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النتائج الرئيسية

من تقرير التحالف العاملي حول هدف التنمية املستدامة +16: متكني تنفيذ خطة عام 2030  من خالل هدف التنمية املستدامة +16:
 ترسيخ السالم والعدالة واإلدماج، أُعد لصالح املنتدى السيايس رفيع املستوى يف يوليو/متوز 2019.

      هناك حاجة إىل استثامر سيايس ومايل لترسيع التقدم املحرز يف هدف التنمية املستدامة 16+

      يتطلب تنفيذ هدف التنمية املستدامة 16+ نهج »الحكومة بأرسها« و«املجتمع بأرسه«

سيكون تحقيق هدف التنمية املستدامة +16 بحلول عام 2030 أمراً محفوفاً بالتحديات.
ال غنــى عــن القيــادة الوطنيــة بعيــدة الرؤيــة وامللتزمــة لترسيــع التقــدم نحــو تحقيــق هــدف 
ــراع، ومعالجــة أوجــه  ــع ال ــة إحــداث تحــول يف املجتمعــات ملن ــة املســتدامة +16 بغي التنمي

عــدم املســاواة، والحــد مــن أوجــه الظلــم، وإدمــاج الجميــع. 

بإمــكان هــدف التنميــة املســتدامة +16 متكــني أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى إذا اعتنقــت 
الحكومــات امللكيــة الكاملــة للعمليــة واســتثمرت يف الــدور التمكينــي والترسيعــي الــذي يلعبــه 
هــدف التنميــة املســتدامة +16. مــن شــأن عــدم االســتثامر يف هــدف التنميــة املســتدامة +16 أن 
يخاطــر بتفاقــم العنــف والظلــم واإلقصــاء، مــام يبــدد املكاســب اإلمنائيــة املحققــة عــر أهــداف 

التنميــة املســتدامة جميعهــا، مبــا فيهــا التعليــم والصحــة والعمــل املعنــي باملنــاخ.

ــاً  ــة املســتدامة رقــم 16 ممكــن سياســياً وتقني ــاس التقــدم املحــرز يف تحقيــق هــدف التنمي قي
وماليــاً، وســيعزز التنفيــذ. لكــن يف الكثــر مــن البلــدان، يغلــب الضعــف عــى اآلليــات املؤسســية 
الوطنيــة واملحليــة املعنيــة بجمــع البيانــات ورصــد الجهــود عــى صعيــد السياســات وتأثرهــا. 
وبإمــكان الــراكات بــني أنظمــة اإلحصــاء الوطنيــة والحكومــات اإلقليميــة واملحليــة ومنظــامت 
املجتمــع املــدين واملنظــامت الشــبابية والدوائــر األكادمييــة، فضــالً عــن القطــاع الخــاص 
واملنظــامت الدوليــة، أن تعــزز قــدرة أي بلــد عــى جمــع وتحليــل واســتخدام البيانــات املتعلقــة 

ــة املســتدامة +16. ــات ومــؤرشات هــدف التنمي بغاي

تشــدد الحكومــات الوطنيــة عــى عــدم قدرتهــا مبفردهــا عــى التعامــل مــع خطــة عــام 2030 
بأكملهــا.

وال بــد مــن اتبــاع نهــج »الحكومــة بأرسهــا« يف توطــني وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. 
وهــذا النهــج لــن يـُـرك هيئــات الحكومــة الوطنيــة ومؤسســات الدولــة فحســب، بــل ســينطوي 
أيضــاً عــى اعتــامد أهــداف التنميــة املســتدامة عــر الحكومــات واملؤسســات املحليــة واإلقليميــة 
لجعلهــا حقيقــة واقعــة بالنســبة للمجتمعــات املحليــة. والحقيقــة أنــه ال بــد مــن اســتنارة عمليــة 

تحديــد األولويــات الوطنيــة بالنُّهــج املحليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. 

يعتــر اتبــاع نهــج »املجتمــع بــأرسه« يف ظــل املشــاركة الواســعة والهادفــة والتشــاور مــع أصحاب 
املصلحــة عــر قطاعــات املجتمــع كافــة عنــراً أساســيّاً لضــامن عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب. 
ويكــون هــذا النهــج أشــد مــا ميكــن فاعليــة عنــد إضفــاء الطابــع املؤســي عليــه ضمــن الهيــاكل 
الرســمية وعــى مختلــف مســتويات الحكومــة. وتعــد الــراكات واملنصــات متعــددة أصحــاب 
املصلحــة التــي تُــرك األطــراف الفