تطوير 
أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة علــى الصعيديــن الوطني 
والدولي في اســتنباط طرق لتنفيــذ خطة عام 2030، وفي عملية 

التنفيذ ذاتها.14

وفي حين أن أهداف التنمية المســتدامة نفسها ليست مؤطرة 
صراحــًة فــي لغة حقوق اإلنســان، إال أنها تعكــس صراحًة محتوى 
معاييــر حقــوق اإلنســان المتوافــق عليهــا عالميً. فعلى ســبيل 
المثــال، تتطــرق أهــداف التنمية المســتدامة إلى توافــر التعليم 
والصحــة والمياه وغيرهــا من الخدمات، وإمكانيــة الوصول إليها 
والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا ونوعيتها، وتــروج بالتالي لنهج 
حقوق اإلنســان.15 فعلى سبيل المثال، تستخدم اللجنة المعنية 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية )التي تشرف على تنفيذ العهد 
الدولــي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(، في 
تعليقاتهــا العامــة التــي توضح فيهــا مضمون مختلــف الحقوق 

الواردة في العهد الدولي، اإلطار نفسه.16

من المهم أن نتذكر أن أهداف التنمية المستدامة لم تأِت لتحل 
محــل االلتزامــات بموجــب اإلطــار الدولــي القائم لحقوق اإلنســان. 
ويشدد اإلعالن نفسه على أن هذه الخطة »سوف تنفذ على نحو 
متســق مع حقــوق الــدول والتزاماتهــا بموجب القانــون الدولي« 

14  لمزيد من النقاش حول نهج الخطة، راجع /ي د. ميهير كانادي، »النهوض بالسالم 
والحقوق والرفاه: نهج الحق في التنمية في أهداف التنمية المستدامة كطريق 

إلى األمام«، ورقة مقدمة في »البحث عن الكرامة للجميع: الحق في التنمية في 30«، 
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 29 شباط / فبراير 2016.

15  مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، »تحويل عالمنا: خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030«.

16  راجع/ي على سبيل المثال اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، التعليق العام رقم 15 )2002(: الحق في المياه،E/C .11/2002/12، 20 يناير/كانون 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ .12 الثاني 2003، الفقرة
Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en
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)الفقرة 18 من خطة التنمية المســتدامة(. ولذلك يجب أن يكون 
تنفيــذ األهــداف والغايــات متوافقــً مــع التزامــات الدولــة بموجب 
القانــون الدولي لحقوق اإلنســان. وقد شــدد علــى ذلك عدد من 
هيئات الخبراء المعنية بالقانون الدولي لحقوق اإلنســان. فعلى 
ســبيل المثــال، تذّكــر لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الــدول منــذ منتصــف عــام 
2016 بأنــه يجــب عليهــا أن تقوم »بإيالء االعتبــار الكامل اللتزاماتها 
بموجــب العهــد وضمان التمتــع الكامل بالحقوق المكرســة فيه 
لــدى تنفيــذ خطــة التنمية المســتدامة لعــام 2030 علــى الصعيد 
الوطنــي، بمســاعدة وتعــاون دولييــن عنــد الحاجــة. وستيســر 
الدولــة الطــرف تحقيــق هذه األهــداف إلى حد كبير إذا ما أنشــأت 
آليــات مســتقلة لرصــد التقــدم المحــرز وعاملــت المســتفيدين 
مــن البرامــج الحكوميــة كأصحــاب حقــوق يجــوز لهــم المطالبــة 
باســتحقاقات. ومــن شــأن تنفيــذ األهــداف اســتنادًا إلــى مبــادئ 
المشــاركة والمســاءلة وعــدم التمييــز أن يضمــن عدم تــرك أحد 
خلف الركب.«.17 ويجري تكرار هذه الفقرة من المالحظات الختامية 
الصــادرة عــن اللجنــة للبنــان في عــام 2016 في مالحظــات ختامية 
أخــرى بعــد نظــر اللجنــة فــي تقارير الــدول. كمــا أن آليــات حقوق 
اإلنســان األخرى تربط أهداف وغايات التنمية المســتدامة بحقوق 

محددة أو بإطار حقوق اإلنسان بوجه عام.

وعــالوة علــى ذلك، أكــدت آليــات األمم المتحــدة لحقوق اإلنســان 
)هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة المواضيعية واالستعراض 
الــدوري الشــامل( علــى أهميــة التعــاون الدولــي من أجــل إعمال 
حقوق اإلنسان بشكل متكرر. ويتكرر هذا التوجه ذاته في خطة 
التنميــة لعام 2030 التي تشــدد على التعــاون الدولي في اإلعالن، 
وال سيما في ما يتعلق بسبل التنفيذ والهدف 17 وأيضً الهدف 
10 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وفــي هــذا الصــدد، تســلط 
الخطــة الضــوء علــى أنــه يتوجب علــى من هم في وضع يســمح 
لهم بالمســاعدة، أن يقدموا الدعم والتعاون الدوليين إلى دول 
أخرى لمســاعدتها على الوفاء بالتزاماتها. فعلى ســبيل المثال، 
تلــزم المادة 2 )1( من العهــد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة الــدول األطــراف باتخــاذ خطــوات بصــورة 
فرديــة وعــن طريق الدعــم والتعــاون الدوليين من أجــل تحقيق 
حقوق اقتصاديــة واجتماعية وثقافية تدريجيً. وتتضمن اتفاقية 
حقــوق الطفل )المــادة 4( واتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 

)المادة 4 )2(( أحكامً مماثلة.

17 اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المالحظات الختامية 
بشأن التقرير الدوري الثاني للبنان،  ،E/C.12/LBN/CO/6 24 أكتوبر/ تشرين األول 2016، 

الفقرة 70. 
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 النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان فــي تنفيــذ خطة 

عام 2030: »نحو تنمية ال تستثني أو تغفل أحدًا«18

تعرض المقتطفات التالية المقدمة من قبل هيئات معاهدات 
األمم المتحدة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى )راجع/ي 
أدنــاه( أمثلــة محــددة للتدابيــر الهيكلية القائمــة على حقوق 
اإلنســان والتي تعتبر أساســية لتحقيق تنفيذ بعض األهداف 

والغايات المختارة. )ترجمة غير رسمية(

اعتماد قوانين وسياسات - ذات أهمية خاصة لتحقيق هدف 
التنمية المســتدامة 10، الغاية 10.3، وهدف التنمية المستدامة 
16، الغايــة 16.ب: فتوفــر القوانيــن والسياســات أساســً هامــً 
للعمــل لضمــان عدم إهمال أو إغفال أحــد. وينبغي أن تحمي 
التشــريعات من التمييز المباشــر وغير المباشــر بغية تحقيق 
المســاواة في الفرص وفي النتائــج. وال تعتبر التدابير الخاصة 
المؤقتــة الراميــة إلــى تحقيــق المســاواة الفعلية من أشــكال 
التمييــز. وينبغــي أن توفــر التشــريعات أيضً ســبل االنتصاف 
لألفراد الذين يدعون التمييز وأن تعدل أي أحكام تمييزية في 
تلــك القوانيــن وأن يتم اعتمــاد قوانين تتنــاول حاالت محددة 
مثــل حمايــة طالبــي اللجــوء والالجئيــن والمهاجريــن وحظــر 
التنميط العنصري أو خطاب الكراهية العنصرية أو التحريض 

على التمييز.

الحمايــة مــن العنــف - ذات أهميــة خاصــة لهــدف التنميــة 
المســتدامة 5، )جميــع الغايــات( و 16، الغايــة 16.2: وباألخص بين 
النســاء والرجــال وحظــر التعذيــب فــي جميــع الظــروف وحظر 
العنــف ضــد األطفال. ويتخذ العنف أشــكاالً عديــدة ويمكن أن 
يحدث في كل من المجالين العام والخاص. ويلزم اتخاذ إجراءات 
لضمــان العدالــة في مجاالت مثل ضمان إجــراء تحقيقات فورية 
وشــاملة وفعالة في ادعاءات العنف وتدريب الشرطة والقضاء 
علــى معالجــة هــذه الحــاالت وتقديم المســاعدة للضحايــا، بما 
فــي ذلك توفير المأوى للمتضررين من العنف ومعاقبة الجناة 
والتعويــض للضحايــا. وفــي ما يتعلــق باألشــخاص المختفين، 
يتعيــن علــى الســلطات اتخــاذ إجــراءات فوريــة للبحــث عنهم 

وإيجادهم وإبالغ أقاربهم بمكان وجودهم.

تعزيــز الوصــول إلى العدالــة - ذات أهميــة خاصــة بهدف 
التنميــة المســتدامة 16، الغايــة 3-16: يشــكل وصــول األفراد 
إلى العدالة أمرًا أساســيً كوسيلة لتعزيز المساواة والحماية 
مــن التمييــز. ويتــم تشــجيع الــدول علــى إنشــاء آليــات يتــاح 
الوصــول اليهــا واســتخدامها للجميــع مثل اآلليــات الوطنية 
أن  )بشــرط  التقليديــة  العدالــة  وآليــات  اإلنســان  لحقــوق 
المســاعدة  وخطــوط  اإلنســان(  حقــوق  معاييــر  تســتوفي 
ويجــب  المعاملــة.  ســوء  يعانــون  الذيــن  والنســاء  لألطفــال 
أن يقتــرن ذلــك بتدابيــر لمعالجــة العقبــات التــي تحــول دون 
الوصــول إلــى العدالــة مثل الحواجــز اللغويــة والعقبات التي 

18  مقتطفات مأخوذة مباشرة، مع تعديالت طفيفة، من »المساهمات في خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030: هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ودورها الداعم 

http://www.ohchr.org/ :لخطة عام 2030«، وهي متوفرة على العنوان اآلتي
Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRTB_Contribution_26May2016.pdf

تحول دون وصول األشــخاص ذوي اإلعاقــة والعوامل االقتصادية 
ونقص الوعي إزاء الحقوق والتردد في تقديم الشكاوى بسبب 

الخوف مــن الوصمة االجتماعية والتحيزات.

بناء مؤسســات تضمينية وفعالة - ذات أهميــة خاصة لهدف 
تلعــب  و16.أ:   16.6 الغايتيــن  ســيما  وال   ،16 المســتدامة  التنميــة 
المؤسســات الوطنيــة دورًا هامــً جدًا في تعزيز المســاواة ورصد 
االمتثــال  القوانيــن والسياســات والحــؤو ل دون عــدم  وتنفيــذ 
للقانون. وهي تشــمل البرلمانات والمؤسســات الوطنية لحقوق 
مظالــم  وأمنــاء  بالمــرأة  للنهــوض  الوطنيــة  واآلليــة  اإلنســان 
األطفــال واآلليــات الوطنية لحمايــة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
ومفتشــيات العمل واآللية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب. كما 

تشمل القضاء المستقل.

االعتراف بالمســؤوليات التي يتحملها المســؤولون بما في 
ذلــك القطاع الخاص - يقــع على عاتق الدول الواجب األساســي 
باحتــرام حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وإعمالهــا؛ ولكــن، لــدى كل 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع واجبــات تجــاه المجتمــع الذي هو 
أساس للتنمية الحرة والكاملة. ولذلك، يجب على الدول تنظيم 
القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك في مــا يتعلــق بأعمال الشــركات 
المحليــة العاملــة فــي الخــارج وإدراج آليــات فعالــة للتحقيــق فــي 
الشــكاوى المقدمــة ضــد المؤسســات، بمــا فــي ذلــك الشــكاوى 
المقدمة في ما يتعلق باألفعال المزعومة التي تحدث في الخارج.

تعزيز التشاور والمشــاركة - ذات أهمية خاصة لهدف التنمية 
المستدامة 16، الغايتين 16.7 و 16.10: إن الحصول على المعلومات 
والتشــاور والمشــاركة العامة فــي وضع وتنفيذ ورصــد القوانين 
والسياســات والبرامــج ذات أهميــة لضمــان مالءمــة واســتدامة 
التدابيــر التــي تكفــل عدم تــرك أحد خلــف الركب. ويشــكل دور 
البرلمانــات فــي هــذا اإلطــار أمرًا أساســيً. ولكن، ينبغــي أيضً أن 

تتجاوز المشاركة والتشاور اآلليات الرسمية للمشاركة.

الدفــاع عن أعضاء المجتمع المدنــي - إن المجتمع المدني 
الحــر والنشــط مهــم إلعطــاء صــوت للفئــات المهمشــة وفي 
تطوير حلول تنمية مستدامة لعدم المساواة. ويتطلب ذلك 
احتــرام حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات، فضاًل عــن ضرورة 
اتخــاذ إجــراءات ســريعة للتحقيــق الفــوري والدقيــق والمحايد 
فــي جميع االدعاءات المتعلقة بســوء معاملة المدافعين عن 
حقوق اإلنسان أو االنتقام منهم ومقاضاة المرتكبين وتوفير 
ســبل االنتصاف للضحايا. وينبغي اإلفراج عن أعضاء المجتمع 
المدني المحرومين من حريتهم بسبب العمل على مكافحة 
القوانيــن  تســهل  أن  وينبغــي  المســاواة،  وتعزيــز  التمييــز 
تســجيل وتمويل منظمات المجتمع المدني. كما يجب حماية 

الصحفيين والفنانين والكتاب والمدونين من الترهيب.
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وللنهــج القائــم علــى حقوق اإلنســان أهمية خاصة فــي البلدان 
بيــن  اجتماعــي جديــد  عقــد  إلــى  العربيــة حيــث هنــاك حاجــة 
اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  إلــى  اســتنادًا  والدولــة،  المواطنيــن 
والعدالــة  والشــفافية  والمســاءلة  والمواطنــة  والمشــاركة 
االجتماعيــة؛ وحيــث يجب أن يكــون المجتمع المدنــي قادرًا على 

االزدهــار والعمل ويضطلع بدوره دون تدخل.

نحو تنمية ال تستثني أو تغفل أحدًا

أحــد المبــادئ األساســية التــي تقــوم عليها 
أجندة التنمية المســتدامة هو شــمل الجميع 
أينمــا كانــوا: »ونتعهد، ونحــن مقبلون على 
هــذه الرحلة الجماعية، بــأال يخلف الركب أحدا 

وراءه«. )ديباجة إعان التنمية المستدامة(

يتعــرض العديــد من األفــراد لخطــر التهميش أو االســتبعاد إذا 
لــم تشــملهم عمليــة التنمية بشــكل واضــح. وفي حين يشــار 
إلى بعض األشــخاص صراحًة في خطة عام 2030، يتعرض آخرون، 
مثــل الالجئيــن وطالبــي اللجوء والعمــال المهاجرين الذين هم 
في وضع غير قانوني والمفقودين والمشــردين والغجر والرحل 
وعديمي الجنســية وذوي الميول الفكرية أو الجنسية المخالفة 

للســائد، لخطر  االســتبعاد من مخططات التنمية وتنفيذها. 

وفــي هــذا اإلطــار، مــن المهــم النظــر في مــا إذا كان األفــراد قد 
يتعرضــون لخطــر تركهــم بســبب ســياقهم الخــاص، حتى ولو 
كانــوا مشــمولين فــي مجموعــات مذكــورة علــى وجــه التحديد 
فــي خطــة عــام 2030. وقد ينجم ذلــك عن تنفيذ أهــداف التنمية 
بشــكل  النــاس  هــؤالء  علــى  تؤثــر  قــد  بطريقــة  المســتدامة 
مختلــف بســبب حالتهــم الخاصــة. ويتضــح ذلــك علــى ســبيل 
المثــال عنــد دراســة الوضــع الخــاص بالنســاء والفتيــات اللواتي 
يعانيــن العنــف المنزلــي والنســاء والفتيــات الحوامل والنســاء 
ذوات اإلعاقــة والمشــردات داخليً والفتيــات اللواتي يجبرن على 
العمــل والفتيــات المخالفــات للقانــون، مــن بيــن أمثلــة أخــرى. 
كمــا ينطبــق هــذا أيضً على وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقة بوجه 
عــام، ولكــن أيضً على وجــه التحديد على وضع األشــخاص ذوي 
اإلعاقة مثل األشــخاص المحتجزين قســرًا في مؤسســات الطب 
التمييــز  مــن  تعانــي  التــي  الحــاالت  هــذه  وتتطلــب  النفســي. 
المركــب أو االســتضعاف المركــب ُنهجً محددة تســتهدف هذه 
الحــاالت بالذات. )ســيتم التوســع في ذلك من خالل المناقشــات 

المواضيعيــة الالحقة في هذا الدليل(.

ويجــب أن تتنــاول نهــج التنمية أيضً المخاوف بشــأن أوجه عدم 
المســاواة التــي تتزايــد حدتهــا والتــي يمكــن أن تتخــذ أشــكاالً 
عديــدة منهــا عــدم المســاواة بيــن الجنســين وعدم المســاواة 
القائمــة علــى العمــر وعــدم المســاواة بيــن مجموعــات األقليات 
واألغلبيــة وعــدم المســاواة فــي الدخــل والثــروة علــى ســبيل 
المثال ال الحصر. وال بد من معالجة أسباب عدم المساواة وليس 
فقط نتائج عدم المساواة، في إطار نهج التنمية. وتشمل هذه 
العوامــل من بين أمور أخرى التمييز بين الجنســين والعنصرية 
وكــره األجانــب والتعصب الديني وعدم المســاواة في الحصول 
علــى األراضي والموارد الطبيعية والعــادات والتقاليد التمييزية 
وعــدم  السياســية  الحقــوق  إلــى  الوصــول  وعــدم  واالســتعمار 
الوصــول إلــى العدالــة وســبل االنتصــاف بخصــوص انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان. ومــن المهــم جــدًا أن نالحــظ في هذا الســياق 
أن التمييــز ضــد األقليــات فــي المجتمع كثيرًا ما يــؤدي إلى عدم 
المســاواة. ولكــن ال تكمــن هــذه العوامــل وحدهــا خلــف عــدم 
األغلبيــة  إلــى  الذيــن ينتمــون  النــاس  المســاواة؛ فقــد يعامــل 
)على ســبيل المثال، أولئك الذين يعيشــون في الفقر( بشــكل 
غيــر متســاٍو ويتعرضون بشــكل كبير لخطــر تركهم من خالل 

االستبعاد االقتصادي.

ويتجلى عدم المساواة في الوصول غير المتساوي إلى السلع 
والخدمــات األساســية )بمــا في ذلــك الغذاء والصحــة والتعليم 
واألراضــي والمــوارد والمعلومات وتســجيل المواليــد والعدالة، 
التــي تشــكل كلهــا حقوقــً معترفــً بهــا( فضــاًل عن الســلطة 
عــدم  وتعميــق  تفاقــم  إلــى  بدورهــا  تــؤدي  التــي  السياســية 
المســاواة. كما تقوم عدم المســاواة بين األجيال، ما يؤدي إلى 
ترســيخ عدم المســاواة ويزيد من صعوبة معالجتها. وبالتالي، 
ال تؤدي عدم المســاواة إلى انتهاك حقوق اإلنسان فحسب، بل 
تعرقــل أيضً جهود التنمية وتفرض خطر توســيع الفجوة بين 
األفراد. وبهذا المعنى، يرحب بإدراج هدف التنمية المســتدامة 
10 بشــأن الحد من عدم المســاواة داخل البلدان وفي ما بينها، 
ولكــن مــن المهــم أن يكــون التصدي لعــدم المســاواة مصدر 
قلــق يجــب أن يمتــد عبــر جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة 

عشر. الـسبعة 
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علــى نحــو مماثل، هنــاك عدد مــن المتطلبات األخــرى الضرورية 
لتحقيــق جميــع أهــداف التنمية المســتدامة وغاياتها. ويشــمل 
ذلــك ضمانات لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحصول 
على المعلومات، ومشــاركة األشــخاص المحرومين أو الضعفاء، 
التــي تشــكل وســائل مهمــة لتعزيــز مجتمعــات أكثــر شــموالً. 
وفــي هذا اإلطار، يجــب التأكيد على دور المجتمع المدني الهام 
جــدًا لتحقيــق خطة التنمية المســتدامة. وســيتطلب ذلك بيئة 
مؤاتيــة إلنشــاء وعمل وازدهــار منظمات المجتمــع المدني دون 
تدخــل. ولكــن، تجــدر اإلشــارة أنــه في حيــن تعترف الخطــة بدور 
المجتمــع المدنــي، فهــي ال تتضمــن أي أهداف تمكــن منظمات 

المجتمــع المدنــي وتحميها )راجع/ي أدناه تحت نقد الخطة(.

للمجتمع المدني دور في غاية األهمية لتحقيق 
التنمية المســتدامة. ورغــم ان أهداف وغايات 
أجندة التنمية المســتدامة ال تشير بالتحديد 
إلــى ضرورة الحفــاظ على بيئــة مواتية داعمة 
لدور المجتمــع المدني، اال أنه يمكن اســتنتاج 
هذه من أهداف وغايات مختلفة مشــمولة في 
األجندة مثل اإلشــارة إلى المؤسسات، واحترام 

حقوق اإلنسان، وسيادة القانون.
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الفصل 2

السياق اإلقليمي - التحديات الرئيسية 
في البلدان العربية 

الصراع وعدم االستقرار

إحــدى  السياســي  االســتقرار  وعــدم  األهليــة  الحــروب  تشــكل 
الظواهــر االجتماعيــة األكثر تدميرًا في العالــم الحديث. وعادة ما 
تكــون النزاعــات أكثر فتكً فــي أفقر البلدان. فهــي تنتقص من 
الصحة والرعاية االجتماعية والنمو االقتصادي والنظم السياسية 
وأوضاع حقوق اإلنســان بشــكل عام. وللصراعات عواقب ســلبية 
القســرية  والهجــرة  الالجئيــن  وتدفقــات  النــزوح  مثــل  عديــدة، 
وتدميــر البنــى التحتيــة والتشــوهات االقتصاديــة. كمــا يعــرض 
النزاع الســكان مباشــرة إلى ظــروف تزيد من الوفيــات واإلصابات 
والعجــز وتــآكل نظم الصحة العامــة وغيرها مــن الخدمات. فهو 
يخلــق انعــدام الثقــة االجتماعية وانخفــاض االســتثمارات وهروب 
رؤوس األمــوال وهجــرة العمالة الماهرة؛ بحيــث ال يترك إال األصول 
غير المنقولة التي غالبً ما يتم تدميرها، ما يؤدي إلى إلحاق ضرر 
طويل األجل بالمؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية.20

تظهر دراســة أجرتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آســيا 
التابعة لألمم المتحدة )اإلسكوا( عالقة وثيقة وهامة بين البطالة 
ونقــص الفــرص للشــباب وشــدة الصــراع فــي المنطقــة العربية. 
وتشير الدراسة إلى أن الصراعات األشد حدة ترتبط ارتباطً وثيقً 

بأعلى مستويات البطالة.21

والصراعــات هــي في الواقــع »تنمية معاكســة«. وعندما تعكس 
الصراعــات التنميــة، فهــي تنتقــص أيضــً مــن العوامــل المهمة 
التي تســاعد المجتمعات على تجنب الصراعات في المقام األول. 

كما أنها تزيد من خطر تجدد الصراع.

20  »النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العربية: اتجاهات وتداعيات 
أثناء النزاعات«، 2015، 

21  اإلسكوا، »النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العربية: اتجاهات 
E/ESCWA/ECRI/2015/2، 2015، https:// ،4 وتداعيات أثناء النزاعات«، اإلصدار رقم

www.unescwa.org/publications/trends-impacts-issue4-protracted-conflict-
development-arab-region

يتطلــب العمــل علــى خطة التنمية المســتدامة لعــام 2030 نهجً 
للتنميــة المســتدامة يســتجيب للمشــكالت والتحديــات الحالية 
والمســتقبلية في البلدان العربية ويكون قادرًا على أن يشــكل 

جدول أعمال تحويليً حقيقيً. 

مــن العوامــل المهمة التي تشــكل تحديً خطيرًا بوجــه التنمية 
المســتدامة فــي البلدان العربيــة الصراعات طويلــة األمد وآثارها 
وانخفــاض مشــاركة المرأة فــي العمل، إلى جانــب ارتفاع معدالت 
البطالة بشــكل عام، وبين الشباب/الشابات على وجه التحديد، 
والنفقات العسكرية المفرطة على حساب الضمانات االجتماعية، 
مقارنــة ببقيــة بلــدان العالــم. وتشــمل العوامــل ذات الصلــة أن 
المنطقة العربية هي موطن ألكبر عدد من الالجئين والمشردين 
داخليً في العالم، والذي أصبح العديد منهم الجئين ومشردين 
على وجه التحديد بسبب الصراع وعدم االستقرار السياسي في 
الســنوات األخيــرة بينمــا تطويــر خطــة التنمية المســتدامة كان 
قيد العمل. وتواجه التنمية المســتدامة أيضً تحديات قائمة في 
إطــار السياســات االقتصادية واالجتماعية المتبعة التي تســاهم 
فــي زيادة هوة الالمســاواة وضعف الحوكمة والعجز المؤسســي 
والفقــر وانخفــاض التعليــم وارتفــاع معــدالت البطالــة وانتشــار 
الســكان،  مــن  مجموعــات  وتهميــش  المنظمــة  غيــر  العمالــة 
وأهمهــا النســاء والفتيــات. ويشــكل الوجــود الكبيــر للشــباب 
فــي البلــدان العربية واقعً حاســمً يحــد من التنمية السياســية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في المنطقة. وتشــكل هذه 
الفئة الســكانية الشــبابية حافزًا هامً لالضطرابات، إذ تحتج على 
عــدد مــن القضايــا، بمــا فــي ذلك فــرص التعليــم وفــرص العمل 

المنخفضة أو المحدودة.19

19  تقرير برنامج األمم المتحدة االنمائي »التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016: الشباب 
http://www.arab-hdr.org/ ،»وآفاق التنمية واقع متغير
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بحلول عام 2015، عندما جرى تبني خطة التنمية المستدامة:

J 22.اعتبرت المنطقة العربية المنطقة األقل سالمً في العالم

J  ًبين عامي 2009 و2013، شــهدت معظم البلدان العربية صراع
داخليــً واحــدًا علــى األقــل، أو شــاركت أو تأثرت بصــراع مجاور. 
وقــد وقعــت العديــد مــن أســوأ األحداث منــذ الحــرب العالمية 

الثانية في المنطقة العربية.23

J  أكثــر مــن 0.1 فــي المئــة مــن الســكان قتلــوا فــي الحــروب في
الجزائر والعراق وإيران وفلسطين والسودان واليمن.24

J  يمثل الالجئون من المنطقة العربية 58.1 في المئة من العدد
اإلجمالــي لالجئيــن في العالم )19.5 مليون(. ما يعني ان 3 في 
المئة من سكان الدول العربية الجئون مقارنة بـ0.27 في المئة 

في العالم.25

J  وقــد أدى الصــراع واإلجــرام إلــى مئــات آالف القتلــى وإلــى نزوح
جماعــي للســكان. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه في عــام 2015، 
نــزح حوالــي 7.6 مالييــن ســوري داخليــً، فيما عــاش 4.1 ماليين 
كالجئيــن، معظمهــم فــي البلــدان المجــاورة. كمــا نــزح أكثــر 
مــن مليوني صومالــي داخل بلدهم أو خارجــه. وباإلضافة إلى 
هؤالء، يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين بـ5.2 ماليين الجئ.26

ترتبــط المخاطــر اإلضافية فــي البلدان العربية باالنتشــار الخطير 
للميليشــيات المســلحة والمجموعــات المتطرفــة العنيفــة التي 
تشــن حربــً فــي المنطقــة، والتــي يكــون تركيــز بعضهــا فقــط 
محليً، في حين يشــكل البعض اآلخر تحالفات أو حتى شــبكات 
مرنة عابرة للحدود. وفي الوقت نفسه، استغل المستبدون في 
المنطقــة العربية الخالفات العرقيــة والدينية والطائفية للحفاظ 
على حكمهم، وتسببوا في اطالق الحروب والصراعات أو موجات 

العنف أو في تعذيتها واستمرارها.

ويعتبــر االحتــالل اإلســرائيلي لفلســطين الذي امتد اكثــر من 70 
عامــً منــذ عام 1948 أطــول احتالل فــي التاريخ الحديــث. فتتبنى 
إســرائيل بشــكل روتينــي سياســات تنتهــك القانــون الدولــي، 
ويشــكل بعضهــا انتهــاكات جســيمة ترقــى إلــى جرائــم حــرب 

22  »التقرير العربي لتنمية المستدامة »، اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/،21 .اإلصدار األول، 2015، ص
files/publications/files/arab-sustainable-development-report-1st-arabic_1.

 pdf

23  »النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العربية: اتجاهات وتداعيات 
أثناء النزاعات«، 2015، 

ي المنطقة العربية: اتجاهات وتداعيات  فاعات المتمادية وأثرها عىل التنمية �ف 24  «ال�ف
فاعات«، 2015، ص 10  أثناء ال�ف

25  تعليقات في الجدول 2.2: لمحة عن التقدم واالتجاهات في مجموعة من مؤشرات 
التنمية المستدامة، مدرجة في »التقرير العربي لتنمية المستدامة«، ص. 42.

26  »تقرير التنمية المستدامة العربية«، اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، اإلصدار 
األول، 2015، ص.23.

وجرائــم ضــد اإلنســانية. وللسياســات اإلســرائيلية أثــر اجتماعي 
واقتصــادي ضــار علــى الســكان الفلســطينيين، مــا تســبب في 
أزمــات إنســانية حــادة وزيــادة اعتمــاد األســر الفلســطينية علــى 
المعونة من أجل الحصول على القوت، مؤديً إلى إبطال التنمية 
في العديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية. كما تســببت 
غــزة  علــى قطــاع  المتكــررة  اإلســرائيلية  العســكرية  الهجمــات 
والحصــار الــذي تفرضه إســرائيل منذ عــام 27،2007 فــي تدهور حاد 
مســتمر في األوضــاع االجتماعيــة واالقتصادية، وال تزال إســرائيل 
تعرقــل االنتعــاش وإعــادة اإلعمــار مــن خــالل الحصــار. وبصــورة 
عامــة، اســتمر تراجــع االقتصــاد الفلســطيني بحلــول عــام 2014. 
كمــا انخفــض الدخل الحقيقــي للفرد، في حيــن ارتفعت البطالة 
والفقــر وانعــدام األمن الغذائي. وقد بلغ المعــدل العام للبطالة 
في غزة رقمً قياسيً في الربع الرابع من عام 2014 )42.8 في المئة( 
والضفة الغربية )17.4 في المئة(. وقد أدى الصراع في غزة واألداء 
االقتصــادي الواهــن إلــى تفاقــم الوضع منــذ ذلك الحيــن، ما دفع 
المزيد من األســر الفلســطينية إلى مزيد من الفقر. وثمة مؤشــر 
آخــر علــى تدهور األوضــاع االجتماعيــة واالقتصادية فــي غزة وهو 
زيــادة عــدد المســتفيدين مــن المعونــة الغذائيــة التــي تقدمها 
وكالة الغوث )األونروا(،28 التي ارتفعت من 72.000 )10 في المئة( في 
عــام 2000 إلــى 868.000 )أي مــا يقارب 50 في المئة( من ســكان قطاع 
غزة في عام 29.2015 ويمكن أن تنعكس الكارثة اإلنسانية في غزة 
مــن خــالل معدالت األمن الغذائي حيث ان 47% من األســر في غزة 

تعاني انعدامً في األمن الغذائي. 

مــا زالــت األوضــاع في قطــاع غزة علــى مســتوى خطير من 
التدهور: 

J  فــي 2016، كان أكثــر مــن 70% مــن ســكان غــزة يحصلــون على
شكل من أشكال المساعدات الدولية، ومعظمها مساعدات 

غذائية.30

27  »في يونيو/ حزيران 2007، وبعد أن استولت حماس على قطاع غزة وبحجة »المخاوف 
األمنية«، فرضت إسرائيل حصارًا بريً وبحريً وجويً على غزة ما أدى إلى زيادة القيود 
المفروضة سابقً على الوصول. وإلى جانب إغالق مصر لمعبر رفح، »احتجز« الحصار 
ما يقارب مليوني فلسطيني في غزة، غير قادرين على الوصول إلى بقية األراضي 
الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي«. ،« النشرة اإلنسانية الشهرية«، أيار / مايو 

- حزيران / يونيو عام 2017، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، »النشرة اإلنسانية 
 https://www.ochaopt.org/content/،2017 الشهرية«، مايو/أيار - يونيو/حزيران

monthly-humanitarian-bulletin-may-june-2017
28  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األنروا(

29  »النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العربية: اتجاهات وتداعيات 
https://www.unescwa.org/publications/trends-impacts- 2015 ،»أثناء النزاعات

issue4-protracted-conflict-development-arab-region
30  األمم المتحدة - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، »قطاع غزة: األثر اإلنساني 

https://www.ochaopt.org/content/gaza- ،2016 للحصار«، نوفمبر/تشرين الثاني
strip-humanitarian-impact-blockade-november-2016
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J  بلــغ معــدل البطالــة فــي قطاع غزة فــي منتصف عــام 2016 ما
يقــارب 42%، وهــو من بين أعلى المعــدالت العالمية، حيث بلغ 
معــدل البطالــة بيــن الشــباب والشــابات معً 60% وبيــن اإلناث 

أكثر من %65.31

J  وبحلــول نهايــة 2017، اســتمرت إنقطاعــات الكهربــاء لفتــرات
تتــراوح مــن 18 إلى 20 ســاعة يومًيا في جميع أنحــاء قطاع غزة 
فــي اضعاف القــدرة على تقديم الخدمات األساســية بما فيها 

في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.32

كمــا تعاني البلــدان العربية صراعات طال أمدهــا ناتجة عن عدد 
مــن العوامــل. وتشــمل هــذه صعوبــة التفــاوض بشــأن اتفاقات 
الســالم وتنفيذهــا في البلــدان التي تكون فيها حــركات التمرد 
أو  صعبــة،  المتســقة  المفاوضــات  يجعــل  مــا  التجــزؤ،  شــديدة 
العنيفــة  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  فاألطــراف  حتــى؛  مســتحيلة 
تحركهــا أيديولوجيــات »إقصائية«، مثل تنظيــم القاعدة والدولة 
اإلســالمية؛ وتصعــب الفظائــع وانتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي 
المتطرفــة  العنيفــة  والجماعــات  الحكومــة  مــن  كل  ترتكبهــا 
التوصل إلى تســويات؛ وأدت عقود من الحكم االســتبدادي »إلى 
تركــز السلطة االقتصادية والسياسية في أيدي القلة ؛ وأنشأت 
اقتصاًدا سياسًيا قائًما على االستخراج وعلى اإليرادات الخارجية؛ 
مدنية  مجتمعات  وأنتجت  اإلنسان؛  وحقــوق  الحريات  وقيدت 
ضعيفة متعسرة؛ و نجم عنها انعدام للثقة بين النخب الفئوية 

والشعب والدولة.«33

وقــد أدى تراكــم العجــز فــي الحكــم وانتشــار الصراعــات وأثرهــا 
وانتشــار األيديولوجيــات الراديكالية وارتكاب الفظائــع إلى إطالة 
أمــد الصــراع وتحــدى جهود بناء الســالم مع ما لذلــك من أثر ضار 

على التنمية.

كمــا ان النفقــات العســكرية المرتفعــة عامــة، وإزديادهــا خــالل 
الحــروب واإلضطرابــات الداخايــة يحــد مــن توفــر األمــوال لتعزيــز 
الصحــة العامــة والتعليــم والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، مــن بين 
أمور أخرى. وكما تؤكد دراســات عــدة، تؤدي الصراعات إلى تفاقم 
الفقــر والجــوع. وبشــكل عام، مــا تنفــق الحكومــات العربية أكثر 
مــن ضعف نســبة ميزانياتهــا الحكومية المركزيــة على النفقات 

31  األمم المتحدة - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، »قطاع غزة: األثر اإلنساني 
https://www.ochaopt.org/content/gaza- ،2016 للحصار«، نوفمبر/تشرين الثاني

strip-humanitarian-impact-blockade-november-2016
32  األمم المتحدة - مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، »أزمة الطاقة في غزة: تحّسن 

محدود يطرأ على مؤشرات المياه والصرف الصحي؛ والمخاوف من األمراض المعدية 
 المنقولة بالمياه ما تزال قائمة«، 10 نوفمبر 2017،

-limited-crisis-energy-gaza/content/ar/org.ochaopt.www//:https 

 1-over-concerns-indicators-sanitation-and-water-improvement

33  »النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العربية: اتجاهات وتداعيات 
أثناء النزاعات«، 2015، ص 1. 

العسكرية مقارنة ببقية العالم. فبلغت النفقات العسكرية في 
المنطقــة العربيــة 6 فــي المئــة من الناتــج المحلــي اإلجمالي في 
الدول التي توفرت فيها البياناتفي عام 2016. »وهذه النسبة هي 
األعلــى بالمقارنة مع جميع المناطق األخرى، وتعادل ثالثة أضعاف 
المتوسط العالمي. وقد تراجعت النفقات العسكرية بشكل بارز 
بيــن عامــي 1991 و 2009، لكن االتجاه الحالي تصاعدي. وتحرم هذه 
النفقات قطاعات أخرى من الموارد التي هي بأمس الحاجة إليها، 
علــى غــرار التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، والحمايــة البيئيــة، 

والحد من التدهور البيئي.«34

باإلضافــة إلــى النزاعــات المســلحة، شــهدت العديــد مــن البلدان 
العربية توترات داخلية واســتخدامً مفرًطً للقوة، فضاًل عن قمع 
العديــد مــن الحقــوق األساســية، بما فــي ذلك الحــق بالتمتع في 
الحرية النقابية والتجمع الســلمي وتشكيل الجمعيات والتعبير 
والمعتقد. وفي هذا الســياق، يعاني المجتمع المدني شلاًل، في 
حيــن غالبً ما يعطي جهاز الدولة األولوية للجهود واإلنفاق على 
القطاع األمني   بدالً من الحقوق والخدمات األساســية. ومثل هذه 
الحالــة، حيــث يؤدي انعدام الحقــوق والحريات إلى خلــق التوترات 
التــي تقــوم الحكومــات باإلســتجابة لهــا بالقــوة بــدالً مــن الحــوار 
وافســاح مجــاالت المشــاركة العامــة الفاعلــة وتبنــي رؤى تنموية 
واضحــة، تبقــي الوضــع الراهن على حاله أو تــؤدي حتى إلى مزيد 

من التوترات.

وكما يبين تقرير التنمية البشــرية العربية لعام 2016 االفتقار إلى 
المؤسســات الديمقراطيــة، حيــث يؤكــد على أشــكالية أنه على 
مــدى العقــود الماضيــة، قامــت العديــد مــن الحكومــات العربيــة 
بتبنــي العديــد من السياســات وأقامت العديد من المؤسســات 
مؤشــر  ويبلــغ  الســكان.35  بيــن  والطاعــة  »الهــدوء«  لضمــان 
الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي فــي إطــار تقريــر عــام 2017 عن 
انخفاض قدره 10 نقاط. وهناك فجوة واســعة بين درجات ما يشــار 
إليه بـ«الوســائل« )مثل التشــريعات والدساتير( والممارسات. كما 
حــدث انخفاض فــي درجات احتــرام الحقوق والحريات والمســاواة 

والعدالة االجتماعية.36

وتلخــص الدراســة التــي أجرتهــا اإلســكوا أن المنطقــة العربيــة 
»محاطــة حاليــً بالصراعــات العنيفــة فــي مصــر والعــراق وليبيــا 
أن  كمــا  والصومــال.  واليمــن  وســوريا  والســودان  وفلســطين 
العديــد مــن البلدان المجاورة للمنطقة العربيــة تتأثر بالنزاع، بما 

 SIPRI. TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE. 2016 . 34 
https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-military-

expenditure-2016.pdf
35 »تقرير التنمية المستدامة العربية«، 2016، ص.47

36 مبادرة اإلصالح العربي، »مؤشر الديمقراطية  في العالم العربي 5«، يونيو/حزيران 
http://www.arab-reform.net/en/node/1057 ،2017، ملخص تنفيذي
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في ذلك تشــاد ومالي و وتركيا. والنتائج اإلنســانية واالقتصادية 
والبيئيــة واالجتماعية والسياســية الســلبية الناجمة عن الصراع 
فــي المنطقة هائلــة، ما يؤثر على التنمية بشــكل كبير. وعالوة 
علــى ذلك، تزيــد الصراعات الحالية من احتماالت نشــوب صراعات 
فــي المســتقبل، ما يعنــي أن المنطقة العربية ســتتعامل على 

األرجح مع هذه القضايا لسنوات عديدة قادمة«.37

الفقر

بينمــا تــؤدي الحــروب إلــى الفقر كمــا اتضح ســابقً، غيــر ان الفقر 
االقتصاديــة  الهيكليــة  بالسياســات  أساســي  بشــكل  يرتبــط 
واالجتماعيــة العاجــزة عن تحقيق التنمية وردم هوة الالمســاواة، 
حيــث يتضــح ان العديــد مــن الــدول العربيــة التــى ال تعانــي من 
نزاعات تواجه نســب مقلقة جدًا مــن الفقر. فقد اعتمدت معظم 
تقضــي  التــي  الهيكلــي«،  اإلصــالح  »سياســات  العربيــة  الــدول 
بتقليــص دور الدولــة، مــن خــالل الحد مــن اإلنفاق العــام، وإطالق 
آليــات اقتصــاد الســوق الحــرة، وتعزيــز دور القطاع الخــاص لزيادة 
معــدالت النمو االقتصــادي. كما واتخذت جملة مــن التدابير التي 
تخفــف األعبــاء علــى الشــركات المســتثمرة، بما فيها مــا يتعلق 
بتقليــص الضرائب المباشــرة علــى الدخل لصالــح الضريبة على 
القيمــة المضافــة، واالعفــاءات الضريبية، وتحديد أســعار العمالت 
األجنبيــة، وأســعار الفوائــد، باالضافــة إلــى التخفيــف مــن األعبــاء 
المترتبة على الشركات لتوفير الحقوق األساسية للعمال. ولهذه 
التدابير انعكاسات سلبية على الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية للناس، تســاهم بشــكل مباشــر في اإلنزالق إلى الفقر 

وتعميق هوة الفروقات. 

ورغــم التحفظــات الكبيــرة التــي تعبــر عنهــا هــذه الدراســة عن 
تنــاول البنــك الدولي لموضــوع الفقر كما هو موضــح في امكان 
عديــدة، تجــدر اإلشــارة أنه حتى البنك الدولي يقّدر أنه ستشــهد 
اقتصادات منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا نموًا بنسبة 
2.6% في عام 2017، بعد أن كانت نسبته 3.5% في عام 38.2016 وفي 
حيــن يعكس ذلــك صورة قاتمة، فهو ال يعطــي فكرة جيدة عن 
من هو أكثر عرضًة ليكون األكثر تضررًا من هذا االنخفاض. وكما 
ورد فــي أجــزاء أخــرى مــن هــذا الدليــل، تســتند حســابات البنك 
الدولي إلى عوامل مالية ال تعكس تمامً مواطن القلق المتعلقة 
بالتهميش. ولذلك، فمن المرجح أن يكون من أشــد الفئات تأثرًا 

37 »النزاعات المتمادية وأثرها على التنمية في المنطقة العربية: اتجاهات وتداعيات 
https://www.unescwa.org/publications/trends-impacts- ،2015 ،»أثناء النزاعات

issue4-protracted-conflict-development-arab-region
38  البنك الدولي، »المرصد اإلقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، أبريل 2017: 

اقتصاديات إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق األوسط وشمال 
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena- ،»أفريقيا

economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction

بانخفــاض النمــو االقتصادي هــم الفقراء والعاطليــن عن العمل 
والعامليــن فــي االقتصــادات غيــر الرســمية والنســاء والنازحيــن 
والالجئين، وما إلى ذلك من فئات المستضعفين والمهمشين.

العمل

إن البطالــة بيــن الشــباب فــي البلــدان العربيــة هــي األعلــى في 
العالــم، بنســبة 29 في المئة في دول شــمالي افريقيــا عام 2016، 
وترتفــع إلــى 30.4 فــي باقــي البلدان العربيــة مقابل 13 فــي المئة 
حول العالم.39 وتبلغ معدالت مشــاركة النســاء فــي اليد العاملة 

في المنطقة العربية حوالي نصف المتوسط   العالمي 

تتزايد فرص العمل ببطء شــديد الستيعاب الطلب المتزايد 
على القوى العاملة المتنامية 

J  نســبة عمالــة الشــباب إلــى الســكان فــي المنطقــة العربيــة 
)23.7 فــي المئــة( ا تزيــد قليــال عن نصــف المتوســط العالمي 

)41.2 في المئة(.40 

J  28.4 معــدل البطالــة بين الشــباب وصل إلى نســبة أعلى من
في المئة في عام 2015، وهو ما يزيد بنحو خمسة أضعاف عن 

معدالت البطالة بالنسبة للبالغين.41

J  نســبة عمالــة اإلنــاث إلى عدد الســكان فــي المنطقــة العربية
)18.6 فــي المئــة( أقــل بكثير من المتوســط العالمــي )47 في 

المئة(.42

J  فــي البلــدان التــي تســتقبل الالجئيــن والمهاجريــن، أفــادت
منظمــة العمــل الدوليــة بأن تدفقــات المهاجرين تســبب آثارًا 
ماليــة قويــة، مــا يــؤدي إلــى زيــادة الخدمــات العامــة وتفــرض 
تحــدي إدمــاج المهاجريــن فــي القــوة العاملــة. وغالبــً مــا يجد 
المهاجــرون فــرص عمل فــي القطاع غير الرســمي فقط على 

المدى القصير.43

39 منظمة العمل الدولية، »العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية: اتجاهات عام 2017 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/

documents/publication/wcms_598669.pdf
 40 الجدول 2.2، »تقرير التنمية المستدامة العربية«، 2015، ص.43، 

https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development-
report-2015

41 منظمة العمل الدولية، »العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية: اتجاهات عام 2016«، 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/ ،45.ص

WCMS_443480/lang--en/index.htm
 42  الجدول 2.2، »تقرير التنمية المستدامة العربية«، 2015، ص.43، 

https://www.unescwa.org/publications/arab-sustainable-development-
report-2015

43 منظمة العمل الدولية، »العمالة العالمية والتوقعات االجتماعية: اتجاهات عام 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/ ،45.2016«، ص

WCMS_443480/lang--en/index.htm
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J  نســبة كبيــرة مــن العمالــة )تزيــد عــن النصــف فــي كثير من
البلدان( في المنطقة العربية هي عمالة غير منتظمة أو غير 
مهيكلــة والتــي يفقد فيها العامل معظــم حقوقه. واللجوء 
إلــى العمــل المهيــكل، بغيــاب بدائــل تضمــن حقــوق العمل 
والضمان االجتماعي بما فيها ضمان العالج الصحي والوصول 
إلــى الماء والغذاء والمســكن وإمكانيــة التعليم وغيرها من 
الحقوق األساســية أصبح الخيار األساســي للماليين من الناس 
في الدول العربية في ظل غياب بدائل تؤمن لهم حقوقهم 

بسبب سياسات الدول االقتصادية والتنموية.44 

التعليم

ارتفعــت معدالت التســجيل الصافية في التعليــم االبتدائي في 
المنطقــة مــن 78.8 فــي المئة فــي عام 1999 إلــى 88.4 في المئة 
فــي عــام 2012 )وهــو ما يزيد قليــاًل عن متوســط   المنطقة النامية 
البالــغ 88.3 فــي المئــة ويقتــرب مــن المتوســط   العالمــي البالــغ 
89.1 فــي المئــة(. كمــا أن كثيــرًا مــن بلــدان المنطقة على وشــك 
تحقيق التحاق شامل بالتعليم االبتدائي.45 ولكن جودة التعليم 
بشــكل عام ســيئة. وتظهر االختبــارات الدولية التــي أجريت في 
مجــال التعليــم أن البلــدان العربية تســجل مســتوى أقل بكثير 

من المتوسط.46

أمــا نســبة األميــة فتبلــغ حوالــي 19% مــن مجمــوع الســكان على 
مســتوى مجمــوع الدول العربيــة، اال أنه يرتفع فــي الدول العربية 
األقل نموا حيث يصل إلى 42% في مورياتانيا و36% في اليمن.47

J  تراجــع أنفاق الحكومات العربية على التعليم )كنســبة الناتج
المحلي اإلجمالي(، بنسبة 17.6 في المئة، وكان االتجاه التنازلي 
أكثــر وضوحــً في أقل البلدان نمــوًا )31 في المئة(، تليها دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي )27.2 فــي المئة(، علــى الرغم من 

ثروة دول مجلس التعاون الخليجي.48

44 شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية: »راصد الحقوق االقتصادية 
http://www.annd.org/cd/ ،»واالجتماعية في البلدان العربية - العمل غير المهيكل

 arabwatch2016/
http://www.arab-hdr.org/ ،31 .45  تقرير التنمية المستدامة العربية 2016، ص
http://www.arab-hdr.org/ ،31.46  تقرير التنمية المستدامة العربية 2016، ص

47  بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو 
األمية 8 يناير/جانفي 2013. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(. تاريخ 

النشر 2013-01-08.
48  الجدول 2.2، » تقرير التنمية المستدامة العربية«، 2015، ص.43

عدم المساواة بين الجنسين

كمــا يتبيــن مــن العوامــل المختلفــة أعــاله، ال تــزال الفجــوة بيــن 
الجنســين مــن أهــم التحديــات التــي تقــف فــي وجــه التنميــة 
المستدامة في البلدان العربية. وفي حين يظهر مؤشر الفجوة 
بيــن الجنســين لعــام 2016 أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا ســّدت للمــرة األولى أكثــر من 60% مــن الفجــوة اإلجمالية 
بين الجنســين، ال تزال المنطقة تحتل المرتبة األخيرة عالميً في 

المؤشر العام.49

بيــن  الفجــوة  بشــأن  أعــاله  الــواردة  المعلومــات  إلــى  باإلضافــة 
الجنسين في التعليم والعمالة، ال تزال المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساء والفتيات أكثر تقييدًا   في البلدان العربية منها 

في المجاالت األخرى. فعلى سبيل المثال:50

J  تقل النسبة اإلجمالية لمشاركة اإلناث في القوى العاملة قلياًل
عــن 24 فــي المئــة، وهــي أقل من 18 فــي المئة بين الشــابات، 

وبذلك هي أدنى نسبة بين جميع المناطق في العالم.

J  وفــي حيــن نمــا الدعــم المقــدم لتحقيــق المســاواة وتمكين
والمؤسســاتية  التشــريعية  الهيــاكل  تــزال  ال  ببــطء،  المــرأة 
تمــارس تمييــزًا شــديدًا بحق المــرأة، كما أن نصيــب المرأة في 
البلــدان  المجالــس العليــا والمجلــس األعلــى للبرلمــان فــي 
العربيــة هــو األصغــر فــي العالم، بنســبة بالكاد تصــل إلى 16 

في المئة.

عــالوة علــى ذلك، تظهر دراســة أجرتها اإلســكوا أن التمييز بحق 
المــرأة ال يــزال قائمً في القوانين في مختلف الجوانب: الجنســية 
والعمــل والوضــع األســري والقوانين الجنائية. كمــا تبين أنه رغم 
وجــود العديــد مــن مؤسســات الدولــة فــي الــدول العربيــة التي 
تعنــى بحقــوق المــرأة، فهي ال تتمتــع بواليات حمايــة كافية. كما 
أن عملهــا ال يتضمــن عناصــر قويــة للمســاءلة عــن االنتهــاكات 

المرتكبة ضد حقوق المرأة.51 

ويبدو جليً ان االفتقار إلى المساءلة أو ضعفها واستمرار التمييز 
يشــكل تحديــً رئيســيً بوجــه التنميــة المســتدامة علــى النحــو 
المبيــن فــي هدف التنميــة المســتدامة 5 والعديد مــن األهداف 
األخــرى كما ســيتضح في المناقشــة المواضيعيــة الحقً في هذا 

الدليل.

49  المنتدى االقتصادي العالمي، »التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016 - 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap- ،»الشرق األوسط وشمال أفريقيا

report-2016/middle-east-and-north-africa/
http://www.arab-hdr.org/ ،33.50  تقرير التنمية المستدامة العربية، ص

51  اإلسكوا، » اآلليات المؤسسية للمساءلة في القضايا المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين في المنطقة العربية »، 2017 )عربي(
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الفصل 3

بنية خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030
J  تركز الخطة على خمسة عناصر أساسية تؤطر وتعزز طابعها

العالمــي والمتكامل والتحويلي، وهي 1( الناس؛2( والكوكب؛ 
3( واالزدهار؛ 4( والسالم؛ و 5( والشراكة، ويجب التعامل معها 

بشكل تكاملي. )ديباجة خطة التنمية المستدامة(52 

J  تســتند األهــداف والغايات، وكذلك إعــالن خطة عام 2030 على
إنجــازات األهداف اإلنمائية لأللفية وتســعى »إلــى النهوض بما 
لم يكتمل من أعمالها ». )الفقرة 2، خطة التنمية المستدامة(

اإلعان

والمبــادئ  بالرؤيــة؛  تتعلــق  منفصلــة  أجــزاء  اإلعــالن  يتضمــن 
وااللتزامــات المتبادلة؛ وعالمنا اليوم؛ والخطة الجديدة؛ ووســائل 
الديباجــة  تشــكل  واالســتعراض.  المتابعــة  وأخيــرًا  التنفيــذ؛ 
والفقــرات الـــ48 الالحقــة إطــار خطــة عــام 2030. وتتضمــن »الدعوة 
للعمل من أجل تغيير عالمنا« 17 هدفً للتنمية المستدامة و169 

غايًة مرتبطة باألهداف.

تســتند خطــة عــام 2030 إلــى االفتــراض بــأن التقــدم المحــرز فــي 
تحقيــق خطــة عــام 2030 يتطلــب شــراكة بيــن الدولــة والقطــاع 
الخــاص والمجتمــع المدنــي، التي يجــب أن تقوم على الشــفافية 

والمساءلة المتبادلة للشركاء.

ويتطلب بناء القدرات والخطط الســليمة لتحقيق خطة التنمية 
المســتدامة لعــام 2030 قيــام الدولة بتطوير وتعزيز مؤسســاتها 
والقضائيــة  التنفيذيــة  الحكومــة:  فــروع  جميــع  فــي  المختلفــة 
والتشــريعية. فتــؤدي هــذه الفــروع الثالثــة دورًا هامــً فــي إعمال 
الحقــوق - التي تشــكل أساســً لخطــة عــام 2030، وبالتالي فهي 

أساسية لتحقيق األهداف والغايات.

52  تستند هذه العناصر إلى العناصر الستة األصلية التي اقترحها األمين العام 
لألمم المتحدة. وهي: 1( العيش بكرامة: القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة؛ 

2( الناس: ضمان التمتع بموفور الصحة وتوفير المعرفة وإدماج النساء واألطفال؛ 3( 
الرخاء: بناء اقتصاد قوي وشامل ويفضي إلى التحول؛ 4( كوكب األرض: حماية نظمنا 

اإليكولوجية لصالح كافة المجتمعات وأطفالنا؛ 5( العدل: العمل على إشاعة األمان 
والسالم في المجتمعات وتقوية المؤسسات؛ 6( الشراكة: حفز التضامن العالمي من 
أجل التنمية المستدامة. راجع »الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030: القضاء 

على الفقر وتغيير حياة الجميع وحماية كوكب األرض« - التقرير التجميعي لألمين 
العام عن خطة ما بعد عام 2015، ديسمبر/كانون األول 2014.

هيكلية خطة التنمية المستدامة لعام 2030

يتألــف قرار الجمعية العامة 1/70: »تحويل عالمنا: خطة التنمية 
المســتدامة لعــام 2030«، والذي جرى اعُتماده في 25 ســبتمبر/

ايلول 2015، من األجزاء اآلتية:

J الديباجة؛

J اإلعالن )الفقرات 1-53(؛

J أهداف التنمية المستدامة و غاياتها )الفقرات 54 - 59(؛

J  ً17 هدف

J 169 غاية

J  وسائل التنفيذ والشراكة العالمية )الفقرات 60 - 71(؛
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المجاالت الخمسة لخطة التنمية المستدامة 

يبــدو ان خطــة التنمية المســتدامة لعــام 2030 اصبحت تقترب 
نوعــً مــا مــن الركائز الخمــس األساســية للتنمية المســتدامة 
وهي المجاالت االقتصادية واالجتماعية، والبيئية والسياســية 
والثقافيــة. وبرغــم ان إعــالن خطــة التنمية المســتدامة يؤكد 
مــرارًا على ركائز التنميــة الثالثية األبعاد. وبهــذا المعنى فقد 
جــاء فــي الديباجــة تحديــد للمجــاالت الخمــس الكبــرى التــي 
تفعل فيها خطة التنمية المستدامة وهي الناس، الكوكب، 
االزدهار، الســالم، والشــراكة. وهــذه المجاالت تقابــل اربعة من 
اصل أبعاد التنمية الخمســة وهــي بالتتابع البعد االجتماعي، 
والبيئي، واالقتصادي، والسياسي، باالضافة إلى الشراكة التي 
هي قاعدة للعمل التنموي وما يميز أساليب العمل التنموية. 
أمــا البعد الثقافــي فلم يظهر بصفته بعدًا أو مجاالً مســتقاًل 
إلــى جانــب المجــاالت األخــرى، فــي حيــن ان البعــد المعرفــي - 
الثقافــي يــرد فــي خطــة التنميــة المســتدامة وفــي اإلعــالن 
ووسائل التنفيذ في صيغة عناصر متنوعة: في صيغة هدف 
مســتقل الهــدف الرابــع )التعليــم( أو فــي صيغــة غايــات فــي 
أهــداف )مثل مــا يرد عن البحــث العلمي، واالبتــكار، والتدريب 
وتطوير المهارات، وترسيخ السالم وقيم العدالة و المساواة(، 
أو يرد ضمنيً في صيغة متطلبات العملية التنموية وتحقيق 
األهــداف )التغييــر القيمــي وتغييــر الســلوكيات مــن مجــال 

السلم والعدالة واالستدامة...الخ(. 

وفــي مــا يأتي، نعيد عرض المجاالت الخمســة كما وردت تمامً 
فــي ديباجــة أجنــدة 2030، وأضفنا إليها صياغــة مقترحة للبعد 
المعرفي - الثقافي، بما يجعلها اكثر اكتماال وذلك انســجامً 
مــع مفهومنــا للتنمية المكونة من خمســة أبعاد. وبناء عليه 
يمكــن تطويــر النــص الوارد فــي الديباجة على النحــو المبين 
أدنــاه، بعد إضافــة البعد المعرفي - الثقافــي )والباقي حرفيً 

كما هو نص الديباجة األصلي(: 

»...وستحفز تلك األهداف والغايات العمل الذي سيجري على 
مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة في مجاالت ذات أهمية 

جوهرية للبشرية ولكوكب األرض.

الناس

لقــد عقدنــا العــزم علــى إنهــاء الفقــر والجــوع، بجميــع صورهمــا 
وأبعادهمــا، وكفالــة أن يمكــن لجميــع البشــر تفعيــل طاقاتهم 

الكامنة في إطار من الكرامة والمساواة وفي ظل مناخ صحي.

الكوكب

نحــن مصممــون على حمايــة كوكــب األرض من التدهــور، بطرق 
منهــا توخــي االســتدامة فــي االســتهالك واإلنتــاج، وإدارة مــوارد 
الكوكــب الطبيعيــة بصــورة مســتدامة، واتخــاذ إجــراءات عاجلة 
بشأن تغير المناخ، حتى يمكن له دعم احتياجات األجيال الحالية 

والمقبلة.

االزدهار

لقــد عقدنــا العــزم علــى كفالــة أن يتمتــع جميــع النــاس بحيــاة 
يظللها الرخاء تلبي طموحاتهم، وأن يتحقق التقدم االقتصادي 

واالجتماعي والتكنولوجي في انسجام مع الطبيعة.

السام

نحــن مصممــون على أن نشــجع علــى قيام مجتمعات يســودها 
الســالم والعــدل ويجــد فيهــا الجميــع متســعً لهــم، مجتمعات 
تخلــو مــن الخــوف ومــن العنــف. فال ســبيل إلــى تحقيــق التنمية 
تنميــة  دون  الســالم  إرســاء  إلــى  وال  ســالم،  دون  المســتدامة 

مستدامة.

المعرفة/الثقافة

نحــن مصممــون علــى  تمكيــن كل النــاس مــن التمتــع بحقهم 
فــي المعرفــة، وتطوير مهاراتهــم وقدراتهم لتوســيع خيارتهم 
ومســاهمتهم فــي صناعــة حاضرهــم ومســتقبلهم. كمــا نحن 
مصممــون على نشــر قيم حقوق اإلنســان والتضامــن واالعتراف 
فــي  تســهم  التــي  الســلوكيات  وتشــجيع  واالختــالف،  بالتنــوع 

التنمية المستدامة وبناء السالم، وتشجيع اإلبداع واالبتكار.

الشراكة

لقــد عقدنــا العــزم علــى حشــد الوســائل الالزمــة لتنفيــذ هــذه 
الخطــة مــن خــالل تنشــيط الشــراكة العالميــة من أجــل التنمية 
المســتدامة، على أســاس روح من التضامــن العالمي المعزز، مع 
التركيــز بوجــه خــاص علــى احتياجات الفئات األشــد فقــرًا واألكثر 
ضعفــً، وبمشــاركة من جميع البلــدان وجميع أصحــاب المصلحة 

وجميع الشعوب«.
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أهداف التنمية المستدامة

تتضمــن الخطــة 17 هدفــً، 16 منهــا هــي أهــداف موضوعية، في 
حين أن الهدف الســابع عشــر يتعلق بوســائل التنفيــذ )راجع/ي 
المســائل  األهــداف جميــع  وتشــمل  أدنــاه(.  المنفصــل  الفصــل 
اإلنمائيــة لأللفيــة وتتجاوزهــا. وكما ذكر آنفً، فــإن الغاية من هذه 
األهداف هي أن تطبق في جميع البلدان؛ بغض النظر عن حجم 
أو طبيعة االقتصاد وحجم البالد وتكوين السكان، وما إلى ذلك.

يجــب النظر إلى أهــداف التنمية المســتدامة 
بطريقة متكاملة: فهي مترابطة وتعتمد على 
بعضهــا البعض وتؤثر علــى بعضها البعض. 
ولذلــك، ال ينبغي اعتبــار كل هدف من أهداف 

التنمية المستدامة وحده. 

من الضروري اتباع نهج يربط مختلف أهداف التنمية المستدامة 
فهــم  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  ببعضهــا  المختلفــة  والغايــات 
مواضيعي شــامل وأوســع للقضايا بدالً من النظر في كل هدف 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياته بمعزل عــن غيره. ومن 
شــأن ذلــك أن يتيــح تحليــاًل أفضل ألســباب وآثار مختلــف القضايا 
التي تعكســها األهداف، مثل الفقر وعدم المســاواة والجوع وما 
إلى ذلك. وتعتبر الحاجة إلى التنفيذ المتكامل من أهم الدروس 
المستفادة من تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، وهي ذات الصلة 

بشكل خاص بخطة عام 2030. 

»وألوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة 
وطابعها المتكامل أهمية حاســمة في ضمان 
تحقيــق الغــرض مــن هــذه الخطــة الجديدة.« 

)ديباجة خطة التنمية المستدامة لعام 2030(

ولقــد قامــت العديد من المؤسســات والهيئــات بتطوير العديد 
من المنهجيات التقنية التي يمكن اتباعها لصياغة كيف يمكن 

تحقيق هذا الترابط.53

يشــكل هــذا النهــج الــذي يضمن الترابــط أمرًا أساســيً من أجل 
تجنــب الحــاالت التــي قــد تكــون فيهــا التدابيــر التــي تســاهم 
فــي تحقيــق هــدف واحــد غيــر مفيــدة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

53 لمزيد من التفاصيل عن بعض هذه المنهجيات راجع ستيفان جونغكورت، »نحو 
التنفيذ المتكامل: أدوات لفهم الروابط ووضع استراتيجيات التساق السياسات«، 

http://sdg.iisd.org/ :مركز المعرفة الخاص بأهداف التنمية المستدامة، على
commentary/policy-briefs/towards-integrated-implementation-tools-for-
understanding-linkages-and-developing-strategies-for-policy-coherence/

المستدامة األخرى بسبب »المفاضلة« من حيث النتائج. وقد يتم 
اإلنتقاص من المنافع المشتركة حين ال يتم التنسيق والمواءمة 
بمــا فيه الكفاية بين السياســات والتدابيــر التي يمكن أن تكون 

داعمة لبعض من أجل تحقيق تلك المنافع المشتركة.

ومــن الضــروري أيضــً اتبــاع نهــج لتحقيــق خطــة عــام 2030، بحيث 
تكون تشاركية بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
واألوســاط األكاديميــة والجهــات الفاعلــة والمجتمعــات المحليــة 
األخــرى، األمــر الذي يؤكد عليه اإلعــالن. وينعكس ذلك في الهدف 
17 المتعلق بوسائل التنفيذ، حيث يتم التشديد على الشراكات.

ومــن ناحيــة أخــرى، ومــن حيــث محتــوى األهــداف، كثيــرًا مــا يتم 
الربــط بين مختلف أهداف التنمية المســتدامة في أربعة مجاالت 
رئيســية تعكــس مواضيــع محــددة )علــى الرغــم مــن أن أهداف 

التنمية المستدامة ال تعرض رسميً بهذه الطريقة(:

J كرامة اإلنسان ورفاهه؛

J مجتمعات مستدامة ومرنة؛ 

J  السالم والحوكمة والمؤسسات؛ 

J .وسائل التنفيذ والشراكات من أجل التنمية المستدامة

ورغــم أن أهــداف التنمية المســتدامة غير ملزمة قانونً، إال أن من 
المتوقــع أن تأخــذ الحكومــات الملكيــة وتضــع أطر عمــل وطنية 

لتحقيق األهداف الســبعة عشــر. وتتحمل البلدان المسؤولية 
الرئيســية لمتابعــة واســتعراض التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ 
األهــداف، األمــر الــذي يتطلــب جمع بيانــات ذات جــودة ويمكن 

الوصول إليها وفي الوقت المناسب.

لمحة عن أهداف التنمية المستدامة الـ17 54

 الهــدف 1 )ال فقــر(: »القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله فــي 
كل مكان«

الهــدف 2 )ال جــوع(: »القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة«

الهدف 3 )الصحة الجيدة والرفاه(: »ضمان تمتع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار«

الهدف 4 )تعليم ذات جودة(: »ضمان التعليم الجيد المنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 

54 نص أهداف التنمية المستدامة المدرج في قرار الجمعية العامة 1/70: »تحويل 
عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030«، 21 أكتوبر/تشرين األول 2015. 

كما وتستند الموجزات الصغيرة بلون األزرق إلى الموقع اإللكتروني الرسمي 
http://www.un.org/ :الخاص بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، على

   sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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الهــدف 5 )المســاواة بين الجنســين(: »تحقيق المســاواة بين 
الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات«

الهــدف 6 )الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي(: »ضمــان توافر 
إدارة  وإدارتهــا  للجميــع  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  الميــاه 

مستدامة«

الهــدف 7 )طاقــة نظيفــة وبأســعار مقبولــة(: »ضمــان حصول 
الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  علــى  ميســورة  بتكلفــة  الجميــع 

الموثوقة والمستدامة«

الهــدف 8 )العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي(: »تعزيــز النمــو 
االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميع والمســتدام، والعمالة 

الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع«

الهــدف 9 )الصناعــة واالبتــكار والبنــى التحتيــة(: »إقامــة بنــى 
تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز التصنيــع المســتدام 

الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار«

الهدف 10 )الحد من عدم المساواة(: »الحد من انعدام المساواة 
داخل البلدان وفي ما بينها«

المــدن  »جعــل  مســتدامة(:  ومجتمعــات  )مــدن   11 الهــدف 
والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنة وقــادرة على 

الصمود ومستدامة«

الهدف 12 )االستهالك واإلنتاج المسؤول(: »ضمان وجود أنماط 
استهالك وإنتاج مستدامة«

الهدف 13 )االجراءات المناخية(: »اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغير المناخ وآثاره«

والبحــار  المحيطــات  المــاء(: »حفــظ  تحــت  )الحيــاة   14 الهــدف 
والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحو مســتدام لتحقيق 

التنمية المستدامة«

الهــدف 15 )الحيــاة البريــة(: »حمايــة النظــم اإليكولوجية البرية 
وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وإدارة 
الغابات على نحو مســتدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي«

الهــدف 16 )الســالم والعدل والمؤسســات القوية(: »التشــجيع 
علــى إقامــة مجتمعات مســالمة ال يهمش فيهــا أحد من أجل 
تحقيــق التنميــة المســتدامة، وإتاحــة إمكانية وصــول الجميع 
إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات«

وســائل  »تعزيــز  األهــداف(:  أجــل  مــن  )الشــراكات   17 الهــدف 
التنفيذ وتنشــيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية 

المستدامة«

الغايات

لكل هدف من األهداف المذكورة أعاله عدد من الغايات المرتبطة 
بهــا التــي تحدد ما يراد تحقيقه. هنــاك 169 مقصدا في المجموع 

جرى تبنيها في ذات الوقت الذي جرى تبني األهداف. 

J  .بعض الغايات نوعي، في حين أن بعضها اآلخر كمي

J  بعــض الغايــات هــي غايات للنتائــج )مدرجــة أوالً ضمن الهدف
 ،)1.1 الغايــة  المثــال  ســبيل  علــى  برقــم،  عــادًة  إليهــا  ويشــار 
وبعضها اآلخر غايات اآلليات )مدرجة بعد غايات النتائج ويشــار 

إليها بحروف - على سبيل المثال الغاية 1.أ(

J  ليــس لكل األهداف غايات للعملية ولكن لكل األهداف غايات
للنتائــج. وترتبط غايات العملية ارتباطً وثيقً بوســائل تنفيذ 

أهداف التنمية المستدامة )راجع/ي أدناه(. 

تجدر اإلشــارة أنه يعبر عن بعض الغايات بشــكل تدريجي واضح، 
ينبغــي بلوغهــا بحلــول عــام 2030، في حين أن بعضهــا اآلخر غير 
واضــح. وهــذا أمر مثير للقلق ألن بعــض جوانب من هذه الحقوق 
التي تتعامل معها هذه األهداف تشــكل التزامات مباشــرة تقع 
على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. فعلى 
ســبيل المثال، يعترف قانون حقوق اإلنســان، فــي إطار التعليم، 
بوجــود عناصــر تدريجيــة لتحقيــق التعليــم االبتدائــي المجانــي 
للجميــع، ما يجعل اإلعمــال التدريجية حتى عام 2030 مبررًا. ولكن، 
يفرض قانون حقوق اإلنسان التزامات فورية مختلفة على الدول. 
ويتعلــق هــذا علــى ســبيل المثــال بضمــان ممارســة الحــق دون 
تمييــز مــن أي نوع، واتخــاذ خطوات نحــو اإلعمال الكامــل بما في 
ذلــك تبني اســتراتيجيات تحتوي على خطــوات واضحة ومواعيد 
محــددة مــن أجــل ضمــان الحــق فــي التعليــم اإللزامــي المجانــي 
للجميع. وال تنعكس هذه االلتزامات الفورية في خطة عام 2030 .55

يتضــح أن النهــج غير الواضح لبعــض الغايات 
التي يتعين تحقيقهــا بحلول عام 2030 واللغة 
غيــر الواضحــة ألخرى، يشــكل مصــدر قلق من 
حيــث إن تنفيذ هذه األهداف قــد يتعارض مع 
بعض التزامات الــدول بموجب القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.

55  اللجنة المعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، التعقيب العام رقم 
http://tbinternet.ohchr. 1999 13: »الحق في التعليم«، ÷/÷.10،8/1999/12 ديسمبر

org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1
 999%2f10&Lang=en
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المؤشرات

أهــداف  واســتعراض  رصــد  ســيتم  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
التنميــة المســتدامة الـــ17 والغايــات الـــ169 باســتخدام مجموعــة 
مــن المؤشــرات العالمية. وفــي الفترة ما بيــن يونيو/حزيران 2015 
وفبراير/شــباط 2016، وضــع فريــق الخبراء المشــترك بين الوكاالت 
المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مجموعة أولية من 
المؤشــرات العالمية. وقد أقرت اللجنــة اإلحصائية لألمم المتحدة 
هــذا اإلطــار األولــي للمؤشــرات العالميــة فــي دورتهــا الســابعة 
واألربعيــن، فــي مــارس/آذاء 2016، بموجــب القــرار 101/47، كنقطــة 

انطالق عملية.

J  يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإعداد تقرير مرحلي سنوي
عــن أهــداف التنمية المســتدامة بالتعاون مــع منظومة األمم 
المتحدة اســتنادًا إلى إطار المؤشرات العالمية والبيانات التي 
تنتجهــا النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة والمعلومــات التــي يتم 

جمعها على الصعيد اإلقليمي.

وأفــاد فريــق الخبــراء المعنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة أنــه 
ستتم مراجعة وتعديل هذه المؤشرات باستمرار حسب الحاجة. 
ومــن المتوقــع أن تســاعد هذه المؤشــرات البلدان علــى متابعة 
واســتعراض التقــدم المحــرز فــي عمليــة تنفيــذ أهــداف التنمية 
المســتدامة التــي تتطلــب جمع بيانــات جيدة ومصنفــة ويمكن 
الوصول إليها وفي الوقت المناسب )الفقرة 48 من إعالن التنمية 
المســتدامة(. ويتوقــع أيضــً مــن الحكومــات أن تضــع مؤشــرات 
وطنية خاصة بها للمساعدة في رصد التقدم المحرز في تحقيق 
األهداف والغايات. وفي 3 يونيو / حزيران 2016، أطلق األمين العام 
لألمــم المتحــدة تقريــرًا عن »التقــدم نحو تحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة«، يســتعرض فيــه التقــدم المحــرز والتحديــات التــي 
تقف بوجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بناًء على إطار عمل 
المؤشــرات العالميــة المقترح الذي وضعه فريــق الخبراء المعني 
بأهــداف التنميــة المســتدامة ووافقــت عليــه اللجنــة اإلحصائيــة 

لألمم المتحدة في مارس/آذار 2016. 

ويعــرض »تقريــر فريــق الخبراء المشــترك بيــن الــوكاالت المعني 
بشــأن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة«، الصــادر بتاريــخ 
19 فبراير/شــباط 2016 مــا مجموعــه 229 مؤشــرًا، بمــا فــي ذلك 149 
مؤشــرًا »أخضــر« )حصلــت علــى اتفــاق عــام( و80 مؤشــرًا »رماديً« 
)ال تزال تتطلب مناقشــة متعمقة أكثر(. واســتنادًا إلى مســتوى 
التطويــر المنهجــي وتوافــر البيانــات، يجــري حاليــً تصنيف هذه 

المؤشرات إلى ثالثة مستويات مختلفة وهي: 

J  المســتوى األول«، لــه منهجيــة قائمة وبيانــات متاحة بالفعل«
على نطاق واسع؛ 

J  المستوى الثاني« الذي وضعت منهجية له ولكن ال تتوفر له«
بيانات بسهولة؛ 

J  المســتوى الثالــث« الذي لم يتم وضــع منهجية متفق عليها«
دوليً له بعد. 

ويعــرض تقريــر فريــق الخبــراء المشــترك بيــن الــوكاالت بشــأن 
مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادر فــي15 ديســمبر/

كانــون األول 2016 اقتراحً بتنقيح مجموعة مختارة من المؤشــرات 
لنقــل  وآليــة  المؤشــرات  إطــار  لتنقيــح  مقترحــً  زمنيــً  وجــدوالً 
المؤشــرات من مســتوى إلى آخر.56 وبالتالي، اعتمد فريق الخبراء 
المشترك بين الوكاالت المعني بأهداف التنمية المستدامة 232 
مؤشــرًا. وهناك عدد من الغايات التي لها أكثر من مؤشــر واحد، 
ألن الغايــة تعتبــر غايــًة »مركبــة« تتنــاول أهدافً أكثــر مما يمكن 

قياسه بمؤشر واحد. 

J  تجــدر اإلشــارة إلــى أنه يتــم التعبير عــن المؤشــرات المعتمدة
إلــى حد كبيــر بالمعدالت أو األرقام أو النســب المئوية. ولذلك 
فهــي غير قــادرة على تقديم فكرة واضحة عن نوعية التقدم 
المحرز في تحقيق  الغايات، بما في ذلك مستوى تمتع الفئات 
المهمشــة بهــا. وبذلــك فهــي فــي الغالــب مؤشــرات كميــة 

وليست نوعية.

J  كمــا مــن الضــروري التأكيد علــى أنه ال يعني عــدم تبني عدد
مــن المؤشــرات ذات العالقة أن هذه المؤشــرات خاطئة أو غير 
مهمــة، وإنمــا يعكس هذا فقط أنه لــم يتم االتفاق على هذه 
المؤشــرات بين األطراف المختلفة المشــاركة في التفاوض، أو 
لم يتم طرحها للنقاش. وهناك العديد من األمثلة حول ذلك 

التي سيتم اإلشارة إليها الحقً. 

J  لذلك من الضروري النظر إلى المؤشــرات المعتمدة على أنها
قائمة إرشــادية، ولكنها ليســت بقائمة مســتفيضة متكاملة 

ونهائية.

56 تقرير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بشأن مؤشرات أهداف التنمية 
المستدامة، E/CN.2/2017/3، 15 ديسمبر/كانون األول 2016.
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ويســتمر العمل على المؤشــرات من أجل االتفاق على منهجيات 
لمؤشرات »المستوى الثالث«؛ باإلضافة إلى بناء القدرات الوطنية 
علــى جمــع المعلومــات والبيانات التي ســتكون ضروريــة لجميع 
المؤشــرات، ال ســيما نظرًا ألن مؤشــرات المســتوى الثاني تشــير 
إلــى أنــه جرى االتفاق على المنهجية ولكــن البيانات غير متوفرة. 
كمــا ويســتمر العمــل مــن أجل الوصــول إلــى مزيد مــن التنقيح 
للمؤشــرات. وقــد كلــف فريــق الخبــراء المشــترك بيــن الــوكاالت 
بإنشــاء فريــق عامــل معنــي بتصنيــف البيانــات باالشــتراك مــع 
الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالشــراكة والتنســيق وبنــاء 
القــدرات لإلحصــاءات مــن أجــل خطــة التنميــة المســتدامة لعام 
2030. ومــن المقــرر إجراء اســتعراضين شــاملين إلطار المؤشــرات، 
وســتقدم نتائجهمــا لكي تنظر فيهــا اللجنــة اإلحصائية وتتخذ 

قرارًا بشأنها خالل دورتيها لعامي 2020 و2025.
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الفصل 4 

وسائل التنفيذ
الشؤون المالية

الغايــات 17.1- 17.5: يشــمل ذلــك عــددًا من الوســائل بما في ذلك 
تعزيــز تعبئــة المــوارد المحليــة بمــا فــي ذلــك من خالل تحســين 
القــدرة المحليــة علــى تحصيــل الضرائــب وغيرهــا من اإليــرادات؛ 
تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها في مجال المســاعدة اإلنمائية 
الرســمية تنفيــذًا كامــاًل؛ مســاعدة البلــدان الناميــة فــي تحقيــق 
القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خالل سياسات 
منســقة ترمي إلى تشجيع تمويل الديون وتخفيف عبء الديون 
وإعادة هيكلة الديون؛ واعتماد وتنفيذ نظم لتشجيع االستثمار 

لصالح أقل البلدان نموًا.

التكنولوجيا
الغايات 17.6-17.8: يشــمل ذلك تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي 
بشــأن العلــم والتكنولوجيا واالبتــكار وإمكانيــة الوصول إليهم 
وتعزيــز تبــادل المعــارف؛ وتطويــر التكنولوجيات الســليمة بيئيً 

للبلدان النامية ونقلها ونشرها.

بناء القدرات
الغاية 17.9: تتناول تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات على 
نحــو فعــال وهادف فــي البلدان الناميــة لدعم الخطــط الوطنية 

بغية تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة.

التجارة
الغايــات 17.10-17.12: تتنــاول تعزيــز نظــام تجــاري متعــدد األطــراف 
عالمــي وقائــم علــى قواعد ومفتــوح وغير تمييــزي ومنصف في 
إطــار منظمــة التجــارة العالميــة، وزيادة صــادرات البلــدان النامية 
وال ســيما بهــدف مضاعفة حصة أقل البلدان نمــوًا من الصادرات 

العالمية بحلول عام 2020.

تمويل التنمية
تعزز خطة عام 2030 أيضً الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
كنموذج يمكن أن يؤدي دورًا هامً )راجع/ي الغاية 17.17(. ويمكن 
االســتفادة مــن االســتثمار العــام فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
والتنميــة الحضريــة برأســمال خــاص مــن أجــل اإلســراع بتســليم 

أهداف التنمية المستدامة.

الشراكة العالمية

تــم تنــاول ذلك في خطــة عام 2030 بما في ذلــك من خالل الهدف 
17: تعزيز وســائل التنفيذ وتنشــيط الشــراكة العالمية من أجل 
تحقيــق التنميــة المســتدامة. وهــذا يحــل محــل الهــدف 8 مــن 
 األهــداف اإلنمائيــة لأللفية: إقامة شــراكة عالمية من أجل التنمية.

تندرج وسائل التنفيذ في خطة عام 2030 عبر عدة مستويات: 

J  الفقرات العامة الواردة في اإلعالن تحت عنوان وسائل التنفيذ
)الفقرات 39-46 من قرار الجمعية العامة 1/70(.

J  كما يتضمن كل هدف من أهداف التنمية المســتدامة غايات
منفصلة بشأن التنفيذ؛ 

J  الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يتناول وسائل
تنفيذ الخطة بكاملها. 

J  قســم آخــر منفصــل فــي القــرار 1/70 بشــأن وســائل التنفيــذ
والشراكة.

ويشــمل كال القسمين قبل أهداف التنمية المستدامة وبعدها 
بشــأن وســائل التنفيــذ وعــدًا بضمــان إعــادة تنشــيط الشــراكة 
العالميــة دعمــً لتنفيــذ جميــع األهــداف والغايــات، تجمــع بيــن 
الحكومــات والمجتمع المدنــي والقطاع الخــاص ومنظومة األمم 
المتحــدة وغيرهــا وتحشــد جميع المــوارد المتاحــة. )الفقرتان 39 

و60 من خطة التنمية المستدامة(.

الهدف 17

يشــمل هــدف التنمية المســتدامة الـــ17 غايات تتعلق بالشــؤون 
الماليــة؛ والتكنولوجيا؛ وبناء القــدرات؛ والتجارة؛ وأخيرًا عددًا من 
القضايا المنهجية. وتتصل هذه القضايا المتداخلة بالسياســات 
المصلحــة  أصحــاب  بيــن  والشــراكات  المؤسســي  والترابــط 

المتعددين والبيانات والرصد والمساءلة.



    43 

ولقــد أصبحــت خطــة عمــل أديــس أبابــا، حيــث اجتمعــت فيهــا 
الحكومــات ومجتمــع المانحيــن وقطاع األعمــال التجاريــة الخاصة 
لالتفاق على أساس تمويل التنمية،57 جزءًا ال يتجزأ من خطة عام 
2030، وتم اإلشارة إليها صراحة في أقسام مختلفة كإطار لوسائل 
المســتدامة(  التنميــة  مــن خطــة  )الفقــرة 62  الماليــة.  التنفيــذ 
وبالتالــي، أصبــح نهج خطة عمل أديــس أبابا ينعكس في خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030. 

J  تعتمد خطة عام 2030 بشكل كبير على دور النشاط التجاري
الخــاص واالســتثمار واالبتــكار باعتبارهــا »الدوافــع الرئيســية 
لإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي الشــامل وخلــق فــرص العمل«. 

)الفقرة 67 من خطة التنمية المستدامة(

J  وتحــدد خطــة عــام 2030 أيضــً التجــارة الدوليــة القائمــة علــى
قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، باعتبارهــا »محــركً للنمــو 
االقتصادي الشامل والحد من الفقر، يسهم في تعزيز التنمية 

المستدامة«. )الفقرة 68 من خطة التنمية المستدامة(

J  كمــا وتحدد الخطــة الحاجة إلى تمويل الديــون وتخفيف عبء
للديــون.  الســليمة  واإلدارة  الديــون  هيكلــة  وإعــادة  الديــون 
)الفقرة 69 من خطة التنمية المســتدامة(، باإلضافة إلى إعادة 
هيكلــة الضرائــب وتحســين القــدرة المحليــة علــى تحصيــل 
الضرائــب وغيرها من اإليرادات باعتبارها وســائل مالية مهمة 

للتنفيذ )راجع/ي على سبيل المثال الغاية 17.1(.

J  وتقر خطة عام 2030 بأن المســاعدة اإلنمائية الرسمية ستظل
ذات أهمية لتنفيذ خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015. 

وتنص الغاية 17.2 على أن تواصل البلدان المتقدمة النمو »تنفيذ 
التزاماتها في مجال المســاعدة اإلنمائية الرســمية تنفيذًا كاماًل، 
بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص 
نســبة 0.7 فــي المائــة مــن دخلهــا القومــي اإلجمالي للمســاعدة 
اإلنمائية الرســمية إلى البلدان النامية، وتخصيص نســبة تتراوح 
بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي للمســاعدة 
ع مقدمو المساعدة  اإلنمائية الرســمية ألقل البلدان نموًا؛ ويشــجَّ
اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في 
تخصيــص 0.20 فــي المائــة على األقل من الناتــج القومي اإلجمالي 

للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًا«.

وقــد أثــار نهــج الخطة هذا عدة هواجس، بما فــي ذلك ما يتعلق 
بــدور القطــاع الخــاص واالعتماد علــى خطة عمل أديــس أبابا من 
أجــل تمويــل التنمية )راجــع/ي المزيد في الفصــل األخير من هذا 

الدليل حول المخاوف والنظرة النقدية للخطة(. 

57 جرى اعتماد النص النهائي للوثيقة الختامية في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل 
التنمية )أديس أبابا، إثيوبيا، 13-16 يوليو/تموز 2015( وأقرته الجمعية العامة في قرارها 

313/69  الصادر في 27 يوليو/تموز 2015.
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الفصل 5

آليات االستعراض 

J  تهــدف االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة إلى تيســير تبادل«
والــدروس  والتحديــات  النجاحــات  ذلــك  فــي  بمــا  الخبــرات، 
المســتفادة، بغية التعجيل بتنفيذ خطة عام 2030. وتســعى 
هــذه االســتعراضات أيضــً إلــى تعزيــز سياســات ومؤسســات 
الحكومــات وتعبئة الدعم والشــراكات بيــن أصحاب المصلحة 
المتعدديــن مــن أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة«. 

)ترجمة غير رسمية(59

J  2016 بدأ المنتدى السياســي الرفيع المستوى في يوليو/تموز
بالنظر في االستعراضات الوطنية والمواضيعية لتنفيذ خطة 
عــام 2030 واالســتعراض الوطنــي الطوعي. ســيقوم المنتدى 
باالنعقــاد فــي شــهر تموز/يوليــو مــن كل عــام الســتعراض 

التقارير الوطنية الطوعية

J  ستقوم كل دولة بتقديم تقرير أولي ومن ثم تقرير ثاٍن خالل
فترة خطة التنمية المستدامة

J  يتضمــن تقرير األميــن العام لألمم المتحــدة بعنوان »المعالم
الصعيــد  علــى  واالســتعراض  المتابعــة  لعمليــة  الرئيســية 
ملحقــه  فــي  وشــامل«  وجامــع  متســق  بشــكل  العالمــي 
مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة لالســتعراض التــي تحــدد 
العناصر المقترحة لمســاعدة الدول في تأطير اســتعداداتها 
لالســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة فــي المنتــدى السياســي 

الرفيع المستوى.60 

ينص تقرير األمين العام بشأن االستعراض على أنه يتعين على 
المجموعــات الرئيســية في المجتمع المدنــي وأصحاب المصلحة 
اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك قطــاع األعمــال التجاريــة، أن تشــارك في 
جميــع أجزاء هيــكل المتابعة واالســتعراض؛ ويدعو المجموعات 
الرئيســية وغيرها من أصحاب المصلحة إلى مواصلة استعراض 
تنفيــذ ومتابعــة خطــة عــام 2030 على جميع المســتويات.61 إال أنه 
ال توجــد معلومــات واضحة في اإلرشــادات حول كيفية مشــاركة 
بطريقــة  المراجعــة  عمليــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

ومتناسقة. متكاملة 

59 االستعراضات الوطنية الطوعية، المنتدى السياسي الرفيع المستوى، على موقع 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.

60 راجع /ي الملحق في: »المعالم الرئيسية لعملية المتابعة واالستعراض على الصعيد 
 / A ،العالمي بشكل متسق وجامع وشامل »، تقرير األمين العام لألمم المتحدة

http://www.un.org/ga/search/view_ 684/70، 15  يناير/كانون الثاني 2016، على
 doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E

61 »المعالم الرئيسية لعملية المتابعة واالستعراض على الصعيد العالمي بشكل 
متسق وجامع وشامل«، الفقرتان 15 و24. 

كان من بين االنتقادات الرئيســية لألهداف اإلنمائية لأللفية عدم 
وجود عملية اســتعراض ومســاءلة يجري من خاللها اســتعراض 
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. وتمــت  التنفيــذ علــى الصعيــد 
معالجــة هــذا األمــر فــي خطــة عــام 2030 مــن خــالل إنشــاء نظــام 
اســتعراض فــي إطــار المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى، اال 
أنهــا آليــة طوعية، كمــا جرى تجنب اســتخدام مصطلح الرصد أو 

المتابعة أو المساءلة في الخطة.

المنتدى السياسي الرفيع المستوى

يوفــر قــرار الجمعيــة العامة لألمم المتحــدة 299/70: متابعة خطة 
الصعيــد  علــى  واســتعراضها   2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة 
العالمــي )المعتمــد فــي 18 أغســطس/آب 2016( إطــارًا للمتابعــة 
واالســتعراض المنهجييــن لتنفيــذ خطــة عــام 2030. وفــي وقــت 
ســابق، اتخــذت الجمعيــة العامــة القــرار 290/67 )المعتمــد في 13 
أغسطس/آب 2013(، الذي ينص على أن المنتدى السياسي الرفيع 
المســتوى ســيكون بمثابــة »متابعــة التقــدم المحرز فــي تنفيذ 
االلتزامــات المتعلقــة بتطبيــق مفهــوم التنميــة المســتدامة«.58 
ووفقً لذلك، ســتحصل الجمعية العامة من المنتدى السياســي 
الرفيــع المســتوى على تقرير مرحلي ســنوي عــن أهداف التنمية 
الصعيــد  علــى  المســتدامة  التنميــة  عــن  وتقريــر  المســتدامة 

العالمي كل أربع سنوات )في نهاية كل دورة(.

االستعراض الوطني الطوعي

الوطنيــة الطوعيــة. وتشــجع  إنشــاء نظــام لالســتعراضات  تــم 
خطة عام 2030 الدول على »إجراء اســتعراضات منتظمة وشــاملة 
للتقــدم المحــرز على الصعيديــن الوطنــي ودون الوطني، على 
ان تقودهــا وتتحكــم فــي مســارها البلــدان ذاتهــا« )الفقــرة 79 
مــن خطــة التنميــة المســتدامة(. وســتكون هذه االســتعراضات 
الوطنيــة المنتظمــة التــي يجريهــا المنتــدى السياســي الرفيــع 
المســتوى طوعية وتقودها الدول وتقوم بها البلدان المتقدمة 
النمــو والبلــدان الناميــة على حد ســواء، ومــن المتوقــع أن توفر 
منبــرًا للشــراكات، بمــا فــي ذلــك من خــالل مشــاركة المجموعات 

الرئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.

58 يشكل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنبر 
الرئيسي لألمم المتحدة الذي يعنى بالتنمية المستدامة، وقد أنشئ رسميً في 

يوليو/تموز 2013. ويعقد المنتدى سنويً برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي، وكل 
أربع سنوات برعاية الجمعية العامة.
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J  منــذ اســتعراض عام 2016 ســمح لمنظمــات المجتمــع المدني
بــاإلدالء ببيانــات قصيرة في غضــون فترة زمنيــة قصيرة جدًا. 
فلــم تتــح لمنظمــات المجتمــع المدنــي الفرصــة للدخــول في 

حوار تفاعلي مع الدول والجهات الفاعلة األخرى.

J  وفــي عــام 2017، كان هناك تقدم هامشــي، حيــث جرى توفير
توفيــر  وتــم  دورة،  كل  فــي  الرئيســية  للمجموعــات  مقاعــد 
دعــم في الســفر مــن قبل األمــم المتحــدة لممثلــي المجتمع 
المدني من البلدان التي قدمت استعراضات وطنية طوعية. 
وشــمل عــدد قليل جدًا من الوفود مــن البلدان التي خضعت 
لالســتعراض الطوعــي ممثلين عن المجتمــع المدني. ولكن، 
ظــل الحــوار الحقيقي بيــن المجتمع المدني والــدول والقطاع 

الخاص غائبً.

أنــه كانــت جــوالت االســتعراض فــي عامــي 2016  الجديــر بالذكــر 
و2017 جــوالت أوليــة. ولذلك، فإن التقارير الوطنيــة المقدمة كانت 
وصفية إلى حد كبير للحالة الراهنة والعوامل المتصلة بالتنمية 
المســتدامة، فضــاًل عــن معلومــات عن خطــط للتدابيــر واآلليات 
المســتقبلية التي ســتطبق لتنفيذ خطة عام 2030. ولذلك فهي 

ليست تقارير فعلية عن تقدم تنفيذ الخطة. 

ال يتم نقاش تقارير الدول في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، 
وال يوجــد لجــان مــن الخبراء أو آليــات أخرى تقــوم بمراجعة التقارير 
وإصدار التوصيات على غرار آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنســان. 

وبهذا، ال يمكن اعتبار آلية االستعراض هذه آلية مساءلة

االستعراض المواضيعي

ســيقوم المنتدى السياسي رفيع المســتوى أيضً باستعراضات 
مواضيعيــة منتظمة تعكــس الطبيعة المتكاملــة وغير القابلة 
للتجزئــة والمترابطة ألهداف التنمية المســتدامة واألبعاد الثالثة 
المتداخلــة  القضايــا  ذلــك  وســيتضمن  المســتدامة.  للتنميــة 

62  لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع لموقع المنتدى السياسي الرفيع المستوى، 
 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf من خالل

الحاليــة  الــدورة  وســتناقش  الناشــئة.  والقضايــا  والشــاملة 
للمنتدى السياســي رفيع المستوى، برعاية المجلس االقتصادي 

واالجتماعي، المواضيع اآلتية:

J 2017: القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير؛

J  2018: التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة؛

J .2019: تمكين الناس وضمان شمول الجميع والمساواة

كمــا وســيركز المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى أيضــً فــي 
مناقشــاته علــى األهــداف اآلتية، دون اإلخــالل بالطابــع المتكامل 
وغيــر القابــل للتجزئــة والمترابــط ألهــداف التنميــة المســتدامة، 
بغية تيســير إجراء اســتعراض متعمق للتقدم المحرز في جميع 
األهداف على مدى دورة مدتها أربع ســنوات، مع وسائل التنفيذ، 
بما في ذلك ما يتعلق بالهدف 17، الذي سيتم استعراضه سنويً. 

وستكون األهداف التي يجرى استعراضها كما يلي:

J 2017: األهداف 1 و 2 و 3 و 5 و 9 و 14؛

J  2018: األهداف 6 و 7 و 11 و 12 و 15؛

J .16 2019: األهداف 4 و 8 و 10 و 13 و

استعراض ولكن ليس مساءلة

مــن الواضــح أن نظام االســتعراض فــي إطار المنتدى السياســي 
الرفيــع المســتوى ليس نظامً للمســاءلة، بل هــو نظام لتقديم 
التقارير واالستعراض. وهو يتضمن تقديم تقارير وطنية طوعية 
ال تقتــرن باســتعراض وتوصيــات مــن هيئــة مكونــة مــن الخبراء. 
وال يكــون هنــاك أيضــً التــزام إجبــاري بنظــام للمســاءلة علــى 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي. كمــا وال ترتبــط العناصــر األخــرى 
لالســتعراض، وهــي االســتعراضات المواضيعيــة، ارتباطــً واضحً 

بالتنفيذ الوطني، أو على األقل حتى اآلن.

تقوم المســاءلة بشــكل عام على ثاثة عناصر: المسؤولية 
واالستجابة واإلنفاذ63

J  مناصــب فــي  هــم  لمــن  يكــون  أن  تتطلــب  المســؤولية: 
الســلطة واجبــات ومعاييــر أداء محددة وواضحة. وفي ســياق 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، وانطالقــً مــن مفهــوم 
»المســؤوليات المشــتركة والمتباينة« الذي تقــوم عليه خطة 
عــام 2030، ســيتطلب ذلــك أن تقــوم البلــدان بتعبئــة الموارد 
أو إعــادة توجيههــا نحو أهــداف معينة تتنــاول القضايا األكثر 

إلحاحً في السياق المحلي. 

63 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان، »من سيكون مسؤوالً؟ حقوق اإلنسان وخطة التنمية لما بعد 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ عام 2015 »، 2013، على
WhoWillBeAccountable.pdf
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فــي عام 2016، قدمــت 21 دولّة تقاريرها االســتعراضية الوطنية 
في المنتدى السياسي الرفيع المستوى على أساس طوعي. 

شملت هذه البلدان مصر والمغرب. 

في عام 2017، قدمت 43 دولًة تقاريرها، بما فيها األردن وقطر

في عام 2018، ســتقوم 47 دولة بتقديم تقاريرها، منها ثماني 
دولــة عربيــة هــي: البحريــن، مصــر، لبنــان، قطــر، الســعودية، 

فلسطين، السودان، واإلمارات العربية المتحدة
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J  االستجابة: تتطب أن يكون المسؤولون والمؤسسات العامة
قادريــن علــى االســتجابة للمتضرريــن، بمــن فيهــم الجمهــور 
العــام. ولتمكيــن ذلك، يجب عليهم تقديــم مبررات منطقية 

وواضحة ألفعالهم وقراراتهم. 

J  اإلنفاذ: يتطلب من المؤسســات العامة تطبيق آليات تقيس
مــدى التــزام المســؤولين والمؤسســات الحكوميــة بالمعايير 
ال  الذيــن  المســؤولين  علــى  الجــزاءات  تفــرض  وأن  الســارية، 

يمتثلون لها.

آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

يوفر نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان فرصة 
مهمة جدًا إلجراء اســتعراض ومساءلة قويين 

في ما يتعلق بتنفيذ خطة عام 2030. 

وقــد وجــه خبــراء حقوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة والمجتمع 
التنميــة  خطــة  تطويــر  اثنــاء  النــداءات  مــن  العديــد  المدنــي 
المســتدامة لعــام 2030، من أجل اســتخدام آليات حقوق اإلنســان 
أو إدماجهــا فــي نظــام اســتعراض أهــداف التنميــة المســتدامة 
وفي المؤشــرات، الذي ســيتطلب اســتخدام المعلومات المتاحة 
بالفعــل مــن خــالل آليات األمــم المتحدة لحقوق اإلنســان، بما في 
ذلك التقارير واالستنتاجات والتوصيات التي يقدمها خبراء األمم 
المتحــدة إلــى الدول بعــد النظر فــي حالة حقوق اإلنســان فيها، 
وأن تقــدم الــدول تقاريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهداف 
بحقــوق  المتعلقــة  بااللتزامــات  وربطــه   - المســتدامة  التنميــة 

اإلنسان بموجب والية مختلف الهيئات. 

يتيح اســتخدام نظــام حقوق اإلنســان إمكانية 
اســتعراض التقــدم المحــرز في تنفيــذ أهداف 
التنمية المســتدامة من خال إجراء اســتعراض 
مواضيعي شامل لعدة قطاعات مع التركيز على 
كل بلــد على حدة. ولهــذا أهمية خاصة انطاقًا 
من أوجه الترابط بين مختلف األهداف والغايات.

وفي ما يأتي تقديم ألهم آليات نظام حقوق اإلنسان الدولي. 

االستعراض الدوري الشامل

االستعراض أو الرصد ليس مساءلة

علــى هــذا األســاس، يمكــن تلخيص أوجــه القصور فــي نظام 
الرفيــع  السياســي  المنتــدى  خــالل  مــن  والمســاءلة  الرصــد 

المستوى في النقاط اآلتية:64

J .إن الرصد ليس مساءلة، ولكنه خطوة نحو المساءلة« 

J  رغــم أنــه يتعين علــى الخبراء تأديــة دور هــام، ال ينبغي ان
تقتصر المســاءلة على ممارســة تكنوقراطية؛ فينبغي أن 
تكون شفافة وميسرة وقائمة على المشاركة قدر اإلمكان.

J  إن المســاءلة علــى المســتوى العالمي مهمــة، ولكن يجب
أن يكــون الموقــع الرئيســي للمســاءلة علــى المســتويين 

الوطني ودون الوطني.

J  مــن الصعب على الدول على المســتوى الوطني مســاءلة
غيــر  الفاعلــة  الجهــات  ذلــك  فــي  بمــا  المصلحــة،  أصحــاب 
الحكوميــة، عــن مســاهماتهم والتزاماتهــم تجــاه التنمية 
التنميــة  أهــداف  مــن   17 الهــدف  مثــل  للحــدود،  العابــرة 
الصعيــد  علــى  المســاءلة  أدوار  أهــم  ومــن  المســتدامة. 
العالمي تعزيز المســاءلة عن هذه المساهمات وااللتزامات 

العابرة للحدود.

J  هائــاًل تحديــً  تشــكل  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وألن 
مــن التعقيــد غيــر العــادي، فإنهــا تحتــاج إلــى دعــم مــن 
ترتيبــات المســاءلة المتنوعة، ... اي »شــبكة المســاءلة.«65 
ومن الضروري أن تتضمن »شــبكة المســاءلة« اســتعراضً 
مســتقاًل للتقــدم والوعــود والتزامــات أصحــاب المصلحــة. 

)ترجمة غير رسمية(

64 بول هانت، »سلسلة التنمية المستدامة: أهداف التنمية المستدامة وأهمية 
االستعراض الرسمي المستقل: فرصة للصحة في قيادة الطريق«، مجلة الصحة 

https://www. :وحقوق اإلنسان، 2 سبتمبر/أيلول 2015، على الرابط التالي
hhrjournal.org/2015/09/sdg-series-sdgs-and-the-importance-of-formal-

independent-review-an-opportunity-for-health-to-lead-the-way/
65 كيت دونالد، »كسر محرمات المساءلة في مفاوضات التنمية المستدامة«، لجنة 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 2 يونيو 2015. 

»االستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء 
اســتعراض لسجالت حقوق اإلنسان لدى جميع الدول األعضاء 
فــي األمــم المتحــدة. واالســتعراض الــدوري الشــامل عمليــة 
تحركهــا الــدول، برعاية مجلس حقوق اإلنســان، وتوفر لجميع 
الــدول الفرصــة لكي تعلــن اإلجراءات التي اتخذتها لتحســين 
أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي بلدانهــا وللوفــاء بالتزاماتها في 
مجال حقوق اإلنســان. واالســتعراض الدوري الشامل، باعتباره 
أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل 
بلــد علــى قدم المســاواة مع غيــره عند تقييم أوضــاع حقوق 

اإلنسان في البلدان.«66

66 لمزيد من المعلومات حول االستعراض الدوري الشامل وكيفية المشاركة فيه، 
بما في ذلك كيفية تقديم التقارير والجدول الزمني لتقارير الدول، راجع/ي »مكتب 

 المفوض السامي لحقوق اإلنسان: االستعراض الدوري الشامل من خالل  
 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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نظرًا ألن نظام االستعراض الذي يتبعه المنتدى السياسي الرفيع 
المستوى مازال في مراحله األولى، سيكون من المهم النظر في 
الدروس المستفادة من نماذج استعراض عالمية وإقليمية أخرى 
مثل االســتعراض الدوري الشامل. وتم توجيه دعوات عدة ليقوم 
المنتدى السياســي الرفيع المســتوى بإدراج تقارير وتوصيات من 
االســتعراض الــدوري الشــامل لمجلس حقوق اإلنســان في نظام 
االســتعراض. ولكن لم يحظ هذا بالدعم حتى اآلن. ويجري النظر 
في مراعاة جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
كل أربع إلى خمس سنوات من خالل االستعراض الدوري الشامل. 
ويمكــن لتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل أن تعــزز تنفيذ 
حقوق اإلنسان وتسهم في التنمية المستدامة في البلدان. كما 
من الممكن ان يتم خالل االســتعراض الدوري الشــامل إجراء حوار 

بشأن تنفيذ خطة عام 2030.

عــالوة علــى ذلك، ال يزال هنــاك غموض يحيط مشــاركة المجتمع 
المدنــي فــي عمليــة اســتعراض خطــة عــام 2030. إال أنــه يمكــن 
استخدام نموذج إطار االستعراض الدوري الشامل، الذي يتضمن 
آليــات راســخة للمدخالت من المجتمع المدني، لضمان مســاهمة 
أكبــر ومنتظمة مــن المجتمع المدني بصفته طرفً أساســيً في 
تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 واليــة االســتعراض 

المرتبطة بها. 

بشــكل عام، ســلطت هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة 
الضــوء علــى تعزيــز التفاعــل الثنائــي االتجاه مــع خطة عــام 2030. 
»مــن جهة، فــإن الكم الهائل مــن المعلومــات المتعلقة بتنفيذ 
المعاهــدات التــي جــرى جمعهــا مــن خالل عمليــة إعــداد التقارير 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  بتنفيــذ  وثيقــً  ارتباطــً  يرتبــط 
وبالتالــي يوفــر مصــدرًا جاهــزًا للبيانــات للمســاعدة فــي تتبــع 
التقــدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة. وباإلضافة 
إلــى ذلــك، فإن المعلومــات المتعلقــة بالتنفيــذ الوطني ألهداف 
التنميــة المســتدامة ترتبــط في حد ذاتها ارتباطــً وثيقً بتنفيذ 
المعاهــدات، وبالتالــي فهــي ذات أهميــة خاصــة لعمــل هيئــات 

المعاهدات«. )ترجمة غير رسمية(68

تقــوم هيئــات المعاهــدات بإرســال قائمــة حــول مســائل محددة 
تتعلــق بأهــداف التنمية المســتدامة إلى الدول قبل اســتعراض 
تقريرهــا عــن المعاهــدات، ويتــم رفع األســئلة المتعلقــة بأهداف 
التنميــة المســتدامة في الحوار البناء مع الــدول وتقدم الهيئات 
توصيــات إلــى الدول في المالحظــات الختامية التــي تربط تنفيذ 

أحكام معاهدات معينة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.

على سبيل المثال:

J  إن وجهــة نظــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد
المــرأة تتمثــل فــي أن إعمال حقــوق المرأة وتحقيق المســاواة 
مجموعــة  ولــكل  بلــد  كل  فــي  يختلفــان  الجنســين  بيــن 
مختلفــة من النســاء، على النحو الذي جــرى التأكيد عليه في 
المالحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييز 
ضــد المرأة التــي جرى اعتمادهــا بعد اســتعراض تقرير الدول 
األطــراف الخــاص بــكل بلد. ولذلــك، توصي اللجنة باســتخدام 
مالحظاتهــا الختاميــة فــي مــا يتعلــق بالهــدف 5 مــن أهــداف 
التنمية المســتدامة وغايات المساواة بين الجنسين المدرجة 
فــي أهــداف التنمية المســتدامة األخرى. ويمكــن لهذا النهج 
أن يوفر أساسً إلعمال الحقوق وتقييم السياسات العامة في 
ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وعندما يسعى المجتمع 
العالمــي إلى تحقيق التنفيذ الكامــل لمبدأ »ضمان عدم ترك 
أحــد«، ســتظل المالحظــات الختاميــة للجنــة مفيــدة لتقييــم 

الحالة الحقيقية لحقوق المرأة اإلنسانية.69

68  »المساهمات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030: هيئات معاهدات حقوق 
http://www.ohchr.org/ اإلنسان ودورها الداعم لخطة عام 2030«، مايو/أيار 2016، على

  Documents/Issues/MDGs/Post2015/HRTB_Contribution_26May2016.pdf
69  مساهمة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في اجتماع 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، 2016، على 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/CEDAW_

 Contribution_16May2016.pdf

هيئات المعاهدات 

»هيئــات المعاهــدات هي لجــان مكونة من خبراء مســتقلين 
ترصــد تنفيذ المعاهدات الدولية األساســية لحقوق اإلنســان. 
وعلــى كل دولــة طــرف فــي معاهــدة التــزام باتخــاذ خطــوات 
لضمان أن يتســنى لكل شــخص في الدولــة التمتع بالحقوق 

المنصوص عليها في المعاهدة.

وهنــاك عشــر هيئــات معاهدات لحقــوق اإلنســان مكونة من 
خبــراء مســتقلين مشــهود لهــم بالكفاءة في مجــال حقوق 
اإلنســان، ترشــحهم وتنتخبهم الدول األطــراف لمدد محددة، 

كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد«.67

67 لمزيد من المعلومات حول هيئات معاهدات األمم المتحدة، وكيفية 
التعامل معها وتواريخ تقارير الدول والتوجيه بشأن تقديم التقارير، راجع/ي 

»مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان: رصد المعاهدات الدولية األساسية 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/ لحقوق اإلنسان« من خالل

 TreatyBodies.aspx
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كمــا وتقــوم اللجــان بتقديــم توصيــات محــددة تقــوم بربطهــا 
بأهداف أجندة التنمية المستدامة عند نظرها في تقارير الدول. 
على ســبيل المثال، أشــادت لجنة حقوق الطفــل بعد النظر في 

تقرير لبنان:

»بجهــود وزارة الصحــة العامــة فــي الدولــة الطــرف الراميــة إلــى 
تحديــث نظــام الرعايــة الصحيــة األولية وتوســيع نطاقــه، بما في 
ذلك استجابة قطاع الصحة ألزمة الالجئين السوريين، وتشير إلى 
تعليقها العام رقم 15)2013( بشــأن حق الطفل في التمتع بأعلى 
مســتوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علمــً بالغايتين 3-1 و2-3 
و3-3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وتوصــي بــأن تضطلــع 

الدولة الطرف بما يأتي:

مواصلــة تعزيــز الجهــود التــي تبذلهــا لضمــان توفيــر رعايــة أ. 
صحيــة جيدة، وال ســيما توفيرهــا لألطفال عديمي الجنســية، 
العمــال  وأطفــال  اللجــوء،  وملتمســي  الالجئيــن  واألطفــال 
المهاجرين، واألسر التي تعيش في حالة فقر، وذلك بتوسيع 
األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  لمراكــز  الوطنيــة  الشــبكة  نطــاق 
لتشــمل جميــع مراكزهــا في الدولــة الطرف وبرنامــج االعتماد 

الذي أنشأته وزارة الصحة العامة؛ ...

لالحتياجــات ب.  اســتجابًة  للتحصيــن  الوطنــي  البرنامــج  تعزيــز 
الناشــئة عن األزمة المندلعة في الجمهورية العربية السورية، 
ومواصلــة تحســين حصــول المجتمعــات المحليــة المحرومــة، 
وال ســيما الالجئيــن، علــى الميــاه النظيفــة وخدمــات الصــرف 
الصحــي، والتصدى لخطر انتشــار األمراض المعدية وغير ذلك 

من الشواغل الصحية؛

زيــادة إمكانية حصول جميع األســر التــي تعيش في حالة فقر ج. 
علــى خدمــات الرعاية الصحيــة الميســورة التكلفــة، ومعالجة 
ومســتوى  المقدمــة  الرعايــة  نوعيــة  فــي  القائمــة  الفــوارق 
التغطيــة بهــا فــي المناطــق الواقعة خــارج محافظتي بيروت 
وجبــل لبنــان، وتعزيز تنظيم قطاع الصيدلــة وجميع الجهات 
المقدمــة لخدمــات الرعايــة الصحية، مــن حيث نوعيــة الخدمة 

وتكلفتها.«70

وهنــاك العديــد من مثل هذه التوصيــات المحددة التي تقدمها 
لجان المعاهدات للدول خالل عملية اســتعراض التقارير الدورية، 
والتي تقوم اللجان بها بالربط بشكل محدد بين أجندة التنمية 
الــدول بحســب قانــون حقــوق اإلنســان  المســتدامة والتزامــات 

والواقع في الدولة المعنية. 

70  لجنة حقوق الطفل، »المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين 
http://tbinternet. الرابع والخامس للبنان«، 22 يونيو/حزيران 2017، الفقرة 30، على

ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/
 LBN/CO/3&Lang=Ar

مــن الواضح اذن أنــه يمكن تحقيــق أوجه التــآزر بين تنفيذ 
أهــداف التنميــة المســتدامة والتزامــات الــدول بموجــب 

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان.على سبيل المثال:

J  نظــرًا ألن العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا
ترتبــط ارتباطــً وثيقــً بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية، فإن 
نظــام االســتعراض بموجــب العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
وثيــق  بشــكل  يرتبــط  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

بالموضوع.

J  يرتبــط هدف التنمية المســتدامة 5 وغايــات أخرى خاصة بنوع
الجنــس ارتباطــً وثيقــً باتفاقيــة القضــاء على جميع أشــكال 

التمييز ضد المرأة.

J  ترتبــط األهــداف بشــكل عــام واألهــداف المحــددة المتعلقــة
باألطفال ارتباطً وثيقً باتفاقية حقوق الطفل.

J  ًيرتبــط الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ارتباطــ
وثيقــً بالعهــد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

J  ترتبــط الغايــة 8.8 ارتباطــً وثيقــً باالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

J  ترتبــط الغايــات 8.5 و10.2 و11.2 و11.7 ارتباطــً وثيقــً باالتفاقيــة
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

وفــي مــا يأتــي قائمــة بجميــع هيئــات معاهــدات األمــم المتحــدة 
والمعاهدات التي ترصدها

J  ترصــد اللجنة المعنية بحقوق اإلنســان تنفيــذ العهد الدولي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )1966( وبروتوكوليــه 

االختياريين؛

J  واالجتماعيــة االقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  ترصــد 
والثقافيــة تنفيذ العهد الدولي الخــاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية )1966( وبروتوكوله االختياري؛

J  ترصــد لجنــة القضــاء على التمييــز العنصري تنفيــذ االتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965(؛

J  ترصد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تنفيذ
اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة )1979( 

وبروتوكولها االختياري )1999(؛

J  مناهضــة اتفاقيــة  تنفيــذ  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  ترصــد 
التعذيــب وغيــره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 

الالإنسانية أو المهينة )1984(؛

J  ترصــد لجنــة حقــوق الطفــل تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل
)1989( وبروتوكوالتها االختيارية )2000(؛
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J  اللجنــة المعنيــة بالعمــال المهاجريــن برصــد تنفيــذ ترصــد 
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 

وأفراد أسرهم )1990(؛

J  ترصــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة تنفيذ
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(؛ 

J  ترصد اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري تنفيذ االتفاقية
الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )2006(

J  اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المهينــة،  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 
مناهضــة  التفاقيــة  االختيــاري  بالبروتوكــول  عمــاًل  المنشــأة 
التعذيــب )2002(، تــزور أماكــن االحتجــاز بغيــة منــع التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنسانية 

أو المهينة.

اإلجراءات الخاصة

»لإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنســان خبراء مســتقلون 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان مكلفــون بواليــات لتقديــم تقارير 
ومشــورة بشــأن حقــوق اإلنســان مــن منظــور مواضيعــي أو 
خاص ببلدان محددة. ونظام اإلجراءات الخاصة عنصر أساسي 
فــي آليــات األ مــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ويغطــي جميــع 
حقوق اإلنســان: المدنيــة والثقافية واالقتصادية والسياســية 
واليــة   44 ،2017 آب/أغســطس  حتــى 1  ــد،  وتوج واالجتماعيــة. 

مواضيعية و12 والية قطرية.« 

وبدعــم مــن مفوضية األمم المتحدة الســامية لحقوق اإلنســان، 
تقــوم اإلجــراءات الخاصــة بزيــارات قطريــة، وتتخــذ مــا يلــزم مــن 
بطابــع  المتســمة  الفرديــة  والشــواغل  الحــاالت  بشــأن  تدابيــر 
هيكلــي أوســع نطاقً وذلك بتوجيه رســائل إلــى الدول وغيرها 
أو  االنتهــاكات  إلــى  انتباههــا  فيهــا  تســترعي  الجهــات  مــن 
اإلســاءات المدعاة، وُتجري دراســات مواضيعية وتعقد مشاورات 
خبــراء، وتســهم فــي تطوير المعاييــر الدولية لحقوق اإلنســان، 
وتنخــرط فــي أنشــطة دعويــة، وُتذكــي الوعــي العــام، وتقــدم 

مشــورة لتوفير التعاون التقني.«71

ومثــل االســتعراض الــدوري الشــامل وهيئــات المعاهــدات، فــإن 
اإلجــراءات الخاصــة وثيقــة الصلة باســتعراض التقــدم المحرز في 

تنفيذ خطة عام 2030.

71  لمزيد من المعلومات حول اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة ووالياتهم والقائمة 
الكاملة بالواليات وكيفية التعامل معهم، راجع »مكتب المفوض السامي لحقوق 

http://www.ohchr.org/ اإلنسان: اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان من خالل
  AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

وتنظر بعض اإلجراءات الخاصة من خالل عملها في خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 وسلطت الضوء على الحاجة إلى أن يكون 
تنفيذ الخطة متسقً مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.

المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة وأهداف التنمية 
المستدامة72 

دعــا المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الصحــة الــدول إلــى 
ضــرورة »عــدم تقويــض الفئــات األكثــر تهميشــً واســتبعادًا 
فــي المجتمــع من خالل اعتماد أهداف ســهلة اإلنجاز أو تحديد 
التزاماتها المتصلة بالصحة على نحو ضيق في خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة

وينبغــي علــى الــدول أن تمتنــع عــن اتبــاع نهــج انتقائــي إزاء 
الحق في الصحة وما يتصل بها من حقوق اإلنسان عند وضع 
االســتراتيجيات الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 

وأن تكفل االمتثال التام لقانون حقوق اإلنسان ومبادئه.

المســاواة والتمييــز  االنتصــاف وعــدم  أوجــه عــدم  فتشــكل 
تهديدات وعقبات الرئيســية بوجه التنمية الشــاملة والسالم 

واألمن على الصعيد العالمي.

سياســيً  التزامــً  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتعكــس 
غيــر مســبوق وتوفــر فرصــً فريــدة للتصــدي بفعاليــة لتلــك 

التهديدات والعقبات.

وتركــز األهــداف والمؤشــرات ذات الصلــة بالصحــة علــى نطاق 
ضيــق جــدًا علــى الجوانــب الطبيــة الحيويــة، علــى الرغــم من 
ضرورة ضمان تعزيز الصحة والرعاية األولية على أساس حقوق 

اإلنسان ومبادئ الصحة العامة الحديثة.

وباإلضافة إلى ذلك، تعاني خطة عام 2030 ضعفً في متطلبات 
المســاءلة وتوجيهات غير واضحة بشأن كيفية تنفيذ أهداف 
التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي، كمــا أنهــا ال 
النظــام  أو إرشــادات بشــأن كيفيــة تحويــل  التزامــات  تقــدم 
المالــي العالمــي لدعم هذه االســتراتيجية العالمية الواســعة 

والطموحة«.

وهنــاك عدد كبير من اإلجــراءات الخاصة المرتبطة بخطة عام 

72  بيان المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في الصحة: »أهداف التنمية: 
يجب أال ُتغرى الدول بالثمار سهلة المنال«، 25 أكتوبر/تشرين األول 2016، على: 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
=20755&LangID=E#sthash.qtP7EAfK.dpuf
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2030 بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة. وفي ما يـــأتي قائمة مختارة 
منها:73

بالحقــوق  الخاصــة ذات األهميــة خاصــة  اإلجــراءات  بعــض 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

على سبيل المثال:

J المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

J المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 

J  المقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلى 
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

J  المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن الالئق كعنصر مــن عناصر 
الحق في مستوى معيشي الئق

J  المقــرر الخــاص المعني بحق اإلنســان في الحصــول على مياه
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

هناك عدد من اإلجراءات المواضيعية ذات الصلة بالهدف 16 
من أهداف التنمية المستدامة وسيادة القانون.

على سبيل المثال:

J  المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيره مــن ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

J الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

J  غيــر أو  القســري  االختفــاء  بحــاالت  المعنــي  العامــل  الفريــق 
الطوعي

J  المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحق في حريــة الرأي
والتعبير

J  المقــرر الخــاص المعني بحاالت اإلعــدام خارج نطــاق القضاء أو
بإجراءات موجزة أو تعسفً

J المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين

J  المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي 
وتكوين الجمعيات

J  الفريــق العامــل المعني باســتخدام المرتزقة كوســيلة إلعاقة
ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

J  المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان في
سياق مكافحة اإلرهاب

J  والجبــر والعدالــة  الحقيقــة  بتعزيــز  المعنــي  الخــاص  المقــرر 

73  لالطالع على قائمة كاملة بالواليات المواضيعية لإلجراءات الخاصة، راجع: 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/

ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM

وضمانات عدم التكرار

يرتبط عدد من اإلجراءات بمجموعات محددة من الناس

على سبيل المثال:

J المقرر الخاص المعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

J  والحريــات اإلنســان  حقــوق  بحالــة  المعنــي  الخــاص  المقــرر 
األساسية للشعوب األصلية

J  ممثــل األميــن العــام المعنــي بحقــوق اإلنســان للمشــردين 
داخليً

J المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين 

J المقرر الخاص المعني بقضايا األقليات

J  الخبيــر المســتقل المعنــي بتمتــع كبار الســن بجميــع حقوق
اإلنسان

J  الخبير المســتقل المعني بالحماية ضد العنف والتمييز على
أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

J  المقــرر الخــاص المعنــي باالتجــار باألشــخاص وبخاصــة النســاء
واألطفال

J المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

J  الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون
وفي الممارسة

يتمتع عدد من اإلجراءات الخاصة بوالية مواضيعية عامة ذات 
طبيعة شاملة تتناول المسائل الهيكلية ذات الصلة بخطة 

عام 2030

على سبيل المثال:

J المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية

J  اإلنســان حقــوق  التزامــات  بمســألة  المعنــي  الخــاص  المقــرر 
المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة

J  الفريق العامل المعني بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر
الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال

J  الخبيــر المســتقل المعنــي بآثار الديــون الخارجيــة وما يتصل
بهــا مــن التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  وخاصــة  اإلنســان،  حقــوق 

والثقافية

J  المقرر الخاص المعني باآلثار المترتبة في مجال حقوق اإلنسان
علــى إدارة المــواد والنفايات الخطرة والتخلــص منها بطريقة 

سليمة بيئيً

J  الخبيــر المســتقل المعنــي بإقامــة نظــام دولــي ديمقراطــي
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ومنصف

J الخبير المستقل المعني بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي

J المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان

J  المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية

J  المقــرر الخــاص المعنــي بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية
االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنسان

نهج إنفاذ متبادل
لذلــك، يمكــن ان يتم تنفيــذ وتعزيز خطة عــام 2030 وإطار حقوق 
اإلنســان بصــورة متبادلــة. فالعمــل على إطــار واحد يقــوي اإلطار 
اآلخــر. ولكــن، ســيؤدي النهج الذي يتركــز فيه عمــل الدولة على 
واحــد مــن اإلطارين فقط إلى نهج مجزأ وضعيف الموارد وســيئ 
التخطيــط. وبذلك، الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خالل 
نهــج متبــادل. ويمكن لمنظمات المجتمــع المدني أن تؤدي دورًا 

رئيسيً في تحقيق ذلك.

J  يمكــن لمنظمــات المجتمع المدني أن تســتخدم آليات حقوق
اإلنســان بطريقــة شــاملة للنهــوض بحــاالت حقــوق اإلنســان 
وكأداة لتعزيز المساءلة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

J  منظمــات تقاريــر  فــي   2030 عــام  خطــة  تنفيــذ  إدراج  يمكــن 
المجتمع المدني ضمن آليات حقوق اإلنسان

J  يمكن لمنظمات المجتمع المدني أيضً أن تشجع الدول على
تقديم تقارير عن تنفيذ خطة عام 2030 عند التعامل مع آليات 
حقــوق اإلنســان. وسيســتفيد هذا مــن الربط بيــن خطة عام 

2030 وإطار حقوق اإلنسان

J  وقــد يــؤدي ذلك إلى نشــوء مالحظــات وتوصيــات مقدمة من
آليات حقوق اإلنســان ذات الصلة المباشرة بخطة عام 2030، ما 

سيعزز تنفيذ الخطة.

J  ســيؤدي اإلدمــاج المتبــادل لحقــوق اإلنســان فــي اســتعراض
المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى وخطــة عــام 2030 فــي 
التقارير الخاصة بحقوق اإلنســان إلى اتباع نهج متبادل ومعزز 

ومترابط بين خطة عام 2030 وإطار حقوق اإلنسان.

الفصل 6

الهيئات اإلقليمية 

الحاجة إلى التعامل مع الهيئات اإلقليمية

جامعــة الــدول العربيــة هــي هيئــة حكوميــة دولية تضــم جميع 
الــدول العربيــة الـ22. كمــا أن جميع الدول العربيــة الموجودة في 

قارة أفريقيا هم أيضً أعضاء في االتحاد األفريقي. 

مــن المهــم إشــراك جامعــة الــدول العربيــة 
واالتحاد اإلفريقي فــي القضايا المتعلقة بخطة 

التنمية المستدامة لعام 2030 

تعود أهمية إشــراك المنظمات اإلقليمية في التخطيط من أجل 
التنمية المستدامة ألسباب عديدة منها ما يأتي:

J  في كثير من األحيان، يتم وضع واعتماد المواقف والسياسات
المســتوى  علــى  معينــة  مواضيــع  بشــأن  واالســتراتيجيات 
اإلقليمي. وهذا هو الحال بالنسبة لخطة التنمية المستدامة 
لعــام 2030 علــى النحــو المبيــن أدنــاه. حيــث يتــم تطوير هذه 
المواقــف إقليميــً قبل اعتماد أطر أو جــداول أعمال أو مواقف 
سياسية على الصعيد العالمي، أو من حيث متابعة التنفيذ. 

J  وتميــل الــدول إلــى التعاون مع الهيــاكل اإلقليميــة، وغالبً ما
يتجــاوز ذلك مســتوى تعاونها مــع الهياكل واآلليــات الدولية. 
وهــذا هــو الحــال إلــى حــد كبيــر بالنســبة للعديد مــن الدول 

العربية.

J  ونتيجــة لهــذا، فان الخطــط والمواقف التي يتــم تبنيها على
المستوى اإلقليمي تأثير كبير على التنفيذ وطنيً

عليــه، مــن المهــم جــدًا المشــاركة فــي المناقشــات والحــوارات 
والمتابعة مع المنظمات بين-الحكومية اإلقليمية والسعي إلى 

التأثير عليها. 
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القسم 3 

 االلتزامات 
اإلقليمية
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يمكــن التأثيــر علــى تعامل الهيئــات اإلقليمية مــع أجندة 
التنمية المستدامة من خال ثاث طرق رئيسية:

J  المنظمــة فــي  الصلــة  ذات  الهيئــات  مــع  مباشــرًة  التعامــل 
الحكوميــة الدوليــة. مــن شــأن ذلــك أن يمكــن التأثيــر علــى 
النقــاش والنتائج بصورة مباشــرة، بما في ذلك محاولة التأثير 
علــى هيئــات صنع القرار وأيضــً التعامل مباشــرة مع الجهات 

ذات االختصاص في األمانة العامة

J  التعامــل مباشــرًة مــع الحكومة الوطنية. وســيتيح هذا إجراء
الحــوار وطنيــً قبــل الحــوار اإلقليمــي واعتمــاد المواقــف على 
المســتوى الحكومي اإلقليمي والدولي، وبالتالي التأثير على 
موقف الحكومة وطنيً قبل توجهها إلى المستوى اإلقليمي. 
كمــا يجــب أن يســتمر هــذا التعامــل بشــكل منهجــي خــالل 
مراحــل التنفيــذ والمتابعــة، وال يقتصــر علــى مرحلــة القرارات 

األولية

J  التعامــل مــع الهيئــات اإلقليميــة أو الدوليــة األخــرى التــي لها
عالقــات وتأثيــرات مباشــرة علــى الهيئــة اإلقليميــة الحكومية 
الدولية مثل االتحاد األوروبي واألمم المتحدة. فسيسمح ذلك 
لهــذه الهيئــات الحكوميــة الدولية أو اإلقليميــة بنقل مواقف 
المجتمــع المدنــي وربمــا بالتأثيــر علــى النقــاش فــي الجامعة 

العربية أو االتحاد األفريقي. 

جامعة الدول العربية74

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة عــددًا مــن االجتماعــات لمناقشــة 
التقدم المحرز في تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية وأولويات جدول 
أعمــال مــا بعد عــام 2015. وتم عقد مؤتمر على المســتوى الوزاري 
في شرم الشيخ في مصر في أكتوبر/تشرين األول 2014. واعتمد 
مجلس وزراء الشــؤون االجتماعية وثيقــة أولويات للدول العربية 
لخطة التنمية لما بعد عام 2015 )وزراء الشــؤون االجتماعية، القرار 
762، ديســمبر/كانون األول 2014(. ثــم أقرهــا المجلــس االقتصادي 
واالجتماعــي فــي جامعــة الدول العربيــة في شــباط / فبراير 2015 
وجــرى بعــد ذلــك إقــرار هذا من قبــل الهيئــة العليا لصنــع القرار 
وهــي القمــة فــي عــام 2016 )قرار قمة جامعــة الــدول العربية 663، 
يوليو/تمــوز 2016(. وقــد أدى ذلــك إلــى اعتمــاد »اإلعــالن العربــي 
لتنفيذ خطة التنمية المســتدامة لعــام 2030: األبعاد االجتماعية«، 
الــذي يحدد أولويات جامعة الدول العربية والدول األعضاء في ما 

74  أعضاء جامعة الدول العربية )حسب سنة االنضمام( هم: )1945( مصر والعراق 
ولبنان واليمن الشمالي( الذي أصبح بعد ذلك اليمن الموحد( والسعودية وسوريا 

وشرق األردن )التي أصبحت بعد ذلك األردن( و)1953( ليبيا و)1956( السودان و)1958( 
المغرب وتونس و)1961( الكويت و)1962( الجزائر و)1971( عمان وقطر واإلمارات العربية 

المتحدة والبحرين و)1973( موريتانيا و)1974( الصومال و)1976( فلسطين )ممثلة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية( و)1977( جيبوتي و)1993( جزر القمر.

يتعلــق بخطــة عــام 2030 )قرار قمــة جامعة الــدول العربية رقم 
663، يوليو/تموز 2016(.

اإلعان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030: األبعاد االجتماعية«75

يبــرز اإلعــالن العربــي فــي ديباجتــه التحديــات التــي تواجهها 
الدول العربية، وبخاصة استمرار االحتالل اإلسرائيلي والنزاعات 
المســلحة والتطرف واإلرهاب بجميع أشــكاله. ويــرى اإلعالن أن 
تخصيــص المــوارد للتنميــة يــؤدي إلــى تقــدم فــي المجاليــن 
االجتماعــي واالقتصــادي، ويشــدد علــى ضرورة االســتثمار في 
النســاء والشــباب وأهمية التركيز على الهجرة غير النظامية 
»للتغلب على التأثير الســلبي لتدفقــات اللجوء والنزوح على 
التنميــة فــي المنطقة«. وفــي الديباجة، يبدأ اإلعــالن بالتأكيد 
علــى أن تحقيــق التنميــة المســتدامة يعتمــد أساســً علــى 
تحقيق األمن ومكافحة اإلرهاب. ووفقً لإلعالن، تقع المسؤولية 
إزاء التقــدم فــي خطــة التنميــة علــى الصعيــد الوطنــي مــن 
خــالل نهــوض الــدول فــي المقــام األول بالتنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة وتحديــد أولوياتها مــع مراعاة ظروفها 

 75  للحصول على نص اإلعالن باللغة العربية راجع/ي موقع
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التنميــة  خطــة  تحقيــق  أهميــة  علــى  اإلعــالن  ويشــدد  كمــا 
المســتدامة لعــام 2030 فــي ســياق الشــراكة وتبــادل الخبــرات 
بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي واألوســاط 

األكاديمية.

ويبــرز اإلعــالن أيضــً دور األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
فــي دعم الجهود المبذولة لتنفيــذ خطة عام 2030 »مع مراعاة 
االحتــرام الكامــل لســيادة الــدول الوطنيــة ولمختلــف قيمها 

الدينية واألخالقية والثقافية والمجتمعية«.

ويقر اإلعالن بأن الشــعوب هي محور التنمية المســتدامة وأن 
كرامــة اإلنســان أمــر أساســي. وفــي ضوء ذلــك، يجــب تحقيق 
األهداف والغايات للجميع، مع التشــديد على أهمية »الوصول 

أوالً إلى من هم أشد تخلفً عن الركب«.

ويشــدد اإلعــالن أيضــً علــى أهميــة تحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين، مؤكدًا على ضرورة إزالــة العقبات التي تحول دون 
مشــاركة المــرأة علــى جميع المســتويات، والحاجــة إلى حماية 
المــرأة مــن كافــة أشــكال العنــف ضدهــا وبصفة خاصــة أثناء 
النزاعــات المســلحة وظــروف عــدم االســتقرار واللجــوء ودعــم 

مشاركتها في كافة مسارات التنمية.

الداخلية.

اختــارت الدول العربيــة غاياتها الخاصــة، وهي مزيج من 
غايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030:

صورهمــا . 1 بجميــع  والجــوع  المدقــع  الفقــر  علــى  القضــاء 
وأبعادهما.

تمكيــن الجميــع من التمتــع بالحمايــة االجتماعيــة والرعاية . 2
والرفــاه  والعقليــة  البدنيــة  الســالمة  وكفالــة  الصحيــة 
االجتماعــي، ومنــح الجميــع فرصــً متكافئة للحصــول على 

التعليم الجيد.

تحقيــق فرصــة العائــد الديمغرافــي الناجمــة عــن التحوالت . 3
الســكانية مــن خالل تطبيق سياســات اجتماعية تســتثمر 
في الشباب ورأسمالهم اإلنساني على صعيد المعلومات 
والقــدرات والحقــوق والخدمــات والنهــوض بفــرص العمــل 

المتاحة للشباب والتمكين االقتصادي للمرأة. 

دعــم وضمان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة وإيجــاد البنية . 4
التشــريعية واألساســية الالزمة التي تمكنهم من االندماج 

الكامل في المجتمع.
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ويبــرز اإلعــالن الحاجــة إلــى وضــع سياســات وخطــط إنمائية على 
الصعيــد الوطنــي، وتعزيــز المؤسســات العامــة بمــا يســتجيب 
للتحديات الراهنة والمقبلة ولتحقيق خطة التنمية المســتدامة، 
علــى  المدنــي. كمــا ويشــدد  المجتمــع  تعزيــز دور  إلــى  اضافــة 
ضــرورة تطوير جمع البيانات وتحليلهــا ورصدها بصورة مفصلة، 
وتعزيــز القدرات اإلحصائية الوطنية إلنتــاج البيانات عالية الجودة 

والموثوقية والمصنفة.

ويدعــو اإلعالن جامعة الدول العربية إلى إنشــاء لجنة متخصصة 
للمتابعــة تســمى »اللجنة العربيــة للتنمية المســتدامة« لتقدم 
توصيــات إلــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لجامعــة 
الدول العربية ولتطلب أيضً من مؤتمر القمة اتخاذ القرارات على 

النحو المطلوب من أجل الدعم السياسي الالزم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنه يكــرر اإلعالن اإلشــارة إلى ضــرورة مكافحة 
التنميــة  فــي  االســتثمار  ضــرورة  إلــى  يشــير  أنــه  كمــا  اإلرهــاب. 
االقتصادية واالجتماعية. ولكن، ال يبدو أن اإلعالن يربط بين الفقر 

كمحرك لإلقصاء االقتصادي واالجتماعي وإعاقة التنمية.

 وفــي الوقــت الــذي يحتــوي اإلعــالن علــى عــدة إشــارات إلــى دور 
إلــى تهيئــة بيئــة  أنــه ال يعتــرف بالحاجــة  إال  المجتمــع المدنــي، 
تمكينيــة للمجتمــع المدنــي. كما يشــير اإلعالن بشــكل عام إلى 
المجتمــع المدنــي فــي مــا يتعلــق بتنفيــذ الخطــط وليــس فــي 

المناقشات التي تؤدي إلى تطوير خطط وسياسات التنمية.

العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني العربية

يقر العقــد العربي لمنظمات المجتمع المدني العربية ومنهجية 
العمــل لدعم تنفيذ أهداف التنمية المســتدامة 2016-2026 »بالدور 
البارز الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية 
خالل الســنوات الماضية، وهو الدور الذي أســفر عن تطور الجهود 
التــي تبــذل في مجاالت التنميــة المجتمعية والقضــاء على الفقر 
والبطالــة والتعليــم والصحــة والمــرأة وغيرهــا ». ويســتند العقد 
العربي أساسً إلى اإلعالن العربي الذي نوقش أعاله. ويشدد العقد 
العربــي علــى دور المجتمــع المدنــي الــذي »هــو رديــف الحكومات 
فــي العمــل من أجل التنميــة ويكمل دورهــا ويتكامل معها في 
رفع األعباء والمشــكالت في بلداننا العربية ». وتشــدد المنهجية 
على المبدأ األساسي للشراكة الكاملة مع المجتمع المدني الذي 
يتطلب »اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الجميع من أجل 
إيجاد عالم يســوده الســلم واالمــن والرفاه االجتماعــي«، األمر الذي 

يتطلب التزامً قويً من جانب منظمات المجتمع المدني.

وســتتولى إدارة منظمــات المجتمــع المدني في قطاع الشــؤون 
االحتماعيــة فــي األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة مهمــة 

العمل على متابعة العقد العربي. 
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تركز األهداف والخطة االستراتيجية للعقد العربي على غايات 
محددة من أهداف التنمية المســتدامة السبعة عشر. ويبين 
الموجــز التالــي كيــف يحــدد عقــد جامعة الــدول العربيــة دور 
المجتمع المدني في إطار أهداف وغايات التنمية المســتدامة 
التي جرى اختيار التركيز عليها من قبل جامعة الدول العربية:

القضــاء علــى الفقــر: تشــمل التدابيــر المتخــذة فــي إطــار . 1
هــذا الهــدف من جانــب المجتمع المدني العمــل بالتعاون 
مــع الحكومــات والقطــاع الخــاص فــي وضــع اســتراتيجية 
وطنيــة شــاملة لتحســين الخدمــات الصحيــة والتعليمية 

واالجتماعية.

يتخذهــا . 2 التــي  التدابيــر  تشــمل  الجــوع:  علــى  القضــاء 
المجتمــع المدنــي تنفيذ مشــاريع لذوي الدخــل المحدود؛ 
وتعزيــز القــدرة المؤسســية لألســر ذات الدخــل المحــدود 
والمنخفــض من أجل رفع كفاءتهــا االقتصادية بوجه عام، 

والنساء بوجه خاص.

 ضمان الحياة الصحية والتعزيز من سالمة جميع األشخاص . 3
مــن كل األعمــار : يركــز دور المجتمــع المدنــي وفقــً للخطة 
على إنشــاء الخدمــات الصحية المحلية مع التشــجيع على 
تضمينهــا عناصــر المشــاركة والرعاية الذاتيــة التي تراعي 
نــوع الجنــس؛ وتخطيط وتصميم وتنفيذ مشــاريع وبرامج 
قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل تقــدم المســاعدة للحد من 

المخاطر الصحية. 

علــى . 4 المدنــي  المجتمــع  دور  يركــز  جــودة:  ذات  تعليــم 
ضمــان توفيــر مجموعــة واســعة مــن البرامــج التعليميــة 
والتدريبيــة التــي تــؤدي إلــى اكتســاب الفئــات الضعيفــة، 
بمــا فــي ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء والفتيــات 
واألطفال، المعارف والمهارات؛ وإعداد برامج ومواد تدريبية 
للمعلمين والمدرسين من شأنها أن ترفع مستوى الوعي 
بــدور المــرأة والرجل ومســاهمتهما في األســرة والمجتمع؛ 
وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والتعــاون واالحترام المتبــادل بين 

الفتيات والفتيان.
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المســاواة بين الجنســين: يركــز دور المجتمع المدني على . 5
وضع البرامج التي تزيد نســبة مشــاركة النساء في عملية 
وضــع السياســات التعليميــة وصنــع القــرارات التعليميــة 
جميــع  علــى  األكاديمــي  القطــاع  فــي  العامــالت  وخاصــة 
المســتويات؛ ووضــع برامــج للدعــوة إلــى وضــع سياســات 
وتشريعات تعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوصول 

إلى صنع القرار.

اإلدارة المســتدامة للميــاه النظيفة والصــرف الصحي: يركز . 6
دور المجتمــع المدنــي وفقــً للخطــة علــى تحســين األداء 
إدارة  فــي  العامليــن  قــدرات  وبنــاء  والتقنــي  المؤسســي 
مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي؛ والعمــل علــى تشــكيل 
فريق عامل إقليمي للمنظمات غير الحكومية العاملة في 

هذا الميدان.

الطاقــة الحديثة المســتدامة بأســعار معقولة: يشــمل دور . 7
المجتمع المدني إعداد برامج تدريبية لمواجهة االستهالك 

المتزايد للطاقة؛ وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

العمل الالئق والنمو االقتصادي: يركز دور المجتمع المدني . 8
علــى تعزيــز السياســات التــي تدعــم األنشــطة اإلنتاجيــة 
التــي تولد فرص العمل؛ والعمل علــى اعداد برامج لتعزيز 
المشــاريع المتناهيــة الصغــر، واألعمــال التجاريــة الجديــدة 
الصغيرة، والمؤسسات التعاونية وتشجيع توفير التدريب 
علــى مجموعــة مــن المهــارات المتعلقــة باألعمــال التجارية 

ومهارات اإلدارة المالية والمهارات التقنية.

دور . 9 يشــمل  األساســية:  والهيــاكل  واالبتــكار  الصناعــة 
المجتمــع المدنــي إعــداد البرامــج والمشــاريع التــي تدعــم 
تطويــر التكنولوجيــا المحلية والبحوث واالبتكار، وال ســيما 
بيــن الشــباب؛ وزيــادة فــرص وصــول للمشــاريع الصناعيــة 

الصغيرة على الخدمات المالية.

الحــد مــن عــدم المســاواة داخــل البلــدان وفــي مــا بينها: . 10
يشمل دور المجتمع المدني ضمان تكافؤ الفرص للحصول 
علــى المــوارد والحــد من أوجه عدم المســاواة فــي النتائج، 
عــن طريــق تنظيــم برامــج للتوعيــة؛ ووضع برامج تســهم 
واالقتصــادي  االجتماعــي  التكامــل  وتعزيــز  تمكيــن  فــي 
والسياســات  التشــريعات  وتعزيــز  للجميــع،  والسياســي 
واإلجــراءات المالئمــة وتنفيــذ ورصــد برامج العمــل اإليجابي 
العــام  القطاعيــن  فــي  العمــل  فــي  باإلنصــاف  المتعلقــة 

والخاص على حد سواء.

المــدن والمجتمعــات المســتدامة: تشــمل التدابيــر التــي . 11
يمكــن أن يتخذهــا المجتمــع المدنــي وضــع برامــج لتعزيــز 
القــدرة المؤسســية لتمكين العاملين فــي مجال تخطيط 
التــراث  المــدن مــن االســتخدام األمثــل لألراضــي؛ وحمايــة 
التخطيــط  عمليــة  فــي  والمشــاركة  والبيئــي؛  الثقافــي 

الحضري.

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن: ويشمل ذلك تنظيم برامج . 12
توعية بشأن أنماط االستهالك واإلنتاج.

اإلجراءات المناخية: تشمل اإلجراءات التي تتخذها منظمات . 13
المجتمع المدني وضع برامج تسهم في تعزيز دور الموارد 
الوراثيــة؛ وبــذل الجهود للتوعيــة بتجنب الممارســات التي 
تدمــر التنــوع الحيــوي وإعــداد دراســات عــن برامــج التربيــة 

الزراعية.

الحياة تحت الماء: يشمل دور المجتمع المدني إعداد برامج . 14
توعيــة تشــمل الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة؛ وحمايــة 

المخلوقات البحرية.

الحيــاة علــى األرض: ويشــمل ذلــك تشــجيع زراعــة األشــجار . 15
التــي توفــر األمن الغذائــي والمأوى؛ وإطــالق حمالت لحماية 

الغابات.

الســالم والعدل والمؤسسات القوية: تشمل التدابير التي . 16
يتخذهــا المجتمــع المدنــي العمل على الحد بشــكل كبير 
مــن جميــع أشــكال العنف ومــا يتصــل بها من وفيــات، وال 
ســيما معــدالت وفيــات األمهــات واألطفــال، والعمــل علــى 
مكافحة سوء المعاملة واالستغالل واإلتجار بالبشر وجميع 
أشــكال العنــف ضــد األطفــال والتعذيــب؛ وتعزيــز ثقافــة 
الســالم واألمن واحترام حقوق اإلنســان في ســياق البرامج 

اإلنمائية.

الشراكات من أجل تحقيق األهداف: يدعى المجتمع المدني . 17
إلــى تعزيــز التعــاون والشــراكات بيــن الحكومــات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني لضمان التنمية المســتدامة من 
خــالل التعــاون في تنفيذ المشــاريع التنموية على مختلف 
المســتويات. وتشجع الخطة أيضً على توجيه المساعدات 
التي يتلقاها المجتمع المدني، ســواء من خالل الحكومات 
أو المنظمــات اإلنمائيــة المختلفــة، إلــى القطاعــات الحيوية 
التــي تســاهم فــي جهــود التنميــة مــن بينهــا قطاعــات 
الطاقــة المســتدامة والهيــاكل األساســية والنقــل، عــالوة 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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نظرة نقدية

يشــكل العقــد العربــي، الــذي يتضمــن خطــة منظمــة إلشــراك 
منظمــات المجتمــع المدنــي مع الجامعــة العربية، خطــوة مهمة 
جــدًا نحــو تعزيز مشــاركة منظمــات المجتمع المدنــي مع جامعة 
الــدول العربيــة، والعمــل معــً علــى خطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030. حيــث إن عالقــة المجتمــع المدنــي مع مختلــف هيئات 
الجامعــة العربية، باســتثناءات قليلة جدًا، بحاجة إلى التحســين. 
ومن المؤكد أن هذا اإلعالن والخطة وعمل إدارة المجتمع المدني 

تشكل خطوة إلى األمام  في هذا اإلطار.

غيــر أنــه ينبغي إبراز بعض أوجــه القصور في إعالن وخطة العقد 
العربــي. حيــث تجــدر اإلشــارة أوالً إلــى أن الخطــة مبنيــة على دور 
المجتمع المدني في غايات مختارة من كل هدف من األهداف الـ17، 
أي أنــه جــرى انتقــاء غايات محددة مــن خطة التنمية المســتدامة 
لعــام 2030 للتركيــز عليها، ولم يتم تبنــي الخطة بأكملها كإطار 
عمــل. وبالتالــي، يبــدو أن اإلعالن ال يعتبر أن هنــاك دورًا للمجتمع 

المدني في جميع أهداف وغايات خطة عام 2030.

ويتطلــب اإلعالن التــزام منظمات المجتمع المدنــي. ولكن ليس 
هنــاك أي التــزام مــن جانب الحكومات على ســبيل المثال في ما 
يتعلــق بالحفــاظ على حيــز المجتمع المدني واحترامــه، أو في ما 
يتعلق بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار خطة عام 2030، بما 

في ذلك من ناحية تطوير الخطط وتنفيذها. 

ال يمكن للمجتمع المدني أن يســهم في خطة 
التنميــة وحقــوق اإلنســان، أو أن يقــوم بعمله 
بشــكل عام، دون بيئة تمكينية تسمح بحرية 
الجمعيــات والحــق فــي التجمع وحــق التعبير 
والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات والحق 
في الحصول على الموارد، ســواء كانت بشرية 
أو ماليــة، دون تدخــل يتنافــى مــع متطلبات 
القانــون الدولي. إذن، يجــب أن تكون منظمات 
المجتمــع المدني قــادرة على إنشــاء وتطوير 
وإدارة برامجهــا وأنشــطتها وأن يكون لديها 

آليات رقابة داخلية خاصة بها دون تدخل.

من الضروري اإلشــارة هنا إلى ان خطة التنمية المســتدامة لعام 
2030 تعتمدعلــى مبــدأ المســاءلة المتبادلــة. وينبغي أن يســتند 
ذلــك إلى الشــفافية والحوكمة التشــاركية والمســاءلة كعناصر 
أساســية في العقد االجتماعي بيــن المواطن والدولة. ومن هنا، 

يجب على جامعة الدول العربية أن تؤدي دورًا في تعزيز ذلك.

كمــا ويبــدو أن جــزءًا كبيــرًا مــن أنشــطة المجتمــع المدنــي فــي 
اإلعــالن والخطــة تركــز علــى المجــاالت التقليديــة لرفــع مســتوى 
الوعــي وتقديــم الخدمــات. وال تشــجع الخطــة مشــاركة المجتمع 

المدني في وضع وصياغة الخطط والسياسات ورصد تنفيذها.

ولكن، وكما ذكر آنفً، يشــكل اإلعــالن والخطة خطوة جيدة نحو 
عالقــة أفضــل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي وجامعــة الــدول 
العربيــة ونحــو مشــاركة جامعــة الــدول العربيــة بقــوة في خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030.

االتحاد األفريقي

تعمــل دول االتحــاد األفريقي، بما في ذلك الدول العربية األعضاء 
فــي االتحــاد األفريقي، ضمــن إطارين تنموييــن منفصلين ولكن 
مترابطيــن. وهــذه هــي خطة عمــل االتحاد األفريقــي 2063 وخطة 

عام 2030.

خطة عام 2063

وضــع االتحــاد األفريقــي جــدول أعمالــه اإلنمائــي واعتمــده كإطــار 
اســتراتيجي للتحــول االجتماعــي واالقتصــادي فــي القــارة علــى 
مــدى الســنوات الخمســين المقبلــة. وتســتند خطــة عمــل 2063 
إلــى المبــادرات القارية الماضية والقائمة مــن أجل النمو والتنمية 

المستدامة ويسعى إلى التعجيل بها.77 

 77  لمزيد من المعلومات بشأن خطة عمل االتحاد األفريقي 2063، راجع/ي
https://au.int/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_

 version_ar.pdf
78 راجع/ي »خطة عمل 2063، اإلصدار الثاني، أغسطس/آب 2014، النسخة الشعبية، 

http://archive.au.int/assets/images/agenda2063.pdf أفريقيا التي نريدها«، على
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تتمحــور خطة عمــل 2063:« أفريقيــا التي نريدهــا«86 حول 
سبعة تطلعات

J  قــارة أفريقيــا مزدهرة قائمة علــى النمو الشــامل والتنمية
المستدامة

قارة أفريقيا متكاملة، متحدة سياسيً، وتستند إلى المثل . 1
العليا للوحدة األفريقية الشاملة ورؤية نهضة أفريقيا

والديمقراطيــة . 2 الرشــيد  الحكــم  يســودها  أفريقيــا  قــارة 
واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة القانون

قارة أفريقيا مسالمة وآمنة. 3

قارة أفريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخالقيات . 4
مشتركة

قــارة أفريقيــا التي تقــود فيها الشــعوب التنميــة ، بإطالق . 5
الطاقات الكامنة للمرأة والشباب

أفريقيا كالعب وشريك عالمي قوي وذي نفوذ . 6

الرابط بين خطة 2030 وخطة 2063

والتخطيــط  الماليــة  وزراء  اختتــم   ،2016 أبريــل   / نيســان   5 فــي 
والتنميــة االقتصاديــة والتكامل األفريقيون اجتماعهم الســنوي 
التاسع وقاموا بالبحث في إدراج خطة عمل االتحاد األفريقي لعام 
2063 وخطة التنمية المســتدامة لعام 2030 معً. وفي إطار الدعوة 
إلــى اتباع نهج متكامل، شــدد الــوزراء على فرصة فريدة ألفريقيا 
لتحقيق تنمية شــاملة وتحويلية بإنصــاف. وأقر الوزراء أيضً بدور 
التكامــل اإلقليمــي من خالل الجماعــات االقتصادية اإلقليمية في 
تنفيــذ برنامجي التنمية على حد ســواء، مــع اإلقرار أيضً بأن أحد 
أكبــر التحديــات ســيكون تمويــل تنفيذ كال الخطتيــن فضاًل عن 

االفتقار إلى القدرات في مجال الموارد البشرية.

وتتضمــن خطــة عــام 2063 وخطة عام 2030 بشــكل عــام المجاالت 
اآلتية: التنمية االجتماعية )الناس( والتنمية االقتصادية الشــاملة 
والمؤسســات  والشــاملة  الســلمية  والمجتمعــات  )االزدهــار( 
البيئيــة  االســتدامة  قضايــا  مــن  وعــدد  )الســالم(  المســتجيبة 
)كوكــب األرض(.ولكــن، هنــاك أهــداف تنميــة مســتدامة التــي ال 
تغطيها خطة عمل 2063 إال بشكل هامشي. وتشمل هذه عدم 
المســاواة داخل الدول وفي ما بينها واإلدارة المستدامة للنظم 
اإليكولوجيــة األرضية والغابات والتصحر وتدهور األراضي والتنوع 

البيولوجي.

وهنــاك مجــاالت تركيز في خطة عمــل 2063 التي تأخذ أقل أهمية 
في خطة عام 2030 مثل تلك التي تتعلق بمحرك الوحدة األفريقية 
لالتحــاد األفريقــي والهوية الثقافيــة األفريقية والتراث المشــترك 
والقيم واألخالق؛ والنهضة األفريقية؛ والتركيز القوي على جدول 
أعمــال األمن، بما في ذلك الدفاع المشــترك والسياســة الخارجية 

واألمنية للقارة.79

وبنــاًء علــى ذلــك، وبغيــة الوفــاء بالتزاماتهــا في خطة عــام 2030، 
ســتحتاج الدول األفريقية التي شــرعت بالفعــل في تنفيذ خطة 
لتشــمل  الوطنيــة  اإلنمائيــة  خططهــا  تنقيــح  إلــى   2063 عمــل 

احتياجات إضافية من خطة عام 2030. 80

 

79 راجع/ي أليساندرا كازازا، »أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل االتحاد األفريقي 
2063: تحليل مقارن«، 23 أكتوبر/تشرين األول 2015.

http://www.uneca.org/sites/default/files/ 80 لمزيد من المعلومات، انظر/ي
uploaded-documents/SDG/africa_regional_report_on_the_sustainable_

development_goals_summary_english_rev.pdf
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القسم 4:

 مجاالت 
التركيز الخاصة 
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الفصل 7

 الفقر

ما هو الفقر؟

في حين كثيــرًا ما يتم التعبيــر عن الفقر من 
الناحيــة الماليــة أو بعــدم وجود األصــول، فإن 
الفقر أكثــر تعقيدًا. الفقر هــو ظاهرة متولدة 
مــن مجمــل األداء االقتصــادي والمجتمعي، وال 
تختص أو تتعلق بفئة دون غيرها من السكان 
من ناحية العرق أو األصل أو الدين أو الجنس أو 
العمر أو غيرها، ولكن تصبح فئة الفقراء الفئة 
التــي تتحمــل اكثــر مــن غيرها تبعات فشــل 
أو قصــور السياســات التــي يضعهــا األغنياء 
واألقوياء في أول المطاف، ويدفع ثمنها الفقراء 

والضعفاء في أول المطاف ونهايته. 

 يرتبــط الفقــر بشــكل وثيــق بانعدام المســاواة. ويتجلــى أكثر 
عندمــا يواجــه الناس التمييز في حياتهــم اليومية وال يحصلون 
والطعــام  العمــل  علــى  الحصــول  فــي  فــرص متســاوية  علــى 
والميــاه والتعليــم واإلســكان بأســعار معقولــة ومــا إلــى ذلــك. 
وســكان  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  والفتيــات  النســاء  وتميــل 
أشــد  تكــون  أن  إلــى  المعزولــة  أو  النائيــة  والمناطــق  األريــاف 
النــاس فقــرًا. وكثيــرًا مــا يكــون كبــار الســن أيضً فــي حالة فقر 
مدقــع فــي المجتمعــات الفقيــرة. وينتشــر الفقــر بســرعة بيــن 
الالجئيــن والنازحيــن داخليــً، كمــا تشــهده الــدول العربية. كما 
ان األشــخاص الذيــن يتعرضــون للتمييــز علــى أســاس أصلهــم 
العرقــي أو دينهــم غالبــً ما يكونــون فقراء بســبب االفتقار إلى 

فــرص العمل والحصول على تعليم جيد.

وفــي حيــاة الفقراء اليومية، يصبح الفقر شــبكة مــن المعوقات، 
يؤدي كل منها إلى تفاقم المعوقات األخرى. والنتيجة هي توالد 
جيــل بعــد جيل مــن الناس الذيــن يفتقرون إلى فــرص الحصول 
والمرافــق  الالئــق  والســكن  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  علــى 
الصحية الســليمة والتغذية الجيدة. وهم األكثر تعرضً للكوارث 
والنزاعــات المســلحة ونظم االضطهــاد السياســي واالقتصادي، 

وهم اكثر العاجزين عن تحسين ظروفهم.

رغــم ذلــك، عندما جــرى االتفاق علــى أهداف التنمية المســتدامة 
فــي ســبتمبر/أيلول 2015، جرى اعتماد تعبيــر مالي للفقر بصفته 
المؤشر االول لقياس التقدم، وفق خط الفقر الدولي الذي حدده 
البنــك الدولي بمبلغ 1.25 دوالر في اليوم.81 وتم تحديث هذا الحد 

ابتداًء من أكتوبر/تشرين األول 2015 إلى 1.90 $ في اليوم.82

J  يصــف المقرر الخــاص المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنســان
الفقــر المدقــع بأنــه نقــص فــي الدخل ونقــص في النفــاذ إلى 

الخدمات األساسية واالستبعاد االجتماعي.83

J  وأن الفقر إنكار حق الشخص في طائفة من القدرات األساسية
- مثــل قــدرة المرء على أن يأكل بقدر واٍف، وعلى أن يحيا في 
صحــة جيــدة، وعلى أن يشــترك في عمليات صنــع القرار، وفي 

الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمع.84 

J  ،خــالل مؤتمــر القمة العالمي للتنميــة االجتماعية )كوبنهاغن
1995(، أكد زعماء العالم على أن للفقر أبعادًا متعددة، بما في 
ذلــك »االفتقــار إلــى الدخل والمــوارد اإلنتاجيــة الكافية لضمان 
وســائل العيــش المســتدامة والجــوع وســوء التغذية وســوء 
الصحة؛ والوصول المحدود إلى التعليم أو الخدمات األساسية 
األخــرى أو االفتقــار إليهمــا؛ وازديــاد معــدل االعتــالل ومعــدل 
الوفيات الناجمة عن األمراض؛ والتشــرد والســكن غير المالئم 
والبيئــات غيــر المأمونة والتمييز واإلقصــاء االجتماعيين«؛ وأن 
الفقــر يتميــز »بعــدم المشــاركة فــي صنع القــرار وفــي الحياة 

المدنية واالجتماعية والثقافية«.85

81  ريتشارد بلوهم »هل يمكننا إنهاء الفقر بحلول عام 2030؟ يمكننا تحقيق تقدم 
حقيقي: هدف التنمية المستدامة 1 »، جامعة األمم المتحدة، سبتمبر/أيلول 2015، 

http://www.merit.unu.edu/sustainable-development-series-goal- متوفر على
1-end-poverty/

 http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq  82
83 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ وحقوق اإلنسان، على
SRExtremePovertyIndex.aspx

http://www.ohchr. 84  المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان، على
org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx

 http://www.un.org/esa/socdev/wssd/text-version/agreements/poach2.htm 85



    63 

نهج حقوق اإلنسان للقضاء على الفقر

يؤكد المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان على 
أنــه يجــب أن ال يتــم التعامل مــع القضاء على الفقر كمســألة من 
مســائل عمل الخير، حيث يشــكل الفقر مســألة مســتعجلة في 
ولويات حقوق اإلنسان، وأن استمراره في دول قادرة على القضاء 

عليه يفاقم انتهاك حقوق اإلنسان األساسية بشكل واضح.86

ُيعتبــر الهــدف 1 مــن خطة التنميــة المســتدامة )أي القضاء على 
الفقــر بجميــع أشــكاله في كل مــكان( أمر جدير بالثنــاء ويعتبره 
كثيرون تحسنً كبيرًا بالمقارنة مع الهدف 1 من األهداف اإلنمائية 
لأللفية، الذي اســتهدف القضاء على الفقر المدقع والجوع فقط. 
وتؤكــد الغايــة 1 من الهدف األول على ضــرورة القضاء على الفقر 
المدقــع للنــاس أجمعيــن أينما كانوا بحلــول عــام 2030، والغاية 2 
تؤكد على ضرورة تخفيض نســبة الرجال والنســاء واألطفال من 

جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده. 

ال يزال مايين المايين من الناس يعيشون في 
فقر مدقع وال ينبغي أن ينتظروا حتى عام 2030 

للقضاء على التهميش والتضور جوعًا.

وفــي حيــن أن المبــادئ التوجيهيــة التــي وضعتهــا المفوضيــة 
الســامية لحقوق اإلنســان الســتراتيجيات الحد مــن الفقر تقر بأن 
بعض حقوق اإلنسان يمكن أن تتحقق تدريجيً - بسبب االفتقار 
إلــى المــوارد، على ســبيل المثــال - إال أنه على الدول مســؤولية 
تنفيــذ عــدد من الواجبات األساســية الملزمة التــي تتطلب اتخاذ 
إجراءات فورية. ويشــمل ذلك تخصيــص الموارد واتخاذ الخطوات 
واعتمــاد الخطط وضمان عدم تعرض جميع األفراد المشــمولين 
بواليتهــا للتضور جوعً. ولذلك، وفــي هذا المنحى، فحتى إذا لم 
يكــن ممكنــً تحقيق التمتــع الكامل بالحق في الغــذاء - بجميع 
أبعــاده - إال بصــورة تدريجيــة على امتداد فترة زمنيــة، فإنه يجب 

في الحال القضاء على التعرض للجوع.87

ويفشــل الهــدف 1 أيضً في تذكيــر الــدول بالتزاماتها في مجال 
حقــوق اإلنســان، وأساســً فــي أن معالجة الفقــر ال يجب أن تكون 
طموحــً بــل واجــب. وقد اتخــذت الــدول التزامات قانونيــة ملزمة 
مختلفــة، مــن خــالل التصديق على عــدد من االتفاقيــات الدولية 

86  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ وحقوق اإلنسان، على

SRExtremePovertyIndex.aspx

87  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، »المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لنهج 
http://www. يرتكز على حقوق اإلنسان يتبع في استراتيجيات الحد من الفقر«، على

ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf

الخــاص  الدولــي  العهــد  منهــا  العالقــة  ذات  اإلنســان  لحقــوق 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة القضــاء 
علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة واتفاقية األمــم المتحدة 
لحقــوق الطفــل، التي لهــا صلة باالقتصــاد، واألبعــاد االجتماعية 
فــال  بالفقــر.  العالقــة  ذات  والبيئيــة  والثقافيــة  والسياســية 
ينــص الهــدف 1، مثــاًل، علــى أنــه ينبغي ضمــان الحقــوق المدنية 
والسياسية، في حين أنها تشكل عنصرًا أساسيً الستراتيجيات 
الحــد مــن الفقــر ألن التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافية يعتمد عليها.88

نهج خطة عام 2030 إزاء الفقر والجوع

»مثل العبوديــة والتمييز العنصري، فإن الفقر 
ليــس طبيعيًا. هــو من صنع اإلنســان ويمكن 
التغلب والقضاء عليه من خال أفعال البشــر«. 

نيلسون مانديا 2005 )ترجمة غيررسمية(

يتبــع الهــدف 1 مــن خطــة عــام 2030 مباشــرة غايــة الهــدف 1 مــن 
األهــداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في القضاء على الفقر المدقع 
والجــوع، إال أن هــدف خطــة 2030 يرتكــز علــى القضــاء علــى الفقــر 
فــي العالــم بجميع أشــكاله. ويدعو »تحويل عالمنــا« هذا الهدف 
بأنــه »أكبــر تحــد يواجــه العالــم، وهو شــرط ال غنى عنــه لتحقيق 
التنميــة المســتدامة » )الفقــرة األولى مــن ديباجة إعــالن التنمية 
وأبعــاده  أشــكاله  بجميــع  الفقــر  إنهــاء  ويظهــر  المســتدامة(. 

والقضاء عليه في أقسام كثيرة من الخطة.

تتعهــد غايــات النتائــج الخمــس فــي إطــار الهــدف 1 مــن أهــداف 
التنمية المســتدامة بالقضاء على الفقر المدقع؛ وتخفيض عدد 
األشــخاص الذيــن يعيشــون في فقر علــى األقل بمقــدار النصف؛ 
وتنفيــذ تدابير ونظم الحماية االجتماعية؛ وضمان المســاواة في 
الحقوق للجميع في الموارد االقتصادية والحصول على الخدمات 
األساسية واألراضي؛ وبناء قدرة الفقراء والضعفاء على الصمود. 
وتقتــرح الغايتــان المتعلقتــان باآلليــات أنــه ينبغــي تحقيــق ذلك 
بتعبئــة مــوارد كبيــرة للبلــدان الناميــة حتى تتمكن مــن تنفيذ 
برامــج الحــد مــن الفقــر؛ وخلــق أطــر سياســية مراعيــة للفقــراء 

ومراعية للفوارق بين الجنسين. 

88 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، »المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لنهج 
http://www. يرتكز على حقوق اإلنسان يتبع في استراتيجيات الحد من الفقر«، على

ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf
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األبعاد المتضمنة في مفهوم الفقر كما يستخلص من الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة
االبعاد التي تعبر عنها المقاصد

1الهدف 

القضاء على 
الفقر

1
عالمدقالفقر 

2
الحرمان 
المتعدد

3
الحماية 
االجتماعية

4
الوصول 
الى الموارد

5
القدرة على 

الصمود

للجميع مع ضمان حد 
ادنى

حقوق متساوية

الكوارث االقتصاديّة 
يّةواالجتماعيّة والبيئ

القضاء عليه في كل 
مكان 

بة تخفيض النس

الخدمات العامة للجميع

المصدر: مواد تدريبية من إعداد اإلسكوا. 

الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

1-1  القضــاء علــى الفقــر المدقــع للنــاس أجمعيــن أينمــا كانــوا 
بحلــول عــام 2030، وهــو ُيقــاس حاليــً بعدد األشــخاص الذين 

يعيشون بأقل من 1.25 دوالر في اليوم

1-2  تخفيض نســبة الرجال والنســاء واألطفال من جميع األعمار 
الذين يعانــون الفقر بجميع أبعاده وفقً للتعاريف الوطنية 

بمقدار النصف على األقل بحلول عام 2030

1-3  اســتحداث نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة مالئمــة علــى 
الصعيــد الوطنــي للجميع ووضع حدود دنيــا لها، وتحقيق 

تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030

الفقــراء  ســيما  وال  والنســاء،  الرجــال  جميــع  تمّتــع  1-4  ضمــان 
الحصــول علــى  فــي  الحقــوق  بنفــس  والضعفــاء منهــم، 
الخدمــات  علــى  حصولهــم  وكذلــك  االقتصاديــة،  المــوارد 
فيهــا  والتصــّرف  األراضــي  امتــالك  حــق  وعلــى  األساســية، 
وغيــره مــن الحقــوق المتعّلقــة بأشــكال الملكيــة األخــرى، 
الطبيعيــة،  المــوارد  علــى  وبالحصــول  وبالميــراث، 
والتكنولوجيــا الجديــدة المالئمــة، والخدمــات الماليــة، بمــا 
2030 عــام  بحلــول  الصغــر،  المتناهــي  التمويــل  ذلــك   فــي 

1-5  بنــاء قــدرة الفقراء والفئــات الضعيفة علــى الصمود والحد 
من تعرضها وتأّثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والكــوارث  الهــزات  مــن  وغيرهــا 

والبيئية بحلول عام 2030

1-أ  كفالة حشــد موارد كبيرة من مصــادر متنوعة، بما في ذلك 
عــن طريق التعــاون اإلنمائي المعّزز، من أجــل تزويد البلدان 
النامية، وال سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل 
التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياســات 

الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده

1-ب  وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني 
واإلقليمــي والدولــي، اســتنادًا إلــى اســتراتيجيات إنمائيــة 
مراعيــة لمصالــح الفقــراء ومراعيــة للمنظــور الجنســاني، 
من أجل تســريع وتيرة االســتثمار في اإلجراءات الرامية إلى 

القضاء على الفقر
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الفقــر فــي أهــداف التنميــة المســتدامة األخرى - 
الروابط المشتركة

يظهــر القضاء علــى الفقر وضمان حصول الفقراء على الخدمات 
فــي عدد من الغايــات واألهداف األخرى. وفــي حين تهدف الخطة 
إلى القضاء على الفقر، فهي ال تربط بشــكل واضح بين انعدام 
الخدمــات  علــى  الحصــول  فــرص  وانعــدام  والتمييــز  المســاواة 

واالفتقار إلى العمالة من ناحية والفقر من ناحية أخرى.

تتناول خطة التنمية المستدامة الفقر كنتيجة، 
ولكنهــا ال تعالج األســباب الجذرية المؤدية إلى 
الفقــر بالقــدر الكافي، علــى الرغم مــن وجود 

عناصر تشير إلى ذلك في األجندة واألهداف. 

أحد الشواغل المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 هو 
أنها تتجاهل األســباب الجذرية للفقر وبالتالي ال تعالج اإلصالحات 
الهيكلية الالزمة. فالهدف 1 ال يذكر، على ســبيل المثال، معالجة 
التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة من البلــدان النامية أو ســداد 
الديون بفائدة والديون المتراكمة خالل واليات الحكام السابقين 
غير الشرعيين لهم وغير الشرعيين وغير الخاضعين للمساءلة، 

والتي لها تأثير هائل على القضاء على الفقر.89

وتظهر الدراســات أن الحد من انعدام المســاواة يشــكل أمرًا 
ضروريــًا لمحاربــة الفقــر وأن النمــو االقتصــادي دون معالجــة 
انعدام المســاواة ال يحد من الفقر. إال أنه ال يعد انعدام المســاواة 
موضوعً محوريا للهدف 1. لذلك فإن النهج التحويلي يتطلب، 
في الممارســة، أن يكون هناك ربط محكم بين الهدف االول 
المتعلق بالفقر والهدف العاشــر المتعلق بالمساواة وعدم 
الفصــل بينهما، وكذلك الربــط بينهما وبين الهدف رقم 8 

المتعلق بالنمو االقتصادي والتشغيل. 

وتتطلب الغاية 1.4 تمتع الفقراء والضعفاء بحقوق متساوية في 
المــوارد االقتصادية ولكنها ال تحدد كيف يمكن تحقيق ذلك. وال 
تركــز الغايتــان األولى والثانية إال على دخل أشــد الناس فقرًا بدالً 
مــن الفجوة بينهم وأكبر األغنياء. كما تتطلب الغاية 1.ب إنشــاء 
أطر سياسات سليمة استنادًا إلى استراتيجيات التنمية المراعية 
للفقــراء والمراعيــة للفــوارق بيــن الجنســين ولكنهــا ال تحدد ما 
يمكــن أن تكــون هــذه السياســات - والتي قد يكــون من بينها 

89  لمزيد من المعلومات حول الموضوع، انظر/ي مثاًل توماس بوج وميتو سينغوبتا، 
 »تقييم أهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق اإلنسان«، على

https://campuspress.yale.edu/thomaspogge/files/2015/10/SDG-HR_Rev- 
 Jan-25-uugh97.pdf

سد الثغرات الضريبية التي تستنزف البلدان الفقيرة من األموال 
التي تحتاج إليها للخدمات الحيوية. 

ال يمكــن تحقيق القضاء على الفقــر دون إحراز 
تقــدم في األهــداف األخرى، والعكــس صحيح، 
لذلــك فــإن الهــدف 1 مرتبــط بجميــع أهــداف 

التنمية المستدامة األخرى ويعتمد عليها. 

علــى ســبيل المثــال، يرتبــط الفقــر بعــدم المســاواة - حيث، من 
المرجــح مثــاًل أن يكــون عمــر الفقــراء أقصــر بكثيــر مــن األثريــاء؛ 
والحــد من انعدام المســاواة )الهدف 10( هو أضمن وســيلة إلخراج 
النــاس من الفقــر. كما أن القضاء على الفقــر يرتبط ارتباطً وثيقً 
باألمــن الغذائــي والقضاء على الجوع )الهــدف 2(، حيث إن العديد 
مــن النــاس فقراء جدًا بحيث ال يســتطيعون توفيــر ما يكفي من 
الطعام المغذي ألنفسهم وألسرهم. وبالمثل، فال يحصل الفقراء 
فــي أغلب األحيــان على الخدمات األساســية مثــل الرعاية الصحية 

والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي )األهداف 3 و 4 و5(.

ويعتمــد تحقيــق الهــدف 1 أيضً على سياســات االقتصــاد العامة 
التــي تحفــز العمالــة الكاملــة والمنتجــة والعمــل الالئق فــي إطار 
الهــدف 8 وتنشــيط الشــراكة العالميــة )الهــدف 17(. ومــن شــأن 
إحــراز تقدم بشــأن تغير المناخ )الهــدف 13( أن يفيد الفقراء على 

وجه الخصوص، ألنهم يتأثرون به بشكل كبير.

وأخيــرًا، فــإن تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين )الهــدف 5( هــو 
مفتــاح للقضــاء على الفقر. فتشــكل النســاء والفتيــات ما يقدر 
بـ60 في المئة من فقراء العالم وحوالى ثلثي األميين في العالم؛ 
ويملــك أقــل مــن 20 في المئــة من النســاء أراضي.90 فالمــرأة التي 
تتمتــع بحقــوق متســاوية أفضــل تعليمــً وأكثــر صحــة وتحظى 
بإمكانيــة أكبر للحصول على الوظائف وقدرة زائدة على كســب 
المعيشــة ومشــاركة أكبر فــي اتخاذ القرارات في أســرتها. وهذا 

يحسن بدوره آفاق األطفال، ما يساعد على كسر حلقة الفقر.

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-  90
  of-women-2012/facts-and-figures



I  66  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

المخاوف المتعلقة بنهج خطة عام 2030

االشكاليات الرئيسية في الهدف 1، رغم التوجه 
اإليجابــي العــام، هو أنه مــا زال الفقر بحســب 
الهــدف يقاس ماديا، كمــا ان الهدف يعود إلى 
التعاريــف الوطنيــة التي قد ال تكــون متائمة 
مع منهاج حقوق اإلنســان بما في ذلك التنمية 
المســتدامة. كمــا أن الهدف هــو القضاء على 
الفقر المدقع بحلول 2030 ، والتخوف هنا أن هذا 
ال يعطــي القضاء علــى الفقر المدقــع األولوية 
الحاسمة التي يستوجبها. والمفارقة أنه يؤكد 
الهدف علــى ضرورة القضاء على الفقر المدقع 
تدريجيــًا حتــى عــام 2030، بينمــا يهــدف فقط 
 إلــى تخفيض  نســبة الفقــر عامــًة للجميع إلى 

النصف بحلول 2030. 

مــع  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  األول  الهــدف   ترابــط 
األهداف األخرى

1

القضاء 
رعلى الفق

2

األمن 
الغذائي 3

الصّحة

4

التعليم

6

المياه 
والصرف 

الصحي

7

الطاقة
8

التنمية 
االقتصادية

10

المساواة

11

مدن 
تضمينية 
ومستدامة

16

مجتمعات 
مسالمة 

ومؤسسات 
فعّالة

17

التنفيذ 
والشراكة

المصدر: مواد تدريبية من إعداد اإلسكوا. 

بنــاًء علــى مــا ســبق يتضــح أنــه مــن بيــن االنتقــادات الرئيســية 
للهــدف 1 هــي الطريقــة التــي يتــم بهــا قيــاس الفقر، حيــث إنه 
كمــا تقــر خطــة عــام 2030، فــإن للفقــر أبعــادًا عديــدة، والهــدف 
1 ومؤشــراته تذكــر الكثيــر منهــا. غيــر أن المقيــاس األبــرز للفقر 
الــذي يقدمــه الهــدف 1 هــو القضــاء علــى الفقــر المدقــع القائــم 
علــى أســاس الدخــل بأقــل مــن 1.25 دوالر فــي اليــوم، وهــو لــم 
يحــدد بوضــوح المقياس المعتمد للفقــر المتعدد األبعاد الوارد 
فــي المقصــد الثانــي. ويفشــل هــذا المقياس المالــي في إدراج 
العديــد مــن أبعــاد الفقــر وأســبابه أو آثــاره، مثــل فقــر القــدرات 
والفقر النســبي وعمالة األطفال ونقص التغذية المزمن واألمية 
والتعــرض للعنــف ونقــص فــرص الحصــول علــى ميــاه الشــرب 

المأمونة والمأوى والصرف الصحي واألدوية األساســية.

بصــورة  بالحفــاظ  المثــال  علــى ســبيل   1.3 الغايــة  تلــزم  ال  كمــا 
مشــتركة على حد أدنى عالمي مــن الحماية االجتماعية، ولكنها 
تدعو بدالً من ذلك إلى استحداث »نظم وتدابير حماية اجتماعية 
مالئمــة علــى الصعيــد الوطني للجميــع ووضع حــدود دنيا لها«. 
وقــد يكــون هــذا اعترافــً بما هو ممكــن عمليً على أســاس كل 
بلد على حدة. ولكن كان ينبغي أن تقر هذه الغاية بدالً من ذلك 
بمســؤوليات البلــدان والمؤسســات المالية في مــا يتعلق بهذه 
األهــداف وأن تحــدد مــا يجــب عليها القيــام به للحد مــن العوائق 
وزيــادة الدعــم، بحيــث يتم تحقيــق الغايــات الطموحــة حتى في 

أفقر البلدان. 

وتغفل أهداف التنمية المســتدامة أيضً التزامات الدول بموجب 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان المتمثلة بوضع حد أدنى للحماية 
االجتماعية. وكما أشار المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، يجب 
الجمــع بيــن المناقشــات بشــأن الحد األدنــى للحمايــة االجتماعية 
والدخــل األساســي. ويشــدد المقــرر علــى أنــه يجــب علــى األقــل 
ضمــان حصول جميــع المحتاجين إلى الرعاية الصحية األساســية 
وضمــان الدخل األساســي، اللذين يكفالن معــً إمكانية الوصول 
الفعــال إلــى الســلع والخدمــات المعتبــرة ضرورية علــى الصعيد 
الوطنــي.91 ويــرى المقــرر أيضــً أن اعتماد الحــدود الدنيــا للحماية 
االجتماعيــة علــى الصعيد الوطني هو وســيلة إلعمــال الحق في 
الحماية االجتماعية، وهو حق أساســي من حقوق اإلنســان. وهذا 
هو إلى حد بعيد أكثر نهج واعد مســتوحى من حقوق اإلنســان 
إزاء القضــاء العالمــي علــى الفقــر المدقــع. وتوفــر الحــدود الدنيا 
للحمايــة االجتماعيــة أهمية عملية للحق فــي الضمان االجتماعي 

ومستوى معيشي الئق.92 

A/ ،2017 91  تقرير المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق اإلنسان، 22 مارس/آذار
.26/35/HRC

92  »الفقر المدقع وحقوق اإلنسان«، A/297/69، 11 أغسطس/آب 2014، الفقرتان 2 و3 على  
    http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/AnnualReports.aspx
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وتواجــه الغايــة 1.2 مشــكلة مماثلــة، إذ تتطلــب خفــض نســبة 
األشــخاص الذين يعيشــون في فقر إلى النصــف، وفقً للتعاريف 
الوطنيــة. وقــد جرى انتقاد هذه الغايــة ايضً إذ أنها تحدد وجوب 
خفــض الفقــر إلــى النصــف وال يتضمــن توجهــً واضحــً لتعريــف 
الفقر وقياســه، األمر الذي يفســح المجال للتملص من االلتزامات، 
ما يتناقض ويقوض الهدف الشامل الذي يلزم الحكومات بإنهاء 

الفقر، وليس مجرد الحد منه أو االنتقاص منه.

ومــن المشــاكل أيضــً أنــه مــن أجــل الوصــول إلــى أفقــر النــاس 
وأكثرهم تهميشــً، يجــب تحديد بيانات مفصلة بشــكل أفضل 
بكثيــر. فتميــز الغايــة 1.2 علــى ســبيل المثــال، األطفال والنســاء 
والرجــال، ولكــن هناك حاجــة أيضً إلــى تحديد الفئــات الضعيفة 
األخــرى مثــل المصابين بفيــروس نقص المناعة البشــرية / اإليدز 
العنصــري  التمييــز  يعانــون  الذيــن  أو  والمعوقيــن  والمســنين 
أو الدينــي، التــي حددهــا المقــرر الخــاص المعني بالفقــر المدقع 
وحقــوق اإلنســان.93 وينبغــي أيضــً إدراج خصائــص مثــل الموقع 
الجغرافــي والعــرق والدين والعمر والمهنــة. وفي بعض الحاالت، 
ال تتوافــر بيانــات مصنفــة كهذه بمــا فيه الكفاية. فعلى ســبيل 
المثــال، غالبــً مــا ال تلحــظ الفــوارق بيــن الجنســين فــي دراســات 
الفقــر. كما أن الدراســات المســحية القائمة على األســر ال تشــمل 
بطبيعتهــا مجموعــات مثــل النازحيــن والالجئين الذيــن غالبً ما 

يكونون أفقر الناس وأكثرهم تهميشً.

وهنــاك هاجــس عــام آخــر إزاء النهــج الــذي تتبعه الخطــة في ما 
يتعلــق بالفقــر وهو أنــه ال يربط بين الضعف والفقر. فاألشــخاص 
الذين يعيشــون في أوضاع ضعيفة يميلون إلى أن يكونوا أفقر 
الفقــراء. فعلى ســبيل المثــال، غالبً ما ال يتمكن األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة فــي حالة الفقــر من الحصول على خدمات الدعم بســبب 
ارتفــاع كلفتها. وهــذا يعيق بالتالي قدرتهــم على التخلص من 
الفقــر.94 وتشــير المعلومــات إلــى أن 80 فــي المئة من األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة يعيشــون فــي بلــدان منخفضــة الدخــل.95 غيــر أن 
الخطة ال تتضمن غايًة محددة تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة في 
حالة الفقر، واألهم من ذلك أن الخطة ال تقتضي أن تشمل جميع 
برامج مكافحة الفقر حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظوراتهم.

93  المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/ وحقوق اإلنسان، على

SRExtremePovertyIndex.aspx

 ،58/34/، A/HRC« 94  »تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
http://www.un.org/ga/search/view_doc. 20 ديسمبر/كانون األول 2016، على

asp?symbol=A/HRC/34/58
95  ضوء العالم، »خطة التنمية المستدامة لعام 2030: الضوء على اإلعاقة«، على 

https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/
 briefing_light_for_the_world_sgds_and_disability_2017.pdf
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الفصل 8 

المساواة واإلدماج

خطة عام 2030 والمساواة

تشــكل المســاواة داخل البلدان وفــي ما بينها والمســاواة بين 
الجنســين التي بالكاد جرى ذكرها في األهداف اإلنمائية لأللفية، 
أهدافً قائمة بذاتها في خطة عام 2030، وهي تنعكس في كثير 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى. فيقــر »تحويــل عالمنا« 
بمكافحــة أوجــه انعدام المســاواة مــن »فوارق هائلــة في الفرص 
والثروة والسلطة )خطة التنمية المستدامة، الفقرة 131(. وتتناول 
الخطــة أوجــه انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفي مــا بينها - 
باعتبارهــا أحــد التحديــات األساســية بوجــه التنمية المســتدامة. 
وتنادي الخطة إلى تصور عالم »يسود كافة أرجائه احترام حقوق 
اإلنســان وكرامة اإلنســان وســيادة القانــون والعدالة والمســاواة 
وعــدم التمييــز؛ عالــم يحتــرم األعــراق واالنتمــاء اإلثنــي والتنــوع 
الثقافي؛ عالم يتيح تكافؤ الفرص ويتيح تحقيق كامل اإلمكانات 
البشرية ويساهم في تحقيق االزدهار العميم«، وعالم« يتاح فيه 
لكل النســاء والفتيات التمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسين، 
وتــزاح عنــه جميــع العوائــق القانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
التــي تحول دون تمكينهن«. )خطة التنمية المســتدامة، الفقرة 
8( وتقــر الخطــة بــأن تحقيق المســاواة بيــن الجنســين وتمكين 
النســاء والفتيات سيســهم بصورة حاســمة في إحراز تقدم في 

جميع األهداف والغايات.

وتستند الخطة إلى فرضية إقامة أسس اقتصادية متينة لصالح 
بلداننــا جميعــً. فمــن شــروط االزدهــار اطــراد النمــو االقتصــادي 
واســتدامته ومشــاركة الجميع فيه. ولن يتحقق ذلك إال بتعميم 
االنتفــاع بالثــروة والتصدي لمشــكلة التفاوت فــي الدخل. )خطة 
التنميــة المســتدامة، الفقــرة 27( ولذلك، ويقــوم المقصد العام 
للهــدف 10 علــى الحد من انعدام المســاواة داخــل البلدان وفيما 
بينها. وتتعهد غاياته العشرة - وهي سبع غايات »نتائج« وثالث 
غايــات »آليات« - بتخفيض التفاوت في الدخل ألدنى 40 في المئة 
من سكان العالم، وتمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
والسياســي للجميــع وإنهــاء التمييــز واعتمــاد سياســات تراعي 

المساواة وتحسين تنظيم األسواق وتيسير الهجرة اآلمنة.

وتظهر المســاواة بين الجنســين بصورة متكــررة في خطة عام 
2030. ويتعلق الهدف5 بشــكل خاص بالمســاواة بين الجنســين، 
وتشــمل أهدافــً أخــرى كثيــرة غايــات ترمــي تحديدًا إلــى تحقيق 
المساواة بين الجنسين )راجع/ي المزيد ادناه تحت قسم الروابط 
المشــتركة(. فيســعى الهــدف 5 إلــى »تحقيــق المســاواة بيــن 
الجنســين وتمكين كل النســاء والفتيات«. ويتــم ذلك من خالل 
غايات«النتائــج« المتعلقــة بإنهــاء جميع أشــكال التمييز والعنف 
واالعتــراف بالعمل غيــر المدفوع األجر وتقييمه وضمان مشــاركة 
المــرأة في القيادة وضمــان الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابية. 
أمــا غايــات »اآلليــات« فتركــز علــى إصــالح السياســات االقتصاديــة 
وتعزيز اســتخدام التكنولوجيات التمكينية واعتماد السياسات 

والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 

ما هي المساواة وما هي أسباب انعدام المساواة؟

كما تقر خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإن انعدام المساواة 
هو أكثر بكثير من الفوارق في الدخل والثروة. على الرغم من أن 
التفــاوت االقتصــادي مهم جدًا، إذ يؤدي إلــى اختالفات هائلة في 
فرص الحياة - حيث يكون لدى األشخاص األشد فقرًا متوسط   عمر 
متوقع أقصر بكثير من األشخاص األكثر ثراًء، مثاًل - فإن النعدام 
المساواة داخل البلدان وفي ما بينها أبعاد اجتماعية وسياسية 
أيضً. حيث يشمل ذلك الوصول إلى الصحة والتعليم والتمثيل 
السياسي والسلطة. ويستند مدى وصول الفرد إلى هذه األمور 
علــى عوامــل كثيــرة، مثل الجنس أو الســن أو إإلعاقــة أو الميول 
الجنســية أو العــرق أو الفئة أو االنتمــاء اإلثني أو الدين. وكثيرًا ما 
تكون أبعاد انعدام المســاواة مترابطة ومركبة - فعلى ســبيل 
المثال، غالبً ما يعكس انعدام المساواة في التحصيل العلمي 
الفــوارق بيــن الجنســين، حيث يرجــح أن يكمل الفتيــان التعليم 
الثانــوي أكثــر من الفتيات في أجزاء كثيــرة من العالم. وكثيرًا ما 
يتمكن األطفال الذكور والشبان والرجال في المناطق الريفية أو 
المهاجــرون، على ســبيل المثــال، من الحصول علــى التعليم أو 

العمل بشكل أكبر بكثير من الفتيات والشابات والنساء.
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ويشــكل انعــدام المســاواة بين المــرأة والرجل أحــد أقدم وأكثر 
أوجــه التفــاوت انتشــارًا فــي جميع أنحــاء العالم. ويرتبــط انعدام 
المســاواة بين الجنســين وانعدام المســاواة االقتصادية ارتباطً 
وثيقــً للغايــة، إذ تبين الدراســات أنه في البلدان غيــر المتكافئة 
اقتصاديً، تقل احتماالت إتمام النســاء للتعليم الثانوي أو شغل 
المناصــب السياســية أو كســب العيــش مثل الرجــل.96 وعادًة ما 
تعمل النســاء في العمل غير المدفــوع األجر والرعاية ويتعرضن 
للعنف الجنســي واالتجار بالبشــر ويواجهن قيودًا شخصية أكثر 
بكثير من الرجال.97 وينطبق الكثير من هذه العوامل والشروط 

على الفتيات على قدم المساواة مع النساء. 

وعلى الرغم من أن فجوة انعدام المساواة بين البلدان قد ضاقت 
إلــى حــد مــا، إال أنه ال تزال الثــروة تتركز بأغلبية ســاحقة في أيدي 
نخبــة ثريــة يعيش معظمها في الشــمال العالمــي. ومنذ وقوع 
األزمــة الماليــة فــي عــام 2008، تضاعــف عــدد المليارديــرات ليصل 
إلــى 1.810، الذين يملكون معً مجموع 6.5 تريليونات دوالر.98 ويقع 
حوالــى نصــف الثــروة العالمية فــي أيدي أغنــى واحد فــي المئة؛ 
ويكســب أغنى 20 في المئة في العالم ما يقارب خمســين ضعفً 
أكثر من أفقر 20 في المئة في العالم.99 ووفقً لمنظمة أوكسفام، 
فإن تركيز الثروة والسلطة في أيدي األغنياء ليس مجرد ظاهرة 
في الشمال العالمي - ففي عام 2014 كان هناك 16 مليارديرًا في 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، بينمــا كان هنــاك 358 مليــون 
شــخص يعيشــون في فقر مدقع.100 ويؤثر انعدام المســاواة هذا 
بشــكل مباشــر علــى فــرص حيــاة األطفــال المولوديــن في أســر 
فقيرة. وتقدر اليونيسف أنه ما لم يعالج العالم انعدام المساواة 
بحلــول عــام 2030 ســيعيش نحو 167 مليون طفــل في فقر مدقع 
وســيموت مــا يقــدر بـــ69 مليــون طفــل دون ســن الخامســة مــن 

أسباب يمكن الوقاية منها في معظمها.101

 96  أوكسفام، »المساواة: جاء الوقت إلنهاء انعدام المساواة«، 2014، على 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/even-it-up-time-to-end-

extreme-inequality-333012
97  فريق التأمل المعني بآفاق التنمية العالمية التابع للمجتمع المدني، »أهداف 

لألغنياء. ال غنى عنها لخطة عالمية لما بعد عام 2015«، ورقة مناقشة، مارس/آذار 2015.
https://www.forbes.com/billionaires/ 98  فوربس، »المليارديرات في العالم«، على

99 مايكل دودرستادت وسيم كيلتيك، »األزمة والتقشف والتماسك - عدم استقرار 
أوروبا. وجهة نظر‹، 2014، فريدريش-إبيرت-ستيفتنغ، نقاًل عن فريق التأمل المعني 
بآفاق التنمية العالمية التابع للمجتمع المدني، »أهداف لألغنياء. ال غنى عنها لخطة 

عالمية لما بعد عام 2015«، ورقة مناقشة، مارس/آذار 2015.
http:// 100 أوكسفام، »المساواة: جاء الوقت إلنهاء انعدام المساواة«، 2014، على

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/even-it-up-time-to-end-extreme-
inequality-333012

https://www.unicef.org/ 101 اليونيسف، »وضع أطفال العالم«، 2016، على
publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf

وفــي حيــن أن الفجــوة بيــن البلدان الغنيــة والفقيــرة قد ضاقت 
إلــى حــد ما، فإن انعدام المســاواة فــي معظم البلــدان قد ازداد 
باطــراد. ففــي البلــدان النامية، يعيــش أكثر من ثالثة أرباع األســر 
فــي مجتمعــات يكــون توزيــع الدخــل فيهــا غيــر متكافــئ أكثــر 
اللواتــي  النســاء  التســعينيات؛ وأصبحــت  فــي  ممــا كان عليــه 
يعشــن في المناطق الريفية أكثر عرضة بثالث مرات للوفاة عند 
اإلنجاب مقارنًة باللواتي يعشــن في المدن والبلدات في الجنوب 

العالمي.102

لذلك، فمن الواضح أن انعدام المساواة ليس باألمر الالمفر منه؛ 
بل هو نتيجة لخيارات سياســية واقتصادية متعمدة. وفي حين 
أن اقتصــاد الســوق جلب الثــروة واالزدهار للماليين في الشــمال 
العالمــي وشــرق آســيا، يعتقــد كثيــرون أن مزيجً من سياســات 
الســوق الحــرة وتدخــالت حكومية أقــل - بما في ذلــك التنظيم 
والضرائــب - قــد ركــز الثــروة فــي أيــدي أقليــة صغيــرة وأدى إلى 
األزمــة الماليــة فــي عــام 2008. وباإلضافــة إلى ذلك، نجحــت النخبة 
الغنية في البلدان الغنية والفقيرة على حد ســواء في الضغط 
علــى صانعــي القرار بشــأن سياســات مثــل اإلعفــاءات الضريبية 
والتنــازالت المرتبطــة باألراضــي، مــا أدى إلــى زيــادة ثــروة األغنياء 
مقابــل حرمان الحكومات من األموال لتنفقها على خدمات مثل 

التعليم والصحة.103

نهج حقوق اإلنسان في المساواة

هنــاك حجــة أخالقيــة وقانونيــة قويــة للمســاواة. فينــص اإلعــالن 
العالمي لحقوق اإلنســان، الذي يشــكل أساسً للتنمية البشرية، 
أحــرارًا  النــاس  »يولــد جميــع  يلــي:  مــا  علــى  األولــى  مادتــه  فــي 
ومتساوين في الكرامة والحقوق«؛ في حين تنص المادة 2 على 
يات المذكورة  ع بجميــع الحقوق والحرِّ أنــه » لكل إنســان حقُّ التمتُّ
في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أيِّ نوع، وال سيما التمييز بسبب 
ا  ين، أو الرأي سياسًيّ العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّ
وغيــر سياســي، أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو 
المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر.« وتؤكد خطة التنمية المســتدامة على 

هذا االلتزام من خالل التعهد بـ«أال يتخلف احد عن الركب«.

وتــردد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 جوانــب كثيــرة من 
المســاواة علــى النحــو المجســد فــي القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان القائــم. ويتضمن العهــدان الدوليان الخاصــان بالحقوق 

http://www.un.org/ 102  أهداف التنمية المستدامة، »أهمية المساواة«، على
sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/ENGLISH_Why_it_

Matters_Goal_10_Equality.pdf
http:// 103 أوكسفام، »المساواة: جاء الوقت إلنهاء انعدام المساواة«، 2014، على

policy-practice.oxfam.org.uk/publications/even-it-up-time-to-end-extreme-
inequality-333012
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المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
وهمــا  معاهــدة،  كل  مــن   2 المــادة  فــي  التمييــز  عــدم  مبــدأ 
يتشــاركان المــادة 3 التــي تعــزز المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. 
وينعكــس ذلــك في غايــة خطة عــام 2030 المتمثلة فــي مكافحة 
أوجــه انعــدام المســاواة والتمييز و«عدم تخلف أحــد عن الركب«. 
وتؤكد الخطة على أن جميع الدول مســؤولة عن »احترام حقوق 
اإلنســان والحريات األساســية للجميع وحمايتها وتعزيزها، دونما 
تمييــز مــن أي نــوع علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو 
اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــره أو األصــل القومي أو 
االجتماعــي، أو على أســاس الملكية أو الميــالد أو اإلعاقة، أو على 
أي أساس آخر.« )الفقرة 19( وتركز معاهدات حقوق اإلنسان األخرى 
علــى حقــوق األشــخاص الذين غالبً مــا يتم تركهــم، بمن فيهم 
النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوو اإلعاقــة والشــعوب األصليــة 
واألقليــات القوميــة واإلثنيــة والعرقيــة واألشــخاص المحتجــزون 
والعمــال المهاجــرون. وتحــدد المعاهــدات مجموعــة مــن الحــد 
األدنى من أشــكال الحماية من التمييز واالنتهاكات األخرى، فضاًل 
عن تدابير لتعزيز المساواة. ويعكس العديد من أهداف التنمية 

المستدامة هذه المساعي في غاياتها.

المتابعــة  عمليــات  تســتند  أن  إلــى   2030 عــام  خطــة  وتدعــو 
إلــى أدلــة  التنميــة المســتدامة  واالســتعراض الخاصــة بأهــداف 
وبيانــات مصنفة حســب »الدخــل ونوع الجنس والســن والنتماء 
العرقــي واإلثنــي والوضــع مــن حيــث الهجــرة واإلعاقــة والموقــع 
الجغرافــي وغيرهــا مــن الخصائــص ذات الصلــة فــي الســياقات 

الوطنية«. )الفقرة 74 )ز( والغاية 17.18(

»انعدام المســاواة يهدد التنميــة االجتماعية 
واالقتصادية على المدى البعيد، ويضر بجهود 
الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق 
وتقدير الذات. ويمكن أن يؤدي ذلك، بدوره، إلى 
تفشــي الجريمة واألمراض والتدهــور البيئي. 
واألهم من ذلك، أننا ال نستطيع تحقيق التنمية 
المستدامة وجعل الكوكب أفضل للجميع، إذا 
اســتبعدنا الناس من الفرص والخدمات، ومن 

فرصة الحياة األفضل.«104

http://www.un.org/ 104 أهداف التنمية المستدامة، »أهمية المساواة«، على
sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/wim_

 dgs10.pdf

الروابط المشتركة
مــن الضروري دراســة انعدام المســاواة بطريقة شــاملة متعددة 
األبعاد، تربط مختلف أسباب انعدام المساواة ببعضها، باإلضافة 
إلى دراسة أثر انعدام المساواة على مختلف الفئات. وفي ما يلي 

بعض األمثلة.

الفقــر: نجــد أنــه تمــت اإلشــارة إلــى المســاواة والتكافــؤ مرتيــن 
فــي الهــدف 1 مــن خــالل اإلشــارة فــي الغايتيــن 1 و 2 إلــى »الناس 
اجمعيــن« و«النســاء والرجال«. وقد أظهرت الدراســات أن انعدام 
المســاواة يرتبط ارتباطً وثيقً بالفقر، وإعادة توزيع الثروة والحد 
مــن انعدام المســاواة أمران ضروريان لمكافحــة الفقر؛ وأن النمو 
االقتصــادي دون معالجــة انعــدام المســاواة ال يحد مــن الفقر، بل 
قــد يضــر الفقــراء أكثر بســبب ارتفــاع األســعار.105 ويرتبــط انعدام 

المساواة االقتصادية ارتباطً وثيقً باألجور غير العادلة.

الجوع: يشــير الهدف 2 الغاية 3 إلــى »مضاعفة اإلنتاجية الزراعية 
ودخل صغار منتجي األغذية، وال ســيما النســاء وأفراد الشــعوب 
األصليــة والمزارعــون األســريون والرعاة والصيــادون، بما في ذلك 
مــن خــالل ضمــان األمن والمســاواة فــي حصولهم علــى األراضي 
والخدمــات  والمعــارف  والمدخــالت  األخــرى  اإلنتــاج  مــوارد  وعلــى 
المالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص 
لتحقيــق قيمة مضافــة وحصولهم على فرص عمــل غير زراعية، 
بحلــول عــام 2030«. وبذلــك، يتضــح ان الغــذاء غيــر الكافــي وغيــر 
المالئــم يرتبــط ارتباطــً وثيقــً بانعــدام المســاواة، الــذي يرتبــط 

بدوره ارتباطً وثيقً بالفقر بشكل واضح.

الصحــة والصرف الصحي: رغــم من عدم ذكر المســاواة صراحًة 
فــي الهــدف 3 المتعلــق بالصحــة، اال أنــه مــن الواضــح ان الصحــة 
والرفاه يتأثران بشــكل مباشــر بانعدام المســاواة. فعلى سبيل 
المثــال، إن احتماالت وفاة األطفــال الذين يولدون في براثن الفقر 
تكاد تكون ضعفي أولئك الذين يولدون في أسر أكثر ثراء.106 كما 
يعتمــد الحصول على مياه شــرب نظيفــة والوصول إلى مرحاض 
إلــى حــد كبير على مــدى ثراء الفــرد. فحوالى 1.8 مليار شــخص ال 
يحصلــون علــى ميــاه شــرب نظيفــة، كمــا أن 2.4 ملياري شــخص 
ال يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول إلــى مرحــاض، وتعيــش الغالبية 

العظمى من هؤالء الناس في البلدان النامية.107 

105 المجلس الدولي لالتحادات العلمية والمجلس الدولي للعلوم االجتماعية، »مراجعة 
http://www.icsu.org/ غايات أهداف التنمية المستدامة من المنظور العلمي«، على

publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-
development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf

  http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/ 106
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/ 107

 uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf
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التعليم: يمنع انعدام المساواة المرأة من الحصول على تعليم 
جيــد. فعلى ســبيل المثال، إن مــا يقارب ثلثــي البالغين األميين 
البالــغ عددهــم 781 مليونــً فــي العالــم هــم مــن النســاء.108 كمــا 
ويمكــن التعليــم ذات الجــودة المرأة من الخروج مــن دائرة الفقر، 
ما يســاعد على الحد من أوجه انعدام المساواة. واألطفال الذين 
ينحدرون من خلفية فقيرة ال يحصلون على فرص متســاوية في 
الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم االبتدائي واإللزامي. 
وفــي العديــد مــن الســياقات، ال يمكــن الوصــول إلــى التعليــم 
االبتدائــي حيــث ال يكــون هــذا مجانيً، خالفــً لمتطلبــات القانون 
الدولــي. فيــؤدي االفتقار إلى التعليم إلى إبقاء النســاء واألطفال 

في دائرة الفقر.

الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان 
وفي ما بينها 

   https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html  108

الهدف 10. الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما 
بينها

10-1  التوصــل تدريجيــً إلى تحقيــق نمو الدخل ودعم اســتمرار 
ذلــك النمو ألدنى 40 في المائة من الســكان بمعدل أعلى 

من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030

10-2  تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
للجميــع، بغــض النظر عن الســن أو الجنــس أو اإلعاقة أو 
االنتمــاء العرقــي أو اإلثنــي أو األصــل أو الديــن أو الوضــع 

االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

10-3  ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في 
النتائج، بما في ذلك من خالل إزالة القوانين والسياسات 
والممارســات التمييزية، وتعزيز التشــريعات والسياسات 

واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد 

10-4  اعتماد سياســات، وال سيما السياسات المالية وسياسات 
مــن  أكبــر  قــدر  وتحقيــق  االجتماعيــة،  والحمايــة  األجــور 

المساواة تدريجيا

10-5 تحســين تنظيــم ورصــد األســواق والمؤسســات الماليــة 
العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

10-6  ضمــان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإســماع صوتها في 
عمليــة صنــع القرار في المؤسســات االقتصاديــة والمالية 
الدوليــة العالميــة، مــن أجل تحقيــق المزيد مــن الفعالية 

والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات

10-7  تيســير الهجرة وتنقل األشــخاص على نحو منظم وآمن 
ومنتظــم ومتســم بالمســؤولية، بما في ذلــك من خالل 
تنفيــذ سياســات الهجــرة المخطــط لهــا والتــي تتســم 

بحسن اإلدارة

للبلــدان  والتفضيليــة  الخاصــة  المعاملــة  مبــدأ  10-أ  تنفيــذ 
مــع  بما يتماشــى  نمــوا،  البلــدان  أقــل  الناميــة، وبخاصــة 

اتفاقات منظمة التجارة العالمية

10-ب  تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية، 
بمــا فــي ذلــك االســتثمار األجنبــي المباشــر، إلــى الــدول 
التــي تشــتد الحاجة فيهــا إليها، وال ســيما أقــل البلدان 
الصغيــرة  الجزريــة  والــدول  األفريقيــة،  والبلــدان  نمــوا، 
النامية، والبلدان النامية غير الســاحلية، وفقا لخططها 

وبرامجها الوطنية 

10-ج  خفــض تكاليــف معامــالت تحويــالت المهاجريــن إلى أقل 
مــن 3 في المائــة، وإلغاء قنــوات التحويــالت المالية التي 

تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030

انعدام المساواة داخل البلدان: مخاوف بشأن نهج 
خطة عام 2030

الفجــوة  التصــدي النعــدام المســاواة أساســً علــى ســد  يقــوم 
بيــن الذيــن يملكون واألشــخاص الذيــن ال يملكون، بيــن األغنياء 
والفقــراء، بيــن الرجــال والنســاء. ويجــب أن يكــون الهــدف 10، من 
الناحيــة النظريــة، نقطــة انطالق لمراجعة سياســات إعــادة توزيع 
الثــروة. ويرتبــط ذلك ارتباطً وثيقً بتنفيذ السياســات الضريبية 
العادلة وسياســات الحماية االجتماعية الشاملة وسياسات األجور 
التي تعزز القوى الشــرائية.109 ولكن في المقابل، فإن أهم انتقاد 
للهــدف 10 هــو أنــه ال يحــدد التغييرات الالزمة لســد هــذه الفجوة. 
فعلــى ســبيل المثال، علــى الرغم من أن المؤشــر 10.1 يقترح نموًا 
مستمرًا في الدخل ألدنى 40 في المئة من السكان، فإنه ال يذكر 
شــيئً عن العالقة بين دخل بعض نســبة أغنى األغنياء وأفقر 40 
فــي المئــة من الســكان؛ كمــا أنه ال ينــص على الحاجــة إلى إعادة 
توزيع الدخل والثروة. كما ال يتطلب تقليص الفجوة بين األغنياء 
والفقــراء، وال يشــير على ســبيل المثــال، إلى الحصــة من الدخل 
القومــي التــي ينبغــي أن يحصــل عليهــا أدنــى 40 فــي المئة من 

109  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »خطة التنمية المستدامة لعام 
http://www.annd.org/data/ 2030: بين الطموحات والوقائع. وثيقة موقف«، على

item/pdf/325.pdf
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الســكان.110 وتجــدر اإلشــارة أنــه تظهــر الدراســات أنه فــي حين أن 
مســتويات دخل أشــد الناس فقرًا قد تتحســن، فمن الممكن أن 
تتحســن مســتويات دخل األغنياء جدًا أيضً، بحيث إنه في الناتج 

تزيد فجوة المساواة بدالً من أن تتقلص.111

النتقــادات  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تعرضــت  فقــد  ولذلــك 
واســعة النطــاق ألنهــا غيــر كافيــة للتحويــل وتحريك المســاواة، 
وألنهــا ال تعكــس بشــكل كاٍف تعهــد خطة عــام 2030 بعدم ترك 

أحد.112

مــن الناحيــة العملية، بالكاد يحــاول الهدف 10 اســتهداف الفئات 
األشــد فقرًا واألكثر تهميشــً واألشــخاص الذين يصعب الوصول 
إليهــم. وهــذه مســألة أساســية فــي معالجــة انعدام المســاواة. 
فعلــى ســبيل المثال، من ناحية الحمايــة االجتماعية )الغاية 10.4(، 
قد تكتفي الحكومات بقياس عدد األشخاص الذين جرى الوصول 
إليهم والمبالغ التي يتم تحويلها من األموال، بدالً من دراسة ما 
إذا كان هــذا قــد رفــع بالفعــل أفقر النــاس وأكثرهــم حرمانً من 
براثن الفقر. وال ينظر مؤشــر هذه الغاية إال إلى حصة العمالة من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، الذي يشــمل األجور وتحويــالت الحماية 
االجتماعيــة. وال يعكــس مؤشــر الغايــة 10.1 المرتبط بنمــو الدخل، 
أو »معدالت نمو اإلنفاق األســري أو نصيب الفرد من الدخل ألدنى 
40 في المئة من الســكان«، بشــكل دقيق حالة األسر التي يرعاها 
ولي أمر واحد أو يرعاها األطفال أو ترعاها النساء. ولتحقيق غايات 
المســاواة هــذه، هنــاك حاجة إلــى بيانات مصنفة بشــكل أفضل 
تتجــاوز اإلحصــاءات الوطنيــة وصوالً إلى دراســة التقدم النســبي 
للمجموعــات المختلفــة. وتشــير مؤشــرات الهــدف 10 إلــى بعــض 
المجموعات، ولكن القائمة ليست شاملة. فتدعو اآلليات الدولية 
لحقوق اإلنسان الدولة إلى ضمان أن تكون البيانات مصنفة وفقً 
ألســس تمييز محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنســان، 
بما في ذلك العرق واللون والجنس واللغة والدين ونوع الجنس 
واإلعاقــة والموقــع الجغرافــي. فيما تشــمل المجموعــات المهمة 
األخــرى التــي يجب النظر فيهــا الالجئين والنازحيــن والمهاجرين 
والعائــالت ذات ولــي أمــر واحــد واألطفــال العامليــن والعمال في 
االقتصــادات غيــر الرســمية والعمال غيــر المأجورين. وتســتخدم 
العديد من الحكومات مسوحات األسر لتتبع أثر السياسات، إال أن 

110  انظر/ي مثاًل إدوارد أندرسون، »المساواة كهدف عالمي«، األخالقيات والشؤون 
https://www.ethicsandinternationalaffairs. الدولية، معهد كارنيغي، 2016، على

org/2016/equality-global-goal/
111  مثاًل، راجع منظمة BOND، »الحد من انعدام المساواة: األهداف لمطابقة طموح 
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/  خطة التنمية لعام 2030«، على

resource-documents/reducing-inequality.pdf
112 منظمة BOND، »الحد من انعدام المساواة: األهداف لمطابقة طموح خطة التنمية 

https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-  لعام 2030«، على
documents/reducing-inequality.pdf

التقديرات تشير إلى أن هناك 350 مليون شخص غير مشمولين 
فــي الدراســات االســتقصائية لألســر.113 وبــدون هــذه المعلومات، 
تبقــى هــذه المجموعــات غيــر مرئية لصانعــي السياســات. وفي 
هذا اإلطار، دعا تقرير نشرته مجموعة البنك الدولي إلى الحصول 
على بيانات لتحديد أولئك الذين ال تشــملهم المســحية لألســر، 

مثل النازحين والالجئين.114

ويركــز الهــدف 10 بالتحديــد علــى انعــدام المســاواة االقتصاديــة 
على حساب األبعاد األخرى. وعلى الرغم من أن الغاية 10.2 تسعى 
إلــى »اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي للجميع«، فإن 
مؤشــرها يقيس فقط »نسبة األشخاص الذين يعيشون دون 50 
في المئة من متوسط الدخل«، وبالتالي يفشل هذا الهدف في 
استيعاب األبعاد االجتماعية والسياسية لالستبعاد والتهميش. 
وبدون مؤشــرات محددة، لن تشعر الحكومات بالضرورة بالحاجة 
إلــى مراعــاة األبعــاد األخــرى. وفــي هــذا اإلطــار، هنــاك حاجــة إلــى 
طريقــة قيــاس بديلة ُتركز علــى التقليص التدريجــي في ثغرات 
انعدام المســاواة مع مرور الوقت وتصنيفها حســب المجموعات 
لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والبيئية المحددة. وبالمثل، يمكن أن تشمل الغاية 
10.3 بشــأن الحد من أوجه انعدام المســاواة في النتائج مؤشــرات 
عن أوجه انعدام المســاواة االقتصادية واالجتماعية والسياســية 
والثقافيــة والبيئيــة، إال أنهــا تركز بالمقابل علــى قياس مفهوم 

الناس للتمييز. 

انعدام المســاواة بين البلدان: مخاوف بشأن نهج 
خطة عام 2030 

ليــس هنــاك غايــات محــددة لمعالجــة انعــدام المســاواة بيــن 
البلــدان فــي الهــدف 10. ويتفــق العديــد مــن منظمــات المجتمع 
المدنــي علــى أن اإلطــار المالي العالمي الحالي هو أحد األســباب 
الرئيســية النعــدام المســاواة االقتصاديــة بين البلــدان،115 ولكن 
على سبيل المثال، على الرغم من أن الغاية 10.4 تدعو إلى وضع 
سياســات مالية تحقق قدرًا أكبر من المســاواة ، فهي ال تحدد ما 
يمكــن أن تكون هذه السياســات. كما أن هناك حاجة إلى غايات 
خاصــة محــددة زمنيــً لتشــجيع الحكومــات، منفــردة ومجتمعة، 

113 منظمة BOND، »الحد من انعدام المساواة: األهداف لمطابقة طموح خطة التنمية 
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-  لعام 2030«، على

documents/reducing-inequality.pdf
114 مجموعة البنك الدولي، »رصد الفقر العالمي: تقرير اللجنة المعنية بالفقر 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/hand العالمي«، 2017، على
le/10986/25141/9781464809613.pdf

115 انظر/ي على سبيل المثال فريق التأمل المعني بآفاق التنمية العالمية التابع 
للمجتمع المدني، »أهداف لألغنياء. ال غنى عنها لخطة عالمية لما بعد عام 2015«، ورقة 

مناقشة، مارس/آذار 2015.
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علــى إصــالح السياســات التنظيميــة والضريبيــة الضــارة. فمــن 
شــأن الغاية المتعلقة بإصالح السياســات الضريبية أن تضمن أال 
يقــع العــبء الضريبــي على عاتــق األفراد ذوي الدخل المتوســط   
إلــى المنخفــض، ما يقوض حقوق اإلنســان والعدالــة االجتماعية، 
ولكن أن يتقاســمه األفراد والشــركات الغنية.116 كما أنه كان من 
الممكــن تحويل ماليين الدوالرات إلــى خدمات عامة مثل الصحة 
والتعليــم مــن خــالل معالجة التهــرب الضريبي من خــالل إدماج 
غايــة محــددة حــول ذلك. كان من شــأن معالجة ســوء التســعير 
في النقل أن يوفر على البلدان عدة مئات من مليارات الدوالرات 
ســنويً فــي اإليــرادات الضريبية المفقــودة.117 وبالمثــل، يمكن أن 
يكــون لالتفاقــات التجاريــة وتحرير التجــارة وإزالة الحواجــز أثر ضار 
جــدًا علــى الصناعــات الناميــة فــي الجنــوب، غيــر أن الهــدف 10 ال 
يتضمن غايات تســعى إلى التقليل من أثر هذه السياســات إلى 

أدنى حد ممكن.

وفي حين يلقى وضع هدف قائم بذاته بشــأن انعدام المســاواة 
ترحيبــً كبيــرًا، إال أنــه جــرى انتقــاد الهــدف 10 ألنــه لــم يعكــس 
بالكامــل.  اإلنســان  بحقــوق  المتعلقــة  والقواعــد  االلتزامــات 
ويصــف إئتــالف حقــوق اإلنســان لمــا بعد عــام 2015 االلتــزام بالحد 
مــن التفاوتــات االقتصاديــة بيــن البلــدان على أنهــا ضعيفة في 
أفضــل حاالتهــا، مؤكــدًا أن هــذه كانت »فرصــة ضائعــة لمعالجة 
األســباب الهيكلية النعدام المســاواة من خــالل النظر الجاد في 
سياســات االقتصــاد الكلــي والسياســات الماليــة الســائدة التي 
تقوض بوضوح حقوق اإلنسان والعدالة االقتصادية والجنسانية 
والبيئيــة.«118 وعلــى وجــه الخصوص، ال يعترف الهــدف 10 بأنه »قد 
ثبت أن سياسات مثل تحرير التجارة والضرائب والديون وانعدام 
حيــز السياســات الوطنيــة واإلطار المالي الشــامل غيــر المنظم، 

تقوض حقوق اإلنسان«.119

وهنــاك انتقــاد كبير لغايات الهــدف 10 وهو يقوم على أنه بصرف 
النظــر عــن الغايتيــن 10.1 و10.ج، فهــي غيــر قابلــة للقيــاس. وهي 
ال تصــف نطــاق التغييــر المطلــوب، وتعتمــد بــدالً مــن ذلك على 
كلمــات غامضة مثل »تحســين« و »تيســير« و »تشــجيع«؛ وهي ال 
تحدد أي معالم أو مواعيد نهائية. ولهذا الســبب، ســيكون من 

116 ائتالف  حقوق اإلنسان لما بعد عام 2015، »ردة فعل ائتالف حقوق اإلنسان إزاء خطة 
http://cesr.org/ التنمية المستدامة لعام 2030«، 23 سبتمبر/أيلول 2015، على

downloads/HR_Caucus_Reaction_Agenda2030.pdf
 http://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/transfer-pricing/  117

118  ائتالف حقوق اإلنسان لما بعد عام 2015، »ردة فعل ائتالف حقوق اإلنسان إزاء 
http://cesr.org/ خطة التنمية المستدامة لعام 2030«، 23 سبتمبر/أيلول 2015، على

downloads/HR_Caucus_Reaction_Agenda2030.pdf
119  ائتالف حقوق اإلنسان لما بعد عام 2015، »ردة فعل ائتالف حقوق اإلنسان إزاء 

http://cesr.org/ خطة التنمية المستدامة لعام 2030«، 23 سبتمبر/أيلول 2015، على
downloads/HR_Caucus_Reaction_Agenda2030.pdf

الصعب جدًا قياس ما إذا كانت هذه الغايات قد تحققت. ويتضح 
ذلك في الغايات المتعلقة بانعدام المساواة بين البلدان. فعلى 
ســبيل المثال، تدعو الغاية 10.6 إلى »ضمان تعزيز تمثيل البلدان 
الناميــة وإســماع صوتها فــي عملية صنع القرار في المؤسســات 
االقتصاديــة والماليــة الدوليــة العالميــة، مــن أجل تحقيــق المزيد 
من الفعالية والمصداقية والمســاءلة والشــرعية للمؤسســات«، 
ولكنهــا ال تشــير إلــى الشــكل الــذي قد يتخــذه »تعزيــز التمثيل 

وإسماع الصوت.120

الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدة  إلــى  10.ب  الغايــة  تشــكل دعــوة 
تذكيــرًا بالتعهــد الــذي قدمتــه حكومــات العالــم فــي عــام 1970 
بتخصيــص 0.7 فــي المائــة مــن الناتــج القومي اإلجمالــي للبلدان 
الغنية للمساعدة اإلنمائية الرسمية، وهو وعد لم تلتزم به حتى 
اآلن حكومات كثيرة.121 ومع ذلك، بحلول عام 2015 ومع نهاية فترة 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، لوحــظ أنه فــي حين زادت المســاعدة 
اإلنمائية الرســمية بشــكل عام على مدى فترة األهداف اإلنمائية 
لأللفيــة، إال أنــه انخفضــت المســاعدة اإلنمائية الرســمية المقدمة 
إلى أقل البلدان نموًا في الســنوات األخيرة. ويخلص تقرير لألمم 
المتحــدة الــذي تتبــع التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الهــدف 8 مــن 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفية إلــى أن االتفاق على تقديم المســاعدة 
اإلنمائيــة الرســمية بنســبة 0.7 فــي المائــة مــن الدخــل القومــي 
اإلجمالــي والمســاعدة اإلنمائية الرســمية بنســبة 0.15 إلى 0.20 في 
المائــة مــن الدخل القومــي اإلجمالي ألقل البلدان نمــوًا، ركد إلى 
حوالي 0.3 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي. وهكذا ما زالت 
البلدان المتقدمة النمو ال تصل إلى هدفها في منح المســاعدة 
اإلنمائيــة، وال تــزال البلدان النامية تواجه نقصــً كبيرًا في الموارد 
المالية والتقنية التي تشتد الحاجة إليها.122 وبدون أي تغيير في 
هذا النهج، هناك قلق واضح إزاء عدم تغير هذا الوضع من خالل 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

120 نيكول ريبين وآخرون، »الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما 
بينها«، في DIE، »أهداف التنمية المستدامة في خطة لما بعد عام 2015: تعليقات 
على مقترحات الفريق العامل المفتوح بشأن أهداف التنمية المستدامة وشبكة 

https://www.die-gdi.de/uploads/media/ حلول التنمية المستدامة«، 2015، على
DIE__Comments__on__SDG__proposals__150226_07.pdf

121  فريق التأمل المعني بآفاق التنمية العالمية التابع للمجتمع المدني، »أهداف 
لألغنياء. ال غنى عنها لخطة عالمية لما بعد عام 2015«، ورقة مناقشة، مارس/آذار 2015.

122  »الهدف 8 من األهداف االنمائية لأللفية: استخالص الشراكة العالمية من أجل 
التنمية - تقرير فرقة العمل المعنية بالقصور عن تحقيق األهداف االنمائية لأللفية 

https://www.un.org/development/ لعام 2015: موجز تنفيذي«، 2015، متوفر على
desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2015GAP_SUMMARY_

EN.pdf
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 الهــدف 5: المســاواة بيــن الجنســين فــي خطــة 
عام 2030

ال تــزال المــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم تكســب أقــل مــن الرجل 
بشــكل عــام. ويشــمل تحقيق المســاواة بيــن الجنســين توفير 
فرص متساوية للنساء والفتيات للحصول على التعليم والرعاية 
الصحيــة والعمــل الالئــق والتمثيــل فــي صنــع القــرار السياســي 
والتشــريعات  االســتراتيجيات  اعتمــاد  وســيؤدي  واالقتصــادي. 
والسياســات والعمليات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى 
تغذيــة االقتصادات المســتدامة وفائــدة المجتمعات واإلنســانية 

بشكل عام.

تشــير المساواة بين الجنســين إلى المساواة 
بيــن  والفــرص  والمســؤوليات  الحقــوق  فــي 
النســاء والرجال والفتيات والفتيان. وال تعني 
المســاواة أن المرأة والرجل سيصبحان سواء، 
ولكن أن حقوق المرأة والرجل ومسؤولياتهما 
وفرصهمــا لن تتوقف على مــا إذا ولدو ذكورًا 
أو إناثًا. وتنطوي المساواة بين الجنسين على 
مراعــاة مصالــح واحتياجــات وأولويات كل من 
المــرأة والرجــل، مع االعتــراف بتنــوع مختلف 
مجموعات النســاء والرجــال. والمســاواة بين 
الجنســين ليســت قضية من قضايا المرأة، بل 
ينبغــي أن تشــرك الرجــال والنســاء على حد 
ســواء. وتعتبر المســاواة بين المــرأة والرجل 
قضية من قضايا حقوق اإلنسان وشرطًا مسبقًا 
ومؤشرًا للتنمية المســتدامة التي تركز على 

الناس. )ترجمة غير رسمية(123

مــن المهــم التأكيد أوالً على أن جميع األهداف والغايات العالمية 
ترتبــط بالنســاء والفتيــات، وليــس فقــط تلــك التــي تشــير إلــى 
النســاء والفتيــات علــى وجــه التحديــد. غير أن هنــاك تركيز قوي 
على النســاء والفتيات والمســاواة بين الجنســين في خطة عام 
2030 يتجــاوز النهــج العــام الذي اتبعتــه األهداف اإلنمائيــة لأللفية. 
وجــاء الهــدف 5 بعــد دعــوة قوية من قبــل هيئة األمــم المتحدة 
للمــرأة وحركــة حقوق المرأة فــي جميع أنحاء العالــم. ويتيح هذا 
الهدف مزيدًا من الوضوح بشــأن المساواة بين الجنسين ويركز 

العمل في هذا الصدد.

 123 هيئة األمم المتحدة للمرأة، »مفاهيم وتعاريف«، على
http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

الهدف 5. تحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين كل 
النساء والفتيات 

5-1  القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد جميع النســاء 
والفتيات في كل مكان

5-2  القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميع النســاء 
والفتيــات فــي المجاليــن العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك 
مــن  ذلــك  وغيــر  الجنســي  واالســتغالل  بالبشــر  االتجــار 

أنواع االستغالل 

5-3  القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة، من قبيــل زواج 
وتشــويه  القســري،  والــزواج  المبكــر  والــزواج  األطفــال 

األعضاء التناسلية لإلناث

5-4  االعتــراف بأعمــال الرعايــة والعمــل المنزلي غيــر مدفوعة 
األجــر وتقديرها مــن خالل توفير الخدمــات العامة والبنى 
االجتماعيــة وتعزيــز  الحمايــة  التحتيــة ووضــع سياســات 
تقاســم المســؤولية داخــل األســرة المعيشــية والعائلة، 

حسبما يكون ذلك مناسبً على الصعيد الوطني

5-5  كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافؤ 
الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع 
الرجــل علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي الحيــاة 

السياسية واالقتصادية والعامة 

5-6  ضمــان حصــول الجميــع علــى خدمــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة وعلــى الحقــوق اإلنجابيــة، على النحــو المتفق 
للســكان  الدولــي  المؤتمــر  عمــل  لبرنامــج  وفقــا  عليــه 
الختاميــة  والوثائــق  بيجيــن  عمــل  ومنهــاج  والتنميــة 

لمؤتمرات استعراضهما 

5-أ  القيــام بإصالحــات لتخويــل المــرأة حقوقــا متســاوية فــي 
المــوارد االقتصاديــة، وكذلــك إمكانيــة حصولها على حق 
الملكيــة والتصــّرف في األراضــي وغيرها مــن الممتلكات، 
وعلــى الخدمــات الماليــة، والميــراث والمــوارد الطبيعيــة، 

وفًقا للقوانين الوطنية 

وبخاصــة  التمكينيــة،  التكنولوجيــا  اســتخدام  5-ب  تعزيــز 
تعزيــز  أجــل  مــن  واالتصــاالت،  المعلومــات  تكنولوجيــا 

تمكين المرأة 

لإلنفــاذ  قابلــة  وتشــريعات  ســليمة  سياســات  5-ج  اعتمــاد 
وتعزيز السياســات والتشريعات القائمة من هذا القبيل 
للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء 

والفتيات على جميع المستويات
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غايات أخرى متعلقة بالمساواة بين الجنسين

باإلضافــة إلــى الهــدف 5، من المهم تســليط الضــوء على 
الغايات التالية التي تعالج الشواغل الرئيسية بشأن النساء 

والفتيات:

J  الغايــة 1.ب التــي تدعو إلى وضع أطر سياســاتية ســليمة على
اســتنادًا  والدولــي،  واإلقليمــي  الوطنــي  الصعيــد  مــن  كل 
إلــى اســتراتيجيات إنمائيــة مراعيــة لمصالــح الفقــراء ومراعية 
للمنظــور الجنســاني، مــن أجــل تســريع وتيــرة االســتثمار في 

اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر؛

J  الغايــة 2.2 التــي تدعــو إلــى وضــع نهاية لجميع أشــكال ســوء
التغذيــة ومعالجــة االحتياجــات الغذائيــة للمراهقات والنســاء 

الحوامل والمرضعات؛

J  الغايــة 4.1 التــي تدعــو إلــى ضمــان أن يتمّتــع جميــع الفتيــات
والفتيــان بتعليــم ابتدائــي وثانــوي مجانــي ومنصــف وجّيــد 

بحلول عام 2030؛

J  الغاية 4.7 التي تدعو إلى ضمان أن يكتسب جميع المتعّلمين
المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المســتدامة، بما في 
ذلــك بجملــة من الُســُبل من بينهــا التعليــم لتحقيق حقوق 

اإلنسان والمساواة بين الجنسين؛ 

J  الجميــع علــى خدمــات إلــى حصــول  التــي تدعــو  الغايــة 6.2 
الصــرف الصحي والنظافة الصحية ووضــع نهاية للتغوط في 
العــراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النســاء والفتيات ومن 

يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030؛

J  الغايــة 8.5 التــي تدعــو الــدول إلــى تحقيــق العمالــة الكاملــة
والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النســاء والرجال بحلول 

عام 2030؛ و

J  الغايــة 8.8 التــي تدعو الدول إلى حماية حقــوق العمل وإيجاد
بيئــة عمل ســالمة وآمنــة لجميع العمــال، بمن فيهــم العمال 

المهاجرون، وبخاصة المهاجرات؛

هــذا ولقــد اختتمــت الــدورة الســتون للجنة وضــع المــرأة التابعة 
لألمــم المتحدة بإعادة تأكيــد الحكومات على االلتزامات بتعميم 
المســاواة بين الجنسين وحقوق المرأة في تنفيذ خطة التنمية 
المســتدامة لعام 2030. وتؤكد االســتنتاجات المتفق عليها، التي 
اعتمــدت بتوافــق اآلراء في االجتمــاع النهائي للجنــة وضع المرأة، 
علــى أن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات 
والحفاظ على حقوقهن اإلنســانية هي عوامل حاســمة لتحقيق 

التقدم في خطة عام 2030. 124

124 منظمة العفو الدولية، »الدورة الحادية والستون للجنة وضع المرأة: الحكومات 
تعيق التقدم ولكن تدعم االلتزامات بتعميم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة 

 5 ،2016/3771/30 IOR :عبر أهداف التنمية المستدامة«، مرجع منظمة العفو الدولية
أبريل/نيسان 2016.

ترتكــز رؤيــة خطــة التنمية المســتدامة لعام 
2030 بشــكل عــام علــى التحليل الجنســاني. 
ويجعل هذا النهج مــن الصعب على صانعي 
السياســات أن يقللوا من شــأن المساواة بين 
الجنســين وحقــوق المــرأة ووضعهــا في أطر 
منفصلة، األمر الذي يتيح إجراء تحليل متداخل 
الروابــط المشــتركة بيــن مختلــف  وتحديــد 

األهداف من ناحية التحليل الجنساني.

 المخــاوف بشــأن نهــج المســاواة بين الجنســين 
في الخطة

علــى الرغــم مــن أهميــة التركيــز على المســاواة بين الجنســين 
في الخطة، هناك عدد من الشــواغل في هذا اإلطار. فيقوم أحد 
الشــواغل الرئيســية أوالً علــى أن الخطــة ال تشــمل التركيز على 

القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين.

وقــد شــاركت اللجنــة المعنية بالقضــاء على التمييز ضــد المرأة 
في المناقشة الدولية إلدماج حقوق المرأة ضمن الهيكل األوسع 
لخطــة عــام 2030. ثــم أجرت تقييمً لوضع النســاء والفتيات في ما 
يتعلــق بمبــدأ »ضمــان أال يتخلــف أحد عــن الركب«علــى الصعيد 
الرفيــع  السياســي  المنتــدى  اجتمــاع  فــي  وقدمتــه  العالمــي، 
المســتوى المعني بالتنمية المســتدامة لعام 2016، اســتنادًا إلى 
التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا الدولة إلــى اللجنة عــن تنفيذها 
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ثم حددت 
اللجنــة الثغرات والمجاالت التــي تتطلب اهتمامً عاجاًل والمخاطر 

والتحديات التي تتم مواجهتها. 

من الضروري التأكيد ان الخطة ال تعالج األسباب 
الهيكلية للتمييز بين الجنســين التي تؤدي 
إلى انعدام المســاواة بين الجنسين، بل تركز 
بشــكل أساســي على نتائج انعدام المساواة 
هــذا. ويبيــن هــذا بالتالي أهمية اســتخدام 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز 
ضــد المــرأة كإطار للخطــة، نظــرًا ألن االتفاقية 
تعالــج بشــكل أساســي األســباب الهيكليــة 

المؤدية إلى التمييز.
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اقتباســات من مســاهمات اللجنة المعنية بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة حول غايات أجندة التنمية المستدامة 
مقدمة للمنتدى السياســي الرفيع المســتوى في عامي 

2016 و 2017 )ترجمة غير رسمية(125

2016

بشــكل  تتماشــى  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  غايــات  إن   «
وثيق مع معايير حقوق اإلنســان، على الرغم من أنها ليســت 
مؤطرة صراحًة في لغة حقوق اإلنسان، ومع ذلك ال تزال هناك 
بعــض الثغرات. وتتعلق الفجوة الرئيســية بين خطة عام 2030 
ومعايير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
بالصحــة والحقوق الجنســية واإلنجابية )الغايــة 5.6 من أهداف 
التنمية المســتدامة( وعدم وجود إشــارة صريحة إلى األقليات 
الجنســي  التوجــه  ومزدوجــي  والمثلييــن  الســحاقيات  مــن 
والمتحولين جنســيً. ولذلك ســيكون مــن المهم جدًا ضمان 
اتساق تنفيذ الغاية مع الموقف الذي أعربت عنه اللجنة بشأن 

هذه المسائل«.

»وفــي ما يتعلــق بالمجاالت التــي تتطلب اهتمامــً عاجاًل على 
الصعيد العالمي، ينبغي أن تشمل مجموعة من الغايات ذات 

األولوية التي ينبغي تنفيذها، إيالء اهتمام خاص لما يأتي:

J  القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء
والفتيــات في كل مكان، في المجاليــن العام والخاص، بما 
فــي ذلــك اإلتجــار واالســتغالل الجنســي وغيره من أشــكال 

االستغالل.

J  القضاء على جميع الممارســات الضــارة مثل تزويج األطفال
التناســلية  األعضــاء  وتشــويه  والقســري  المبكــر  والــزواج 

لإلناث.«. 

125  مداخلة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2016، على 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/CEDAW_
Contribution_16May2016.pdf

ومداخلة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في  
المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/CEDAW_ على

HLPF17_28.04.2017.pdf

2017

»حقــوق المــرأة تتطلــب أكثــر مــن مجرد إصــالح قانونــي. وفي 
قوانيــن  اعتمــاد  إلــى  تشــير  الرســمية  المســاواة  أن  حيــن 
وسياســات تتنــاول المــرأة والرجــل على قــدم المســاواة، فإن 
المســاواة الموضوعية تعنى بنتائــج ومخرجات هذه القوانين 
والسياسات. ومن ثم، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييــز ضــد المــرأة ال تقتصــر علــى عــدم وجود إطــار قانوني 
وسياســي تمييزي فحســب، بــل تتطلب أيضــً أال يكون اإلطار 

القانوني والسياسات تمييزية في تطبيقها«.

»العوامــل  معالجــة  ضــرورة  علــى  الضــوء  اللجنــة  تســلط 
وقدرتهــا  للمــرأة  اليوميــة  الحيــاة  تشــكل  التــي  الملموســة 
علــى التمتــع بالحقــوق التــي تنص عليهــا االتفاقية. وتشــمل 
هــذه العوامــل: تجربة المرأة مــع الفقر؛ وأثــر القوالب النمطية 
الجنسية والعنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة؛ وظروف 
ونــوع العمــل الذي تقوم به المرأة في ســوق العمل الرســمي؛ 
وعــدم تناســب عمــل الرعايــة غيــر المدفوعة األجر الــذي تقوم 
به المرأة؛ وســيطرة النســاء على جســدهن؛ وســيطرة المرأة 
على دخل األسرة ومواردها؛ وأثر النزاعات المسلحة على وضع 

النساء والفتيات«.

كمــا أكــدت اللجنــة علــى الحاجــة إلــى معالجــة أوجــه انعــدام 
التمييزيــة  االجتماعيــة  والمعاييــر  المتأصلــة  المســاواة 
التنميــة  أنمــاط  عــن  فضــاًل  الضــارة،  العرفيــة  والممارســات 

االقتصادية السائدة.

وانتقدت اللجنــة »العولمة المالية وتحرير التجارة والخصخصة 
لمصالــح  المتنامــي  والــدور  العامــة  للخدمــات  المســتمرة 
الشــركات فــي عمليــة التنميــة التــي حولــت عالقات الســلطة 
بحيــث باتــت تقــوض التمتــع بحقــوق اإلنســان و بنــاء ســبل 

العيش المستدامة«.
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من الجدير ذكــره ان النموذج االقتصادي المالي 
الــذي انتقدته اللجنــة المعنيــة بالقضاء على 
التمييز ضد المرأة هو نفس النموذج االقتصادي 

الذي ُتروج له خطة عام 2030.

وتعكس مؤشرات الهدف 5 أيضً نهجً مجزأ ال يعكس الحاجة إلى 
قياس المساواة في القانون والسياسات والمساواة في الممارسة 
العمليــة أو المســاواة الموضوعيــة. وهنــاك ايضــً قلــق مــن أن 
المؤشرات تعتمد نهجً كميً ال يعكس األشكال المتعددة األبعاد 
وأســباب التمييز، على ســبيل المثال في ما يتعلق بالعنف ضد 
 النساء والفتيات )مثاًل من خالل قياس عدد الشكاوى المقدمة(.

وثمة هاجس آخر إزاء خطة عام 2030 وهو أنها ال تعالج الشــواغل 
المتعلقــة بأثر النزاع على النســاء والفتيــات، بما في ذلك العنف 
القائــم علــى نوع الجنــس والنــزوح واللجوء. وتظهــر المعلومات 
أن 2 فــي المئــة فقــط من الدعم المقدم من أجل الســالم واألمن 
يســتهدف المساواة بين الجنسين بصورة مباشرة. وفي الوقت 
نفســه، زاد اإلنفــاق العســكري العالمــي الســنوي بنســبة 60 في 
المئــة تقريبــً مــن عــام 2000 إلى عــام 2015، فــي حين تشــير بيانات 
إلــى أن تمويــل   )OECD( التعــاون والتنميــة االقتصاديــة  منظمــة 
المــرأة في المجتمع المدني انخفض بمقــدار النصف تقريبً خالل 
هــذه الفتــرة.126 وعــالوة علــى ذلك، ال تتنــاول الخطة شــرط حماية 
المدافعات عن حقوق اإلنســان وال تشــمل أهدافــً محددة ترتبط 

بهم )راجع/ي المزيد تحت المنظور النقدي العام(.

المساواة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

يشــكل األشــخاص ذوو اإلعاقة ما يقدر بـ15 في المئة من ســكان 
العالم، أو مليار شــخص، يعيش 80 في المئة منهم في البلدان 
الناميــة، ويرتفع عددهم بالمعدل بين الذين يعيشــون في فقر 

مدقع.127 

126 رابطة النساء الدولية للسالم والحرية، »مجموعة أدوات وسائل التواصل االجتماعي 
الخاصة بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017: 

تعبئة الوعي والعمل لجعل أهداف التنمية المستدامة تعمل لصالح النساء والفتيات 
في حاالت النزاع، يوليو/تموز 2017،

127 وثيقة موقف صادرة عن أشخاص ذوي اإلعاقة إلى المنتدى السياسي الرفيع 
https://iddcconsortium. المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2016، على

net/sites/default/files/resources-tools/files/leave_no_one_behind_-_
position_paper_by_persons_with_disabilities_.pdf

ال بد مــن تمكين الضعفاء. ويشــمل من تراعى 
احتياجاتهم في الخطة جميع... األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة )الذيــن يعيش أكثــر من 80 فــي المئة 
منهم فــي فقر(... )الفقرة 23 من اإلعان بشــأن 

التنمية المستدامة(

التنميــة  خطــة  وضــع  فــي  نشــطً  دورًا  اإلعاقــة  حركــة  لعبــت 
المستدامة لعام 2030. فلم تتم اإلشارة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 
في األهداف اإلنمائية لأللفية، ونتيجة لذلك جرى استبعادهم من 
العديــد من المبــادرات اإلنمائية المهمة والتمويالت. في المقابل، 
تشمل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 األشخاص ذوي اإلعاقة 

وتعترف بمشاركتهم ومساهمتهم النشطة في المجتمع.

J  تنطبــق جميــع الغايات واألهــداف على األشــخاص ذوي اإلعاقة
بحكم العالمية التي تنطبق على جميع األشخاص؛

J  مــن أصــل 169 غايــة عبــر األهــداف الـــ17، تتضمــن ســبع غايــات
»نتائج« و«آليات« إشارة صريحة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة؛

J  يشــير عــدد مــن األهــداف والغايــات األخــرى إلــى المجموعــات
الضعيفــة أو الســكان الضعفــاء )18 إشــارة( وتشــمل بالتالــي 
األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب اإلشارة إليهم في الفقرة 23 من 
خطــة عام 2030 التي تنص علــى »وال بد من تمكين الضعفاء. 
ويشــمل مــن تراعــى احتياجاتهم فــي الخطة جميــع األطفال 

والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة« 

J  إن الصياغــة الشــاملة للعديد من األهــداف والغايات، تجعلها
أيضــً قابلــة للتطبيق ضمنً على األشــخاص ذوي اإلعاقة، مثل 

تلك التي تشير إلى »الجميع« أو »جميع النساء والرجال«؛ 

J  يؤكــد المبــدأ الشــامل المتمثــل فــي »عــدم تخلف أحــد خلف
الركب« على دمج جميع األشخاص ذوي اإلعاقة.

باإلضافة إلى ما سبق، يشار إلى األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من 
الفئــات الضعيفــة في عدة أقســام مــن اإلعالن وفــي وثائق األمم 

المتحدة وغيرها من الوثائق الختامية المذكورة في اإلعالن.
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األهداف والغايات ذات الصلة المباشــرة التي تشــير إلى 
األشخاص ذوي اإلعاقة

الهدف 4: ضمــان التعليم الجيد المنصف والشــامل للجميع 
وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

التعليــم  فــي  الجنســين  بيــن  التفــاوت  علــى  4-5  القضــاء 
إلــى جميــع مســتويات  وضمــان تكافــؤ فــرص الوصــول 
التعليــم والتدريــب المهنــي للفئــات الضعيفــة، بما في 
ذلك لألشــخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال 

الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030

4-أ  بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، 
واإلعاقــة، واألطفــال، ورفــع مســتوى المرافــق التعليميــة 
القائمــة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من 

العنف وشاملة لجميع

الهــدف 8: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشــامل للجميع 
والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع

8-5  تحقيــق العمالة الكاملــة والمنتجة وتوفيــر العمل الالئق 
لجميع النســاء والرجال، بمن فيهم الشــباب واألشخاص 
ذوو اإلعاقــة، وتكافؤ األجر لقــاء العمل المتكافئ القيمة، 

بحلول عام 2030

البلــدان داخــل  المســاواة  انعــدام  مــن  الحــد   :10  الهــدف 
وفي ما بينها

واالقتصــادي  االجتماعــي  اإلدمــاج  وتعزيــز  تمكيــن    2-10
والسياســي للجميــع، بغــض النظر عن الســن أو الجنس 
أو اإلعاقة أو االنتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو 

الوضع االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030

البشــرية شــاملة  المــدن والمســتوطنات  11: جعــل  الهــدف 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

11-2  توفيــر إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى نظــم نقــل مأمونــة 
وميســورة التكلفة ويســهل الوصول إليها ومســتدامة، 
وتحسين السالمة على الطرق، وال سيما من خالل توسيع 
نطــاق النقــل العــام، مــع إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات 
األشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام 

2030

مــن مســاحات خضــراء  الجميــع  اســتفادة  11-7  توفيــر ســبل 
وأماكــن عامــة، آمنــة وشــاملة للجميــع ويمكــن الوصــول 
إليها، وال ســيما بالنســبة للنســاء واألطفال وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام 2030

الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية 
من أجل التنمية المستدامة

17-18  تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في 
ذلــك أقل البلدان نموًا والــدول الجزرية الصغيرة النامية، 
لتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي توافــر بيانــات عاليــة الجــودة 
ومناســبة التوقيــت وموثوقــة ومفصلــة حســب الدخل، 
ونوع الجنس، والسن، واالنتماء العرقي واإلثني، والوضع 
مــن حيــث الهجرة، واإلعاقــة، والموقــع الجغرافي وغيرها 
الوطنيــة،  الســياقات  فــي  الصلــة  الخصائــص ذات  مــن 

بحلول عام 2020
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ويجــب أن يكــون تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة متماشــيً 
مــع االلتزامات واآلليات الدولية والوطنيــة القائمة والبناء عليها. 
وبالتالــي، تؤمن حركة اإلعاقة بشــكل قوي بأنه يجب اســتخدام 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة كإطــار 
توجيهــي فــي تنفيــذ أهداف التنميــة المســتدامة، بغية ضمان 
عــدم خلــق أو اســتدامة االســتبعاد أو انعــدام المســاواة، مثــل 
الحواجــز المؤسســية والمواقــف والتوجهــات والحواجــز المادية 
والقانونيــة والحواجــز بوجــه تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت، 
وغيرهــا مــن الحواجــز التــي تحــول دون إدمــاج األشــخاص ذوي 

اإلعاقة ومشاركتهم.

ومــن التحديات الرئيســية التي تعترض متابعــة تنفيذ خطة عام 
2030 توافر البيانات التي تعطي رؤية واضحة لمســتويات اســتبعاد 
وانعــدام المســاواة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ومــن المهــم أيضــً 
أن يكــون األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن المســتخدمين النشــطين 
والمســاهمين علــى حد ســواء فــي البيانــات المتعلقة بهــم، بما 
يتماشــى مع اتفاقية األمم المتحدة بشــأن حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، حيــث تنــص المــادة 31 من اتفاقيــة حقوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقة على أن جمع البيانات المصنفة يجب أن يساعد على تحديد 
ومعالجة العقبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة في ممارسة 
حقوقهــم. ولذلــك، يجــب إشــراك منظمــات اإلعاقــة فــي تصميــم 

المؤشرات وجمع البيانات على الصعيدين الوطني والمحلي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يــدرج األشــخاص ذوو 
اإلعاقــة في الخطة كجزء مــن الفئات الضعيفة. 
إال أنه تفضل حركة اإلعاقة مصطلح »المعرضين 
للخطــر« بــداًل من »الضعفــاء«، ولكــن يبدو أن 
مصطلح »الضعفاء« هو المصطلح األكثر قبواًل 
مــن قبــل الــدول، ونتيجــة لذلك لــم يكن من 

الممكن تغيير هذا المصطلح.128

128  التحالف الدولي لإلعاقة واالتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية، »خطة عام 
http://www. 2030: إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة - دليل شامل«، 2016، على

internationaldisabilityalliance.org/resources/2030-agenda-comprehensive-
guide-persons-disabilities



I  80  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

الفصل 9 

العمل الالئق والعمالة 

والنمو االقتصادي 

يشــار إلــى العمل الالئــق والنمو االقتصادي عــدة مرات في خطة 
عــام 2030. فباإلضافــة إلى الهدف 8 وغاياته، الــذي يتعلق تحديدًا 
بهــذا الموضــوع، يشــير اإلعالن إلــى تهيئــة »الظروف المناســبة 
للنمــو االقتصــادي المســتدام والمطــرد الــذي يشــمل الجميــع، 
ولالزدهــار العميــم وتوافــر فــرص العمــل الكريــم للكافــة، مــع 
مراعاة مختلف مســتويات التنمية والقدرات الوطنية.«)الفقرة 3 
من خطة التنمية المســتدامة(. وفي القســم المتعلق بوسائل 
التنفيــذ، يتضــح ان التوجــه خطــة عــام 2030 بأن المــوارد المحلية 
تأتــي أوالً وقبــل كل شــيء مــن النمــو االقتصادي، وأن النشــاط 
التجاري الخاص واالســتثمار واالبتكار تشــكل الدوافع الرئيســية 
لإلنتاجية والنمو االقتصادي الشامل وخلق فرص العمل. ويشار 
إلــى العمالــة والعمــل الالئق في عــدة أجزاء من الخطــة، بما في 
ذلــك الغايــة 4.4 بشــأن الزيــادة بنســبة كبيرة في عدد الشــباب 
والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة للعمل وشغل 
وظائــف الئقة؛ والغاية 9.2 بشــأن تحقيق زيــادة كبيرة في حصة 
الصناعــة فــي العمالــة؛ والغاية 12.ب بشــأن وضــع وتنفيذ أدوات 
لرصــد تأثيــرات التنمية المســتدامة على الســياحة المســتدامة 
التــي توفــر فــرص العمل. كمــا وهناك عــدد من الغايــات األخرى 
التــي تتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل )راجــع/ي 
أدنــاه في هــذا الفصل وفي الفصل الخاص بالمســاواة(. وهناك 
إشــارة إلى العمال الريفيين في )الغاية 2.3(؛ وأعمال الرعاية غير 
مدفوعة األجر والعمل المنزلي )الغاية 5.4(؛ والعمال المهاجرين 

)الغاية 10.7(.

تســتند خطة عام 2030 على االفتراض أن النمو 
االقتصادي يشــكل محركًا لخلق فــرص العمل 
والعمالــة والعمــل الائق، األمر المشــكوك فيه 

بشكل عام. 

هدف التنمية المستدامة 8

يتناول الهدف 8 مجموعتين من المســائل. فهو يروج من جهة 
للنمــو االقتصــادي، ويتنــاول مــن جهــة أخــرى العمالــة المنتجــة 
والعمــل الالئق. وبإدراج العنصريــن في هدف واحد، يمكن للمرء 
أن يســتنتج أن الهدف يؤيد نموذجً يفترض أن النمو االقتصادي 

يعزز فرص العمل والعمالة ويعزز بوجه خاص العمل الالئق.129

فــي مــا يتعلــق بالنمــو االقتصــادي، تركــز غايــات الهــدف 8 علــى 
عــدد مــن القضايــا بمــا فــي ذلك الحفــاظ علــى النمــو االقتصادي 
للفــرد؛ وزيــادة اإلنتاجيــة االقتصاديــة مــن خــالل التنويــع والتطور 
التكنولوجــي واالبتكار؛ والسياســات اإلنمائيــة التي تدعم إضفاء 
الطابــع الرســمي علــى المشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة الحجم ونموها؛ وتعزيز كفاءة الموارد العالمية في 

االستهالك واإلنتاج.

أمــا في مــا يتعلق بالعمل الالئق والعمالــة، فتقترح غايات الهدف 
8 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق لجميع النساء 
والرجال؛ والحد بدرجة كبيرة من نســبة الشــباب غير الملتحقين 
بالعمالة أو التعليم أو التدريب؛ والقضاء على السخرة وإنهاء الرق 
المعاصر واإلتجار بالبشــر، وضمان حظر واســتئصال أسوأ أشكال 
عمــل األطفــال، بمــا في ذلــك تجنيدهــم واســتخدامهم كجنود؛ 
وحمايــة حقــوق العمــال، وتعزيــز بيئــة عمــل ســالمة وآمنــة. كمــا 
يشــير الهدف إلى تنفيذ سياســات لتعزيز الســياحة المستدامة؛ 
والمؤسسات المالية المحلية. ويشكل قطاع السياحة، والخدمات 
المصرفيــة والتأميــن والخدمــات الماليــة القطاعيــن الوحيديــن 

المشار إليهما بصورة محددة في الهدف 8.

وفــي حين تشــكل هــذه الغايات التــي تتعلق بالعمالــة والعمل 
الالئق موضع ترحيب كبير، فإن االفتراض بأنها ستكون منتجات 
ثانوية للنمو االقتصادي أمر إشكالي، على النحو المناقش أدناه.

129  راجع/ي سبوت اليت: »العمل الالئق للجميع بحلول عام 2030: بدءًا من القطاع 
https://www.2030spotlight.org/en/book/ii8-decent-work-all- الخاص«، على

2030-taking-private-sector
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الهــدف 8 - تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل 
للجميع والمســتدام، والعمالة الكاملــة والمنتجة، وتوفير 

العمل الائق للجميع

للظــروف  وفقــً  الفــردي  االقتصــادي  النمــو  علــى  8-1  الحفــاظ 
الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

7 في المائة على األقل سنويً في أقل البلدان نموًا

8-2  تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل 
التنويع، واالرتقاء بمستوى التكنولوجيا، واالبتكار، بما في 
ذلــك مــن خالل التركيز علــى القطاعات المتســمة بالقيمة 

المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

8-3  تعزيــز السياســات الموجهــة نحــو التنميــة والتــي تدعــم 
ومباشــرة  الالئــق،  العمــل  وفــرص  اإلنتاجيــة،  األنشــطة 
األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشــجع على 
إضفــاء الطابع الرســمي علــى المشــاريع المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوســطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من 

خالل الحصول على الخدمات المالية

8-4  تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال 
االســتهالك واإلنتاج، تدريجيً، حتى عام 2030، والســعي إلى 
فصــل النمــو االقتصادي عــن التدهور البيئــي، وفقً لإلطار 
العشــري للبرامج بشأن االســتهالك واإلنتاج المستدامين، 

مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

8-5  تحقيــق العمالــة الكاملــة والمنتجــة وتوفير العمــل الالئق 
لجميع النســاء والرجال، بما في ذلك الشــباب واألشــخاص 
ذوو اإلعاقــة، وتكافــؤ األجر لقــاء العمل المتكافــئ القيمة، 

بحلول عام 2030

8-6 الحــد بدرجــة كبيــرة مــن نســبة الشــباب غيــر الملتحقيــن 
بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

8-7  اتخــاذ تدابيــر فورية وفعالــة للقضاء على الســخرة وإنهاء 
الــرق المعاصــر واإلتجــار بالبشــر لضمــان حظر واســتئصال 
تجنيدهــم  ذلــك  فــي  بمــا  األطفــال،  عمــل  أشــكال  أســوأ 
بجميــع  األطفــال  عمــل  وإنهــاء  كجنــود،  واســتخدامهم 

أشكاله بحلول عام 2025

8-8  حمايــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــة عمــل ســالمة وآمنــة 
لجميــع العمــال، بمن فيهــم العمال المهاجــرون، وبخاصة 

المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

الســياحة  تعزيــز  إلــى  تهــدف  سياســات  وتنفيــذ  8-9  وضــع 
الثقافــة  وتعــزز  العمــل  فــرص  توفــر  التــي  المســتدامة 

والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

8-10  تعزيــز قــدرة المؤسســات الماليــة المحليــة علــى تشــجيع 
والتأميــن  المصرفيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة 

والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها

8-أ  زيــادة دعــم المعونــة مــن أجــل التجــارة للبلــدان الناميــة، 
وبخاصــة أقــل البلــدان نمــوًا، بمــا في ذلــك من خــالل اإلطار 
المتكامل المعزز للمســاعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى 

أقل البلدان نموًا

الشــباب  لتشــغيل  عالميــة  اســتراتيجية  وتفعيــل  8.ب  وضــع 
وتنفيــذ الميثــاق العالمي لتوفير فــرص العمل الصادر عن 

منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020



I  82  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

ما هو العمل الائق؟

اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة برنامــج العمــل الالئــق فــي ما 
يتعلــق بالنــاس فــي حياتهــم العملية. وهو ينطــوي على فرص 
عمــل منتجة ومــدرة للدخل العادل والســالمة في مــكان العمل 
والحمايــة االجتماعيــة لألســر وآفــاق أفضــل للتنميــة الشــخصية 
واالندمــاج االجتماعــي وحريــة النــاس فــي التعبيرعــن مخاوفهم 
وتنظيــم القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم والمشــاركة فيهــا 
وتكافــؤ الفــرص والمعاملة لجميع النســاء والرجــال.130 وقد قامت 
منظمــة العمــل الدوليــة ونقابــات العمــال بحملــة قويــة من أجل 
الترويج للركائز األربع لبرنامج العمل الالئق لتصبح عناصر ال تتجزأ 

من الخطة الجديدة لعام 2030. 

يمكن تلخيص األهداف االستراتيجية األربعة التي يحددها برنامج 
العمل الالئق بما يأتي:

J استحداث فرص العمل

J توسيع نطاق الحماية االجتماعية

J تعزيز الحوار االجتماعي

J ضمان احترام الحقوق في العمل

لماذا يعتبر العمل الائق مهمًا؟
يعانــي أكثر من 200 مليون شــخص في العالــم من البطالة. ومن 
المتوقــع أن تظــل مســتويات البطالــة والعمــل فــي االقتصادات 
غيــر المنظمة مرتفعــة على نحو معقد خالل الســنوات المقبلة. 
وإلى جانب الحاجة إلى عدد كبير من الوظائف اإلضافية، تتطلب 
نوعيــة العمالة اهتمامً عاجاًل. فيتزايــد عدد الملتحقين بالعمالة 
الضعيفة على الصعيد العالمي. وفي كثير من البلدان، كثيرًا ما 
تخفــي معدالت البطالة المنخفضــة الفقر العامل. ويبقى العمل 
األسري غير مدفوع األجر مرتفعً في معظم البلدان النامية، حيث 
تقضي المرأة ما ال يقل عن ضعف الوقت الذي يقضيه الرجل في 
العمل المنزلي غير مدفوع األجر. وتشير تقديرات العمالة األخيرة 
إلــى أن أكثــر من 81 فــي المائة من العمال فــي البلدان منخفضة 
الدخل وأكثر من 53 في المئة من العمال في البلدان متوسطة 
الدخــل يعملــون لحســابهم الخاص أو يعملون في رعاية األســرة 
بدون أجر. ويتأثر الشــباب بشكل خاص بأزمة الوظائف العالمية. 
فثلثــا الشــابات والشــبان فــي االقتصــادات الناميــة عاطلون عن 
العمــل أو خــارج المدرســة أو يعملون في وظائــف غير نظامية أو 

غير رسمية131.

 130  منظمة العمل الدولية، »العمل الالئق« على 
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm

131 »دعم برنامج األمم المتحدة االنمائي لتنفيذ هدف التنمية المستدامة 8 - تعزيز 
النمو االقتصادي الشامل والمستدام »، يناير/كانون الثاني 2016، 

للحمايــة  الدنيــا  الحــدود  وانعــدام  والفقــر  البطالــة  وتشــكل 
االجتماعيــة أســبابً لالضطرابــات االجتماعية أو عوامل مســاهمة 
فيهــا، كمــا حصل في العديد من البلــدان العربية. ويحذر تقرير 
التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام 2016 مــن العجــز فــي ترجمــة 
التقــّدم الــذي أحرزتــه المنطقة العربيــة في مجــال التعليم إلى 
فــرص عمل الئــق للشــباب بالســرعة المطلوبة لمواكبــة التزايد 
الســكاني، األمــر الــذي من شــأنه أن يؤجــج التوتــرات االقتصادية 

واالجتماعية عبر المنطقة.132

الروابط المشتركة 

تســلط منظمــة العمــل الدولية الضــوء على 
أن العمــل الائــق ليــس مجــرد هــدف - بــل 
يشــكل محركًا للتنميــة المســتدامة. ولذلك، 
يمكــن القول إن هــدف التنمية المســتدامة 8 
يرتبــط ارتباطًا وثيقــًا بجميع أهــداف التنمية 

المستدامة األخرى.

فعلــى ســبيل المثــال، يوفــر العمــل الالئق دخــاًل لألفراد واألســر 
قوتهــم  وتتيــح  المحلــي.  االقتصــاد  فــي  إنفاقــه  يســتطيعون 
الشــرائية نمو وتنمية المشاريع المستدامة، وال سيما الشركات 
الصغيــرة، التــي تصبــح بدورهــا قــادرة على توظيــف المزيد من 
العمــال. كمــا يزيد العمــل على اإليــرادات الضريبيــة للحكومات، 
لحمايــة  االجتماعيــة  التدابيــر  تمويــل  بالتالــي  تســتطيع  التــي 
األشــخاص الذيــن ال يســتطيعون إيجــاد عمــل أو غيــر القادريــن 

على العمل.133

وهنــاك إدمــاج للعالقة بين النمو االقتصادي المســتدام والعمل 
الالئــق للجميــع فــي إعــالن عــام 2030. ويشــمل ذلــك التركيز على 
التمكين االقتصادي للمــرأة، واالعتراف بالعمل المنزلي وتقديره، 
والحد من نســبة الشــباب غيــر الملتحقين بالعمالــة أو التعليم، 
وضمــان تعليــم العمــال أو تدريبهــم، والقضــاء علــى الســخرة 

وممارسات العمل التعسفية، وإنهاء عمل األطفال.

غيــر أن هــذا الهــدف ال يشــير بصــورة محــددة إلى الحــدود الدنيا 
للحماية االجتماعية. ومن الممكن استنتاج أن اإلشارة إلى العمل 
الالئــق تتضمــن أيضً الحــدود الدنيــا للحماية االجتماعيــة. غير أن 

132 راجع »تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016: الشباب في المنطقة العربية: 
http://www.arabstates.undp. آفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير«، 2016، على

org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/arab-human-
 development-report-2016--youth-and-the-prospects-for-.html

133 منظمة العمل الدولية، »العمل الالئق وخطة التنمية المستدامة لعام 2030«، نشرة، 
يناير/كانون الثاني 2017
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المجتمع المدني ونقابات العمال كانت تطالب بالحاجة إلى إشارة 
محــددة إلى الحدود الدنيا للحمايــة االجتماعية هنا )للمزيد حول 
مواطــن القلــق العام بشــأن الحدود الدنيــا للحمايــة االجتماعية، 

راجع/ي الفصل 11 بشأن المخاوف العامة(.

تمت اإلشارة بصورة مباشرة إلى العمل والعمالة في العديد 
من غايات أهداف التنمية المســتدامة. وفي ما يأتي ملخص 

للرابط مع غايات مختارة.134 

J  ،يعتبــر العمــل الالئق للجميع، بما في ذلك الحماية االجتماعية
لألفــراد  بالنســبة  الفقــر  مــن  للخــروج  الرئيســي  الطريــق 

والمجتمعات والبلدان )الهدف 1(. 

J  يرتبــط العمــل الالئق أيضً بالقضــاء على الجــوع. وهناك ثالثة
جوانــب في هذا اإلطــار: يوظف القطاع الزراعــي وإنتاج األغذية 
عــددًا مــن الناس أكبر من أي قطــاع آخر؛ كما ويعيش معظم 
النــاس الذين يعيشــون في فقر مدقع فــي المناطق الريفية، 
ويعتمــد الكثيــر منهــم علــى األربــاح المكتســبة مــن الزراعة؛ 
ولذلك فإن العمل الالئق في سلسلة إنتاج األغذية أمر ضروري 

لتحقيق القضاء على الجوع )الهدف 2( 

J  ًيرتبــط العمــل الالئق أيضً بالصحة الجيــدة والرفاه. وهنا أيض
ثالثــة عناصــر: يزيــد العمــال الصحيــون وظــروف العمــل الالئق 
واآلمــن من إنتاجية العمال؛ وفي الوقت نفســه، غالبً ما يدفع 
االفتقــار إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الناس 
فــي كثيــر من األحيان إلى الخروج من قوة العمل والوقوع في 
الفقــر؛ ويعمــل القطاع الصحي بشــكل متزايــد على توظيف 
المزيــد مــن النــاس فــي جميع أنحــاء العالــم، الذيــن يحتاجون 

أيضً إلى ظروف عمل الئقة )الهدف 3(

J  ويرتبــط ذلــك أيضً بالتعليم، الذي يشــكل غايــة في حد ذاته
ووســيلة للحصول على عمل الئق، وخاصة للشباب، في حين 
أن هنــاك حاجــة إلــى التعلــم مــدى الحيــاة لمواكبــة المهارات 

المتغيرة الالزمة لسوق العمل )الهدف 4(

J  كمــا تشــكل التنميــة الصناعيــة أمرًا حاســمً بالنســبة لعالم
العمــل، والعمــل الالئق أساســي لتكون هذه التنمية شــاملة 
للجميــع ومســتدامة. وتتضمــن برامــج تنميــة البنيــة التحتية 
المكثفــة للعمالة فوائــد عمالة كبيرة للنســاء والرجال الذين 

يعيشون في فقر )الهدف 9(

J  ،ومن الواضح أن العمل الالئق، مع تركيزه على الدخل العادل 

134 للمزيد من المناقشة بشأن الرابط بين هدف التنمية المستدامة 8 وأهداف 
التنمية المستدامة األخرى، راجع منظمة العمل الدولية »«العمل الالئق وخطة التنمية 

http://ilo.org/ المستدامة لعام 2030«، نشرة، 13 يناير/كانون الثاني 2017، على
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/

wcms_436923.pdf

واألمــن فــي مكان العمل، والحماية االجتماعية لألفراد واألســر، 
هو وســيلة مباشــرة للحد من أوجه عدم المساواة في الدخل 

والثروة والنفوذ االقتصادي )الهدف 10(

J  تعــزز التــي  والشــاملة  الفعالــة  المؤسســات  فــإن  وأخيــرًا،   
العمــل الالئــق للجميــع، علــى أســاس احتــرام معاييــر العمــل 
الدولية، والتي تتشــكل من خالل الحوار االجتماعي، أساســية 
لمجتمعات عادلة وسلمية والتخاذ القرارات التشاركية )الهدف 
16(. )راجع/ي أدناه أيضً بشأن المساواة بين الجنسين والرابط 

مع الهدف 5(

المساواة بين الجنسين: العمل الائق والتشغيل

لتحقيــق  أساســيً  أمــرًا  للمــرأة  االقتصــادي  التمكيــن  يشــكل 
المســاواة بيــن الجنســين. فــال تؤدي مشــاركة المرأة فــي العمل 
المنتج والالئق إلى منافع لها فحســب بل إلى تحقيق مجتمعات 
أكثــر إنصافــً وديناميكية اقتصادية أكبــر تفيد الجميع. ولكن، ال 
تزال المرأة تعمل بمعدالت أقل من الرجل على الصعيد العالمي. 
وغالبً ما تحدد القوالب النمطية الجنسانية ما هو »عمل المرأة« 

حيث يمكن أن توجه المرأة إلى بعض من أسوأ الوظائف.

وبالتالي، يشــكل ســد الفجوات بين الجنسين في مجال العمل 
وضمــان العمــل الالئــق لجميــع النســاء والتكافــؤ فــي األجــر لقاء 
العمــل المتكافــئ القيمــة أمور أساســية لتحقيق المســاواة بين 
الجنســين. تشــير خطة عــام 2030 إلى عدد مــن الغايات المرتبطة 
بالعمــل الالئــق للمرأة والتشــغيل. ويشــمل الهــدف 8 على وجه 
التحديــد ثــالث غايــات مــن هــذا القبيل: تحقيــق العمالــة الكاملة 
والمنتجــة وتوفيــر العمــل الالئق لجميع النســاء والرجــال بحلول 
عــام 2030؛ وحمايــة حقــوق العمل وتعزيز بيئة عمل ســالمة وآمنة 
لجميــع العمال، بمن فيهم العامــالت المهاجرات، والعاملون في 
الوظائــف غيــر المســتقرة؛ واتخــاذ تدابيــر فورية وفعالــة للقضاء 

على السخرة وإنهاء الرق المعاصر واإلتجار بالبشر.
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مبادئ تمكين المرأة - ملخص143

وضعــت هيئــة األمــم المتحدة للمــرأة واالتفــاق العالمي لألمم 
الشــركات  إلــى دعــم  تهــدف  التــي  المبــادئ  المتحــدة هــذه 
وضــع  أو  القائمــة  والممارســات  السياســات  اســتعراض  فــي 
العمــل  فــي  المــرأة  تمكيــن  لتحقيــق   - جديــدة   سياســات 

)ترجمة غير رسمية(.

وضــع قيــادة مؤسســية عاليــة المســتوى للمســاواة بيــن . 1
الجنسين

معاملة كافة النســاء والرجال بعدالــة في العمل - احترام . 2
ودعم حقوق اإلنسان وعدم تمييز.

ضمان صحة وسالمة ورفاه كافة النساء والرجال العاملين.. 3

تشجيع التعليم والتدريب والتطوير المهني للنساء.. 4

تنفيذ التطوير المؤسســي وسلســلة التوريد والتســويق . 5
التي تمكن المرأة.

تعزيز المساواة من خالل المبادرات المجتمعية والمناصرة.. 6

قيــاس ونشــر التقاريــر حول التقــدم في تحقيق المســاواة . 7
بين الجنسين.

135

 Women’s 135 هيئة األمم المتحدة للمرأة، »مبادئ تمكين المرأة«، على
Empowerment Principles

تشمل الخطة إشارات أخرى إلى أشكال عمل المرأة وتوظيفها 
أو إلى قضايا ذات الصلة بالمرأة، بما في ذلك ما يلي: 

J  الغاية 1-4 »ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء
والضعفــاء منهم، بنفــس الحقوق في الحصول علــى الموارد 
األساســية،  الخدمــات  علــى  حصولهــم  وكذلــك  االقتصاديــة، 
وعلــى حق ملكيــة األراضي والتصّرف فيهــا وغيره من الحقوق 
المتعّلقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبالحصول على 
الموارد الطبيعيــة، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات 

المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر«. 

J  مضاعفــة« إلــى   2030 عــام  بحلــول  تهــدف  التــي  الغايــة 3-2 
اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة، وال ســيما 

النساء... والمزارعون األسريون والرعاة والصيادون«. 

J  الغاية 5-4 »االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل
المنزلــي وتقديرهــا مــن خالل توفيــر الخدمات العامــة والبنى 
التحتيــة ووضع سياســات الحمايــة االجتماعية وتعزيز تقاســم 
المســؤولية داخل األسرة المعيشــية والعائلة، حسبما يكون 

ذلك مناسبً على الصعيد الوطني«. 

J  الغايــة 5-أ »القيــام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقً متســاوية
فــي المــوارد االقتصاديــة، وكذلك إمكانيــة حصولها على حق 
الملكية والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى 
الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفًقا للقوانين 

الوطنية ».

للغاية 5-4 أهمية بالغة حيث إنه غالبًا ما ال يتم 
االعتراف بأعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة.

وتعطي هيئة األمم المتحدة للمرأة األولوية للحقوق االقتصادية 
للمــرأة التــي تتجلــى فــي برنامــج العمــل الالئق الخــاص بمنظمة 
العمــل الدوليــة. ويشــمل ذلــك اتخــاذ إجــراءات وطنيــة لضمــان 
اعتمــاد تشــريعات بشــأن تكافــؤ األجــر لقــاء العمــل المتكافــئ 
القيمــة، وتحســين فــرص الحصول علــى فرص العمــل، والحماية 
مــن التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل، والحقــوق المهمــة 
األخــرى، فضــاًل عن القدرة على تأمين فــرص العمل الالئق وتراكم 
األصول والتأثير على المؤسسات والسياسات العامة التي تحدد 
النمــو والتنميــة. ويجــب أيضــً بــذل الجهود إلعــادة توزيــع أعمال 
الرعاية غير المدفوعة األجر التي تقوم بها المرأة، واتخاذ إجراءات 
حتى يتمكن النساء والرجال من جمعه بسهولة أكبر مع العمل 

مدفوع األجر. 



    85 

اإلعاقة والعمل الائق

ويؤثــر العمــل والعمالــة بصورة هائلــة على حياة األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة حيــث يرتبطــان بالقــدرة علــى العيش بشــكل مســتقل 
واتخــاذ الخيــارات الشــخصية فــي الحيــاة. وفــي االتحــاد األوروبــي 
وحده، يعاني أكثر من نصف السكان ذوي اإلعاقة من البطالة.136 
ومــن المرجــح أن تكــون هــذه النســبة أعلــى بكثير فــي البلدان 
العربيــة. كمــا ومــن المرجــح أن يكــون لــدى أقــل البلــدان نمــوًا 
والبلدان التي تشــهد صراعات نســبة أعلى بكثير من األشخاص 
ذوي اإلعاقــة بين الســكان، وفي الوقت نفســه فــإن البطالة بين 
هؤالء األشــخاص أعلى بكثير. ويشــكل االســتبعاد على أســاس 
اإلعاقــة من الحق في العمل والتشــغيل انتهاكً واضحً التفاقية 

األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )المادة 27(.

ويواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة أشــكاالً عديــدة مــن التمييز التي 
تحد من قدرتهم على الوصول إلى العمل وخالل العمل. وتواجه 
النســاء ذوات اإلعاقــة تمييــزًا متزايــدًا ومركبــً علــى أســاس نــوع 

الجنس واإلعاقة على حد سواء.

وفــي هــذا اإلطــار، تهدف الغايــة 8.5 إلى تحقيق العمالــة الكاملة 
والمنتجــة وتوفيــر العمل الالئــق لجميع النســاء والرجال، بما في 
ذلــك األشــخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقــاء العمل المتكافئ 

القيمة، بحلول عام 2030.

وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن خطة عام 2030 إشارات عديدة تتعلق 
بالوصول إلى العمل، بما في ذلك الغاية 4.5 بشأن ضمان تكافؤ 
فــرص الوصــول إلى التدريــب المهني للفئــات الضعيفة، بما في 
ذلك لألشــخاص ذوي اإلعاقة ؛ والغاية 10.2 التي تشــير إلى تمكين 
وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع، بغض 
النظــر عــن اإلعاقة. ومــن الغايــات ذات الصلة المهمــة أيضً بهذا 
اإلطار الغاية 11.2 التي تدعو إلى توفير إمكانية وصول الجميع إلى 
نظــم نقــل مأمونة وميســورة التكلفة ويســهل الوصــول إليها 
ومســتدامة، وتحســين الســالمة على الطرق، وال سيما من خالل 
توســيع نطــاق النقــل العــام، مع إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجات 
األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي ظل ظروف هشــة بمــن فيهم 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة. وســيؤثر ذلك على زيــادة إمكانية وصول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى العمل والعمالة. )لالطــالع على مزيد 
مــن المناقشــة بشــأن المســاواة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، راجــع 

الفصل المتعلق بالمساواة(.

136 المنتدى األوروبي لذوي اإلعاقة، »تعزيز تكافؤ الفرص في العمل الالئق«، 19 فبراير/
 شباط 2017، على

http://www.edf-feph.org/newsroom/news/promoting-equal-opportunities- 
decent-work

جدول أعمال نحو أسواق عمل شاملة145

تــروج منظمــة العمــل الدولية لعدد مــن التدابيــر الرامية إلى 
تعزيز أسواق العمل التي تشمل األشخاص ذوي اإلعاقة. وهذا 

يشمل الخطوات اآلتية:

J  ،تعزيــز اإلدمــاج من خــالل قوانين المســاواة وعــدم التمييز
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل نشــر المعلومــات عــن الترتيبــات 

التيسيرية المعقولة، واعتماد تدابير العمل اإليجابي؛

J  وضــع اســتراتيجيات وطنية لإلعاقة، والتــي يجب ان تعترف
بالتمييــز المتعدد الذي تتعرض له النســاء والفتيات ذوات 

اإلعاقة؛

J جمع البيانات المتعلقة بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؛

J  دعــم الباحثين والباحثــات عن عمل والعامليــن والعامالت
ذوي اإلعاقة، بما في ذلك من خالل بناء القابلية لالستخدام؛ 
وضمــان البــدالت والمســاعدة الشــخصية؛ وتقديــم الدعم 

في إيجاد فرص العمل؛

J  تشجيع أصحاب العمل على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة
واالحتفــاظ بهــم، بما فــي ذلك عــن طريق بناء وعــي أرباب 
العمــل؛ وتوفير الدعــم من خالل خدمات التوظيف؛ وتوفير 

الحوافز والمنح المالية؛

J تعزيز تنمية روح المبادرة وتنمية المشاريع؛

J  تعزيــز أســواق العمل الشــاملة مــن خالل التعــاون اإلنمائي
الدولي؛ و

J  زيــادة فعاليــة اســتخدام صكــوك األمــم المتحــدة لحقــوق
اإلنسان.

137

137  منظمة العمل الدولية، »العمل الالئق لألشخاص ذوي اإلعاقات: تعزيز الحقوق في 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-- :خطة التنمية العالمية«، 2015، على

-ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_430935.pdf



I  86  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

نظم الحماية االجتماعية بشــكل جيد، ومنع حدوث زيادات أخرى 
فــي البطالــة طويلــة األجــل، والعمالــة المنتقصــة، والفقــر خــالل 
العمــل. وباختصار، تشــدد منظمة العمــل الدولية على أن جعل 
العمــل الالئق ركيزة أساســية الســتراتيجية السياســة العامة لن 
يــؤدي فقــط إلى التخفيف مــن أزمة التشــغيل ومعالجة الثغرات 
االجتماعية، بل سيســهم أيضا في وضع االقتصاد العالمي على 

مسار نمو اقتصادي أفضل وأكثر استدامة.139

يعتبر كثيرون الهدف 8 ليس شامًا حيث إنه ال 
يهدف إلى الحد من عدم المســاواة في الدخل 
ومــن تقليــل الفجوة بين ذوي الدخــل المرتفع 
من ناحيــة، وذوي الدخــل المنخفض من ناحية 
أخرى. من المهم جعل النمو االقتصادي شــامًا 
ومستدامًا. وال ينبغي أن يأتي النمو االقتصادي 

على حساب المساواة وحقوق العمال. 

وتمــت الدعــوة عــدة مــرات إلــى وضــع هــدف قائــم بذاتــه بشــأن 
العمل الالئق والعمالة. غير أن ممثلي أصحاب العمل أصروا على 
ربــط العمــل والتشــغيل بالنمــو االقتصــادي. ولذلــك، فقــد جرى 
تنــاول الحــق فــي العمل والتشــغيل والحقوق في مــكان العمل 
والعمالة بشــكل مختلــف عن الصحة والتعليــم واألمن الغذائي 
والمســاواة بين الجنســين، الذين يتمتع كل منهم بهدف قائم 
بذاته. وبالتالي يبدو أن العمل الالئق لم يتم التعامل معه كحق 
مــن حقــوق اإلنســان؛ في حيــن اعتبر الغــذاء والتعليــم والصحة 
والمســاواة بين الجنســين مــن حقوق اإلنســان.140 ويشــكل ذلك 
تجاهــاًل تامــً للعديد مــن المعاييــر الدولية لحقوق اإلنســان التي 

تتناول حقوق العمل والحقوق في مكان العمل. 

139 منظمة العمل الدولية، »التوقعات االجتماعية للعمالة العالمية«، توجهات عام 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/ 2016، على

WCMS_443480/lang--en/index.htm
140 راجع أيضً »المعايير الدولية، التغيير المعياري، وأهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة«، نهى شوقي )محرر(، 2016، ص. 199.

المخاوف بشأن نهج خطة عام 2030

الرابط بين العمل الائق والنمو االقتصادي

رحــب االئتــالف العالمــي لحقــوق اإلنســان والعديــد مــن النقابات 
العماليــة واالتحــادات النقابية والكونفدراليات بإدراج لغة بشــأن 
العمل الالئق في الهدف 8، وال سيما في الغاية 8.8. ولكن جرى 
إثــارة العديــد من المخاوف بشــأن ربط العمل الالئق والتشــغيل 
بالنمــو االقتصــادي. ويســتند الهــدف 8 إلــى افتــراض أن النمــو 
االقتصــادي يزيــد من فرص العمالة والعمــل الالئق. غير أن النمو 
االقتصــادي الــذي يشــير فــي معظمــه إلــى التغيرات فــي الناتج 
المحلــي اإلجمالــي، ال يأخــذ باالعتبــار توزيــع الثروة والمســتويات 
التي يســتفيد منها األفراد من النمو االقتصادي، وبالتالي فهو 
ال يــؤدي بالضــرورة إلى زيادة في العمل الالئــق. كما أنه ال يضمن 
المســاواة فــي الدخــل والفــرص، وعناصر أخرى مــن الحقوق في 
العمــل، وحريــة تكويــن الجمعيــات، والحق فــي التنظيــم، وغير 
ذلك من عناصر العمل الالئق. ولكن العكس صحيح، حيث يعد 
ضمــان العمــل الالئــق، بما فــي ذلك المســاواة في الدخــل وغير 
ذلــك مــن النتائج غيــر المتعلقــة بالدخل، بما في ذلــك الظروف 
الصحيــة، والتحصيــل العلمــي وفــرص العمــل، مــن المحــددات 

المهمة للنمو االقتصادي. 

تشــير العلوم الحديثة إلى أن تحقيق العمالة 
الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الائق للجميع 
هو عنصر أساســي لتحقيــق النمو االقتصادي 

واستدامته.138

وتحــذر منظمــة العمل الدولية من أنــه عندما يكون هناك نقص 
في الوظائف الالئقة، قد يتخلى عدد أكبر من العمال عن البحث 
عــن عمــل، وتصبــح الهجــرة آليــة مهمــة لتحقيــق التــوازن بيــن 
العــرض والطلــب فــي ســوق العمل عبــر البلــدان. ويعــود النمو 
البطــيء الحالــي في االقتصــاد العالمي واحتمــال انخفاض النمو 
الطويــل األجــل إلــى أســباب عديــدة، ولكنــه يــؤدي إلــى انخفاض 
عــدد الســكان فــي ســن العمل ومعــدالت المشــاركة فــي القوة 
العاملــة، فضــاًل عــن تزايــد عــدم المســاواة والعمالــة الضعيفــة 
وضعــف نوعيــة الوظائــف. ولذلك، فــإن الحاجة إلــى معالجة هذه 
االتجاهــات طويلــة األجــل تضيــف مزيــدًا من الضــرورة إلــى تغيير 
السياســات االقتصاديــة وسياســات العمالــة. ومــن األهميــة على 
وجــه التحديــد تعزيــز مؤسســات ســوق العمل وضمــان تصميم 

138 »استعراض غايات أهداف التنمية المستدامة: المنظور العلمي«، ص. 45، على 
http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-

for-the-sustainable-development-goals-the-science-perspective-2015
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االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  مــن   6 المــادة 
واالجتماعية والثقافية

تعتــرف الــدول األطراف في هــذا العهد بالحق فــي العمل، . 1
الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية 
كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحرية، وتقــوم باتخاذ 

تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول األطراف . 2
في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، توفير 
برامــج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، واألخذ في 
هذا المجال بسياســات وتقنيات من شــأنها تحقيق تنمية 
كاملــة  وعمالــة  مطــردة  وثقافيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
ومنتجة في ظل شــروط تضمن للفرد الحريات السياســية 

واالقتصادية األساسية.

النمو االقتصادي واالقتصاد غير المنظم

يتجاهــل الرابــط بيــن النمــو االقتصــادي والعمــل والعمالــة إلــى 
حــد كبيــر وضــع واحتياجــات العمال فــي االقتصاد غيــر المنظم 

بشكل عام.

االقتصــاد غيــر المنظم هــو »جميع األنشــطة 
االقتصاديــة الــذي يقوم بهــا عمــال أو وحدات 
اقتصادية ال تشملها - قانونيًا أو في الممارسة 
العملية - الترتيبات الرســمية بصورٍة كافية أو 
على اإلطاق. واألنشــطة غير الواردة في القانون 
هي التي تعمل خارج النطاق الرســمي للقانون. 
واألنشــطة التي ال تشملها الممارسة هي التي 
تعمل ضمــن النطاق الرســمي للقانــون ولكن 
القانون ال يطبق أو أنه ال يشجع على االمتثال ألنه 
غير مائم أو مرهق أو يفرض تكاليف باهظة« .141

141 منظمة العمل الدولية، » منظمة العمل الدولية تقر معيار عمل تاريخي لمعالجة 
 االقتصاد غير المنظم«، يونيو/حزيران 2015، على 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/media-centre/news/WCMS_376163/
 lang--ar/index.htm

هنــاك الكثير مــن األبحاث حول تأثير األزمــة المالية العالمية على 
النمــو االقتصــادي الــذي يتــم قياســه مــن خــالل الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، ولكــن هــذا القيــاس ال يعطــي اهتمامــا كافيــً حــول 
كيفية تأثير األزمة المالية على قدرة الناس على رعاية أنفسهم، 
وأثــر ذلــك االقتصاد غير المنظم. غالبــً، ال يدخل الناس االقتصاد 
غيــر المنظــم من باب االختيار ولكن بســبب االفتقــار إلى الفرص 
في االقتصاد المنظم وغياب أي وسيلة أخرى لكسب الرزق. وقد 
ازداد هــذا األمــر مــع األزمة الماليــة العالميــة والتدابير التقشــفية 

المعتمدة التي تهدف أساسً إلى تحقيق النمو االقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف القوى العاملة في العالم 
محاصــرون في االقتصاد غير المنظم، الذي يتســم بالحرمان من 
الحقــوق في مكان العمل، وعدم وجود فرص كافية للعمل ذات 
الجــودة، وعــدم كفايــة أو انعــدام الحمايــة االجتماعيــة، وانعــدام 

الحوار االجتماعي، وانخفاض اإلنتاجية.

ال تشــير خطة التنمية لعام 2030 بشكل محدد 
إلــى العمــل فــي االقتصاد غيــر المنظــم. غير 
أنها تشــير إلى بعض مجموعــات العمال التي 
غالبًا ما تشارك في االقتصاد غير المنظم مثل 

العمال الزراعيين أو العمال المهاجرين.

التوصيــة رقم 204 - توصية بشــأن االنتقــال من االقتصاد 
غير المنظم إلى االقتصاد المنظم150

اعتمدت منظمة العمل الدولية معيارًا جديدًا لالســتراتيجيات 
والتوجيهات العملية بشــأن السياسات والتدابير التي يمكن 
أن تيســر االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصاد 

المنظم. ويركز هذا على ثالثة عناصر أساسية:

J  تسهيل انتقال العمال والوحدات االقتصادية من االقتصاد
ــم مــع احتــرام الحقوق  ــم إلــى االقتصــاد المنظَّ غيــر المنظَّ
الدخــل وســبل كســب  أمــن  للعمــال وضمــان  األساســية 

العيش وريادة األعمال.

J  تعزيــز إقامــة منشــآٍت وفــرص عمــٍل الئقــة فــي االقتصــاد
م والمحافظة عليها واســتدامتها، وتعزيز تماســك  المنظَّ
سياســات االقتصاد الكلي والتشغيل والحماية االجتماعية 

وغيرها من السياسات االجتماعية.

J  م على فرص العمل الحــؤول دون إضفاء الطابع غير المنظَّ
م. في االقتصاد المنظَّ
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العمل الائق للنساء 142

المــرأة  لعمــل  بأشــكال مختلفــة  الخطــة  اعتــراف  أن  فــي حيــن 
إيجابــي، فهنــاك مخــاوف كثيــرة إزاء النهــج المتعلق بالمســاواة 
بيــن الجنســين والعمل الالئــق. وتبين األدلة أن تدابير التقشــف 
لضمــان النمــو االقتصــادي قــد أثرت تأثيرًا ســلبيً وغير متناســب 
علــى المــرأة، حيث تتجاهــل تدابير النمو االقتصادي بشــكل غير 
متكافــئ األعمــال التــي تقوم بها المــرأة والتي تمكن األســر من 
مواجهــة االنخفاض الحــاد والمفاجئ في الدخل الناجم عن األزمة 
المالية. ويميل ذلك إلى أن يحدث إلى حد كبير في االقتصاد غير 
المنظــم. كمــا أن النمــو االقتصادي ال يقيس أثــر التخفيضات في 
األمــوال المخصصــة من الدولة لحدود الحمايــة االجتماعية الدنيا، 
مثــل مخصصــات األســرة والطفــل والمدفوعات األخــرى التي لها 
تأثيــر مباشــر علــى المرأة، خاصــة ضمن بنــى اجتماعيــة وثقافية 

واقتصادية تديم األدوار النمطية للمرأة.

وعلــى الرغــم مــن أن النســاء يزدن من مشــاركتهن فــي العمل 
خالل فترة األزمة المالية من أجل تغطية الخسائر االقتصادية في 
الدخــل )الدخل األســري والفــردي(، إال أنهن يملن إلــى العمل في 
أشــكال غيــر ثابتة ومنخفضة الجــودة من العمــل المدفوع األجر، 
واالقتصــاد غير المنظــم، والعمل الحر، والعمل في مجال الرعاية 
المنزلية والعمل المنزلي. وغالبً ما يهمل االقتصاديون وصانعو 
السياســات مجــاالت العمــل هذه: فهــي غير مرئية في حســابات 
النمو االقتصادي. ولكن، تظهر األدلة في الوقت نفســه أنه خالل 
فتــرة األزمة االقتصادية وإجراءات التقشــف، يواجه االقتصاد زيادة 
فــي الطلــب على مجاالت العمل هــذه. وباإلضافة إلــى ذلك، يعاد 
توظيــف الرجــال بســرعة أكبــر من النســاء خــالل فتــرة االنتعاش 
االقتصــادي، فــي حيــن يرجــح أكثر أن تتأثر النســاء ســلبً بتدابير 
االنتعاش االقتصادي وسياســات التقشــف. ويحــدث ذلك تحديدًا 
عندمــا تنفــق األمــوال العامــة المخصصــة للخدمــات علــى تدابير 
االنتعــاش االقتصــادي. فمــن المرجــح جــدًا أن تشــعر المــرأة أكثر 
المخصصــة للخدمــات  العامــة  األمــوال  التخفيضــات مــن  بهــذه 
االجتماعيــة. ويعــود ذلــك إلى عــدة أســباب: أوالً، نظــرًا ألنه تعمل 
النســاء بصــورة أكثــر فــي وظائــف محفوفــة بالمخاطــر وألنهــن 
يملكــن أصــوالً ومدخــرات أقــل، فإنهــن أكثــر عرضــة مــن الرجــال 
لالعتمــاد علــى الخدمــات االجتماعيــة العامة لتلبيــة احتياجاتهن 
الخاصة التي تصبح متوفرة أقل بسبب تخفيض اإلنفاق الرسمي 
عليهــا، خاصة حينما ال تكون هذه مجانية أو قليلة الكلفة. ثانيً، 
تشــكل النساء أغلبية مقدمي الرعاية غير مدفوعة األجر، والتي 

142 منظمة العمل الدولية، »منظمة العمل الدولية ُتِقرُّ معياَر عمٍل تاريخي لمعالجة 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/media- م«، على االقتصاد غير المنظَّ

 centre/news/WCMS_376163/lang--ar/index.htm

تبــدأ باالرتفــاع عند خفــض الدعم المقــدم للخدمــات االجتماعية. 
وثالثً، تشــكل النســاء نســبة كبيرة من العاملين في الخدمات 
االجتماعيــة، وبالتالي فإن التخفيضات فــي وظائف القطاع العام 

ستؤثر أيضً عليهن بشكل كبير اكثر من الرجال.143

المتعلقــة  والقوانيــن  السياســات  تعتبــر  ذلــك،  علــى  عــالوة 
بالقطاعــات المنظمة وغير المنظمــة، لضمان االمتثال لمناهضة 
التمييز، وتشريعات الحد األدنى لألجور ومعايير العمل األساسية، 
وضمــان الوصول الفعال والشــامل إلى الحمايــة االجتماعية أمورًا 
أساســية لضمان حصــول المرأة على فــرص التمكين االقتصادي 
بيــن  المســاواة  تحقيــق  أجــل  مــن  للتمييــز،  تعرضهــا  وعــدم 
الجنســين فــي الحصول علــى العمل وفي مــكان العمل. ولكن، 
ومــع التركيــز علــى النمــو االقتصادي، غالبــً ما يتــم تجاهل هذه 

الضمانات والتضحية بها.

رصد تقدم العمل الائق

يشــكل رصــد التقدم المحرز في مجال العمــل الالئق مصدر قلق 
طويــل األمــد. فالطبيعــة متعــددة األوجــه لبرنامج العمــل الالئق 
تعنــي أن عمليــة القياس تشــكل مهمة معقــدة. ولذلك يوصي 
إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتماعية 
مــن أجــل عولمة عادلة بــأن تنظر الــدول في وضع مؤشــرات أو 
إحصــاءات مناســبة، إذا لــزم األمــر بمســاعدة من منظمــة العمل 
الدوليــة، لرصــد وتقييــم التقــدم المحــرز في مــا يتعلــق بالعمل 
الالئق. وســهلت منظمة العمل الدولية تحديد مؤشــرات العمل 
الالئــق ذات الصلــة علــى الصعيد الوطني. غيــر أن خطة عام 2030 
ال تســتفيد من جميع هذه المؤشــرات. كما أن معظم المؤشرات 
التــي وضعــت لرصد أهــداف التنمية المســتدامة كمية، وهو أمر 
يدعــو للقلــق، وبالتالي لن تكون كافيــة لتقييم الوضع والتقدم 
المحرز في ما يتعلق ببرنامج العمل الالئق الذي ُيركز على نوعية 
العمــل. كمــا أن العديــد مــن المؤشــرات المتعلقة بالهــدف 8 ما 
زالــت فــي المســتوىين الثانــي والثالث اي أنه ال تــزال هناك حاجة 

إلى االتفاق عليها أو صياغتها.

لذلــك، يتطلــب إعــداد التقارير مــن الدول تحديــث أو وضع قياس 
شــامل لجميع عناصر العمل الالئق من أجل المســاهمة بفعالية 

في رصد أهداف التنمية المستدامة.

143 هيئة األمم المتحدة للمرأة، »األزمة االقتصادية العالمية والمساواة بين الجنسين«، 
http://www.unwomen.org/en/digital-library/ سبتمبر/أيلول 2014، على

publications/2014/9/crisis-paper
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الفصل 10

المجتمعات السلمية 

والعدالة والمؤسسات الفعالة
تخلــو من الخوف ومن العنف. فال ســبيل إلــى تحقيق التنمية 
المســتدامة دون ســالم، وال إلــى إرســاء الســالم دون تنميــة 

مستدامة« )ديباجة إعالن خطة التنمية المستدامة(.

J  تهدف خطة عام 2030 إلى »القضاء على الفقر والجوع في كل
مــكان؛ ومكافحة أشــكال عدم المســاواة داخــل البلدان وفي 
مــا بينها؛ وبناء مجتمعات مســالمة وعادلة وشــاملة للجميع؛ 
وحمايــة حقــوق اإلنســان والعمل علــى تحقيق المســاواة بين 
الجنســين وتمكين النساء والفتيات؛ وكفالة الحماية الدائمة 
لكوكــب األرض ومــوارده الطبيعية«. )الفقرة 3 من إعالن خطة 

التنمية المستدامة(.

J  تتعهــد خطــة عــام 2030 بــأن يتجــاوز نطاقهــا بكثيــر األهداف
اإلنمائيــة لأللفيــة باعتبــار أنــه »إلــى جانــب األولويــات اإلنمائيــة 
القائمــة مثل القضاء علــى الفقر واالهتمام بالصحة والتعليم 
واألمن الغذائي والتغذية، يحدد هذا اإلطار طائفة واسعة من 
األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئية. وهو يعد بإرســاء 
مجتمعات أكثر سالمً واحتضانً للجميع«. )الفقرة 17 من إعالن 

خطة التنمية المستدامة(.

J  تقــر خطــة عــام 2030 »بضــرورة بنــاء مجتمعــات ســلمية عادلة
حاضنــة للجميع تكفل المســاواة بين النــاس في القدرة على 
اللجــوء إلــى العدالة، وتقــوم على احترام حقوق اإلنســان )بما 
فــي ذلــك الحــق فــي التنميــة(، وعلى فعاليــة ســيادة القانون 
والحكــم الرشــيد فــي المســتويات كافــة، وعلــى مؤسســات 
تتســم بالشــفافية والفعاليــة وتخضــع للمســاءلة. وتتنــاول 
الخطــة العوامل التي تقود إلى نشــوب العنف وانعدام األمن 
واستشــراء الظلم، كانعدام المســاواة والفساد وسوء اإلدارة 
وتدفق األموال واألسلحة بطرق غير مشروعة«. )الفقرة 35 من 

إعالن خطة التنمية المستدامة(

J  كمــا تشــمل الخطة عدة إشــارات ذات صلة إلى ضــرورة احترام
كافة حقوق اإلنسان بما في ذلك عدم التمييز، مثل مسؤولية 
جميــع الــدول إزاء »احترام حقوق اإلنســان والحريات األساســية 
للجميــع وحمايتهــا وتعزيزهــا، دونمــا تمييــز مــن أي نوع على 
أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الرأي 

يتمثــل أحــد االنتقــادات الرئيســية لألهــداف اإلنمائيــة لأللفية في 
أنها تركز بشــكل رئيسي على الحقوق االجتماعية واالقتصادية. 
وقــد تــم مــن حيــث األســاس تجاهــل عناصــر الحقــوق المدنيــة 
والسياســية إلطــار حقــوق اإلنســان فــي األهــداف والغايــات، رغــم 
أن إعــالن األلفيــة قــد أرســى صلــة واضحــة بيــن الســالم واألمــن 
والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والتنمية من أجل تحقيق 
العدالــة االجتماعيــة والقضــاء علــى الفقــر وخلــق فــرص العمــل. 
ولكــن جــاءت خطــة التننمية المســتدامة لعــام 2030 لتوضح هذا 
الترابــط ليــس فقط في اإلعالن ولكن أيضً في الهدف 16 وغاياته 

وأيضً غايات مختلفة أخرى. 

تؤكــد خطــة عــام 2030 علــى أن »الديمقراطية 
والحكم الرشــيد وسيادة القانون وتوافر بيئة 
مواتيــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولي 
أمورًا أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما 
في ذلــك النمو االقتصادي المطرد والشــامل، 
والتنميــة االجتماعية، وحماية البيئة، والقضاء 
علــى الفقر والجوع«. )الفقــرة 9 من إعان خطة 

المستدامة( التنمية 

نهج خطة عام 2030

تشــمل خطــة عــام 2030 عــددًا مــن اإلشــارات التــي توضــح نهــج 
الخطــة إزاء العالقــة بيــن عناصــر المجتمعــات الســلمية والعدالة 
التنميــة  لتحقيــق  أساســً  تعتبــر  التــي  الفعالــة  والمؤسســات 
المســتدامة بشــكل عــام. وتظهــر المقتبســات المباشــرة اآلتية 

هذا الرابط:

J  مــن بيــن مجــاالت تركيــز خطــة عــام 2030 التــي ُأعلــن عنهــا
فــي ديباجــة إعــالن عــام 2030 هــو الســالم - إلى جانــب الناس 
والكوكــب واالزدهــار والشــراكة. فتعلــن الخطة حول الســالم 
»نحن مصممون على أن نشجع على قيام مجتمعات يسودها 
الســالم والعــدل ويجد فيها الجميع متســعً لهم، مجتمعات 



I  90  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

J  تشــكل الحوكمــة المنفتحــة والحاضنــة للجميــع والخاضعــة
للمساءلة والفعالة، إلى جانب المجتمعات السلمية، مخرجات 

وعوامل تمكينية للتنمية المستدامة والمنصفة.

J  لذلــك يعتبــر الهــدف 16 هدفً تحويليــً ومفتاحً لضمــان إنجاز
الخطة.

J  إذن، يمكــن أن يحــث النجــاح فــي الهــدف 16 علــى التقدم في
جميع األهداف األخرى.

إن إدراج هــدف لتعزيــز المجتمعــات الســلمية والحاضنــة للجميع 
فــي خطــة التنمية الجديدة لما بعد عــام 2015 أمر مهم من حيث 
أنه يؤكد اإلدراك بأن الســلم واألمن أمران حاســمان للقضاء على 
الفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وينبغــي أن تعــزز الجهود 
الراميــة إلى تنفيذ خطة عــام 2030 على الصعيد الوطني االنفتاح 
بيــن  الثقــة  وبنــاء  الفعالــة،  العامــة  والمؤسســات  والمســاءلة 
الدول ومواطنيها، وإرســاء األســاس لمجتمعات ســلمية وعادلة، 
وتمكيــن المجتمــع المدنــي من المشــاركة في تصميــم وتنفيذ 

ومساءلة السياسات العامة، على جميع المستويات.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنه لم يتم إدراج هدف بشــأن الســلم واألمن 
)الــذي هــو اآلن الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة( في 
مسودة أهداف التنمية المستدامة األولية في عام 2013 المقدمة 
في المشاورات العامة. فكان يعتقد أن هذا يتجاوز نطاق أهداف 
التنمية المســتدامة ويشكل مسألة خاصة بمجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة.144 

ينطبق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 
على جميع البلــدان؛ ليس فقط على تلك التي 
تعاني عجــزًا ديمقراطيــًا، وتحديــات في مجال 
المساءلة أو العدالة أو التي تواجه صراعات. كما 
أن احتياجات المشــاركة والمســاءلة على نطاق 
واســع، فضًا عــن وضــع االســتراتيجيات ورصد 
التنفيذ والتدقيق، تنطبق على جميع البلدان.

غايتيــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن   16 الهــدف  يشــمل 
متعلقتين بالحد من العنف ويركز على الدوافع الهامة للنزاعات، 
بما في ذلك الوصول إلى العدالة والفســاد والرشــوة والشفافية 

والحريات األساسية واتخاذ القرارات التشاركية.

144  نانا غوار، »هدف التنمية المستدامة رقم 16: السعي إلى تحقيق السالم 
https://corporate-citizenship. والعدالة والحكم الرشيد«، 22 سبتمبر 2015، على
com/2015/09/22/sdg-number-16-the-pursuit-of-peace-justice-and-good-

governance/

السياســي أو غيــره أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو علــى 
أســاس الملكيــة أو الميــالد أو اإلعاقة، أو على أي أســاس آخر«. 
)راجع/ي على ســبيل المثال الفقرة 19 من إعالن خطة التنمية 

المستدامة(

نهــج خطة عــام 2030 يؤكــد على عــدم القدرة 
 علــى تحقيق التنمية المســتدامة دون ســام 

وال سام دون تنمية مستدامة. 

يتضــح إذن أنه يتجاوز نطاق الخطة نهــج تركيز األهداف اإلنمائية 
لأللفيــة علــى القضــاء على الفقــر واالهتمــام بالصحــة والتعليم 
واألمــن الغذائــي والتغذيــة، مــن حيــث إنهــا تهــدف إلــى إقامــة 
مجتمعات أكثر سالمً وحاضنة للجميع. وتنظر خطة عام 2030 في 
األسباب الجذرية لعدم االستقرار والصراع، وُتقر بأن العوامل التي 
تــؤدي إلــى نشــوب العنف وانعــدام األمــن والظلم تشــمل عدم 
المســاواة والفساد وسوء الحوكمة والتدفقات المالية واألسلحة 

غير المشروعة. 

الهدف 16 والغايات ذات الصلة

رغم التطرق بشــكل وجيز لمســائل الحكم في إعالن األلفية، لم 
يتم وضع أهداف إنمائية لأللفية محددة لتركيز االهتمام والموارد 
على هذا المجال الحيوي. لذلك، فشلت األهداف اإلنمائية لأللفية 
في النظر في األســباب الجذريــة للفقر والتهميش والحرمان من 
الخدمــات االجتماعيــة. وترتبــط هــذه األســباب الجذريــة بالســلم 
واألمــن والمجتمعــات الحاضنــة للجميــع. فيســتجيب الهــدف 16 
لهــذه الفجــوة الحرجــة مــن خالل تحديــد أهميــة الحوكمــة وبناء 
المؤسســات باعتبارهما أساســً لجهــود التنمية الشــاملة وبناء 
السالم. ويعزز الهدف 16 جميع أهداف التنمية المستدامة الستة 
عشــر األخــرى، حيــث إنــه يرتكــز علــى المؤسســات القــادرة علــى 
االســتجابة لالحتياجــات العامــة بشــفافية ومســؤولية، وااللتــزام 
بحقــوق اإلنســان والعدالة - وكل هذه شــروط أساســية لضمان 
تمكين بيئة مواتية يســتطيع الناس فيها العيش بحرية وأمان 

وازدهار.

J  يشــكل الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة غاية في
حد ذاتها وجزءًا بالغ األهمية لتحقيق التنمية المستدامة في 

جميع البلدان.

J  ،وفــي إطــار التركيز على عناصر الحقوق المدنية والسياســية
يوضــح الهــدف 16 من أهداف التنمية المســتدامة عدم قابلية 
حقوق اإلنسان للتجزئة وترابطها في عملها كعامل تمكيني 
ألهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى التــي تركــز أساســً على 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية. 
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الهدف 16 - التشــجيع علــى إقامة مجتمعات مســالمة ال 
يهمش فيهــا أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة، 
وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء 
مؤسســات فعالــة وخاضعة للمســاءلة وشــاملة للجميع 

على جميع المستويات

16-1  الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به 
من معدالت الوفيات في كل مكان 

16-2  إنهاء إســاءة معاملة األطفال واستغاللهم واإلتجار بهم 
وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم 

16-3  تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 
وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة 

16-4  الحــد بقــدر كبير مــن التدفقــات غيــر المشــروعة لألموال 
واألســلحة، وتعزيز اســترداد األصول المســروقة وإعادتها 
ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030

16-5 الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما 

16-6  إنشــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة 
على جميع المستويات 

16-7  ضمــان اتخــاذ القــرارات على نحــو مســتجيب لالحتياجات 
جميــع  علــى  وتمثيلــي  وتشــاركي  للجميــع  وشــامل 

المستويات

16-8  توســيع وتعزيز مشــاركة البلدان النامية في مؤسسات 
الحوكمة العالمية 

16-9  توفيــر هويــة قانونيــة للجميــع، بمــا فــي ذلــك تســجيل 
المواليد، بحلول عام 2030

16-10  كفالــة وصــول الجمهور إلى المعلومــات وحماية الحريات 
األساسية، وفقً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية 

16-أ  تعزيــز المؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة، بوســائل منها 
جميــع  علــى  لبناء القــدرات  ســعيً  الدولــي،  التعــاون 
المســتويات، وال ســيما فــي البلدان الناميــة، لمنع العنف 

ومكافحة اإلرهاب والجريمة 

16-ب   تعزيــز القوانيــن والسياســات غيــر التمييزيــة لتحقيــق 
التنمية المستدامة وإنفاذها

غايات أخرى ذات صلة بالمجتمعات السلمية

باإلضافــة إلــى غايــات الهــدف 16 المحددة، تشــمل الغايــات األخرى 
ذات الصلة ما يأتي:

J  الغايــة 4-7: »ضمــان أن يكتســب جميع المتعلميــن المعارف
والمهــارات الالزمــة لدعــم التنميــة المســتدامة، بمــا في ذلك 
بجملــة مــن الســبل مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة واتبــاع أســاليب العيــش المســتدامة، وحقــوق 
اإلنســان، والمساواة بين الجنســين، والترويج لثقافة السالم 
ونبــذ العنــف والمواطنــة العالميــة وتقديــر التنــوع الثقافــي 
وتقديــر مســاهمة الثقافة فــي التنميــة المســتدامة، بحلول 

عام 2030« 

J  الغايــة 5-2: القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع
النســاء والفتيــات فــي المجاليــن العام والخــاص، بما في ذلك 
اإلتجــار بالبشــر واالســتغالل الجنســي وغيــر ذلــك مــن أنــواع 

االستغالل« 

J  الغايــة 5-3: القضاء على جميع الممارســات الضارة، من قبيل
زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث« 

J  الغاية 8-7: »اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على الســخرة
وإنهاء الرق المعاصر واإلتجار بالبشر وضمان حظر واستئصال 
تجنيدهــم  ذلــك  فــي  بمــا  األطفــال،  عمــل  أشــكال  أســوأ 
واســتخدامهم كجنــود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشــكاله 

بحلول عام 2025« 

غايات أخرى ذات صلة بالمؤسسات

باإلضافــة إلــى غايــات الهــدف 16 المحددة، تشــمل الغايــات األخرى 
ذات الصلة ما يأتي:

J  الغايــة 8-10: »تعزيــز قــدرة المؤسســات الماليــة المحليــة على
تشــجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين 

والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها«

J  الغايــة 10-5: »تحســين تنظيــم ورصد األســواق والمؤسســات
المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات«

J  الغايــة 10-6: »ضمــان تعزيــز تمثيــل البلــدان الناميــة وإســماع
صوتهــا فــي عمليــة صنع القــرار فــي المؤسســات االقتصادية 
والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية 

والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات« 

J  والقــدرات الوعــي  وإذكاء  التعليــم  »تحســين   :3-13 الغايــة 
البشــرية والمؤسســية للتخفيف مــن تغير المنــاخ، والتكيف 

معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به« 
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إليهــا  تشــير  التــي  الرئيســية  المؤسســات 
هــي  مباشــرة  بصــورة  والغايــات  األهــداف 
المؤسســات الماليــة، اال أن هــذا ال يعنــي أن 
المؤسســات الوطنية األخرى مثل المؤسســات 
الدســتورية المســتقلة للدولــة أو البرلمانات 

هي ليست ذات عاقة مباشرة

لماذا تعد المجتمعات الســلمية والحاضنة للجميع 
والعدالة والمؤسسات الفعالة مهمة؟

ولمــا كان مــن الضــروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنســان 
لكيال يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على االســتبداد والظلم.« 

)ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(

احتــوى اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان هــذه الكلمــات فــي 
ديباجتــه فــي عام 1948، بعد ويالت حربيــن عالميتين، فضاًل عن 
االســتبداد والظلم في أجزاء كثيرة من العالم، ما نجم إلى حد 
كبيــر إلــى نشــوء األنظمــة اإلمبرياليــة. وتشــكل هــذه الكلمات 
تكهنــً صادقــً ودقيقــً بالصلــة بيــن الســلم واألمــن مــن جهــة 
وحقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة مــن جهــة أخــرى. وهي 
تذكير دائم بضرورة العمل على خطة تجمع بين هذه العناصر. 
وفــي حــال لم يتم ذلك، فســيكون الثمن باهظــً بالفعل، حيث 
قد يضطر المرء إلى اللجوء إلى التمرد والثورة، وهذا هو التاريخ 
المعاصــر لعديــد من الدول العربية )انظــر/ي الفصل أعاله حول 

التحديــات في المنطقة العربية(!!

التــي بذلتهــا  القويــة  الدعــوة  الهــدف 16 نتيجــًة لجهــود  وكان 
العديــد مــن منظمات المجتمــع المدني في جميع أنحــاء العالم، 
التــي عملــت علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمي والدولــي. وجاء 
ذلك نتيجة لالعتراف بأنه ال يجب أن تقتصر خطة ما بعد عام 2015 
على الحد من الفقر واالســتدامة فحســب، بل أيضً على العدالة 

والحكم الرشيد والمجتمعات السلمية. 

»لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع 
أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية 
 الثابتــة هو أســاس الحريــة والعدل والســام 

في العالم،...

J  يركــز الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى الحــد
مــن العنف وزيــادة األمن والنهوض بســيادة القانون وإنشــاء 
مؤسســات قوية وشــاملة وفعالة لتحقيــق العدالة والخدمات 
العامة إذ يمكن بفضل هذه األمور تحقيق القضاء على الفقر 

واالهتمام بالتعليم والصحة وغيرها من الغايات.

J  علــى الصعيــد العالمــي، تكشــف األرقــام عــن صــورة قاتمــة
جــدًا تعكــس الحاجــة إلــى الهــدف 16، الذي يســعى إلــى بناء 
دول ومجتمعــات قادرة علــى الصمود. فعلى ســبيل المثال، 
تحــدث 70 فــي المئة من وفيات الرضع في العالم في البلدان 
المتأثــرة بالنزاعــات، ويعيــش 43 فــي المئــة من الفقــراء في 
الدول الهشــة، ومن المرجح أن يبلغ هذا الرقم 62 في المئة 

في عام 2030. 145

العمل على نجاح الهدف 16

تخلق خطة عام 2030 رابطً قويً بين السالم واألمن المستدامين 
وبناء الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان وتنفيذ السياسات ذات 
الصلة من أجل تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المســتدامة. 
وتــرد جميــع هــذه العناصــر فــي الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة 
المستدامة وغاياتها. وبسبب ذلك، يقدر الكثيرون أن الهدف 16 
من أهداف التنمية المستدامة هو األكثر تعقيدًا واألكثر صعوبًة 
فــي تحقيقــه. بيد أن الهــدف 16 من أهــداف التنمية المســتدامة 
يدعــم بقيــة بنــود الخطــة. ولذلــك، مــن المهــم إحراز تقــدم في 
تحقيــق هــذا الهدف وغاياتــه. ولكي يكون الهــدف 16 من أهداف 
التنمية المستدامة فعاالً، فإنه يتطلب تحقيق عناصره المختلفة 

بطريقة فعالة ومترابطة. وفي ما يأتي تفصيل لهذا اإلطار:146

الســلم: يجــب أن يكــون الســلم مســتدامً وأال يركــز فقط على 
غياب العنف. يجب أن يكون قائمً على جميع أوجه أمن اإلنسان

يجب أن يتم اســتبدال النهج التقليدي للســالم الذي يقوم على 
غيــاب العنــف والصراع والحرب بنهج شــامل يغطــي جميع أوجه 
أمــن اإلنســان، وهــو مفهــوم تم تقديمــه في عــام 1994 في إطار 
تقرير األمم المتحدة حول التنمية البشرية. ويحدد التقرير سبعة 

عناصر من التهديدات التي يتعرض لها أمن اإلنسان. 

145  دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، 
http://www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/ :يناير 2016، على

documents/16_peace_Jan15_digital.pdf
146  يستند هذا القسم إلى زياد عبد الصمد، »هدف التنمية المستدامة 16: يعتمد 
التنفيذ التدريجي لخطة عام 2003 على تحقيق السالم المستدام«، تسليط الضوء 

https://www.2030spotlight.org/sites/ على التنمية المستدامة، 2017، على
default/files/download/spotlight_170626_final_web.pdf



    93 

J  تعتمــد البيئــة الحاضنة للمجتمع المدني على توفير ضمانات
وتكويــن  والتعبيــر  للتجمــع  األساســية  بالحريــات  التمتــع 
الجمعيــات، والحصــول علــى المعلومــات والمــوارد الموثوقــة 
فــي الوقــت المناســب، لتمكين األفراد والمجتمــع المدني من 

المشاركة بنشاط في صنع السياسات العامة. 

ومــن الضــروري اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه يتجــاوز نطــاق 
الغايــة 16-10 المتعلقة بالحصول على المعلومات وحماية الحريات 
األساســية المســتوى الوطنــي، حيــث يجــب معالجــة أوجــه عــدم 
المســاواة وعدم التوازن في التمثيل على الصعيد الدولي أيضً. 
وبالتالي، فإن الغاية 16-8 مكملة للشمولية، وتهدف إلى »توسيع 
وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية«.

J  أمــن اإلنســان: األمــن االقتصــادي والغذائي والصحــي والبيئي
والشخصي والمجتمعي والسياسي. 

J  يتم تعريف أمن اإلنســان ببســاطة على أنه التحرر من الخوف
والتحرر من العوز.

يســتلزم هــذا التوجــه تحــوالً مــن نهــج األمــن الــذي يرتكــز علــى 
الدولــة، والــذي يتطلــب إرادة سياســية. ولذلــك ســيكون تنفيــذ 
الغايــات 16-4 و16-5 و16-6 و16-7 و16-8 - التي تتناول التدفقات 
غيــر المشــروعة لألموال واألســلحة والفســاد والشــفافية واتخاذ 

القرارات الشاملة والتمثيلية والحوكمة، أمرًا حاسمً.

المســاءلة: يجــب أن تكــون متبادلــة، بحيــث تتــم مســاءلة كل 
أصحاب المصلحة

من الضروري مســاءلة الحكومات عن التزاماتها وطلب سياسات 
فعالــة لمعالجــة قضايا التنمية األساســية. وتتطلــب الغاية 6-16 
إنشاء »مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع 

المستويات«. 

بيد أن تركيز خطة عام 2030 على مساءلة الحكومات ليس كافيً. 
فمســاءلة جميــع الجهــات الفاعلة في مجال التنميــة أمر ضروري. 
ولألسف، تتجاهل الخطة مساءلة القطاع الخاص، ال سيما عندما 

يتعلق األمر بالحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان. 

J  ســيحتاج المنظــور طويل األجل بشــأن المســاءلة إلــى قواعد
مساءلة ملزمة قانونً لجميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، 
بمــا في ذلك الشــركات الوطنيــة والمتعددة الجنســيات، من 
أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. وســيكون اعتمــاد 
المبــادئ التوجيهية بشــأن األعمــال التجارية وحقوق اإلنســان 

كصك ملزم خطوة هامة في هذا االتجاه.147

المجتمعــات الحاضنــة للجميــع: يتطلــب ذلــك اعتمــاد عقــود 
اجتماعية جديدة

تعتمــد المجتمعــات الحاضنة للجميع علــى ضمان بيئة تمكينية 
يتــم مــن خاللهــا تمكيــن الجميــع مــن المشــاركة في مشــاورات 
الوطنيــة  الحــوارات  تكــون  أن  وينبغــي  ومنتظمــة.  حقيقيــة 
المتعــددة األطــراف ممارســة شــائعة ومنتظمة، يتم مــن خاللها 
الحفاظ على الشفافية في جميع مجاالت السياسة، بما في ذلك 
على ســبيل المثال السياســات الرئيســية مثل التجارة والتنمية 

واالستثمار.

147 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، »مبادئ توجيهية بشأن 
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان - تنفيذ إطار األمم المتحدة المعنون »الحماية 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ واالحترام واالنتصاف««، على
 GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf

بيئة حاضنة للمجتمع المدني: قرار مجلس حقوق اإلنسان: 
»الحيز المتاح للمجتمع المدني«148

قام مجلس حقوق اإلنسان في جلسته في يوليو 2016 بتبني 
قــرار حــول الحيــز المتاح للمجتــع المدنــي يهدف إلــى التأكيد 
علــى الــدور الــذي يقــوم بــه المجتمع المدنــي، وضــرورة توفير 
البيئة المواتية التي تدعم عمل مؤسسات ونشطاء المجتمع 

المدني. 

يشــير القرار إلى القرارات الســابقة حول الحيــز العام للمجتمع 
المدني والقرارات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، والحق في 
حريــة التجمــع الســلمي، والحــق في حريــة تكويــن الجمعيات، 
وحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمشاركة في الشأن 
السياســي والعــام، والتعــاون مــع األمــم المتحــدة وممثليهــا 

وآلياتها، وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على اإلنترنت.

كمــا ويؤكــد على الدور الهام الذي يقــوم به المجتمع المدني 
وطنيــُا وإقليميــً ودوليــً، وبذلــك يرفــض بقــوة التهديــدات 
والمضايقــات واالعتــداءات والعمليات االنتقاميــة والتهديدات 
التي يواجهها الفاعلون في المجتمع المدني من مؤسســات 
وأفــراد ، ويؤكــد أن الحــد مــن الحيــز المتــاح للمجتمــع المدني 
دون مبرر له تأثير على تحقيق غايات األمم المتحدة ومبادئها.

كمــا ويشــير القــرار إلــى الــدور الهــام الــذي يلعبــه المجتمــع 
اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  معالجــة  تحســين  فــي  المدنــي 
المتصلة باألعمال التجارية عن طريق التنفيذ الفعال للمبادئ 

التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.

148  قرار مجلس حقوق اإلنسان 31/32 )1 تموز/يوليو 2016(: »الحيز المتاح للمجتمع 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/ المدني«، على

 RES/32/31
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ويعرب عن القلق حول اســتخدام قوانين وأطر إدارية وتدابير 
أخــرى متعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب واألمــن القومــي أو األحكام 
المتعلقــة بتمويــل المجتمــع المدنــي وأيضــً تلــك المتعلقــة 
بشــروط التســجيل أو اإلبــالغ قــد ســعت فــي بعــض الحــاالت 
أو  ســالمته،  تهديــد  أو  المدنــي  المجتمــع  عمــل  إعاقــة  إلــى 
ُأســيء اســتخدامها لفرض تضييقات على أفراد ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي، وبذلك على ضــرورة منع ووقف اســتخدام 
تلك األحكام في هذا الشــكل ولهذا الهدف وضرورة مراجعة 

القوانين والممارسات لضمان امتثالها للقانون الدولي.

 2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة  باعتمــاد  القــرار  ويرحــب 
وااللتزامات الواردة فيها من أجل تحقيق جملة من األمور منها 
بنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعة للمســاءلة وشــاملة للجميع 

على جميع المستويات.

ويحــث القــرار الــدول علــى أن تهيــئ علــى صعيــدي القانــون 
والممارســة بيئــة آمنــة ومواتيــة للمجتمــع المدنــي عن طريق 

إجراءات من بينها:

J  ضمــان إطار قانوني وإمكانية اللجوء إلى القضاء واالعتراف
العلنــي بالــدور الهــام للمجتمــع المدني فــي تعزيز حقوق 

اإلنسان والديموقراطية وسيادة القانون

J  المســاهمة في قيام بيئة عامة وسياســية ساعد المجتمع
المدنــي علــى االضطــالع بعملــه، بما فــي ذلك خــالل تعزيز 
االجتماعيــة  والتنميــة  العــدل،  وإقامــة  القانــون،  ســيادة 
الحــق  وتعزيــز  المعلومــة،  علــى  والحصــول  واالقتصاديــة، 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، والتجمــع الســلمي وتشــكيل 
الجمعيات، ومن خالل المشــاركة في الشأن العام، والتأكد 
مــن أن جميع األحكام التي تؤثر في عمل المجتمع المدني 
تمتثــل اللتزامــات الــدول بحســب قانــون حقــوق اإلنســان 

الدولي

J  اتاحــة الوصــول إلى المعلومــات عن طريق اعتمــاد قوانين
وسياسات واضحة تنص على الكشف الفعلي للمعلومات 

والحق العام في طلب والحصول على المعلومات

J  النــص علــى مشــاركة المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة
المداخــالت بشــأن مراجعــة  العــام وتقديــم  النقــاش  فــي 
التشــريعات واســتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ووسائل التواصل االجتماعي

J   توفير بيئة داعمة في األجل الطويل للمجتمع المدني

العدالة: يجب أن تكون شــاملة وأن تتضمــن العدالة االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية

مــن خــالل النهــج القائــم علــى الحقــوق الــذي تعــد به خطــة عام 
العدالــة  تعنــي ضمــان  أنهــا  علــى  العدالــة  تفســير  يجــب   ،2030
االجتماعيــة للجميــع. وفــي هــذا النهج، لــن يتم التمتــع بالعدالة 
وســيادة القانــون مــن خــالل إنفــاذ القانــون والقضــاء فقــط، بــل 
الصعيــد  علــى  اقتصاديــة   - اجتماعيــة  سياســات  سيشــمالن 
الوطنــي. وســيتطلب مفهــوم العدالــة االجتماعيــة هــذا أيضــً 
عقــودًا اجتماعيــة جديــدة على الصعيــد الوطنــي لمعالجة أوجه 
عدم المساواة على مستويات متعددة، سواء كانت جغرافية أو 
سياســية أو جنســانية أو أخالقية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية 

أو اقتصادية أو ثقافية أو بيئية.

J  يتطلــب ذلــك مراجعة سياســات إعــادة التوزيــع وضمان فرض
الضرائــب التصاعديــة والحمايــة االجتماعيــة للجميع والتصدي 
للعمالة غير الرســمية من خالل سياسات توليد فرص العمالة 
للحمايــة  دنيــا  حــدود  ذلــك  يشــمل  أن  ويجــب  المســتدامة. 

االجتماعية. 

ومن العناصر الهامة األخرى التي يشــملها الهدف 16 من أهداف 
التنمية المســتدامة في هــذا الصدد هو الغاية 16-3 الذي تلتزم 
بموجبــه الحكومــات بـ«تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي وضمــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع إلــى 
العدالة«. وهذا مهم جدًا من حيث صلته بالعدالة على الصعيد 
الدولي، ويشــدد علــى »تكافؤ الفرص« في وصــول »الجميع« إلى 
العدالــة. وهــذا يشــمل بالتالــي المظالــم الناشــئة عــن اتفاقــات 

التجارة أو المالذات الضريبية مثاًل.

أوجه الترابط مع نواٍح مختلفة من حقوق اإلنسان

إن الهــدف 16 هــو هــدف واســع يجســد مختلــف القضايــا التــي ال 
تغطيها األهداف األخرى. فتركز جوانب كثيرة من األهداف األخرى 
في المقام األول على الحقوق االجتماعية - االقتصادية والثقافية؛ 
أمــا هــذا الهدف فيركز مع غاياته إلى حــد كبير على عدة جوانب 
من الحقوق المدنية والسياسية، وبناء المؤسسات لضمان إحراز 
تقــدم في مجالــي التنمية المســتدامة وحقوق اإلنســان. ويجمع 
بين الغايات الواردة في إطار الهدف 16 رابطً جوهريً. ولذلك، فإن 
تنفيذ الهدف 16 على المستوى الوطني من خالل السماح للدول 
باختيــار الغايــات التــي تريــد التركيــز عليهــا من شــأنه أن يقوض 
الســبب الجوهــري وراء وجود الهدف، الــذي يتمثل بالتأكيد على 
أنــه ال يمكن تحقيق التنمية المســتدامة دون الســلم والحوكمة 
وســيادة القانــون. وإلضعــاف تنفيذ هــذا الهدف تأثيــرًا ضارًا على 
األهــداف األخــرى، حيث إنه ال يوجد أي شــك اليوم في العالقة بين 

هشاشة الدولة وانعدام األمن وافتقار التنمية.
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في ما يأتي تحليل للصلة بين غايات الهدف 16 من أهداف التنمية 
المســتدامة ومجاالت وحقــوق مختارة، مضمونة فــي المعاهدات 

الدولية لحقوق اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.152

J  مــن المهــم التأكيد على ضرورة تنفيذ جميــع الغايات الواردة
أدناه في ســياق االلتزام بعدم التمييز كالتزام شــامل بقانون 
حقوق اإلنســان، الذي تؤكد عليــه مختلف المعاهدات الدولية 

لحقوق اإلنسان وغيرها من المعايير. 

J  كمــا ان لغــة غايــات الهدف 16 واســعة بمــا فيــه الكفاية بحيث
تســمح بــإدراج مختلــف قضايــا حقــوق اإلنســان، حيــث يجــري 
التعبيــر عن بعض هذه القضايا بشــكل مباشــر في الغايات، 

فيما يمكن استنتاج بعضها اآلخر.

150 لمزيد من المناقشة بشأن جدول أعمال المرأة والسالم واألمن، راجع/ي مرفت 
رشماوي، » قرار مجلس األمن رقم 1325 والقرارات المكملة له، ودور البرلمانيين 

 ،E/ESCWA/ECW/2015/TECHNICAL PAPER.4، 2016 ،»والبرلمانيات في تطبيقها
https://www.unescwa.org/publications/Guidebook- النص العربي متوفر على

SCR1325-women-peace-security
151  لمزيد من المناقشة بشأن أهمية الهدف 16 بالنسبة للنساء، راجع/ي وثيقة 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/ هيئة األمم المتحدة للمرأة على
women-and-the-sdgs/sdg-16-peace-justice-strong-institutions

152  لمزيد من المناقشة راجع/ي المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان، »دليل حقوق 
اإلنسان ألهداف التنمية المستدامة التي تربط بين حقوق اإلنسان وكل أهداف وغايات 

http://sdg.humanrights.dk/en/targets2?direction=2 التنمية المستدامة«، على
&goal[0]=85&target=&&article=&combine=&items_per_page=100&page=2

J  تشــمل القضايــا المشــار اليهــا فــي الهــدف 16 جرائــم القتــل
واإلصابات؛ والعنف ضد األطفال بما في ذلك العقاب الجسدي 
اإلتجــار  ذلــك  فــي  بمــا  بالبشــر  واإلتجــار  النفســي؛  واالعتــداء 
باألطفــال؛ والعنف الجنســي؛ وســيادة القانــون والوصول إلى 
العدالــة بمــا فــي ذلــك قضايــا المحاكمــة العادلــة، واالحتجــاز 
الــوالدة؛  عنــد  األطفــال  وتســجيل  والتعذيــب؛  التعســفي، 
وحريــة الصحافــة، والوصــول إلــى المعلومــات وحريــة التعبير؛ 

والمؤسسات الوطنية والدولية الفعالة.

149 لمزيد من المعلومات راجع/ي اليونسيف، »وضع األهداف العالمية للتنمية 
https://www.unicef.org/agenda2030/ المستدامة واتفاقية حقوق اإلنسان«، على

 files/SDG-CRC_mapping_FINAL.pdf

حقوق األطفال وأجندة التنمية المستدامة 

تــم التعبير عن العديــد من القضايا المتعلقة بحقوق الطفل 
التنميــة  أهــداف  مــن   16 الهــدف  غايــات  فــي  بشــكل واضــح 
المستدامة وتشمل هذه القضايا إساءة المعاملة واالستغالل 
واإلتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم 
)الغايــة 16-2( وتوفيــر هويــة قانونيــة للجميــع، بمــا فــي ذلــك 
تســجيل المواليــد )16-9(. فيعتبــر توفيــر الهويــة القانونيــة 
لتمتعهــم  أساســيين  أمريــن  لألطفــال وتســجيل والدتهــم 
بالحقــوق األخــرى بمــا فــي ذلــك التعليــم والصحة والجنســية 
وإثبات الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية وعمالة األطفال 
ومــا إلــى ذلــك. ولجميــع غايات الهــدف 16 روابط وأوجــه تآزر مع 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كما وللعديــد من الغايــات المتعلقة 
بأهداف أخرى، مثل تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل، 

عالقة مباشرة بحقوق الطفل.157

اجندة المرأة والسام واألمن وأجندة التنمية المستدامة

للســلم والعدالــة وســيادة القانــون أهميــة خاصــة بالنســبة 
العــدد  واألطفــال  النســاء  تشــكل  النزاعــات،  فخــالل  للمــرأة. 
األكبــر مــن الضحايــا. وتؤثــر الصراعــات علــى المــرأة بشــكل 
مختلف. فهي تقع ضحيًة للعنف الجنسي، الذي أصبح سالحً 
وتكتيكً للحرب. كما تشــكل النســاء والفتيات 98 في المئة 
من األشخاص الذين يجبرون على االستغالل الجنسي. وكثيرًا 
مــا يكون للمرأة موارد أقل لحماية نفســها، وغالبً ما تشــكل 
مــع األطفــال، غالبيــة النازحيــن والالجئيــن. وجاء قــرار مجلس 
األمــن رقــم 1325 والقــرارات الالحقــة ذات الصلــة بجــدول أعمال 
المرأة والســالم واألمن ليركز االهتمام على أثر الصراع الخاص 
على النســاء والفتيات. 158 ولهذا الســبب تعزى إلى الهدف 16 

وغاياته أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات. 159
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الغايــة 1: الحــد بدرجة كبيرة مــن جميع أشــكال العنف وما 
يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان

ترتبط هذه الغاية بحياة الشخص وأمنه؛ ومنع التعذيب وإساءة 
المعاملــة؛ والحــق فــي الحريــة واألمن الشــخصي؛ ومنــع االختفاء 
القسري؛ ومنع العنف ضد المرأة. ويمكن الفهم من هذه الغاية 

بأنها تتعلق بالجميع بغض النظر عن العمر أو الجنس. 

الغاية 2: إنهاء إســاءة معاملة األطفال واستغالهم واإلتجار 
بهم وتعذيبهم وسائر أشكال العنف المرتكب ضدهم 

ُتركز هذه الغاية على اشــكال العنف ضد األطفال، ويشــمل هذا 
منــع الــرق واالســتعباد؛ ومنــع التعذيــب وإســاءة المعاملــة ضد 
األطفــال؛ ومنــع الســخرة أو العمــل القســري؛ وحــق األطفال في 
الحصول على المســاعدة من العنف واإليذاء الجســدي؛ وحماية 
األطفــال مــن جميــع أشــكال االســتغالل الجنســي؛ حظــر اإلتجــار 

باألشخاص.

الغايــة 3: تعزيــز ســيادة القانون علــى الصعيدين الوطني 
والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

تنطبــق هــذه علــى الجميــع بغــض النظــر عــن العمــر والجنس. 
يشــمل هــذا حــق كل انســان فــي اإلعتــراف له/لها بالشــخصية 
القانونيــة؛ والمســاواة أمام القانــون؛ والحق فــي انتصاف فعال؛ 
والحــق فــي الحصــول على جلســة منصفــة وعلنية )مــع مراعاة 
باألطفــال(؛  المتعلقــة  الجلســات  بســرية  المتعلقــة  الشــروط 
وحــق الطفل في أن يتم االســتماع إليه فــي أي إجراءات قضائية 
أو إداريــة تؤثــر عليه/هــا؛ والمســاواة بيــن المــرأة والرجــل أمــام 
القانــون؛ ومنــح األهليــة القانونية للمــرأة في المســائل المدنية 
بشــكل متســاٍو مع الرجل؛ ووصــول األشــخاص ذوي اإلعاقة إلى 

القضاء على نحو فعال.

الغاية 6: إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة 
على جميع المستويات

هذا يرتبط بالشرط المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق 
اإلنســان بــأن تتخــذ الدول تدابيــر تشــريعية وإداريــة وغيرها من 
التدابيــر إلعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي المعاهــدات علــى 
الصعيــد المحلــي. وبالنســبة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، يجــب علــى الــدول أن تتخذ خطــوات بصــورة منفردة 

ومن خالل التعاون الدولي لضمان اإلعمال التدريجي للحقوق.

نحــو مســتجيب  القــرارات علــى  اتخــاذ  الغايــة 7: ضمــان 
لاحتياجات وشــامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع 

المستويات

هذا يشــمل الحق والفرصة للمشــاركة في إدارة الشؤون العامة، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحــق فــي التصويــت والترشــح؛ وحــق 
االقتــراع العــام والمتســاوي؛ ومنــح المــرأة حقوقــً متســاوية في 
الحيــاة السياســية والعامــة. ويتطلب هذا بــدوره احترام الحقوق 
والحريــات المتعلقــة فــي التجمع الســلمي وتشــكيل الجمعيات 
والوصول إلى المعلومات ونشــرها والتعبير والمعتقد )انظر/ي 

أيضً الغاية 10(. 

الغايــة 8: توســيع وتعزيــز مشــاركة البلــدان الناميــة في 
مؤسسات الحوكمة العالمية

هــذا يرتبط بحــق الجميع في نظام اجتماعــي ودولي يمكن فيه 
إنجاز الحقوق والحريات بالكامل؛ والحق في تقرير المصير، بما في 
ذلك حق الناس في تقرير موقفهم السياسي والحق في السعي 

بحرية إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

الغاية 9: توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تســجيل 
المواليد، بحلول عام 2030

هــذا حــق مباشــر يؤثر علــى العديد مــن الحقوق األخــرى، بما في 
ذلــك الحــق فــي الجنســية والحماية مــن انعدام الجنســية، وحق 
الطفــل فــي تســجيله عنــد الــوالدة، والحــق فــي الحصــول علــى 
إســم، ومنع التمييز، ومنح المرأة حقوقً متســاوية مع الرجل في 
مــا يتعلــق بمنــح جنســيتها ألطفالها. فيتيــح الحق فــي الهوية 
القانونية والتســجيل إمكانية الحصول على التعليم والخدمات 
لالجئيــن  بالنســبة  خاصــة  أهميــة  لهــذا  أن  كمــا  االجتماعيــة. 

والنازحين داخليً والمهاجرين.

الغايــة 10: كفالة وصــول الجمهــور إلى المعلومــات وحماية 
الحريــات األساســية، وفقًا للتشــريعات الوطنيــة واالتفاقات 

الدولية

يشــمل هــذا مجموعــة واســعة مــن الحريــات التــي تشــكل أيضً 
عوامــل تمكينيــة للتمتــع بحقوق أخــرى. ومن بيــن الحريات التي 
لهــا أهميــة خاصــة حرية تشــكيل الجمعيــات والتجمع الســلمي 
والتعبيــر، والحق في اعتنــاق اآلراء من دون تدخل؛ والوصول إلى 
المعلومــات بمــا في ذلك الحق في التمــاس المعلومات وتلقيها 
ونقلها؛ وحرية الفكر والوجدان والدين، والحقوق النقابية بما في 
ذلــك حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم. ويشــمل ذلك 
أيضً حرية وسائط اإلعالم. وهذه الغاية مهمة لعمل المدافعين 

عن حقوق اإلنسان.
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اإلصــالح  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  ضــروري 
التشريعي من حيث توفير الخبرة، فضاًل عن تعزيز ودعم اعتماد 
القوانين والسياسات التي تضمن تنفيذ خطة عام 2030. ويمكن 
أن تلعــب هــذه المؤسســات دورًا هامــً جدًا في مســاءلة القطاع 

األمني.

تتعاون المؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان بشــكل وثيق مع 
المجتمــع المدنــي. كما يمكن أن تلعــب دورًا هامً في الدفاع عن 

المدافعين عن حقوق اإلنسان من المجتمع المدني.

ولــدى العديد من المؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان وحدات 
الطفــل  وحقــوق  المــرأة  حقــوق  علــى  تركــز  محــددة  برامــج  أو 
وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة وأعمــال محددة ترتبــط بالتنمية 

المستدامة.

ولذلك تشــكل المؤسســات الوطنيــة لحقوق 
اإلنســان مؤسســات دوليــة مســتقلة تعمــل 
بموقف غير متحيز وقوي بين الدولة والمجتمع 
وتمنحهــا  الدوليــة.  والمؤسســات  المدنــي 
والياتهــا مركــزًا فريــدًا للقيــام بــدور مراقــب 
ومستشار بغية دعم حقوق اإلنسان المتضمنة 

في أهداف التنمية المستدامة.

دور المؤسسات الوطنية

فــي  الوطنيــة  المؤسســات  إلــى  مباشــرة  إشــارة  إدراج  يتســم 
خطــة عــام 2030 بأهميــة كبيــرة. ويمكــن أن يكــون للمؤسســات 
العامــة الوطنيــة مهــام عدة وأن تتــم صياغتها بطــرق مختلفة. 
وهــي تشــمل مؤسســات مكافحة الفســاد وآليات حقــوق المرأة 
والمؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان ومكاتب أمناء المظالم، 
فضــاًل عن مؤسســات الرقابــة المدنية على القطــاع األمني، على 
ســبيل المثال ال الحصر. فهناك حاجة إلى مؤسســات عامة قوية 

لضمان تحقيق خطة عام 2030.

ويــرد التركيــز الخــاص التالي علــى المؤسســات الوطنية لحقوق 
اإلنســان نظــرًا ألهميتهــا الخاصــة وعلى ســبيل نمــوذج في هذا 
اإلطار. فيشــير المؤشــر 16-أ-1 بشــأن تعزيز المؤسسات الوطنية 
ذات الصلــة علــى وجــه التحديــد إلــى وجــود مؤسســات وطنيــة 

مستقلة لحقوق اإلنسان تماشيً مع مبادئ باريس.

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

المؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان هي هيئات مستقلة يتم 
إنشــاؤها بموجــب قانــون دســتوري أو تشــريعي، تمولهــا الدولة 
وتكلــف تحديــدًا بحماية وتعزيز حقوق اإلنســان. وتم توضيح دور 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي المبــادئ المتعلقــة 
بمركــز المؤسســات الوطنيــة )التي تعرف أيضً بمبــادئ باريس(، 
التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي عــام 153.1993 وبفضــل 
تركيزها على حقوق اإلنسان، تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان دورًا كبيرًا في ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 

.2030

وتتبــع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان نمــاذج مختلفــة، 
وبالتالي لها مســؤوليات مختلفة. فتعمل المؤسســات الوطنية 
لحقوق اإلنسان في مجال الحماية، بما في ذلك من خالل معالجة 
الشــكاوى والتحقيقــات، واالستفســارات العامــة، والرصــد وجمــع 
البيانات، وتســوية المنازعات البديلة، وتقديم المشورة. كما أنها 
تعمــل فــي مجــال الترويــج من خــالل التثقيــف والتوعيــة العامة، 
فضــاًل عــن التدريــب وبنــاء القــدرات. وغالبــً مــا يكــون جــزء كبير 
مــن عملهــا في مجــال الرصد من خــالل البحــوث والتوثيق. وهي 
تقــدم المشــورة والمســاعدة إلى الحكومات بشــأن التشــريعات 
والسياسات وخطط العمل الوطنية. كما تشارك في المنتديات 
الدوليــة وتتعــاون مــع هيئــات األمــم المتحــدة. كمــا وهنــاك دور 

153 »المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
)مبادئ باريس(«، التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 134/48، في 20 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ ديسمبر 1993، على
 StatusOfNationalInstitutions.aspx
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دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في خطة التنمية 
المستدامة

بنــاًء علــى المهــام المنوطة بهــا، فــإن المؤسســات الوطنية 
لحقــوق اإلنســان مجهــزة جيدًا للمســاهمة في ضمــان تنفيذ 

خطة عام 2030 بالطرق التالية:154

أ.  تعزيز حقوق اإلنسان في إطار خطط التنفيذ الوطنية: يجب 
أن تكــون األهــداف والمعاييــر والمؤشــرات »مصممــة« أو أن 
يتم تطويرها أكثر على الصعيد الوطني لتعكس مختلف 
الســياقات الوطنيــة. وتتمتع المؤسســات الوطنيــة لحقوق 
اإلنســان بمكانــة فريــدة لضمــان أن تلتزم عمليــة التصميم 
بنهــج قائم علــى حقوق اإلنســان، بما يكفل مبــادئ اإلدماج 

والمشاركة وعدم التمييز.

ب.  تقديــم المشــورة للحكومــات بشــأن التنفيــذ الــذي يرتكز 
علــى الحقــوق: مــن خــالل تقييــم كيفيــة تأثيــر القوانيــن 
والسياســات والممارســات اإلدارية والميزانيات على الحقوق 
المدنيــة والسياســية واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافية، 
المشــورة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  تقــدم 
القيمــة للحكومــات بشــأن كيفيــة إضفاء الطابع الســياقي 

على معايير حقوق اإلنسان وتفعيلها.

ج.  رصــد التقدم الضعيــف أو غير المتكافئ وحمل الحكومات 
علــى تبريــره: حالما يتم بــدء التنفيذ، ســيكون من المهم 
ضمــان أن تكــون جميع الدول مســؤولة عــن التزاماتها في 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لتحقيق تقــدم عادل 
وفعــال ومتوافق مع الحقوق نحو تحقيق األهداف. ولتجربة 
المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عالقة مباشــرة في 
رصد حقوق اإلنسان بشكل مباشر من اجل تتبع النجاحات 
والنكسات في إطار التنمية المستدامة، ويمكنها بالتالي 
أن تقــدم مســاهمة فريــدة كجــزء مــن هيكليــة المســاءلة 

متعددة المستويات إزاء أهداف التنمية المستدامة.

154 ستيفن ل. ب. جنسن، أليسون كوركري وكيت دونالد، »إعمال الحقوق من 
خالل أهداف التنمية المستدامة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان«، 

المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان ومركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية، يونيو 
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/ 2015، على

media/dokumenter/udgivelser/research/nhri_briefingpaper_may2015.
pdf

د.  الكشف عن أنماط عدم المساواة والتمييز: إن المبدأ األساسي 
الذي تقوم عليه خطة ما بعد عام 2015 هو »أال يبقى أحد خلف 
الركــب«. وتوفــر معاييــر حقــوق اإلنســان المتعلقة بالمســاواة 
وعــدم التمييــز إطــارًا معياريً مفصاًل لجعل هــذا أكثر واقعية. 
فبفضــل واليتهــا واســعة النطــاق، لعديــد مــن المؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان موقــع جيــد للنظــر في المشــاكل 
النظامية أو الهيكلية في ما يتعلق بعدم المساواة والتمييز 
- علــى أســاس اإلعاقــة والعمر والجنــس والعرق مثــاًل - وهي 
تتمتع بخبرة طويلة بالفعل في هذا المجال. ويمكن استخدام 
وظائــف مختلفة، وال ســيما وظيفتها في إعــداد التقارير، إلبراز 
أوجه القصور وعدم المســاواة المستمرة التي تواجهها فئات 

معينة، بما في ذلك في المناطق النائية.

ه.  ضمــان ســبل اإلنصــاف لضحايــا انتهــاكات الحقــوق المرتبطــة 
لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســات  مــن  العديــد  لــدى  بالتنميــة: 
اإلنســان واليات شــبه قضائية لتلقي الشــكاوى أو الشروع في 
التحقيقات، ما يعني أنها قادرة على أن تؤدي دورًا حاسمً في 
ضمان المساءلة والوصول إلى العدالة، بما في ذلك لألشخاص 
والمجتمعات الذين ُتنتهك حقوقهم نتيجة أنشــطة مرتبطة 

بالتنمية.
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اإلتجار المبلغ عنه؛ أو الوفاة أو اإلصابة الجســدية خالل االعتقال أو 
االحتجاز؛ نسبة األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول الفعلي 
إلــى آليــة وطنية ذات صلة؛ نســبة األشــخاص الذين تكــون اآللية 
الوطنية في متناولهم؛ والتصديق على معاهدة األمم المتحدة 
لتجــارة األســلحة وتنفيذهــا؛ نســبة اإلنفــاق العســكري فــي مــا 
يتعلق باإلنفاق في مجال الحماية االجتماعية؛ وكيفية استشــارة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أو النقابــات العماليــة أو غيرهــا مــن 
الجمعيات بشأن القرارات واالستراتيجيات والسياسات الحكومية 
فــي قطاعهــا.156 كمــا أن التطــورات فــي نظــم اإلنــذار المبكر في 
ســياق خطة المرأة والســالم واألمن مفيدة أيضً في هذا الصدد. 
كما وتشــكل حركــة الالجئيــن والنازحين داخليً أحد المؤشــرات 
الهامــة، باإلضافــة إلــى حــوادث العنــف الجنســي، وال ســيما فــي 

سياق التوترات اإلثنية أو غيرها من التوترات.157

فوتت خطة عام 2030 بشــكل عــام، والهدف 16 
من أهداف التنمية المســتدامة، بشكل خاص، 
فرصــة هامــة باإلشــارة مباشــرًة إلــى العدالة 
االجتماعيــة، وهــو مفهوم كان قد تــم إدراجه 
في خطة األلفية ولكنــه ُفقد في خطة عام 2030 
الجديدة )راجع/ي أدناه الفصل المتعلق بوجهة 

النظر النقدية العامة(.

كمــا يجــب طــرح الشــواغل األخــرى بشــأن كيفيــة صياغــة غايــات 
محــددة. فعلى ســبيل المثال، في حين ذكــر التعذيب وغيره من 
أشكال العنف ضد األطفال بصورة محددة في الغاية 16-2، ال توجد 
إشــارة إلى التعذيــب ضد الجميع، على الرغم مــن الحظر المطلق 

للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في القانون الدولي.

وتهدف الغاية 16-5 إلى الحد بشكل كبير من الرشوة والفساد، 
ولكــن ليــس إلــى إنهاء هذه الممارســات بصورة مطلقــة. فتركز 
مؤشــرات هــذه الغاية على نســبة األشــخاص أو األعمــال التجارية 
الذيــن لديهم اتصال بموظف عمومــي واحد على األقل ودفعوا 
رشــوة إلى موظــف عمومي، أو طلب منهم دفع رشــوة من قبل 
هــذا الموظــف. ولن يســهل هذا النهج إزاء الفســاد إلى تيســير 
تحديــد أشــكال الفســاد والرشــوة والجهــات التــي تؤثــر عليهــا 
وكيفية تيســيرها وإجرائها، من بيــن أمور أخرى، من أجل ضمان 

اعتماد سياسات إلنهاء هذه الممارسات.

156  لمزيد من المعلومات بشأن المؤشرات المقترحة، راجع/ي »أهداف التنمية 
المستدامة: دليل عملي بشأن العمل الوطني والمساءلة«، منظمة العفو الدولية، 

https://www.amnesty.org/en/documents/ الوثيقة 2016/4699/10، 2016، على
act10/4699/2016/en/

157  لمزيد من المناقشة بهذا الصدد، راجع/ي »اإلنذار المبكر المراعي للمنظور 
http://cu-csds.org/wp-content/ الجنساني«، هيئة األمم المتحدة للمرأة، على

uploads/2009/10/unwomen2012vdk.pdf

وجهة نظر نقدية إزاء نهج خطة عام 2030 للهدف 16

علــى النحــو المبيــن أعــاله، يغطي الهــدف 16 بشــأن المجتمعات 
للحقــوق  الهامــة  األبعــاد  بعــض  للجميــع  والحاضنــة  الســلمية 
المدنية والسياســية، بما في ذلك السالمة الشخصية والوصول 
إلــى العدالــة وبعــض جوانــب ما يشــار إليه عــادًة باســم »الحريات 
األساســية«. ومــن ناحية أخــرى، هناك العديد من حقوق اإلنســان 
التي لم يتم تناولها صراحًة في هذا الهدف. وتشير األدبيات إلى 
أن اســتبعاد العديــد مــن األبعــاد المدنية والسياســية من خطة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 هــو الســعر السياســي الــذي تم 
دفعه لتحقيق توافق في اآلراء بشــأن النظام العالمي المشــترك 
لألهداف اإلنمائية المســتدامة.155 غير أنه يمكن رســم إشارة غير 
مباشرة ألنه يمكن فهمها كشرط لتحقيق الهدف 16 من أهداف 

التنمية المستدامة كما هو مبين أعاله.

كمــا وقــد تكــون الصياغة الغامضــة والعامة للهــدف 16 وغاياته 
نتيجــًة العتــراض بعــض البلــدان علــى إدراج هــدف الســلم على 
هــذه األســس. ويتجــه البعــض فــي التحليــل إلــى أن الغمــوض 
يتجنــب اســتخدام لغــة قوية قد تزعج بعض البلــدان. فيمنحها 
الهــدف 16 مــن أهــداف التنمية المســتدامة بلغتــه العامة وغير 
الملزمــة، المرونــة الالزمــة لتنفيــذ التدابيــر التــي تتماشــى مــع 

السياسية. تفضيالتها 

مــن الصعب بوجه خــاص قياس التقدم المحــرز نحو تحقيق هذا 
الهــدف وترجمــة غايــات ومؤشــرات عامــة تنطبــق علــى الصعيد 
الوطني. فقد تمت صياغة معظم مؤشــرات هذا الهدف باألرقام 
والمعــدالت والنســب المئوية. وهــذا النهج ليس كافيــً لتقييم 
تمتــع المهمشــين بالعدالة والســلم. هذه الطريقــة الكمية في 
قيــاس التقــدم ال تســهل آليــات وضــع نظم إنــذار مبكــر لتجنب 
الصراعــات، وال ســيما فــي الدول الهشــة. كما انه بشــكل عام، ال 
تجمــع الــدول البيانــات وال تملــك نظم رصــد تمكنها مــن تقييم 

الوضع في ما يتعلق بهذا الهدف.

وقــد اقتــرح عــدد من منظمــات المجتمــع المدنــي ووكاالت األمم 
المتحــدة مؤشــرات أخرى تعطــي تقييمً موضوعيــً ونوعيً لهذا 
المعاهــدات  علــى  التصديــق  تشــمل مؤشــرات  وهــي  الهــدف. 
الدولية ورصد االمتثال لاللتزامات بموجب القانون الدولي، والثقة 
العامــة فــي قدرة مقدمي خدمــات العدالة واألمن على اإلســهام 
فــي األمن والســالمة علــى نحو فعــال ومنصف؛ وحــاالت االختفاء 
المبلــغ عنها، واســتخدام مؤشــرات عمالة األطفــال؛ وعدد ضحايا 

155 راجع/ي مثاًل موجز بحث مصرف التنمية األلماني KfW بشأن التنمية، »كيف 
https://www. ترتبط خطة عام 2030 بحقوق اإلنسان؟«، يونيو 2017، على

kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-
Development-Research/2017-06-26_EK_SDGs-und-Menschenrechten_

EN.pdf
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 القسم 5: 

وجهات النظر 

النقدية
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الفصل 11 

وجهة النظر النقدية إزاء 

خطة التنمية لعام 2030

كمــا هــو مبيــن فــي جميــع الفصــول الســابقة، هنــاك عــدد مــن 
الجوانــب اإليجابيــة لخطــة عام 2030 كخطــة للتنمية المســتدامة، 
ومقارنــًة بخطــة التنمية لأللفية التي ســبقتها. ومــع ذلك، هناك 
عــدد من الشــواغل العامــة أيضً. ويبــرز هذا الفصل فــي البداية 
بعــض الجوانــب اإليجابيــة الرئيســية لخطــة عــام 2030، ثــم يركــز 

بشكل أساسي على الشواغل الرئيسية العامة.

الجوانب اإليجابية

تتمتــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 بعدد مــن الجوانب 
اإليجابية. ويشمل ذلك األمثلة القليلة اآلتية:

J  2030 ترتبط األهداف التي يتعين تحقيقها من خالل خطة عام
مباشــرًة بالتحديات العالمية الراهنــة المتمثلة بالفقر والجوع؛ 
وتغيــر المنــاخ؛ والنمــو غيــر المســتدام واألزمــات االقتصاديــة؛ 
والهجرة، واللجوء، والنزوح؛ واألوبئة الصحية؛ وعدم المساواة؛ 
والتهميــش االجتماعــي؛ واالفتقار إلى العمــل الالئق والحماية 
االجتماعية؛ فضاًل عن عدم االستقرار السياسي وانعدام األمن 

والصراعات العنيفة

J  تنطبق خطة عام 2030 على جميع البلدان، ويتوقع من جميع
البلــدان اتخاذ خطوات للتنمية المســتدامة باســتخدام خطة 

عام 2030 كإطار عمل لها

J  تعتبــر خطــة عــام 2030 أقرب من حيث اعتمــاد نهج قائم على
حقوق اإلنســان لوضع األهداف والغايات مقارنًة بخطة التنمية 

لأللفية

J  تغطــي خطة عــام 2030 قضايا أكثر من خطــة التنمية لأللفية
وهي تشــمل شــبكة أوســع من الناس، واعدًة بـ«اال يبقى أحد 

خلف الركب«

J  تعنــى خطــة عــام 2030 بالنــاس واالزدهــار والكــون والســالم
والشراكات

J  يســعى الهــدف 1 مــن خطة عــام 2030 إلى القضــاء على الفقر
بشــكل عــام بجميــع أشــكاله، فــي حيــن يركــز الهــدف 1 مــن 

األهداف اإلنمائية لأللفية على الفقر المدقع فقط

J  لجميــع بالنســبة  خاصــة  أهميــة   2030 عــام  خطــة  تكتســي 
األطفال، وال ســيما األطفال الذين يعيشــون في أوضاع هشة، 
وتلتــزم بــأن تؤمــن لهم فرص تعلــم مدى الحيــاة، وأن تنهي 
عمل األطفال بجميع أشكاله، وتجنيد األطفال واستخدامهم، 
وأن تعجــل بإحــراز تقدم في خفض عــدد الوفيات من حديثي 
الوالدة واألطفال واألمهات ووضع حد لكل حاالت الوفيات التي 

يمكن الوقاية منها قبل عام 2030. 

J  يعتبــر األطفال والشــباب عوامــل تغيير، باالعتــراف بقدراتهم
على أن يكونوا شركاء نشطين في تحقيق أهداف الخطة

J  تتضمــن خطــة عــام 2030 العديــد مــن الغايــات التــي تشــير
إلــى  باإلضافــة  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  إلــى  خــاص  بشــكل 
اإلشــارات العديدة إليهم في اإلعالن، في حين أن خطة األلفية 
لــم تتضمن أي إشــارة إلى األشــخاص ذوي اإلعاقــة في األهداف 

اإلنمائية لأللفية

J  ،تتضمــن الخطــة هدفً وغايــات محددة تتعلــق بالعمل الالئق
وتعترف بمختلف أشكال العمل والعمالة، بما في ذلك الزراعة 
والعمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي والعمــل المنزلــي غيــر 
مدفــوع األجــر، فضــاًل عــن إدراج غايات تتعلــق بالمــرأة والعمل 

الالئق

J  تشدد خطة عام 2030 على أهمية مراعاة المنظور الجنساني
فــي التنميــة المســتدامة. فهــي تتضمــن هدفــً قائمــً بذاته 
بشــأن المســاواة بين الجنســين )الهدف 5( وتعمــم المنظور 
الجنســاني فــي األهــداف األخــرى، مــا يجعل مــن الصعب على 
صانعــي السياســات أن يتجاهلــوا المســاواة بيــن الجنســين 

وحقوق المرأة 

J  ًتشــمل خطــة عــام 2030 الهــدف 16 باعتبــاره هدفــً هيكليــ
يؤثــر على الخطة ككل، ويربط الســالم واألمــن، والمجتمعات 
السلمية، والعدالة والمؤسسات الفعالة بالتنمية المستدامة. 
ويشــكل ذلك خطــوة هامة جدًا إلى األمام فــي فهم التنمية 
المســتدامة، حيــث ُيفهــم أن الخطــة تعالــج األســباب الجذرية 

لتراجع التنمية بدالً من التركيز على آثاره فقط
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إن األشــكال التاليــة مــن التغييرات التحويليــة ضرورية لتوفير 
تواجههــا  التــي  والمترابطــة  المعقــدة  للمشــاكل  حلــول 
الــدول. ومــن المهم اســتخدام خطة عــام 2030 كإطــار لضمان 
التحــول السياســي والمؤسســي واالجتماعــي والتكنولوجي 
والمفاهيمــي بغيــة ضمــان اســتدامة التنميــة. ويتوجــب هذا 
على مختلف الجهات الفاعلة المشــاركة في االبتكار في هذه 

المجاالت لتحقيق التغيير التحويلي:

االبتكار السياسي: هذا ضروري لضمان توسيع نطاق تغطية 
الخدمــات االجتماعيــة أو خطــط الحمايــة االجتماعيــة للفئــات 
المهمشــة سابقً، وتنفيذ سياسات تمويل مبتكرة، من خالل 

إصالحات ضريبية تدريجية على سبيل المثال.

االبتكار المؤسســي: هــذا ضــروري للتغلب علــى أوجه عدم 
الفاعلــة  الجهــات  وتمكيــن  الهيكليــة،  والعيــوب  المســاواة 
واإلقليميــة  والوطنيــة  المحليــة  المســتويات  علــى  األضعــف 
والدوليــة. ويجــب أن يقتــرن ذلك بــأدوات معياريــة وتنظيمية 
وقضائيــة جديــدة؛ وتغييرات في ترتيبــات الحوكمة المرتبطة 
بالديمقراطية التشــاركية، وإشــراك الجهــات الفاعلة متعددة 
الخدمــات والتمويــل ووضــع  فــي تقديــم  المصلحــة  أصحــاب 

السياسات وعمليات صنع القرار.

االبتكار االجتماعي: ترتبط منظمات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص بشكل متزايد باالبتكار االجتماعي الذي يحدث في كثير 
مــن األحيان على المســتوى المحلي حيث تســاهم المنظمات 
المجتمعيــة والمؤسســات االجتماعيــة في التغييــر االجتماعي 
عندمــا تتبنــى المنظمــات والشــبكات أفــكارًا واســتراتيجيات 
وممارســات جديــدة تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات االجتماعية 
بشــكل أفضل وبنــاء عالقات تفضي إلى تحســينات اجتماعية 
وبيئيــة وإعمــال الحقــوق. ويــؤدي تواصــل المجتمــع المدنــي 
وتنظيمه وتعبئته إلى تحقيق تأثير أكبر من خالل ربط الجهات 

الفاعلة المحلية حول البلدان والمناطق، شماالً وجنوبً.

االبتكار التكنولوجي: من منظور التنمية والتمكين، يمكن 
أن تنشــأ أوجه تآزر هامة عند الجمع بين االبتكارات االجتماعية 
والتكنولوجيــة. ويمكــن أن تكــون االبتــكارات التكنولوجيــة 
أساســية لتحقيــق التغييــر، في المناطــق النائية مثــاًل، أو في 
ســياقات النــاس المتنقليــن مثــل الالجئيــن أو المهاجريــن أو 

النازحين، أو لتمكين الحركات النسائية.

159 مقتبس من المربع 1 في »االبتكار السياسي للتغيير التحويلي: تنفيذ خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030«، معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، 

أكتوبر 2016.

J  تشــدد خطــة عــام 2030 على وســائل التنفيــذ، وتكرس لذلك
الهــدف 17 مــع غاياتــه كهــدف شــامل، فضــاًل عــن غايــات فــي 
كل هــدف. وهــذا يؤكد على الشــراكة العالميــة دعمً لتنفيذ 
جميع األهداف والغايات، التي تجمع بين الحكومات والمجتمع 
المدنــي والقطاع الخــاص ومنظومة األمم المتحــدة والجهات 

الفاعلة األخرى وتعبئ جميع الموارد المتاحة.

J  تشــمل خطــة عــام 2030 أيضً نظامــً طوعيً لتقديــم التقارير
من قبل الدول، رغم أنه ال يشكل نظام مساءلة واستعراض 
كالنظــام المتاح بالفعل في منظومة األمم المتحدة لحقوق 

اإلنسان

وهنــاك العديــد من الجوانب اإليجابية األخــرى للخطة، على النحو 
المبين في الفصول السابقة. ولذلك، وعلى الرغم من الشواغل 
المتعلقــة بخطــة عــام 2030، يعتقــد أن الخطــة قــادرة على إحداث 

تغيير تحويلي.

»إن األهــداف ليســت مثاليــة، ولــم يكــن مــن 
المرجــح أن تكون كذلك بالطبــع، ولكن يمكن 
للمجتمــع المدنــي أن يتعايــش معهــا وهــو 
 يريــد أن يلعــب دورًا مناســبًا فــي تحقيقها«. 

)ترجمة غير رسمية(158 

يوضح هذا الجملة موقف العديد من منظمات المجتمع المدني 
إزاء خطــة التنميــة لعــام 2030: علــى الرغــم من أوجــه القصور في 
الخطة، يوفر إطارها لمجموعات المجتمع المدني فرصً للنهوض 

بالتنمية المستدامة.

التغيير التحويلي

من اإلختبارات الهامة لنجاح خطة عام 2030 هو ما إذا كانت الخطة 
قــادرة علــى إبــالغ السياســات والعمليــات السياســية االبتكاريــة 
القائمــة علــى أدلــة قويــة والتي تســتند إلــى قيــم معيارية مثل 
العدالــة االجتماعيــة واالســتدامة والمشــاركة واإلدمــاج، والقــادرة 
على إلهام أشــكال جديدة من الشــراكات واإلصالحات في مجال 
الحوكمة وتعزيز قدرات الدولة. يتطلب ذلك استخدام إطار خطة 
عــام 2030 مــن خــالل نهــج متعــدد ومتداخل وغيــر قابــل للتجزئة 
يربط بين أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ويستند إلى أطر 
السياســات المتكاملــة لتنفيذهــا. وهذا يتطلب بــدوره التزامات 
مــن الــدول الحــرص علــى اعتمــاد سياســات التغييــر التحويلــي 

لضمان هذا التغيير.

http:// التقرير حول »حالة المجتمع المدني لعام 2016«، متوفر على ،CIVICUS  158
www.civicus.org/documents/reports-and-publications/SOCS/2016/

summaries/SoCS-full-review.pdf
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فــي  التغيــرات  تكــون  مــا  غالبــً  المفاهيمــي:  االبتــكار 
بهــا  تتصــرف  التــي  والطريقــة  والسياســات  المؤسســات 
المنظمــات مســتمدة مــن االبتــكار المفاهيمــي والخطابــي. 
وكانــت تلك المرتبطــة بالحوكمة والنظريــة التنظيمية، كما 
والنهج المفاهيمية إزاء مســارات التنمية البديلة ذات أهمية 

خاصة في السنوات األخيرة.

الملكيــة أو الميــالد أو اإلعاقــة، أو علــى أي أســاس آخــر«. وصحيــح 
أن جميــع األهــداف والغايات ســتطبق مبدئيً علــى الجميع ما لم 
يتم إعالن خالف ذلك على وجه التحديد، إال أن النهج القائم على 
حقوق اإلنســان يتطلب من الدول اعتماد سياســات مســتهدفة 
لضمــان العنايــة بالفئات األكثر اســتضعافً من خالل السياســات 
واإلصالحات المستهدفة. فيشكل ذكر التزامات الدولة باالحترام 
والحمايــة والتعزيز تكرارًا إيجابيً لاللتزامات بموجب قانون حقوق 

اإلنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالجهات الفاعلة الخاصة.

المهاجرون 

هنــاك اعتراف هام ومرحب به بالمســاهمة اإليجابية للمهاجرين 
)الفقــرة 29(. وتتعهــد الــدول أيضً بــأن تتعاون دوليــً »من أجل 
كفالــة أن تتــم الهجــرة بطريقــة نظاميــة وأن تجــري فــي ظروف 
توفــر األمــان ويســودها النظــام مــع االحتــرام الكامــل لحقــوق 
اإلنســان وضمان المعاملة اإلنســانية للمهاجريــن، بصرف النظر 
عــن وضعهــم من حيث الهجرة ولالجئين والمشــردين« )الفقرة 
29(. غيــر أن الغايــة المحــددة الوحيدة التي تتعلــق بالمهاجرين 
هــي الغايــة 8.8 التــي تنــص على أن تعمــل الدول علــى »حماية 
حقــوق العمــل وإيجــاد بيئات عمل توفر الســالمة واألمــن لجميع 
العمــال، بمــن فيهم العمــال المهاجرون، وبخاصــة المهاجرات«. 
فمجتمعــات المهاجريــن أكبــر بكثيــر مــن العمــال المهاجريــن: 
فهــي تشــمل أفــراد أســر العمــال المهاجريــن والمهاجرين من 
أجــل التعليم، وغير ذلك من أشــكال الهجــرة. وال تتضمن خطة 
عــام 2030 أهدافــً محــددة لضمان تمتــع المهاجرين بشــكل عام 

والحقوق. بالحماية 

الاجئون

قــدرة  تعزيــز  بغيــة  التعــاون  أهميــة  إلــى  أيضــً  اإلعــالن  يشــير 
المجتمعــات على اســتضافة الالجئين، وال ســيما البلــدان النامية 
)الفقرة 29(. ولكن عدا ذلك، ليس هناك أي غايات محددة ترتبط 

بحقوق ومعاملة الالجئين أنفسهم.

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير

ال يوجد اية اشــارة بشــكل صريح في أهداف التنمية المســتدامة 
إلى الخطر المستمر المتمثل في التدابير األمنية التي قد تؤدي 
إلــى تقييــد حريــة التنقــل، فضــاًل عــن الوصــول إلــى المعلومات، 
وحريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات. ولهذه 
جميعــً ارتبــاط مباشــر بــدور المجتمــع المدنــي. ورغــم اإلشــارات 
العديــدة إلــى دور المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ اجنــدة التنمية 
المســتدامة، اال ان األجندة ال تشــير ابدًا إلى ضرورة احترام الدول 

لحقوق المجتمع المدني في العمل. 

الهواجس من خطة عام 2030

علــى الرغــم مــن الجوانــب اإليجابيــة العديــدة للخطــة وقدرتهــا 
علــى إحداث تغيير تحويلي، هناك عدد من الشــواغل الشــاملة، 
باإلضافــة إلــى الشــواغل المرتبطة بمجاالت أو أهــداف محددة تم 

إبرازها في الفصول السابقة.

نهج حقوق اإلنسان في الخطة

ُيعتقــد أن خطــة عــام 2030 أقــرب مــن ســابقتها إلــى إطــار حقوق 
اإلنســان. فيــرد إطار حقــوق اإلنســان والقانون الدولــي والتزامات 
الــدول مــرات عديــدة فــي اإلعــالن. كما تكــرر العديد مــن األهداف 
والغايــات التزامــات الــدول بموجــب القانــون الدولــي. ومــع ذلــك، 

هناك عدد من أوجه القصور في هذا النهج.

اإلدماج والمساواة وعدم التمييز

إلــى  اإلشــارة  خــالل  مــن  شــاماًل  يكــون  أن  إلــى  اإلعــالن  يهــدف 
والسياســات  الخــاص  االهتمــام  إلــى  تحتــاج  التــي  المجموعــات 
تمكيــن  بضــرورة  اهتمامــً  مثــاًل  اإلعــالن  فيولــي  المســتهدفة. 
األطفال والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمصابين بفيروس 
نقــص المناعة البشــرية / اإليدز وكبار الســن والشــعوب األصلية 
مثــاًل(.   23 )الفقــرة  والمهاجريــن  داخليــً  والنازحيــن  والالجئيــن 
ومــع ذلــك، هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي قوائــم المجموعــات هــذه، 
لألقليــات  صريحــة  محــددة  وغايــات  أهــداف  وجــود  عــدم  مثــل 
والمهاجرين )جميع المهاجرين، وليس العمال المهاجرين فقط( 
والالجئيــن والســحاقيات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنســي 
والمتحوليــن جنســيً. وبالمثــل، فــإن الفقرة 19 من اإلعالن بشــأن 
األســس المحظــورة للتمييز، ال تذكــر بالتحديد التوجه الجنســي 
أو الهوية الجنسانية أو السن أو االنتماء العرقي أو وضع الهجرة 
كأســس محظــورة للتمييز. ولكن من اإليجابي أن تشــدد الفقرة 
19 على مســؤوليات الدول في »احترام حقوق اإلنســان والحريات 
األساســية للجميــع وحمايتها وتعزيزها، دونمــا تمييز من أي نوع 
علــى أســاس العرق أو اللون أو الجنــس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو غيره أو األصل القومي أو االجتماعي، أو على أساس 
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ورغم تحســن الدورالمعطى للمجتمع المدني خالل المناقشــات 
ووضــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، مقارنــًة مــع عملية 
وضــع األهــداف اإلنمائية لأللفية، اال انه ال تتنــاول الوثيقة الختامية 
بالتفصيــل دور المجتمــع المدنــي فــي التنفيــذ علــى الصعيــد 
الوطنــي أو فــي عملية المتابعة واالســتعراض، بمــا في ذلك دور 
المجتمــع المدني فــي جمع البيانــات والمتابعة والرصد. فيشــير 
اإلعــالن إلــى »مشــاركة الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع 
المدنــي ومنظومــة األمم المتحــدة وغيرها من الجهــات الفاعلة، 
وتعبئــة جميــع المــوارد المتاحــة«، )انظــر/ي مثــاًل الفقــرة 39 مــن 
خطة التنمية المستدامة( غير أن األهداف والغايات ال تتناول دور 
المجتمــع المدنــي في الخطة. كما تشــير الغايــة 17-17 المتعلقة 
بوســائل التنفيــذ إلى تشــجيع وتعزيــز »الشــراكات العامة وبين 
المدنــي  المجتمــع  وشــراكات  الخــاص  والقطــاع  العــام  القطــاع 
الفعالة، باالســتفادة من الخبرات المكتســبة من الشراكات ومن 

استراتيجياتها لتعبئة الموارد«. 

إلى جانب اإلشارات واسعة النطاق والغامضة، ال 
ترد في خطة عام 2030 أي إشارة واضحة ومباشرة 
إلــى دور المجتمع المدني.كما أن خطة عام 2030 
ال تتضمن أي إشارة إلى بيئة تمكينية للمجتمع 
المدنــي إلقامــة وتنفيــذ الخطــة دون تدخات، 
اإلنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  لحمايــة  أو 

والناشطين في المجتمع المدني. 

وفــي الوقــت نفســه، تشــير الخطة إلى االلتــزام »بالعمــل لكفالة 
اتســاق السياســات وتهيئــة بيئــة مؤاتيــة للتنميــة المســتدامة 
الفاعلــة«  الجهــات  المســتويات ومــن جانــب كافــة  علــى جميــع 
)الفقرة 63 من خطة التنمية المســتدامة( ومن ثم يأتي االعتراف 
بــأن »المــوارد الوطنيــة إنما يولدهــا النمو االقتصــادي في المقام 
األول، مدعومــً ببيئة مؤاتية على جميع المســتويات« )الفقرة 66 
من خطة التنمية المستدامة(. وهذا أمر مخيب لآلمال للغاية، إذ 
يؤكد على أن الخطة تعزز النمو االقتصادي ودور القطاع الخاص، 
في حين ال تعطي أهمية متســاوية على األقل للمجتمع المدني 

وال تشدد على الحاجة إلى بيئة تمكينية للمجتمع المدني.

تعتبــر خطــة عــام 2030 فرصــة ضائعــة لضمان 
بيئــة تمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدني 
والمدافعيــن األفــراد الذيــن هــم أساســيون 
لتحقيــق التنميــة المســتدامة. يشــكل هــذا 
مصــدر قلق بالــغ األهمية بالنظر إلــى الظروف 
غيــر المســتقرة التــي يعيــش ويعمــل فيها 
المجتمع المدني والناشــطون فيه في العديد 

من البلدان العربية.

بيئة تمكينية لألعمال التجارية والمجتمع المدني

التجاريــة  لألعمــال  التمكينيــة  للبيئــات  مقارنــة  دراســة  فــي 
وجمعيــات المجتمــع المدنــي، الحــظ المقــرر الخــاص المعنــي 
بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ان هناك 
اختالفــات صارخــة ومهمــة فــي معاملــة الــدول للمؤسســات 
التجاريــة والجمعيــات، وال ســيما فــي مــا يتعلــق بالبيئــة التي 
يعمــل فيهــا كل منهــا. فلقــد الحظ المقــرر الخــاص ان الدول 
تبذل غالبً جهدًا كبيرًا لتهيئة أفضل بيئة ممكنة لألنشطة 
التجاريــة مــن ناحيــة، ولكنهــا نادرًا مــا تبذل مثل هــذا الجهد 
مــن أجل الجمعيات من الناحية األخرى. ويعتقد المقرر الخاص 
أن هــذه االختالفــات باعثهــا سياســي أكثــر منــه عمليــً، حيث 
إن المصالــح االقتصاديــة والتجاريــة تحظــى بتقديــر أعلــى من 
األنشــطة غيــر االقتصاديــة. وبذلــك، فــإن للقطــاع االقتصــادي 
وآراءه تأثيــرًا فــي سياســة الدولــة يفــوق العدالــة االجتماعيــة 
والحقــوق األساســية. ويشــير المقــرر الخــاص ان هــذا النهــج 
يتجاهــل أن المجتمع المدنــي النابض بالحياة ضروري للتنمية 
االقتصاديــة المســتدامة وأن األعمــال التجاريــة تســتفيد مــن 

قطاع المجتمع المدني المتمكن.168

160 المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، 
http://www.ohchr.org/EN/ 266/70، 4 أغسطس 2015، الفقرتان 105 و106، على/A

Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx
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وعالوة على ذلك، لم تتبع عملية وضع المؤشــرات نفس المســار 
المتبــع عنــد وضع خطة عام 2030؛ فلم يكــن للمجتمع المدني أي 
مشــاركة حقيقية في وضع المؤشــرات. ولذلك، فقد شــكل ذلك 
فرصــة ضائعــة بتجاهل خبــرة المجتمع المدنــي القيمة في وضع 
المؤشــرات واستخدامها، بما في ذلك من خالل استخدام بيانات 

مصنفة إلعالم السياسات واإلصالح القانوني.

الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي

رغــم أن الهــدف 8 يركــز علــى العمــل الائق 
والعمالــة والنمو االقتصــادي، إال انه ال يتضمن 
أي غايــات ترتبط بصــورة مباشــرة بالنقابات. 
كمــا ال تشــير أي أهــداف أو غايات أخــرى إلى 

النقابية.  الحريات 

تدعــو الغايــة 8-8 الدول إلى »حماية حقــوق العمل وإيجاد بيئات 
عمــل توفــر الســالمة واألمــن لجميع العمــال، بمن فيهــم العمال 
المهاجــرون، وبخاصــة المهاجــرات، والعاملون فــي الوظائف غير 
المســتقرة«. ويتناول المؤشــر 8-8-2 ذات الصلــة »زيادة االمتثال 
الوطنــي لحقــوق العمــل )حريــة تكويــن الجمعيــات والمفاوضــة 
الجماعية( اســتنادًا إلى المصادر النصية لمنظمة العمل الدولية 
والتشــريعات الوطنية، بحســب نوع الجنس ووضع المهاجرين«. 
وهــذه إشــارة مرحب بها إلــى حرية تكوين الجمعيــات والحق في 
المفاوضــة الجماعية. غير أن هذه فرصة ضائعة لإلشــارة مباشــرة 
إلــى دور النقابــات فــي تحقيق مختلف جوانب خطــة عام 2030 في 
األهــداف والغايــات ذاتهــا لمــا لذلــك أهميــة للتأكيــد علــى هــذه 

الحقوق وعلى الدور النقابي في التنمية المستدامة.

تلعب النقابات دورًا أساســيًا في ضمان تقاسم 
منافع النمو االقتصادي بصورة عادلة بين الذين 
يخلقونــه. فيضمــن خلق فرص العمــل، وحقوق 
العمال، والحوار االجتماعي، والحماية االجتماعية، 

التي تشكل أسس خطة العمل الائق. 

تشــجع النقابات اعتماد سياســات حول المســائل المالية واألجور 
عــدم  أوجــه  مــن  تقلــل  أن  شــأنها  مــن  االجتماعيــة،  والحمايــة 
المســاواة وتعــزز العمل الالئق داخل البلــدان وفي ما بينها. كما 
تلعب النقابات دورًا هامً في الحوار االجتماعي الذي يســهم في 
االســتقرار المؤسســي عن طريق تعزيز توافق اآلراء بين الشركاء 
االجتماعيين بشأن السياسات االجتماعية - االقتصادية.161 وعلى 
الرغــم من هــذا الدور المهم جدًا للنقابات، ورغم أن معايير حرية 
تكوين الجمعيات والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية هي 
من بين االتفاقيات الثماني األساسية لمنظمة العمل الدولية، إال 
أن ذلك لم يرد في خطة عام 2030 وأهدافها وغاياتها. ومن المثير 
لالهتمــام أن نالحــظ أن معايير منظمة العمل الدولية األساســية 
األخــرى مدرجــة كلهــا فــي غايــات الهــدف 8 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة )معايير القضاء على الســخرة؛ والعمر األدنى لعمل 
األطفال واســتئصال أســوأ أشــكال عمل األطفال؛ والمساواة في 

األجر؛ والقضاء على التمييز(.162

التنميــة  خطــة  أن  جــدًا  المســتغرب  مــن 
المســتدامة ال تشــير أبدًا بشــكل مباشر إلى 
يمكــن  انــه  إال  النقابيــة،  والحريــات  الحقــوق 
اســتنتاج هذا من اإلشــارة إلى العمــل الائق. 
وتحتوي أهداف وغايات مختلفة اشارات عديدة 
مرحبــًا بها لمختلف المواضيــع التي تعالجها 
 اتفاقيــات منظمــة العمل الدولية األساســية ، 

ما عدا ما يتعلق بالحقوق النقابية. 

161 من أجل الحصول على مناقشة موجزة بشأن العالقة بين دور النقابات وأهداف 
التنمية المستدامة، راجع »أهداف التنمية المستدامة: قضية نقابية!«، شبكة نقابات 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_pamphlet_en.pdf التعاون اإلنمائي، على
http://www. 162 لمزيد من المعلومات بشأن اتفاقيات منظمة العمل الدولية، راجع

ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/
conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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 163 انظر/ي الصفحة 16 من 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/

documents/publication/wcms_550194.pdf

اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية171

حــدد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة ثمانــي اتفاقيات 
بوصفها »أساسية« وتغطي الموضوعات التي تعتبر كمبادئ 
وحقــوق أساســية فــي مجــال العمــل. ويغطي اعــالن منظمة 
العمــل الدولية بشــأن المبادئ والحقوق األساســية في مجال 
العمــل )1998( هــذه المبــادئ أيضــً. وفــي مــا يأتــي اتفاقيــات 

العمل الثمانية هذه:

 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم . 1
)رقم 87 لسنة 1984(

 اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . 2
)رقم 98 لسنة 1949(

اتفاقية العمل الجبري )رقم 29 لسنة 1939(. 3

اتفاقية الغاء العمل الجبري )رقم 105 لسنة 1957(. 4

اتفاقية الحد األدنى لسن )رقم 138 لسنة 1973(. 5

اتفاقية اسوأ أشكال عمل األطفال )رقم 182 لسنة 1999(. 6

اتفاقية المساواة في األجور )رقم 100 لسنة 1951(. 7

 اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة( . 8
)رقم 111 لسنة 1958(

غايــًة فوريــة أو غايــة يتوجــب تحقيقهــا بحلــول عــام 2030. وفــي 
المقابــل، يعد هذا التزامــً فوريً بموجب القانون الدولي لحقوق 
اإلنســان، حيــث تنص المادة 37 من اتفاقيــة حقوق الطفل على 
»أال يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيره من ضــروب المعاملة أو 
العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة«. فيما تنص المادة 
19-1 علــى أن تتخــذ الــدول األطــراف »جميــع التدابير التشــريعية 
واإلداريــة واالجتماعيــة والتعليميــة المالئمــة لحمايــة الطفل من 
كافــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة 
واإلهمــال أو المعاملــة المنطوية على إهمال، وإســاءة المعاملة 
أو االســتغالل، بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية، وهو فــي رعاية 
الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي )األوصيــاء القانونييــن( 
عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه«. وتقتضــي 
مــن  الطفــل  بحمايــة  األطــراف  الــدول  »تتعهــد  بــأن   34 المــادة 
جميع أشــكال االستغالل الجنســي واالنتهاك الجنسي«. وتنص 
المــادة 39 علــى أن »تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناســبة 
لتشــجيع التأهيل البدني والنفســي وإعادة االندماج االجتماعي 
أو  الــذي يقــع ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال اإلهمــال  للطفــل 
االســتغالل أو اإلســاءة؛ أو التعذيب أو أي شــكل آخر من أشــكال 
أو  المهينــة،  أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 
المنازعــات المســلحة. ويجــري هــذا التأهيل وإعــادة االندماج في 
بيئــة تعــزز صحة الطفل، واحترامه لذاتــه، وكرامته«. ولذلك كان 
يجــب أن تتماشــى الغايــة المتمثلــة فــي إنهاء تعذيــب األطفال 
واستغاللهم مع اتفاقية حقوق الطفل، اي اعتباره التزامً فوريً. التحقيق الفوري مقابل التحقيق التدريجي للحقوق

إن الغايــة األولــى مــن الهــدف 3 المتعلــق بالصحــة محــددة جدًا 
ويعبــر عنها بمصطلحات كمية بحتة: »خفض النســبة العالمية 
للوفيــات النفاســية إلــى أقل من 70 حالة وفاة لــكل 100.000 مولود 
حــي بحلــول عــام 2030«. وفــي الوقت نفســه، تهــدف الغاية 1 في 
إطار الهدف 16 إلى »الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف 
ومــا يتصــل بــه من معــدالت الوفيات فــي كل مــكان«، والغاية 2 
إلــى »إنهــاء إســاءة معاملة األطفــال واســتغاللهم واإلتجار بهم 
وتعذيبهم وســائر أشــكال العنف المرتكب ضدهم«، والغاية 3 
إلــى »تعزيز ســيادة القانــون على الصعيديــن الوطني والدولي 
وضمــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميع إلــى العدالــة«. ولغة هذه 
الغايات ليســت واضحة ويتم التعبير عنها بشــكل عام. وليس 
مــن الواضــح مــا إذا كانــت تفــرض التزامــات فوريــة أو التزامــات 
تدريجية حتى عام 2030. فعلى ســبيل المثال، ليس من الواضح 
مــا إذا كان إنهــاء إســاءة معاملــة األطفــال وتعذيبهــم يشــكل 

عــدد مــن االلتزامات في قانون حقوق اإلنســان 
هــي فوريــة فــي طبيعتهــا، وال تعتمــد على 
توفر الموارد المالية، مثل ضمان عدم التمييز، 
ومنــع  خطــوات،  اتخــاذ  فــي  البــدء  وواجــب 
التعذيب وأشــكال ســوء المعاملــة المختلفة، 
وتوفير ضمانات مثل ضمانات استقال القضاء، 
وواجبــات الدولــة بشــكل عــام بعــدم اتخــاذ 
خطوات أو  إجــراءات تؤدي إلى انتهاك الحقوق 
مباشــرة أو غير مباشــرة. ولهذا جميعًا اتصال 

مباشر مع اجندة التنمية المستدامة.
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التعذيب وإساءة المعاملة

مــن المحير أيضــً أن الغاية المتمثلة في إنهاء التعذيب وإســاءة 
المعاملة واالستغالل واإلتجار تقتصر على األطفال. فيرتبط إنهاء 
اإلســاءة واإلتجار والعنف والتعذيب على البالغين واألطفال على 
حــد ســواء. ويجــب أن يكــون إنهــاء التعذيــب وغيره من أشــكال 
إســاءة المعاملــة فوريً للجميــع. ومن المرحب بــه أن الغاية كانت 
صريحــة في ذكر ذلك في ما يتعلق باألطفال، ولكن كان ينبغي 
أن تشــمل الجميع. وليس هناك غاية مشــابهة أخرى تهدف إلى 
وضــع حد لتعذيــب البالغين وإســاءة معاملتهــم. ولكن، يمكن 
للمــرء أن يســتنتج ذلــك مــن الغايــة 16.1 »الحــد بدرجــة كبيرة من 
جميــع أشــكال العنــف ومــا يتصل بــه من معــدالت الوفيــات في 
كل مكان«، والغاية 16.3 بشــأن ســيادة القانون والتي تنص على 
»تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان 
تكافــؤ فرص وصــول الجميع إلى العدالة«. ومع ذلك، كان ينبغي 

ذكر هذه المسألة الهامة صراحًة.

اختبار مصداقية حقوق اإلنسان

شــاركت منظمات حقوق اإلنســان والناشــطين في هــذا المجال 
في عملية وضع خطة عام 2030 منذ بدايتها، ودعوا إلى أن تكون 
حقــوق اإلنســان في قلب الخطــة الجديدة وعــدم اقتصارها على 
القانون الدولي والمعايير القائمة. وباستخدام »اختبار مصداقية 
حقــوق اإلنســان« الــذي وضــع فــي يونيــو 2014، وجد ائتــالف حقوق 

اإلنسان أن هناك نجاحً جزئيً في كل فئة.

»مــن الواضــح أن هنــاك مجــاالت كثيــرة مرحبــً بهــا بمــا فــي ذلك 
إرســاء اإلعالن في االلتزامات الدولية لحقوق اإلنســان؛ والمســاواة 
بين الجنسين كقضية شاملة وهدف قائم بذاته على حد سواء؛ 
وعالميــة الخطــة، بحيــث تنطبــق جميــع األهــداف والغايــات على 

البلدان المتقدمة والنامية على السواء.

ومــع ذلــك، في مــا يتعلق بالمجاالت الرئيســية األخــرى مثل إعادة 
توزيــع الثــروات وتمويــل التنمية والمســاءلة ومشــاركة المجتمع 
مبــادئ  إدراج  فرصــة  الختاميــة  الوثيقــة  فوتــت  فلقــد  المدنــي، 
حقوق اإلنســان التي ترقى إلى مســتوى التحديات المعقدة التي 

يواجهها الناس والكوكب«. )ترجمة غير رسمية(164

164  »موقف ائتالف حقوق اإلنسان إزاء خطة التنمية المستدامة لعام 2030«، 23 سبتمبر 
http://www.globalgovernancewatch.org/library/doclib/20151028_ 2015، على

AmnestySDGAssessment.PDF

موجز تقييم أوجه القصور في مجاالت حقوق اإلنســان في 
خطة عام 2030

في عام 2013 تم تشــكيل مجموعة ائتالف إنســانية تجمع بين 
منظمــات إنمائيــة وبيئية ونســوية ونقابيــة ومنظمات تعنى 
بحقــوق اإلنســان مــن حــول العالــم بغيــة وضع خارطــة طريق 
إلدراج حقوق اإلنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقد 
وضعــت هــذه األطراف »اختبار مصداقيــة« لتقييم ما إذا كانت 
المقترحــات المتعلقــة بإطار ما بعد عــام 2015 تحترم وتعكس 
اإلنســان  فــي مجــال حقــوق  وااللتزامــات  والمعاييــر  القواعــد 
القائمــة مســبقً، تماشــيً مــع اتفــاق ريــو +20 الــذي يقضي بأن 
تكون أهداف التنمية المستدامة متسقة مع القانون الدولي. 
وفــي مــا يأتي بعــض نقاط التقييــم التي أثيرت عقــب اعتماد 
خطة عام 2030. 165 )وترد بعض هذه المسائل بشكل منفصل 

في األجزاء اآلتية(

االختبــار 1: دعــم حقــوق اإلنســان علــى نحــو شــامل، مع 
 مراعاة شــموليتها وعــدم قابليتها للتجزئــة وترابطها
تتماشــى العديــد مــن الغايــات )مثــل تلــك المتعلقــة بالمياه 
والصحة والتعليم( إلى حد ما مع معايير حقوق اإلنسان، رغم 

أنه لألسف لم تتم صياغات صريحة بلغة حقوق اإلنسان.

االختبــار 2: ضمان الشــفافية الكاملة والمشــاركة الفعالة 
لجميع الناس، وال ســيما أكثرهم حرمانــًا، في صنع القرار 

على جميع المستويات
التزامــات  هــذه  ان  المســتخدمة  الصياغــة  توضــح  ال  لألســف 

بحسب قانون حقوق اإلنسان

االختبار 3: ضمان مساءلة جميع الجهات الفاعلة في مجال 
حقوق اإلنسان

 2030 عــام  فــي خطــة  واالســتعراض  المتابعــة  يفــي قســم  ال 
بمعاييــر المســاءلة التــي يطالــب بهــا ائتــالف حقوق اإلنســان 
باستمرار. وال يقتصر األمر على أن اإلطار غامض وطوعي تمامً 
فــي طبيعتــه، ولكنه فشــل أيضــً في تحديد طرق ملموســة 
لتمكيــن مشــاركة ذات جــدوى للمجتمــع المدنــي فــي جمــع 
البيانــات والمتابعــة والرصــد، وال يقــر حتــى بإمكانيــة إعــداد 
تقاريــر موازيــة مســتقلة أو بديلة عــن المجتمــع المدني كأداة 
للمســاءلة. كمــا أن هناك لألســف اعتراف ضئيل جــدًا بالحاجة 
إلــى ضمــان مســاءلة في مجال حقوق اإلنســان علــى الصعيد 
الدولــي، على ســبيل المثــال في ما يتعلق بسياســات الدولة 

وإجراءاتها التي لها آثار تتعدى حدودها.

165 مقتطفات من »موقف ائتالف حقوق اإلنسان إزاء خطة التنمية المستدامة لعام 
2030«، 23 سبتمبر 2015.
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االختبار 4: ضمان احترام القطاع الخاص لحقوق اإلنسان
هنــاك لألســف اعتــراف ضئيــل عمليــً بالحاجــة إلــى تنظيــم 
ومساءلة إلزاميين وذات جدوى للقطاع الخاص، وال تلزم الخطة 
حتى بإعداد تقارير األثر في المجالين االجتماعي والبيئي على 
النحو المقترح في التقرير التجميعي لألمين العام. ويشار إلى 
القطاع الخاص عدة مرات باعتباره شــريكً حاسمً في التنمية 
المســتدامة، ولكــن ال يوجد اعتــراف بإمكانية تأثيره الســلبي 

أو على الخطر الحقيقي للشركات على التنمية المستدامة.

االختبار 5: مكافحة عدم المســاواة وإنهاء التمييز بجميع 
أشكاله

إن االلتــزام بالحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة االقتصاديــة بين 
فرصــة  هــذه  وكانــت  أحوالــه.  أحســن  فــي  البلــدان ضعيــف 
ضائعة لمعالجة األســباب الهيكلية لعدم المســاواة من خالل 
النظر بجدية في السياســات االقتصادية الكلية والسياســات 
المالية الســائدة التي تقوض بوضوح حقوق اإلنسان والعدالة 

االقتصادية والجنسانية والبيئية.

االختبــار 6: دعــم حقوق الفتيات والنســاء بشــكل خاص 
وشامل

لســوء الحــظ، كان واضحــً مــن المفاوضــات األخيــرة والحلــول 
التوفيقيــة النصيــة أن التوجه الجنســي والهوية الجنســانية، 
فضــاًل عن الصحة والحقوق الجنســية واإلنجابية، ال تزال قضايا 
مثيــرة للجدل تشــكل أشــكاالً مــن االضطهاد المســتمر بحق 
النســاء والفتيــات في جميع أنحاء العالــم التي ال يمكن لهذه 

الخطة تغييرها.

االختبــار 7: تأميــن الحــد األدنــى مــن الرفــاه االجتماعي 
واالقتصادي للجميع

مــن الرائــع أن نــرى أن اإلعــالن قــد تنــاول بشــكل صريــح حــق 
اإلنسان في الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات الصرف 
الصحــي. ولكن، كانت اللغة المســتخدمة أضعف من النســخ 
الســابقة )بعد اعتراضات الواليات المتحدة على صياغات أكثر 
تحديــدًا حــول »إعمــال« الحــق( ما أدى إلــى فقدان فرصــة إعادة 
التأكيــد علــى الحــق في الميــاه والصــرف الصحي علــى النحو 
المعتــرف بــه في قرار األمــم المتحدة رقــم 292/64 واإلقرار بأنه 

ضروري لتحقيق جميع حقوق اإلنسان.

االختبــار 8: ضمــان تماشــي أي شــراكات عالميــة من أجل 
التنمية المستدامة مع حقوق اإلنسان

يشــكل القســم المتعلق بالتمويــل إحدى أكبــر خيبات األمل 
بنظــر االئتــالف، إذ ال يتقــدم أبــدًا عــن فشــل المؤتمــر الثالــث 
لتمويــل التنميــة الــذي عقــد فــي أديــس أبابــا، ويفســر فــي 
الواقــع بصورة انتقائية بعضً مــن لغة المؤتمر لصالح البلدان 
المتقدمــة أكثر. وليس هناك التزامات ملموســة بشــأن كيف 
ســتضمن الشــراكة العالميــة اســتخدام الحــد األقصــى مــن 
المــوارد المتاحــة لتغطية كلفة الخطة المقــدرة بـ3 تريليونات 

دوالر أمريكي في السنة.

وال تتضمــن الخطة أي التزامات لتحويــل اإلطار المالي العالمي، 
وتحافظ بدالً من ذلك على الوضع الراهن بعدم اعترافها بثبات 
أن سياســات معينــة، وال ســيما تلــك المتعلقة بتحريــر التجارة 
والضرائــب والديــون وانعــدام حيز السياســات الوطنيــة وإطار 
مالــي عــام غير خاضــع للتنظيم، تقــوض حقوق اإلنســان. وقد 
أشــير إلى الحاجة إلى اتســاق السياسات عدة مرات، ولكن دون 
التزامات ملموسة محددة زمنيً، ال سيما بالنسبة للبلدان ذات 

الدخل المرتفع والمؤسسات الدولية، فإن ذلك يعني القليل.

ومــع ذلــك، ترد التزامــات هامة تتعلق بالمــوارد في إطار غايات 
أهداف التنمية المســتدامة، وال ســيما في مــا يتعلق بالديون 
والضرائب التدريجية والتدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز 

تمثيل البلدان النامية في الحوكمة االقتصادية العالمية.

عنــد مقارنــة اعــالن خطــة عــام 2030 مع إعــالن التنميــة االجتماعية 
ومن ثم األهداف والغايات، ومن ثم المؤشرات، نالحظ تراجعً في 
قوة اللغة. ففيما أشار اإلعالن عدة مرات إلى جميع حقوق اإلنسان 
المدنية والسياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، يالحظ 
المــرء أن األهــداف والغايات، مثــل األهداف اإلنمائيــة لأللفية، تركز 
بشكل أساسي على الجوانب االقتصادية واالجتماعية، مع تراجع 

الجوانب المدنية والسياسية والثقافية.

ويبقــى نقــد رئيســي لخطة عــام 2030 أنها تحتفــظ بالنهج ثالثي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الجوانــب  علــى  يركــز  الــذي  األركان، 
والبيئيــة للتنميــة. ومقارنــة بالركائــز األخــرى، تتجاهــل األهــداف 
الركيزة السياسية التي تعتبر أساسية الستدامة السالم واألمن 
والحوكمــة والديمقراطيــة، التــي تعــد بدورهــا ضروريــة للتنمية 
التــي  الثقافيــة  الركيــزة  الخطــة تتجاهــل  أن  المســتدامة. كمــا 
تعتبر أساســية إلرســاء أسس التنمية المستدامة في السياقات 
الوطنية والمحلية.166 وكان من المتوقع أن يكون لذلك دورًا أكبر 
فــي الخطــة، بالنظــر إلــى أن ديباجــة اإلعــالن تؤكد على مــا يأتي: 

166  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »أجندة التنمية المستدامة لعام 
http://www.annd.org/data/item/ 2030: بين التطلعات والواقع. ورقة موقف«، على

 pdf/322.pdf
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»نحــن مصممون على أن نشــجع على قيام مجتمعات يســودها 
الســالم والعــدل ويجــد فيهــا الجميــع متســعً لهــم، مجتمعات 
تخلــو مــن الخــوف ومــن العنــف. فال ســبيل إلــى تحقيــق التنمية 
المســتدامة من دون ســالم، وال إلى إرساء السالم من دون تنمية 

مستدامة«. 

وتشــكل الركيزتيــن السياســية والثقافيــة معــً بشــكل قــوي 
الطريقة التي توضع بها السياسات والخطط والتدابير المتعلقة 
ر، وتعطيهــا بالتالــي أهميــة محلية.  بالتنميــة المســتدامة وتقــرَّ
فيوضــح إعــالن الحق في التنمية، الذي تم اعتماده في عام 1987، 
بشــكل واضح التنمية على انها ترتكز على الجوانب االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية.

تعــرف المادة 1 )1( من إعان الحــق في التنمية 
بــأن التنميــة »حــق مــن حقــوق اإلنســان غير 
قابــل للتصــرف وبموجبــه يحــق لكل إنســان 
ولجميــع الشــعوب المشــاركة واإلســهام في 
تحقيــق تنمية اقتصاديــة واجتماعية وثقافية 
وسياســية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن 
فيها إعمــال جميع حقــوق اإلنســان والحريات 

األساسية إعمااًل تامًا«.

فهم معنى التنمية المستدامة

األمــم  عــن  الصــادر  لعــام 1994  البشــرية  التنميــة  تقريــر  يعــرف 
النمــو  تولــد  »ال  المســتدامة  البشــرية  التنميــة  بــأن  المتحــدة 
االقتصادي فحســب، بل توزع فوائده على نحو عادل؛ التي تجدد 
البيئة بدالً من تدميرها؛ التي تمكن الناس بدالً من تهميشهم. 
وهــي التنميــة التــي تعطــي األولويــة للفقــراء، بتوســيع نطــاق 
خياراتهم وفرصهم، وتوفير مشــاركتهم في القرارات التي تؤثر 
على حياتهم. إنها التنمية المؤيدة للناس والطبيعة والوظائف 
والمــرأة«. ويضيــف تقريــر التنميــة البشــرية أن هنــاك حاجــة إلــى 
نمــوذج جديــد للتنمية؛ نهجً »يضــع الناس في صميــم التنمية، 
ويعتبــر النمــو االقتصــادي وســيلة وليــس غايــة، ويحمــي فــرص 
الحيــاة لألجيــال القادمــة كمــا ولألجيــال الحاليــة ويحتــرم النظــم 
الطبيعية التي تعتمد عليها كل الحياة«. )ترجمة غير رسمية(167

http://hdr. :167  تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم المتحدة، 1994، متوفر على
undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.

pdf

العدالة االجتماعية

ال تظهر العديد من اإلشــارات الهامة إلى الســالم واألمن والعدالة 
االجتماعيــة الــواردة في إعالن األلفية مرة أخرى فــي خطة عام 2030. 
فيعتبر إعالن األلفية العدالة االجتماعية واإلنصاف مبدأ كامنً وراء 
مبــدأ التضامــن، كونهمــا من بين القيــم التي يقــوم عليها. كما 
تــرد العدالــة أيضً في ســياق إعــالن األلفية ولكــن ليس في خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030. فينص إعالن األلفية على ما يأتي:

يشــير مبــدأ الحريــة في إعــالن األلفيــة إلى الحق فــي العيش في 
 injustice مأمن من الظلم )الذي يشار اليه باللغة اإلنجليزية إلى
- أي انعدام العدالة. ويشير مبدأ التضامن إلى اإلنصاف والعدالة 

االجتماعية

J  الحريــة: للرجال والنســاء الحق فــي أن يعيشــوا حياتهم وأن
يربــوا أوالدهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف 
مــن العنــف أو القمــع أو الظلــم. وخيــر ســبيل لضمــان هــذه 
الحقــوق هو الحكــم النيابي الديمقراطي المســتند إلى إرادة 

الشعوب. )الفقرة 6 من إعالن األلفية(

J  التضامن: يجب مواجهة التحديــات العالمية على نحو يكفل
توزيــع التكاليــف واألعباء بصــورة عادلة وفقً لمبــدأي اإلنصاف 
والعدالــة االجتماعية األساســيين. ومن حق الذيــن يعانون، أو 
الذيــن هــم أقــل المســتفيدين، أن يحصلــوا علــى العــون من 

أكبر المستفيدين. )الفقرة 6 من إعالن األلفية(

تــم اســتبدال ذلك فــي خطة عام 2030 باإلشــارات إلى »ضرورة بناء 
مجتمعــات ســلمية عادلــة حاضنة للجميــع تكفل المســاواة بين 
النــاس في القــدرة على اللجوء إلى العدالــة، وتقوم على احترام 
حقــوق اإلنســان )بمــا في ذلك الحق فــي التنمية(، وعلــى فعالية 
ســيادة القانــون والحكــم الرشــيد في المســتويات كافــة، وعلى 
مؤسســات تتســم بالشــفافية والفعاليــة وتخضــع للمســاءلة«. 
)الفقــرة 35 مــن إعالن خطة عــام 2030(. وفيما يتم الترحيب بذلك، 
يبــدو أن نهــج خطة عــام 2030 يركز على العدالة وســيادة القانون 
كآليتيــن وهيكليتيــن وأداتين علــى غرار المحاكــم وآليات إنفاذ 
القانون وآليات الشــكاوى، إلخ. حيث يتضح هذا الحقً في الهدف 
16 من أهداف التنمية المســتدامة الذي يرتبط بالعدالة وســيادة 
القانــون فــي الغايــة 16-3، مركــزًا علــى تعزيــز »ســيادة القانــون 
علــى الصعيديــن الوطني والدولي وضمــان تكافؤ فرص وصول 
الجميــع إلى العدالة«. والمؤشــرين المرتبطين بهــذه الغاية هما 
»نســبة ضحايــا العنــف فــي األشــهر الـــ12 الســابقة الذيــن أبلغــوا 
عــن وقوعهــم ضحيــًة للســلطات المختصــة أو غيــر ذلــك مــن 
آليــات تســوية النزاعات المعتــرف بها رســميً« و »المعتقلون غير 
المحكوم عليهم كنســبة من مجموع عدد الســجناء«. وال توجد 

غايات تتعلق بالعدالة االجتماعية.



    111 

وهــذا يختلــف بصورة جوهريــة عن مفهــوم العدالــة االجتماعية 
كما تم تجسيده في إعالن األلفية. 

الحدود الدنيا للحماية االجتماعية
يشــار إلــى الحد األدنى للحمايــة االجتماعية مــرة واحدة في خطة 
عــام 2030 فــي إطــار الغايــة 3-1 المتعلقــة بالحــد مــن الفقــر، التي 
تتنــاول ضرورة اســتحداث نظــم وتدابير حمايــة اجتماعية مالئمة 
علــى الصعيد الوطنــي للجميع ووضع حدود دنيــا لها، وتحقيق 
تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030. تشكل 
اإلشــارة إلــى نظام مالئــم على الصعيد الوطنــي مصدر قلق، ألن 
ذلــك قــد يــؤدي إلى إيجــاد نظــام حماية ال يتســق مــع مقتضيات 

قانون حقوق اإلنسان الدولي.

تشــكل الحــدود الدنيــا للحمايــة االجتماعيــة 
مجموعة مــن الضمانات االجتماعية األساســية 
التــي يتــم تطويرهــا تدريجيًا لتصبــح نظامًا 
يكفــل  االجتماعــي  للضمــان  عالميــًا وشــامًا 
الحصــول علــى الخدمــات الصحية األساســية 
وعلى دخل أساســي مؤمن نقــدًا وعينًا. وهي 
اســتحقاقات قانونيــة لألفــراد الذيــن يلعبون 
دورًا محوريًا في تعزيز تأمين الدخل األساســي 
والحصــول علــى الرعاية الصحية وفي تيســير 
تمتــع الفئــات األكثــر تهميشــًا مــن الســكان 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية. وهي تشمل 
استحقاقات األطفال، واستحقاقات دعم الدخل، 
إلــى جانــب ضمانــات العمالة للفقراء في ســن 
العمل، والمعاشــات التقاعدية الشــاملة التي 
تمولها الضرائب لكبار الســن، واالســتحقاقات 
لألشــخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين فقدوا 

المعيل الرئيسي لألسرة.171

ولذلــك فمــن الضــروري أن تدمــج الــدول الحــدود الدنيــا للحمايــة 
االجتماعيــة فــي خططها لتنفيــذ خطة عام 2030 كوســيلة هامة 
لمكافحــة الفقــر وكفالــة المســاواة وعــدم التمييــز فــي التمتــع 
بالحقوق وضمان التنمية المستدامة. ويجب أن تكون خطط الحد 
األدنــى للحمايــة االجتماعية متســقة مــع التزامات الــدول بموجب 
المعاييــر الدوليــة. كمــا يجــب اســتعراض القوانيــن والسياســات 

الوطنية لضمان اتساقها مع المعايير الدولية.

171 بيان صادر عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ، »أرضيات 
الحماية االجتماعية: عنصرًا أساسيً من عناصر الحق في الضمان االجتماعي ومن أهداف 

التنمية المستدامة«، E/C.1/2015/12، 15 أبريل 2015، الفقرة 1

العدالة اإلجتماعية 

أعلنــت األمــم المتحــدة فــي عــام 2007 اليــوم العالمــي للعدالة 
االجتماعيــة ليحتفــل به في 20 فبراير من كل عام.168 ولالحتفال 
بهــذا اليوم، تتبنى األمم المتحــدة موضوعً مختلفً كل عام. 
وفــي عــام 2017، كان الموضــوع »منع الصراعــات والحفاظ على 

السالم من خالل العمل الالئق«.

التعايــش  مبــادئ  مــن  أساســي  مبــدأ  االجتماعيــة  »العدالــة 
الســلمي داخــل األمــم وفــي مــا بينها الــذي يتحقــق في ظله 
االزدهــار. ومــن ثم فعندمــا نعمل على تحقيق المســاواة بين 
الجنســين أو تعزيــز حقــوق الشــعوب األصليــة والمهاجريــن 
يكون ذلك إعالًء منا لمبادئ العدالة االجتماعية. وعندما نزيل 
الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن 
أو العــرق أو االنتمــاء اإلثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون 
قــد قطعنا شــوطً بعيدًا فــي النهوض بالعدالــة االجتماعية. 
وبالنســبة لألمم المتحدة، يشــكل السعي إلى كفالة العدالة 
االجتماعيــة للجميــع جوهــر رســالتنا العالميــة أال وهي تحقيق 

التنمية وصون كرامة اإلنسان«. )ترجمة غير رسمية(169

»يجب أن يحفز اليوم العالمي للعدالة االجتماعية العمل ضد 
الفقر والتهميش االجتماعي. فالعمل المنجز في ظل ظروف 
مــن الحريــة واإلنصــاف واألمــن والكرامــة اإلنســانية - العمــل 
الالئــق - هــو مفتاح لإلدماج وقناة للعدالة االجتماعية. غير أن 
الوضــع العالمــي يثير قلقــً بالغً. وال تزال الفجــوة االقتصادية 
آخذًة في االتساع، حيث يحصل أغنى 10 في المئة على 30 إلى 
40 فــي المئــة من مجموع الدخل في حيــن يحصل أفقر 10 في 
المئة على ما بين 2 و7 في المئة منه«. )ترجمة غير رسمية(170

168  قرار الجمعية العامة رقم 10/61: اليوم العالمي للعدالة االجتماعية، الذي تم 
اعتماده في 26 نوفمبر 2007.

169  اليوم العالمي للعدالة االجتماعية، 2016: »تحول عادل - اقتصادات ومجتمعات 
مستدامة بيئيً« و2017: »منع الصراعات والحفاظ على السالم من خالل العمل 

https://www.un.org/development/desa/dspd/international- الالئق«، على
 days/world-day-of-social-justice/world-day-of-social-justice-2016.html.

and http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
170  اليوم العالمي للعدالة االجتماعية، 2015: »ال حتمية وال عذر: يمكن وقف العمل 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo- القسري«، على
works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_345645/

lang--en/index.htm
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آلية االستعراض 

وكما ورد مناقشته سابقً في إطار آلية االستعراض، ينص اإلعالن 
علــى مــا يأتي: »ســتجري االســتعراضات على أســاس طوعي، مع 
التشــجيع على اإلبالغ في الوقت ذاته، وستشــمل االســتعراضات 
البلــدان المتقدمــة النمــو والبلدان النامية وكذلــك كيانات األمم 
بمــا  المصلحــة،  صاحبــة  الجهــات  وســائر  الصلــة  ذات  المتحــدة 
فيهــا المجتمــع المدنــي والقطاع الخــاص«. )الفقــرة 84 من خطة 
التنميــة المســتدامة(. غيــر أنــه ال يوجــد أيــة توجيهــات واضحــة 
بشــأن العمليــة أو المبادئ التوجيهية لإلبــالغ من جانب المجتمع 
المدنــي. ورغــم ذلــك، تعد منظمــات المجتمــع المدنــي تقاريرها 
 البديلــة وتقدمهــا إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى.

وعــالوًة علــى ذلــك، فــإن عمليــة االســتعراض الخاصــة بالمنتــدى 
السياســي الرفيع المســتوى ال تزال ال تسمح بمشــاركة المجتمع 
لمنظمــات  يســمح  لــم  البدايــة،  ففــي  فعالــة.  بصــورة  المدنــي 
المجتمــع المدنــي بحضور الجلســة الرســمية. وفي عــام 2017، بدأ 
تحســن طفيف، شــمل منــح المجتمــع المدني فرصة للمشــاركة 
يعــرف  لمــا  مقاعــد  تخصيــص  وتــم  الرســمية،  الجلســات  فــي 
بـ«المجموعات الرئيســية« في كل جلسة، وقدمت األمم المتحدة 
بعــض دعم الســفر لممثلي المجتمــع المدني مــن البلدان التي 

قدمت استعراضات وطنية طوعية للتقدم المحرز.

J  يلــزم إصــالح عدة أوجه قصــور في النظام المتعلق بمشــاركة
منظمــات المجتمــع المدني في جلســات المنتدى السياســي 
الرفيــع المســتوى لضمــان المشــاركة الفعالــة. ويشــمل ذلــك 
توافــر المعلومــات المســبقة بشــأن كل مــن مضمــون وطرق 
االســتعراض  جلســة  خــالل  المخصــص  والوقــت  المشــاركة، 
إجــراء  وإمكانيــة  المدنــي،  المجتمــع  يعدهــا  التــي  للبيانــات 
حــوار تفاعلــي مــع المجتمع المدنــي بعد تقديم الــدول تقارير 

االستعراض الطوعي الخاصة بها.

J  يجب اســتعراض وتحديث المبــادئ التوجيهية إلعداد التقارير
التــي أعدهــا وأصدرهــا األميــن العــام لألمم المتحــدة في عام 
2016، بانتظــام، مع ضمان اشــراك المجتمــع المدني في عملية 

التحديث المنظمة هذه.

اإلنفاق العسكري

ال ترد العديد من إشارات إعالن األلفية إلى السلم واألمن والعدالة 
االجتماعية في خطة عام 2030. فيربط إعالن األلفية بشكل واضح 
بين السلم واألمن ونزع السالح. فيؤكد اإلعالن تحت هذا العنوان 
أن الــدول تلتــزم بـ«زيادة فعالية األمم المتحدة في صون الســالم 
واألمــن بتزويدهــا بمــا يلزمها من مــوارد وأدوات لمنــع الصراعات 
وتســوية المنازعــات بالوســائل الســلمية وحفــظ الســالم وبنــاء 

الســالم والتعميــر بعــد الصــراع،« و«كفالــة تنفيذ الــدول األطراف 
للمعاهــدات فــي مجــاالت مثــل الحــد مــن التســلح ونزع الســالح، 
ودعــوة  اإلنســان،  حقــوق  وقانــون  الدولــي  اإلنســاني  والقانــون 
جميــع الــدول إلى النظر في التوقيــع والتصديق على نظام روما 
األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة«. وبموجــب هــذا اإلعــالن، 
تلتــزم الــدول أيضــً بـ«اتخاذ إجــراءات متضافــرة من أجــل القضاء 
المبــرم علــى اإلتجار غير المشــروع باألســلحة الصغيرة واألســلحة 
الخفيفــة، وال ســيما بزيــادة الشــفافية في عمليات نقل األســلحة 
ودعــم تدابير نزع الســالح على الصعيد اإلقليمــي« )الفقرة 9 من 

إعالن األلفية(. 

لم تجد هذه العناصر المهمة الواردة في إعالن األلفية مكانً لها 
في خطة التنمية المســتدامة لعام 2030 حيث ال يوجد أي إشــارات 
محــددة إلــى نزع الســالح أو اإلتجار باألســلحة أو المحكمة الجنائية 
الدولية. في المقابل، تشير خطة عام 2030 إلى »العوامل التي تقود 
إلى نشــوب العنــف وانعدام األمن واستشــراء الظلــم، كانعدام 
المســاواة والفساد وســوء اإلدارة وتدفق األموال واألسلحة بطرق 
غيــر مشــروعة«. فتدعــو الغايــة 16-4 إلــى »الحــد بقــدر كبيــر من 
التدفقــات غير المشــروعة لألموال واألســلحة ... بحلــول عام 2030«. 
أما الغاية المقابلة لها فهي »نســبة األسلحة الصغيرة والخفيفة 
التي يتم االستيالء عليها والتي يتم تسجيلها وتتبعها«. لذلك 
فمــن الواضــح أن خطــة عــام 2030 تتخلــى عــن هدف خطــة األلفية 

القائم على نزع السالح.

تشــكل الســيطرة على األســلحة ونزع الساح 
وخفض اإلنفاق العســكري أمورًا ضرورية لزيادة 
االجتماعيــة  للخدمــات  المتاحــة  الميزانيــات 

والحدود الدنيا للحماية االجتماعية

بلــغ اإلنفــاق العســكري العالمي في عــام 2015 نحــو 2.3 في المئة 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العالــم.172 وســيكون 
التحــول من العســكرة إلى تمويــل التنمية أمــرًا محوريً لتحقيق 
أهــداف التنمية المســتدامة. فكثيرًا ما يجري إعتبار المســتويات 
العاليــة من اإلنفاق العســكري كجانب رئيســي للمــوارد المهدرة 
التــي يمكــن توجيههــا نحو االحتياجات البشــرية. فعلى ســبيل 
المثــال، دعــت الحملــة العالمية المعنيــة باإلنفاق العســكري إلى 
خفــض عالمــي بنســبة 10 فــي المئــة فــي اإلنفــاق العســكري، مع 
إعــادة توجيــه المــوارد نحــو أغــراض التنميــة. واســتنادًا إلــى ذلك 
وإلــى التقديــرات بشــأن اإلنفــاق الــالزم لمختلــف أهــداف التنميــة 

172  الدكتور سام بيرلو-فريمان، »تكلفة الفرصة البديلة لالنفاق العسكري العالمي«، 
https://www.sipri.org/ معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، أبريل 2016، على

 commentary/blog/2016/opportunity-cost-world-military-spending
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المســتدامة، يســتنتج أن »إعــادة تخصيــص نســبة 10% فقــط من 
اإلنفــاق العســكري العالمي ســيكون كافيً لتحقيــق تقدم كبير 
فــي بعــض أهــداف التنميــة المســتدامة الرئيســية، باعتبــار أنــه 
يمكــن توجيــه األموال بشــكل فعال نحــو تحقيق هــذه األهداف، 
الفســاد  الرئيســية، مثــل  العقبــات  التغلــب علــى  وأنــه يمكــن 

والصراع«.173 )ترجمة غير رسمية(

دور القطاع الخاص

مساءلة الشركات 

اتسم وضع خطة عام 2030 بمشاركة حماسية من القطاع الخاص. 
فتــروج الخطــة لعــدد مــن نمــاذج األعمــال التجاريــة ودور القطــاع 
الخــاص. ومــع ذلــك، فــي حين أن خطة عــام 2030 تعطــي دورًا بارزًا 
للجهــات الفاعلــة فــي مجال األعمــال التجاريــة في تنفيــذ أهداف 
التنمية المستدامة، فإنها ال تحدد مسؤولياتها بما فيه الكفاية، 
وال سيما في ما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان. وهناك أدلة كثيرة 
على أن أنشــطة الشــركات قد أثرت ســلبً على التمتع بالحقوق. 
وقد سهل ذلك فشل الدول في ضمان امتثال الشركات التجارية، 
الخاضعــة ضمــن واليتهــا، لمعايير حقــوق اإلنســان المعترف بها 
دوليً. وال تقر خطة عام 2030 بإمكانية حدوث هذا األثر السلبي أو 
الخطــر الحقيقــي، ومن هنا الحاجة إلى تحقيــق التوازن بين ذلك 
وفــي ذات الوقــت التركيــز على مســاءلة الشــركات. وتعد أدوات 
مثــل اســتراتيجيات االســتدامة وتقييمــات األثر والتقاريــر البيئية 
في غاية األهمية لضمان أال يكون لألعمال التجارية أثر سلبي وأن 

تسهم بالفعل في الخطة.174

 المعايير المتعلقة بمسؤوليات الشركات: 
توجه حقوق اإلنسان

مــن الجديــر بالذكــر أن خطــة عــام 2030 ال تعتــرف بالجهــود التــي 
أطلقــت في مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمــم المتحدة لوضع 
صك ملزم قانونً لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها 
مــن مؤسســات األعمال فــي إطار قانــون حقوق اإلنســان الدولي. 
وتعــد هــذه فرصــة ضائعــة للخطة من أجــل الترويــج للحاجة إلى 
مثــل هــذا اإلطــار التنظيمي والتشــديد علــى ارتباطــه بالتنمية 

المستدامة. 

https://www.sipri.org/ 173  »تكلفة الفرصة البديلة لالنفاق العسكري العالمي« على
commentary/blog/2016/opportunity-cost-world-military-spending

174  راجع/ي المزيد في »الحقوق قبل الربح: توصيات بشأن مساءلة الشركات الصادرة 
http://www.cesr. عن المشاركين في مؤتمر حقوق اإلنسان لما بعد عام 2015«، على

org/downloads/Corp_accountability_post2015.pdf

أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
باإلجمــاع فــي يونيــو 2011 المعاييــر المتعلقــة 
بمســؤولية الشركات ومســاءلة الشركات عبر 
الوطنيــة وغيرها مــن مؤسســات األعمال في 
مــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، وذلك مــن خال 
المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن 
األعمــال التجارية وحقوق اإلنســان. ومع أن هذه 
المبــادئ التوجيهيــة ال تشــكل صــكًا ملزمًا، 
فإنها تشــكل خطوة كبيرة إلــى األمام. وتوفر 
هــذه المبــادئ التوجيهيــة المعيــار العالمي 
األول لمنع ومعالجة مخاطر اآلثار السلبية على 
حقــوق اإلنســان المرتبطــة بالنشــاط التجاري، 
وهي تواصل توفير إطــار مقبول دوليًا لتعزيز 
المعاييــر والممارســات في ما يتعلــق باألعمال 

التجارية وحقوق اإلنسان.175

تشــير خطة عام 2030 إلى هذه المبادئ بشكل عابر: »وسنتعّهد 
قطــاع األعمــال التجاريــة لجعله نشــطً وحســن األداء، مــع حماية 
للمعاييــر  وفقــً  والصحيــة  البيئيــة  والمعاييــر  العمــال  حقــوق 
واالتفاقــات الدوليــة ذات الصلة وســائر المبــادرات الجارية في هذا 
الصــدد، مثــل المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة 

وحقوق اإلنسان« )الفقرة 67 من خطة التنمية المستدامة(

تفــرض علــى الدول بموجب إطار حقوق اإلنســان التزامات بحماية 
الناس من االنتهاكات. وينطوي االلتزام بالحماية على مسؤولية 
الدولــة عــن حمايــة األفراد مــن االنتهــاكات التي ترتكبهــا جهات 
فاعلــة خاصــة، بمــا فــي ذلــك الكيانــات التجاريــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، أكــدت اللجنة المعنية بالحقــوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، في ما يتعلق بالحق في العمل، على واجب »أن تتخذ 
الــدول األطــراف تدابيــر تضمــن عــدم تدخــل أطــراف ثالثــة، مثــل 
أصحــاب العمــل والمؤسســات التجاريــة فــي القطاع الخــاص، في 
الحــق في التمتع بشــروط عمل عادلة ومرضيــة وتكفل امتثالها 

إلى التزاماتها«.176

175  لمزيد من المعلومات، راجع/ي صفحة مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ األعمال التجارية وحقوق اإلنسان«، على«

Business/Pages/BusinessIndex.aspx
176  اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 23 

)2016( بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، E/C.12/GC/23، 27 أبريل 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ 2016، الفقرة 59، على

 Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23&Lang=en
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على الدول واجب تأمين الضمانات والمســاءلة 
عن مشاركة القطاع الخاص في أهداف التنمية 
المســتدامة من خــال اآلليــات التنظيمية أمر 
ضروري. ويتســم ذلك بأهمية خاصة في سياق 
الحمــاس المتزايد للعمل ضمن شــراكات بين 
القطاعيــن العــام والخــاص والخصخصة التي 

يشار إليها في عدة أماكن في خطة عام 2030.

أراضيها الوطنية.
من الضروري إذن الحرص على إيجاد التنظيم الدقيق والضمانات 
لنشــاط الشــركات؛ وتقييــم مــدى مالءمــة الجهــات الفاعلــة فــي 
المســتدامة،  التنميــة  مبــادرات  فــي  الخــاص كشــركاء  القطــاع 
اســتنادًا إلى امتثالها لمعايير حقوق اإلنســان والمعايير البيئية؛ 
وتقييــم األثــر. وفي غاية األهمية أن تمتد هــذه التدابير إلى خارج 
األراضــي، وفقــا اللتزامات الدول بحماية حقوق اإلنســان في الخارج 
مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن الشــركات التي يقــع مقرها في 

أراضيها.

منظمة التجارة العالمية

تتضمن خطة عام 2030 إشــارات عديدة خاصة إلى منظمة التجارة 
العالميــة. ومــن بيــن إشــارات أخــرى، تدعــو الغايــة 17-10 بصفــة 
خاصــة إلــى »إيجــاد نظــام تجــاري متعــدد األطــراف عالمــي وقائم 
علــى القواعــد ومفتوح وغيــر تمييزي ومنصف فــي إطار منظمة 
التجــارة العالميــة«. فتعتبــر الخطــة أن التجــارة العالميــة تشــكل 
»محركً للنمو االقتصادي الشــامل والحد من الفقر، كما تســهم 
في تعزيز التنمية المســتدامة«. وتتعهــد الدول بالترويج »لألخذ 
بنظــام تجاري، في كنف منظمــة التجارة العالمية، يكون متعدد 
األطــراف وذا طابــع عالمــي ويســتند إلــى قواعد ويكــون منفتحً 
وشــفافً ويمكــن التنبــؤ بــه ويتســم بالشــمول وعــدم التمييــز 
واإلنصاف، إضافة إلى تحرير التجارة بشــكل بّناء«. )الفقرة 68 من 
اخطــة التنميــة المســتدامة(. كمــا تــروج الخطة للشــراكات بيت 

القطاع العام والقطاع الخاص.

وبغياب إطار تشريعي ومؤسسي قوي يضمن حقوق اإلنسان، 
هنــاك خطر أن تــؤدي االتفاقــات التجاريــة وأدوار القطاع الخاص 
علــى الصعيــد الوطنــي وأدوار الشــركات متعــددة الجنســيات 
إلــى تقويــض ضمانــات حقــوق اإلنســان بما فــي ذلــك الخدمات 
العامــة. لذلــك، يجــب أن تكــون هنــاك ضمانــات واضحــة آلليــات 

والمساءلة178. الشفافية 

نهج السياسات الضريبية والمالية

تدعــو الغايــة 17-1 فــي الخطــة الــدول إلــى »تعزيز تعبئــة الموارد 
المحليــة، بوســائل تشــمل تقديــم الدعــم الدولــي إلــى البلــدان 
الناميــة، لتحســين القدرات المحلية في مجــال تحصيل الضرائب 
وغيرها من اإليرادات«. ولكن ال يوجد مؤشرات مرتبطة بذلك، وال 
توضح الخطة كيف يمكن للدول »تحســين القدرات المحلية في 

مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات«.

178  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »خطة التنمية المستدامة لعام 
http://www.annd.org/data/ 2030: بين التطلعات والوقائع. وثيقة موقف«، على

item/pdf/325.pdf

آثــار  مــن  الحمايــة  فــي  اإلنســان  حقــوق   مســؤوليات 
التجارية  األعمال 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  أبــرزت 
مــن  اإلنســان  حقــوق  حمايــة  فــي  الــدول  واجــب  والثقافيــة 
تقويــض األعمال التجارية لحقوق اإلنســان ولفتت االنتباه إلى 

ضرورة تحقيق ما يأتي:177

J  االلتــزام بضمــان عــدم التمييــز بحــق مختلــف الفئــات وفي
استخدام الموارد الطبيعية؛

J  االلتــزام باحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
عندمــا تعطــي الــدول األولويــة لمصالــح الكيانــات التجارية 
دون مبرر مناسب، أو عندما تتبع سياسات تؤثر سلبً على 

التمتع بالحقوق؛
J  االلتــزام بالحمايــة عن طريق منع االنتهاكات الفعلية للحقوق

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سياق األنشطة التجارية؛
J  االلتزام بالوفاء، الذي يقتضي من الدول أن تتخذ الخطوات

الالزمــة، بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، من أجل 
تيســير وتعزيز التمتع بالحقــوق، وفي حاالت معينة، توفير 
الســلع والخدمــات الضرورية لهــذا التمتع بصورة مباشــرة. 
الواجبــات قــد  اللجنــة علــى أن االضطــالع بهــذه  وتشــدد 
يتطلب تعبئة الدولة للموارد، بما في ذلك عن طريق إنفاذ 
نظــم ضريبيــة تصاعديــة. وقــد يتطلــب ذلك الســعي إلى 
التعاون مع األعمال التجارية ودعمها إلعمال حقوق اإلنسان 

واالمتثال لمعايير ومبادئ حقوق اإلنسان.
J  التزامــات خارج الحــدود اإلقليمية للدولة عــن طريق مراقبة

أو   / الدولــة و  أراضــي  تقــع فــي  التــي  الشــركات  أنشــطة 
الخاضعــة لواليتها القضائية، لتســهم بالتالــي في التمتع 
الفعلــي بالحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية خارج 

177 اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق 
العام رقم 24 بشأن التزام الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 

E/C.12/ ،»االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سياق أنشطة األعمال التجارية
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ 10 أغسطس 2017، على ،GC/24

treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f24&L
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تلــزم المادة 2 )1( من العهــد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة الــدول بــأن تتخــذ بمفردهــا وعــن طريق 
المساعدة والتعاون الدوليين، خطوات لضمان التمتع التدريجي 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية. وتتضمــن اتفاقية 
حقــوق الطفل )المــادة 4( واتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 
)المــادة 4 )2(( أحكامــً مماثلــة. ويتــم هــذا غالبــً بشــكل ديــون 
خارجية يمكن ان تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. 
وفي هذا الصدد، شــجعت هيئات المعاهدات البلدان المتقدمة 
النمــو علــى تحقيق تخصيــص 0.7 في المائة مــن الدخل القومي 
اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية، وإدراج نهج قائم على الحقوق في 
السياســات والبرامج اإلنمائية.181 وفي هذا الصدد، شــددت اللجنة 
المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أن 
علــى الدول ان تكفــل بوصفها مقرضة للقــروض الثنائية وأيضً 
كأعضــاء فــي المنظمات الدوليــة التي تقدم المســاعدة المالية، 
بأن ال تفرض التزامات على الدول المقترضة من شأنها أن تقودها 
إلــى اتخــاذ تدابيــر تراجعيــة تنتهــك التزاماتهــا بموجــب العهــد 

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.182

المساءلة في المساعدة اإلنمائية

تشــجع خطة عام 2030 »المســاعدة اإلنمائية الرســمية والتدفقات 
المالية، بما في ذلك االســتثمار األجنبي المباشر، إلى الدول التي 
تشــتد الحاجــة فيها إليها، وال ســيما أقل البلــدان نموًا، والبلدان 
األفريقيــة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير 
الســاحلية، وفقــً لخططهــا وبرامجهــا الوطنيــة.« )الغايــة 10-ب( 
كمــا تدعــو الخطة إلى دعــم أقل البلدان نمــوًا، »بما في ذلك من 
خالل المســاعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة 
والقادرة على الصمود باســتخدام المــواد المحلية«. )الغاية 11-ج( 
أما الغاية 17-2 فتدعو إلى قيام البلدان المتقدمة النمو »بتنفيذ 
التزاماتها في مجال المســاعدة اإلنمائية الرســمية تنفيذًا كاماًل، 
بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص 
نســبة 0.7 فــي المائــة مــن دخلهــا القومــي اإلجمالي للمســاعدة 
اإلنمائيــة الرســمية المقدمــة إلــى البلــدان الناميــة، وتخصيــص 
نسبة تتراوح بين 0.15 و0.20 في المئة من الدخل القومي اإلجمالي 
للمســاعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًا، ويشجع مقدمو 

181 »المساهمات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030: هيئات المعاهدات المعنية 
بحقوق اإلنسان ودورها في دعم خطة عام 2030«.

182 »الدين العام وإجراءات التقشف والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية - بيان اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية«،،E/C.12/2016/1  22 يوليو 2016، الفقرة 10.

يشــكل تجنــب دفــع الضرائــب والتهــرب الضريبــي مــن الطــرق 
التــي يســتخدمها القطــاع الخــاص ، والتــي تســبب فــي حرمــان 
البلــدان مــن إيــرادات هامــة يلــزم اســتخدامها إلعمــال مجموعــة 
مــن الحقــوق وتمويــل التنمية المســتدامة. وهناك أدلــة على أن 
تجنــب الشــركات للضرائــب أو التهــرب الضريبــي تكلــف الــدول، 
وال ســيما البلــدان النامية، بليارات الدوالرات ســنويً. وهذا يتجاوز 
األمــوال التــي تتلقاها البلدان النامية من المســاعدات. لذلك، إذا 
كانــت الشــركات متعددة الجنســيات ترغب حقً في المســاهمة 
بمســؤولية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، كمــا هــو 
وارد فــي خطــة عــام 2030، فالنهــج األفضل ســيكون أن تضع حداّ 
لممارساتها، مثل تحويل األرباح إلى المالذات الضريبية والضغط 
مــن أجــل الحوافــز الضريبيــة، وال ســيما فــي البلــدان المنخفضة 
الدخل التي تحتاج بشدة إلى إيرادات ضريبية. وينبغي أن ُيفهم 
ذلــك علــى أنه جزء أساســي من مســؤولية الشــركة عــن احترام 
حقــوق اإلنســان، علــى النحــو المبيــن فــي المبــادئ التوجيهيــة 

بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان )انظر/ي اعاله(.

اإليــرادات  تحصيــل  علــى  المحليــة  القــدرات  تحســين  ويتطلــب 
الضريبيــة أيضــً فــرض ضرائــب تصاعدية تــؤدي إلى إعــادة توزيع 
الثــروات والموارد. فالضرائب التصاعدية أساســية للحد من أوجه 
عدم المســاواة وإعادة توزيع الثروات بإنصاف. غير أن العديد من 
التحديــات المحليــة والعالميــة تعرقــل فاعلية الضرائــب، بما في 
ذلــك ضعف تحصيل الضرائب وأوجه القصور في إنفاذ االلتزامات 
الضريبية، والتهرب الضريبي، واإلعفاءات الضريبية، وعدم كفاية 

تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل ورأس المال. 

كمــا وهنــاك تحــٍد آخــر، وهــو أن الضرائــب تســتخدم فــي الــدول 
العربيــة لتحســين إنفــاق الدولــة أو الحــد مــن العجــز وال تترافــق 
مــع تخطيــط تنمــوي، حيث تســتخدم اإليــرادات للفوائــد وإعمال 
الحقوق، بما في ذلك الحد األدنى للحماية االجتماعية. وخطة عام 
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كما أن خطة عام 2030 ال تتناول الحاجة إلى الشفافية على الصعيد 
الوطنــي لضمــان الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بجمــع 
الضرائــب وكيفيــة إنفاق اإليرادات، التي تعززها األطر التشــريعية 
لضمــان الحصــول علــى المعلومات وزيــادة وعــي المواطنين إزاء 

الشفافية المالية وفهمهم لها.180

179 لمزيد من المناقشة، راجع/ي شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 
»إعادة النظر في نموذج التنمية: تأمالت من المجتمع المدني في المنطقة العربية 

http://www.annd.org/ حول اجندة ما بعد 2015 وخطة تمويل التنمية«، 2015، على
 data/item/pdf/313.pdf

180  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »إعادة النظر في نموذج التنمية: 
تأمالت من المجتمع المدني في المنطقة العربية حول اجندة ما بعد 2015 وخطة 

 http://www.annd.org/data/item/pdf/313.pdf تمويل التنمية«، 2015، على
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المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف 
يتمثل في تخصيص 0.20 في المئة على األقل من الناتج القومي 

اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًا«. 

التنميــة  وتمويــل  اإلنمائيــة  المســاعدة  أن  الواضــح  مــن  لذلــك، 
يشــكالن جانبً رئيســيً مــن جوانب خطة عــام 2030. ولكن، وعلى 
الرغــم مــن الترحيب بهــذا، ال تتناول الخطة الحاجــة إلى الفعالية 
والمســاءلة بالنسبة لجميع األطراف المعنية، سواء كانت الجهة 

المقدمة أو المتلقية.

ويعتبر مبدأ »المساءلة المتبادلة« للعالقات الثالثية بين الجهات 
المانحة من جهة، والهيئات المكلفة بعملية التنفيذ، من جهات 
حكوميــة أو منظمــات غيــر حكومية من جهة ثانية، واألشــخاص 
المســتفيدين مــن جهــة ثالثــة، أحد المبــادئ األساســية لفعالية 
المســاعدات اإلنمائيــة المعتمــد فــي باريس في عــام 2005، وخالل 
المؤتمر الرفيع المســتوى في بوســان / كوريــا الجنوبية في عام 
2011 الــذي أعــاد التأكيد علــى المبادئ األساســية لفعالية التنمية. 
ومــع ذلــك، وفــي حيــن يتوقــع أن تظل المعونــة الدوليــة مصدرًا 
رئيســيً للتمويل من أجل تحقيق خطة عام 2030، ال تشــير الخطة 
إلــى المســاءلة المتبادلــة أو عمليــة فعاليــة المعونة. كمــا أنها ال 
تتضمن شرطً واضحً بأنه ال ينبغي صرف المعونة الخارجية على 
اإلنفــاق العســكري أو أن تتخــذ شــكل تعاون وتحويل عســكري، 

بدالً من صرفها على الخدمات االجتماعية.

يجب ان يرافق عملية المساعدة اإلنمائية آليات 
للمساءلة لجميع الجهات ذات العاقة من أجل 
ضمــان فعاليــة المســاعدات اإلنمائيــة. ويجب 
اشتراط أن ال يتم صرف المعونة الخارجية على 

اإلنفاق العسكري. 

 المبــادئ التوجيهية المتعلقة بالديــون الخارجية 
وحقوق اإلنسان

مــن المســلم بــه أن تمويل الديــون يمكن أن يســاهم، في ضوء 
مجموعــة من العوامل، بما في ذلك أحكام وشــروط القرض، في 
تحقيــق التنمية االقتصادية للبلــدان وفي تهيئة الظروف الالزمة 
إلعمــال حقــوق اإلنســان. ولكن، هناك أيضــً أدلة تثبــت أن الوفاء 
بالتزامــات الديــون كثيــرًا ما يكون، خاصًة في أفقــر البلدان، على 
حساب االستثمار االجتماعي، بما في ذلك االستثمار في الخدمات 

التي تسهم في إعمال حقوق اإلنسان.183

183 لمزيد من المناقشة بشأن هذا الموضوع راجع/ي »تقرير الخبير المستقل المعني 
بآثار الديون الخارجية للدول والتزاماتها المالية الدولية األخرى المتصلة بها على التمتع 

 A/،»الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/ 10 أبريل 2011 على ،HRC/20/23

 IEDebt/Pages/AnnualReports.aspx

المبادئ التوجيهيــة المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق 
اإلنسان184

تســاهم المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالديــون الخارجيــة 
اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أقرهــا  التــي  اإلنســان،  وحقــوق 
التابــع لألمــم المتحــدة فــي عــام 185،2012 فــي البحــث عن حل 
عــادل ودائــم ألزمــة الديــون ال يتماشــى فقــط مــع االلتزامات 
السياســية التــي تعهــد بهــا المجتمــع الدولــي، بــل يتوافق 
أيضــً مــع التزامــات جميع الــدول في إطار حقوق اإلنســان. اال 
ان خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 ال تشــير إلــى هــذه 

التوجيهية. المبادئ 

يتضمــن نــص المبــادئ مقدمــة وثالثــة فــروع رئيســية. أمــا 
المقدمــة فتوجــه االنتبــاه إلــى التأثيــر الضــار ألعبــاء الديــون 
المفرطــة علــى حقــوق اإلنســان والتنميــة، وتســلط الضــوء 
علــى الحاجــة إلــى إقامــة تــوازن مالئــم بيــن التزامــات الدولة 
الخارجيــة  بديونهــا  المتعلقــة  الترتيبــات  عــن  الناشــئة 
والتزاماتهــا بموجب قانون حقوق اإلنســان الدولي. ويعرض 
الفــرع األول نطــاق المبــادئ والغــرض منهــا؛ بينمــا يعــرض 
الفــرع الثانــي المبــادئ األساســية المســتدامة مــن المعاييــر 
الدوليــة القائمــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ومعاييــر أخرى 
تســتند إليهــا هــذه المبــادئ؛ ويحتــوي الفــرع الثالــث علــى 

التنفيذية. المبادئ 

وتهــدف المبــادئ التوجيهيــة إلــى مســاعدة الــدول وجميع 
المؤسســات  ذلــك  فــي  بمــا  الصلــة،  ذات  الفاعلــة  الجهــات 
الماليــة العامــة والخاصــة، الوطنيــة والدوليــة، والمقرضيــن 
الثنائييــن، والجماعــات المنظمــة، في االضطالع بأنشــطتها 
يتعلــق  مــا  فــي  إلــى تحقيــق مصالــح كل منهــا  والســعي 
بالديــون الخارجيــة. ويتمثــل الهدف األســمى لهــذه المبادئ 
فــي تحقيــق تــوازن بيــن التزامــات الــدول المدينــة والدائنــة 
التعاقدية الناشــئة عن ترتيبات الديون الخارجية وااللتزامات 
القانونية الدولية للمدين والدائن على حد ســواء المتعلقة 
وال  وإعمالهــا،  وحمايتهــا  اإلنســان  حقــوق  جميــع  باحتــرام 
ســيما الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية الناشــئة 
عــن االلتزامــات القانونيــة التــي ينــص عليهــا قانــون حقــوق 

الدولي. اإلنسان 

184  »تقرير الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول والتزاماتها 
المالية الدولية األخرى المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، 

وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«،A/HRC/20/23 ، 10 أبريل 2011، 
الفقرة 16. نص المبادئ التوجيهية مرفق بالتقرير.

185  بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 10/20، يونيو 2012.
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يرتبــط هــذا ارتباطــً وثيقــً بالعمليــة التــي تعــرف اآلن بـ»فعاليــة 
المعونــة«، التــي أطلقها المنتدى الرفيع المســتوى في روما في 
عام 2003، الذي فشل في االتفاق على مجموعة من المبادئ. ولم 
يؤِد المنتدى الرفيع المستوى في عام 2005، الذي أسفر عن إعالن 
باريس بشأن فعالية المعونة، وبرنامج عمل أكرا الالحق في عام 
2008، إلــى آليات تنظم المســاءلة المتبادلــة. وقد تم التوصل إلى 
تحــول فــي العمليــة والنتائــج في الحــوار الدولي بشــأن المعونة 
والتنميــة فــي المنتدى الرفيع المســتوى الرابــع المعني بفعالية 
المعونــة فــي بوســان، كوريــا الجنوبيــة فــي عــام 2011. ومــن حيث 
العمليــة، كانــت هــذه المــرة األولى التي تشــارك فيهــا منظمات 
المجتمع المدني بشكل متساٍو كأصحاب مصلحة في مفاوضات 
فعالية المعونة إلى جانب الحكومات والجهات المانحة.186 أما من 
حيــث النتائــج، فيفيد إعالن بوســان: » تعتبر المســاءلة المتبادلة 
فــي ما بيــن المســتفيدين المعنيين من التعــاون، وكذلك تجاه 
مواطنــي الــدول والمنظمــات والمؤسســات وأصحــاب المصالــح، 
من األشــياء الضرورية لتحقيق النتائج المرجوة«. )شــراكة بوسان 

للتعاون في التنمية الفاعلة، الفقرة 11 د( )ترجمة غير رسمية(.

ولقد تم عقد عدد من المؤتمرات الدولية لمناقشة ما بات يعرف 
باســم »تمويــل التنميــة«، بــدءًا مــن المكســيك 2002 وقطــر 2008. 
وفــي يوليــو 2015، اجتمــع أعضــاء المجتمــع الدولــي، بمــا في ذلك 
المجتمــع المدنــي، والحكومــات، ونقابــات العمــال، ووكاالت األمم 
المتحــدة وهيئاتهــا، والجهــات الفاعلــة األخرى، للمــرة الثالثة في 
أديس أبابا )إثيوبيا( الســتعراض العملية الحالية لتمويل التنمية 
ومناقشــة المقترحــات الرامية إلــى إصالح النظــام المالي الدولي 

وإعادة توازنه من أجل تحقيق خطة عام 2030. 

طالب المشــاركون فــي حوارات خطــة التنمية 
لمــا بعد عــام 2015 وتمويــل التنمية على وضع 
خطة إنمائية موثوقة تتجاوز األهداف اإلســمية 
والمؤشــرات الكميــة لمواءمة نظــم الحوكمة 
العالمية مع خيارات السياسات الوطنية. ويجب 
أن تســتند خيارات السياســيات هذه إلى عقد 
اجتماعي جديد بيــن المواطنين والدولة يعزز 
سياســات تقدمية تحمي الحقــوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية.187

186  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »فهم المساءلة - دليل 
المساءلة المتبادلة على دور مختلف أصحاب المصلحة في خطة التنمية المستدامة 

لعام 2030«، مارس 2016.
187  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، »إعادة النظر في نموذج التنمية: تأمالت 

من المجتمع المدني في المنطقة بشأن برامج ما بعد عام 2015 وخطط تمويل التنمية 
http://www.annd.org/data/item/pdf/311.pdf 2015، على ،«

تشــير خطــة عــام 2030 إلى برنامج عمــل أديس أبابــا بوصفه جزءًا 
حاسمً ال يتجزأ من خطة عام 2030 لتحقيق أهداف وغايات التنمية 
المســتدامة التــي ينبغــي تحقيقها من خالل الشــراكة العالمية 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة، بدعــم مــن سياســات ملموســة 
وإجــراءات برنامــج عمل أديس أبابا. غير أن الخطة ال تشــير إلى أي 

مبادئ تتعلق بفعالية المعونة.

وتجــدر اإلشــارة انــه رافــق تبني برنامــج عمل أديس أبابــا من قبل 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إثارة مخــاوف شــديدة من قبل 
منظمات التنمية وحقوق اإلنسان. وتقوم المخاوف على أن زيادة 
حجــم الموارد الالزمــة للتنمية )والتي ارتفــع تقديرها من مليارات 
إلــى تريليونــات( ســيحتاج إلــى اســتثمارات واســعة، األمــر الــذي 
يعتقــد انــه يســتهدف تحفيــز االســتثمارات الخاصــة واالســتفادة 
منهــا إلــى حد كبير. ويطرح هــذا األمر إشــكالية التركيز المفرط 
علــى الموارد الماليــة بدالً من إزالة الحواجــز الهيكلية التي ُتعيد 
العديــد مــن البلــدان إلــى االعتمــاد علــى االســتثمار االقتصــادي 
كمــا  االقتصــادي.  التنــوع  وانعــدام  محــددة  اقتصاديــة  وأنمــاط 
وتجعــل هذه الشــروط اجنــدة التنمية العالميــة العامة معتمدة 
على شروط االستثمارات الخاصة وأسواقها التي ال يمكن التنبؤ 
بها. ولقد تم إنشاء آلية رصد كجزء من برنامج عمل أديس أبابا، 
إال اأنه يشــمل هذا القطاع الخاص، خاصة الشــركات. وهذا يطرح 
إشــكالية حيــث إن هذا يــؤدي إلى طمس لخطــوط اإلختالف بين 
المصالــح العامــة والخاصة، ويتجاهــل التضارب الصــارخ للمصالح 

في كثير من األحيان.188

وقــد تــم نقل »تعبئة المــوارد المحلية« إلى أعلــى برنامج العمل. 
وهــذا يثيــر القلــق إزاء احتمــال تخفيــض االلتزامــات فــي المعونة 
الدوليــة وتمويــل التنميــة وتراجعهــا ببــطء وفقــً لهــذا المبــدأ. 
فلتعبئــة المــوارد المحليــة دور حاســم فــي التنمية ال ســيما من 
خــالل فــرض ضرائــب عادلة، وهو ما يمثل شــكل تمويــل التنمية 
األكثر اســتدامًة وشــرعية. بيد أن هذا يتجاهل حقيقة أن العديد 
مــن البلــدان قد ال تتمكن مــن جمع وتعبئة مــوارد محلية كبيرة 
ألســباب متنوعــة، بمــا فــي ذلــك الديــون الخارجيــة، وألنهــا تؤجــر 
مواردهــا. وال يجــب أن تحل تعبئــة الموارد المشــتركة محل مبدأ 
المســؤولية المشــتركة والمتباينــة فــي آن واحــد )راجــع أدنــاه(، 
فضاًل عن المساءلة المتبادلة، التي يكرسها إعالن باريس بشأن 

فعالية المعونة.189

188  ستيفانو براتو، »ما وراء وسائل التنفيذ الحالية«، جمعية التنمية الدولية، أضواء 
على التنمية المستدامة، تقرير مجموعة التفكير حول خطة التنمية المستدامة لعام 
https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/contentpix/ 2030، 2016، على

spotlight/Agenda-2030-en_web_accessible.pdf
189  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، »إعادة النظر في نموذج التنمية: تأمالت 

من المجتمع المدني في المنطقة بشأن برامج ما بعد عام 2015 وخطط تمويل التنمية 
http://www.annd.org/data/item/pdf/311.pdf 2015، على ،«
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وعــالوة على ذلك، يطرح تمويــل التنمية من خالل تعبئة الموارد 
المحليــة مشــاكل خاصــة فــي البلــدان الفقيــرة، حيث ســيتعين 
عليهــا أن تعمــل ضمــن إطار نظــام اقتصادي عالمــي تكون فيه 
قدرتهــا علــى جمــع المــوارد محليــً مقيــدة بالبيئــة االقتصاديــة 

العالمية ونظمها وقواعدها.190

من المهم أال يشكل التمويل السؤال األساسي 
لتحقيق أهــداف التنمية، وإنما يجب ان تعتمد 
التنمية على أنماط وسياسات اقتصادية ومالية 
واجتماعيــة. ومن خال هذا، يجب تشــجيع دور 
للقطاع الخاص في إطار يدعم خلق فرص العمل، 
وإعــادة توزيع الدخــل، والنمو داخــل المناطق 
وفــي ما بينها. ويجب وضــع أدوات لتقييم أثر 
القطــاع الخاص علــى المســتويات االجتماعية 
والبيئية واالقتصادية، والتمتع بحقوق اإلنسان 

عمومًا، وتنفيذها بصورة منتظمة.191

وعــالوة علــى ذلــك، تــم اعتمــاد مبــدأ »المســؤوليات المشــتركة 
والمتباينــة فــي آن واحــد«، خالل قمــة األرض التي عقــدت في ريو 
في عام 1992، ليكون مبدأ أساســيً في تعزيز الشــراكة العالمية 
مــن أجــل التنمية. وهو يضع مســؤوليات على مختلف الشــركاء 
اإلنمائييــن، وهــي أمــور ال بــد من الوفــاء بها للتصــدي للتحديات 
التــي تواجههــا البشــرية اليــوم. والبلــدان الغنيــة التــي تتهرب 
مــن مســؤولياتها فــي دعم جهــود التنمية في البلــدان النامية 
هــي الســبب الكامن وراء عدم تحقيق األهــداف اإلنمائية. فتعيد 
الفقــرة 12 مــن إعــالن خطــة عــام 2030 التأكيــد على جميــع مبادئ 
إعالن ريو بشــأن البيئة والتنمية، بما في ذلك مبدأ المســؤوليات 
المشتركة والمتباينة في آن واحد. ورغم الترحيب بذلك، ال توجد 
أهــداف أو غايــات أو مؤشــرات تنفيذيــة متوافقــة مع هــذا المبدأ، 
بمــا فــي ذلــك فــي جميــع األجزاء األخــرى التي تشــير إلى وســائل 
التنفيذ. ولذلك، ال توفر الخطة مرجعية ملموسة لكيفية تنفيذ 

هذا المبدأ.

190  كايت دونالد، »األعمال التجارية الكبرى وخطة التنمية المستدامة لعام 2030«، 
مدونة متاحة على موقع مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية، في 8 ديسمبر 2015، 

 http://www.cesr.org/article.php?id=1794على
191  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، »مداخالت شبكة المنظمات 

العربية غير الحكومية للمشاورات العامة بشأن استعراض توافق اآلراء األوروبي بشأن 
 http://www.annd.org/data/item/pdf/447.pdf التنمية«، على

اإلباغ والمساءلة 

رغــم وجــود نظــام لالســتعراض واإلبالغ، علــى النحــو المبين في 
الفصــل الســابق، فــال يشــكل هذا بأي شــكل هيكلية مســاءلة. 
وقــد تــم تحديد عدم وجود بنية منهجية ومحددة بشــكل جيد 
كســبب رئيســي لبعــض أوجــه القصــور الرئيســية فــي تحقيــق 
األهــداف اإلنمائية لأللفية. وهكذا، خالفً لألهداف اإلنمائية لأللفية 
التــي تطبــق بالدرجــة األولى على الــدول النامية، فــإن خطة عام 
2030 توفر نقطة انطالق الستعراض التنفيذ المحلي في البلدان، 
مهما كان مســتوى الدخل فيها. وستتاح لجميع البلدان - على 
قــدم المســاواة - فرصــة المشــاركة والتعليــق علــى اســتعراض 
للوفــاء  واحــد«  آن  فــي  والمتباينــة  المتســاوية  »المســؤوليات 
بااللتزامــات الجماعيــة. غيــر أن هنــاك قلقــً بالغــً مــن أن هيكلــة 
استعراض خطة عام 2030 لن تحرز تقدمً اكبر من عملية األهداف 
اإلنمائيــة لأللفيــة ألنها تنطوي على مجــرد تقديم التقارير وليس 

على آلية لالستعراض والمساءلة.

ســتكون عمليــة المتابعــة واالســتعراض، وفــق خطــة عــام 2030 
طوعيــة وخاضعــة لقيــادة البلــدان، ويتــم تعديلهــا بنــاًء علــى 
األوضاع الوطنية والقدرات ومستويات التنمية المختلفة، وسوف 

تختلف بحسب السياسيات واألولويات في كل بلد.

والطابــع الطوعــي لاللتــزام باإلبــالغ عــن تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة وغاياتهــا مثيــر للقلــق. كمــا مــن المقلــق أن يقتصر 
ذلــك علــى اإلبــالغ الطوعــي، بدالً من أن يشــمل اســتعراضً دوريً 
واضحــً مــع نتائــج. وهــذا يمكــن أن يســاعد فــي توجيــه الــدول 
والقطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى نحو تحســين المشاركة 

في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

قويــة ضروريــة  اســتعراض  تعتبــر عمليــة  أنــه  التجربــة  وتبيــن 
وغاياتهــا.  المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  االلتزامــات  لتحقيــق 
فتثيــر عمليــة االســتعراض الطوعي، والتي هي ليســت عالمية 
ومنتظمــة، ويمكــن تقديمهــا وفقــً لسياســات وأولويــات البلد 
المختلفــة، القلــق من أن البلدان يمكن أن تنحرف بســهولة عن 
األولويــات المحددة في أهــداف التنمية المســتدامة وغاياتها أو 
تنقــص منهــا، أو أن تختار ما تريد اإلبالغ عنه. وبالتالي، ســيؤدي 
ذلــك إلــى الحــد مــن نطــاق الخطــة والتي يتضــح انهــا محدودة 
بالفعــل عنــد مقارنــة أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتها مع 
طموحــات اإلعــالن علــى النحــو المبيــن بالتفصيــل اعــاله. وقــد 
يحــّد ذلك أيضــً التزامات الدول بموجب القانــون الدولي. فعدم 
االلتــزام بعمليــة اســتعراض قوية يمكن أن يعني ببســاطة أننا 
قــد نصــل إلى عــام 2030 لنجد أنه تــم تحقيق أمــور قليلة جدًا، أو 
أن اإلنجــازات غيــر متوازنــة مــن جديــد وال تســتجيب لالحتياجات. 



    119 

وهذا يعني بالتالي أن تجربة األهداف اإلنمائية لأللفية ســتتكرر. 
ويكــون إذًا غيــاب عمليــة اســتعراض ســليمة والتــي يمكــن أن 
تسهل قياس التقدم المحرز، وتحديد أوجه القصور والتحديات، 

وتقديم توصيات ملموســة، فرصة ضائعة.

وال تســتفيد خطة عام 2030 من نظام اإلبالغ واالســتعراض القائم 
داخــل األمــم المتحــدة والهيئــات اإلقليمية على النحــو المفصل 
اعاله، بما في ذلك آليات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية، 
والمشــاركة مــع األمم المتحــدة وآليات حقوق اإلنســان اإلقليمية، 
بمــا فــي ذلــك االســتعراض الــدوري الشــامل والتقاريــر الدوريــة 
المقدمة إلى هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب المعاهدات. 
ولذلــك، ال يقتصــر األمــر علــى عــدم وجــود نظــام إلزامــي لإلبــالغ 
واالســتعراض، األمر الذي من شــأنه أن يزيد من المســاءلة، ولكن 

نظام االستعراض ال يزال منفصاًل عن آليات حقوق اإلنسان. 

J  إلــى المقــدم  اإلبــالغ  يســتفيد  أن  إلــى  ماســة  حاجــة  هنــاك 
المنتدى السياســي الرفيع المســتوى من تقديم التقارير إلى 
آليــات حقوق اإلنســان، حيــث إن البيانــات والمعلومات بشــأن 
القوانين والسياسات والممارسات متاحة بالفعل في التقارير 
المقدمــة إلى نظام حقوق اإلنســان. ويمكن االســتفادة منها 
وتحليلها أكثر في التقارير المقدمة إلى المنتدى السياســي 

الرفيع المستوى. 

J  تقديــم التقاريــر إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى
يمكــن أن يشــكل فرصــة أمام الــدول إلثبات كيفيــة ترجمتها 
للمالحظــات والتوصيات الختامية الصادرة مســبقً عن هيئات 
حقوق اإلنســان فــي األمم المتحدة وهيئات الخبــراء اإلقليمية 
بشــأن الخطــوات التــي تفيــد التنميــة المســتدامة، وتقديــم 

تقارير عن تقدمها في هذا المجال. 

J  تشير العديد من التوصيات الصادرة عن هيئات خبراء حقوق
التنميــة المســتدامة  إلــى أهــداف  اإلنســان بصــورة مباشــرة 
وغاياتهــا، وبــات العديــد مــن هذه الهيئــات في الواقع يشــير 
مباشرًة إلى أهداف التنمية المستدامة المحددة وغاياتها في 
التوصيــات المقدمــة للدول. من المهم أن تسترشــد عمليات 
المدرجــة  المبــادئ  مــن  بعــدد  الطوعــي عمليــً  االســتعراض 
فــي خطــة عــام 2030 بما في ذلــك أن تكون التقاريــر »مفتوحة 
وجامعة وتشــاركية وشــفافة أمام جميع الناس وتدعم اإلبالغ 
مــن جانــب جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي الصلة باإلبــالغ«، وأن 
»يكون محورها الناس وتراعي االعتبارات الجنســانية، وتحترم 
حقــوق اإلنســان، وتركــز بوجه خــاص علــى الفئات األشــد فقرًا 
واألكثــر ضعفــً وتخلفً عن الركب«. )الفقرات 74 د.ه من أجندة 

التنمية المستدامة( 

وفــي حيــن يتــم الترحيب بهذه اإلشــارات التي تعــزز نهج حقوق 
اإلنسان في الخطة، إال انه ال يتم التشديد عليها على نحو مالئم 
باعتبارها مبادئ يجب ان توجه تنفيذ الخطة نفسها، إال انها اآلن 
تشــكل مبــادئ توجيهية فقط لعمليــة المتابعة واالســتعراض. 
كمــا أن طبيعــة نظــام اإلبــالغ إلــى المنتــدى السياســي الرفيــع 
المستوى ال يشتمل على اختبار حقيقي لما إذا كان يتم االلتزام 

بهذه المبادئ أم ال.

وأخيــرًا، يمكــن أن يكــون اإلبالغ مــن جانب القطــاع الخاص خطوة 
إيجابيــة نحــو مزيد من شــفافية هذا القطاع. غيــر أنه نظرًا لعدم 
وجــود إشــارة فــي الخطة إلى مســاءلة القطــاع الخــاص، وهو أمر 
أساســي، إلــى جانب الشــفافية، لضمــان احترام حقوق اإلنســان، 
فإنــه مــن المشــكوك فيــه أن يــؤدي نظــام اإلبــالغ هــذا، بصيغته 

الحالية، إلى زيادة مساءلة القطاع الخاص.

الغايات والمؤشرات والبيانات
إنُتقــدت العديــد مــن الغايات ألنهــا عامة جدًا في بعــض الحاالت، 
وضيقــة جــدًا في حــاالت أخرى. وهناك أيضً مخــاوف من أن بعض 
الغايات غير مكتوبة بنهج قائم على الحقوق، وقد يؤدي العمل 
نحــو تحقيقهــا إلــى تقويــض التزامــات الدولــة. وكان هــذا أحــد 

الشواغل الرئيسية لألهداف اإلنمائية لأللفية.

ويتضمــن عــدد من الغايات قوائــم طويلة باألعمــال التي يتعين 
تحقيقهــا فــي إطــار فترة خطة عــام 2030. ومع ذلــك، ال تتمتع كل 

العناصر ضمن هذه الغايات بمؤشرات مقابلة. 
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على سبيل المثال

J  تركــز الغايــة 5-2 علــى »القضــاء علــى جميع أشــكال العنف
ضــد جميــع النســاء والفتيات فــي المجالين العــام والخاص، 
بما في ذلك اإلتجار بالبشــر واالســتغالل الجنســي وغير ذلك 
مــن أنواع االســتغالل«. وفيمــا تركز الغاية علــى القضاء على 
جميــع أشــكال العنــف، فــإن المؤشــرات المرتبطة بهــا تركز 
على النســاء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 ســنة 
وما فوق، واللواتي يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو 
النفسي من جانب شريك حالي أو سابق، أو أشخاص آخرين 
غيــر الشــريك الحميــم خــالل األشــهر الـــ12 الســابقة. وليــس 
مــن الواضــح لمــاذا اســتخدم ســن 15 ســنة كالحــد القاطــع. 
وبالنظر إلى أن العديد من الفتيات والنساء في العالم يتم 
تزويجهن قســرًا ويتعرضن لجميع أشــكال العنف من جانب 
الشــركاء الحميميــن أو غيرهــم مــن األشــخاص فــي العائلة، 
فتعــد هذه فرصة ضائعة لتســجيل وقياس أشــكال العنف 
هــذه ضد جميع الفتيات والنســاء )ليس فقط من هن فوق 
عمر 15 ســنة( من أجل توجيه التدابير القانونية والسياسات 
المطلوبــة. كمــا أنــه مــن غيــر الواضــح ســبب عــدم وجــود 
مؤشــرات محددة بشــأن اإلتجار بالبشر واالستغالل الجنسي 

وغيره من أشكال االستغالل رغم ان الغاية تشير إلى ذلك.

J  تركــز الغايــة 8-7 علــى »اتخــاذ تدابير فوريــة وفعالة للقضاء
على الســخرة وإنهاء الــرق المعاصر واإلتجار بالبشــر وضمان 
حظر واســتئصال أســوأ أشــكال عمل األطفال، بما في ذلك 
تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود، وإنهــاء عمــل األطفــال 
بجميع أشــكاله بحلول عام 2025«. والمؤشــر الوحيد الموازي 
لهذه الغاية هو »نسبة وعدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بيــن 5 و17 ســنة المنخرطيــن فــي عمــل األطفــال، حســب 
نــوع الجنــس والعمــر«. ومــا من مؤشــر مقابل بشــأن تجنيد 
األطفــال، أو اإلتجــار، أو الرق الحديث. كمــا أن تصنيف البيانات 
بحســب الجنس والعمر ال يســمح بتحديد أنواع العمل التي 
يقوم بها األطفال أو المناطق الجغرافية أو العمل الخطر أو 
ما إذا كان األطفال ملتحقين في التعليم أم ال، وما إلى ذلك. 
وستكون هذه المعلومات حاسمة لوضع سياسات لتحقيق 
هــدف القضاء على أســوأ أشــكال عمل األطفــال بحلول عام 
2030. وليس من الواضح أيضً لماذا ال تطلب المؤشرات إطارًا 
قانونيــً ذي صلــة، كمــا هــو الحــال في مؤشــرات أخــرى )راجع 

المثال أدناه بشأن النساء والفتيات(.

J  وثمــة مشــكلة أخــرى وهــي أنــه تــم التعبيــر عن المؤشــرات
المرتبطــة بالغايــات إلــى حــد كبيــر بالنواحــي الكميــة التي 
يعبــر عنهــا بالمعدل ... والنســبة ... والعدد .... وفي حين أن 
مثــل هذه المؤشــرات قد تســاهم فــي فهم بعــض جوانب 
الترابــط بيــن العناصر الالزمــة لتحقيق الغايــات، فإن معظم 

هــذه المؤشــرات تفشــل في معالجــة التعقيد فــي الغايات. 
فالطبيعــة الكميــة فقــط للمؤشــرات لــن تمكن الــدول من 
تقييــم نوعيــة الخدمــات. وأعلنــت نتائــج مؤتمــر أديــس أبابا 
بشأن تمويل التنمية )2015( أن »من المهم جدًا التركيز على 
البيانات الكمية والنوعية، ... على الصعيدين الوطني ودون 
الوطني للرفع من مســتوى القدرات والشــفافية والمساءلة 

على الصعيد المحلي في إطار الشراكة العالمية«.192

J  تتوافــق عامــة وال  المؤشــرات  مــن  العديــد  أن صيغــة  كمــا 
مــع متطلبــات القانــون الدولــي. فيتطلــب المؤشــر الوحيــد 
المقابل للغاية 5-1 »القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد 
جميع النســاء والفتيات في كل مكان«، معلومات بشأن »ما 
إذا كانــت هناك أطر عمــل قانونية قائمة للترويج للمســاواة 
وعدم التمييز على أساس الجنس وتعزيزها ورصدها«. وهذا 
النهــج الضيق لكيفية القضاء على التمييز بين الجنســين، 
الذي يركز فقط على األطر القانونية، يتناقض بشــكل مثير 
للقلــق مــع متطلبــات اتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال 
بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة  المــرأة، وإرشــادات  التمييــز ضــد 
علــى التمييز ضد المرأة في هــذا الصدد. فتوضح اللجنة أنه 
يجــب اتخــاذ تدابير في جميــع المجاالت. ويشــمل ذلك التزام 
الــدول باالمتنــاع عن وضع قوانين وسياســات ولوائح وبرامج 
وإجراءات إدارية وهياكل مؤسســية تؤدي بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة إلى حرمان المرأة من التمتع بحقوقها على قدم 
المســاواة. كمــا أنــه يقتضي من الــدول أن تحمــي المرأة من 
التمييز من جانب الجهات الفاعلة الخاصة وأن تتخذ خطوات 
ترمي مباشــرًة إلى القضاء على الممارســات العرفية وجميع 
الممارســات األخــرى التــي تمس وتديم فكــرة دونية أو تفوق 
أي مــن الجنســين، واألدوار النمطيــة للرجــل والمــرأة. وهناك 
أيضــً التــزام باتخــاذ مجموعة واســعة من الخطــوات لضمان 
تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية بحكم القانون وبحكم 
األمر الواقع، بما في ذلك، عند االقتضاء، اعتماد تدابير خاصة 
مؤقتــة. والــدول ملزمة أيضً بالتصــدي بفعالية للتمييز ضد 
المــرأة، بصــرف النظر عمــا إذا كانت هذه األفعــال أو اإلغفاالت 
مرتكبة من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة.193 ويبين 
هــذا المثال بوضوح أنه إذا ما اســتخدم إطار حقوق اإلنســان 
فــي وضع أهداف التنمية المســتدامة وغاياتها ومؤشــراتها 

وآلية اإلبالغ واالستعراض، فستكون النتيجة أقوى.

192  الفقرة 125 من برنامج عمل أديس أبابا الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل 
التنمية )برنامج عمل أديس أبابا( في 27 يوليو 2015 )القرار 313/69، المرفق( على 

http://www.undocs.org/ar/A/RES/69/313
193  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، »التوصية العامة رقم 28 
بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«، CEDAW/C/GC/28، 16 ديسمبر 2010، على 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.

 aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
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عــالوة علــى ذلــك، تعتمــد المؤشــرات بشــكل كبيــر علــى توافر 
لة - حســب العمر ونوع  البيانات. غير أنها ال تتطلب بيانات مفصَّ
الجنس والعرق والسكن في الريف/المدن، وما إلى ذلك. وبدون 
هــذه المعلومــات، ســيكون مــن الصعــب جــدًا، إن لــم يكــن من 
المســتحيل، أن تجــري الــدول تقييمــات واضحة ووضع سياســات 
تصحيحية. وكثيرًا ما تشدد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات 
حقوق اإلنســان على أهمية البيانات المصنفة. ويجب أن تتضمن 
الوثيقــة األساســية المقدمــة مــن الــدول إلــى الهيئات المنشــأة 
بموجب معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بيانات إحصائية 
ذات صلــة، مصنفــة حســب الجنــس والعمــر والفئات الســكانية، 
ويمكــن عرضهــا فــي جــداول مرفقة بالتقريــر. وينبغــي ان تتيح 
هــذه المعلومــات اجــراء المقارنــات مــع مــرور الوقــت.194 وكثيرًا ما 
تشدد آليات خبراء حقوق اإلنسان على أهمية البيانات المصنفة. 
على ســبيل المثال، يؤكد المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني 
بحق اإلنســان فــي الحصول على مياه الشــرب المأمونة وخدمات 
الصرف الصحي أنه »يجب علينا أن نعرف من هم األشخاص الذين 
ال يحصلــون علــى خدمــات أو يحصلــون على خدمات غيــر كافية، 
ولمــاذا هــم محرومــون أو مهمشــون... يجــب أن تكــون الفئــات 
المحرومة ذات أولوية حتمية على المجموعات المتقدمة نســبيً« 

)ترجمة غيررسمية(.195 

J  هناك خطر ان المؤشــرات والبيانات المتوفرة ال ُتســهل إجراء
التقييــم، والــذي ســيكون أساســيً لتوجيــه التعديــالت فــي 
سياســات الدولــة وإجراءاتها. ولذلك، من الضــروري أن تضمن 
الــدول إيجــاد نظــام جيــد لجمــع البيانــات وأن تضمــن جمــع 
البيانــات على فترات منتظمة مــن أجل قياس التقدم المحرز، 
وتحديد الفجوات، وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى سياســات 

أو إجراءات أخرى.

194 تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من 
 3 ، HRI/GEN/2/Rev.6،الدول الدول األطراف في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

يونيو 2009، الفقرة 26.
195»رسالة مفتوحة من المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحق اإلنسان في الحصول 
على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي إلى جميع الدول األعضاء في األمم 

المتحدة بشأن المشروع النهائي لألهداف اإلنمائية لما بعد عام 2015«، 21 يوليو 2015.

وهناك مشــكلة هامة أخرى، وهي عدم وجود بيانات في المقام 
األول، حيث يتضح من الدراســات أن البيانات التي تغطي 22 بلدًا 
عربيــً والتــي تمتــد علــى مــدى العقديــن الماضيين غيــر كاملة. 
وفي بعض الحاالت، حال النقص الكبير في البيانات دون تحديد 

االتجاهات وحساب المتوسطات في البلدان المختلفة.196 

يعد نقــص البيانات فــي العديد مــن البلدان 
العربيــة تحديًا أمام اســتخدام األدلة في وضع 
السياســات. فالمعلومــات القائمة علــى األدلة 
ضرورية لتحديد الغايات وتصميم السياســات 

ورصد التقدم المحرز وإعداد التقارير. 

وقــد أعــاق االفتقــار إلى البيانــات العديد من البلــدان العربية من 
اإلبالغ بشــكل كامل عن المؤشرات الخمسة واألربعين المتعلقة 
باألهداف اإلنمائية لأللفية باســتخدام بياناتها الرسمية الوطنية. 
ومــن المتوقــع أن يتفاقم هذا الوضع مع نظام المؤشــرات األكثر 
تفصياًل الذي ســيتم اســتخدامه لرصد التقدم المحرز في تنفيذ 

أهداف التنمية المستدامة.

196 راجع/ي »التقرير العربي للتنمية المستدامة«، لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، اإلصدار األول.




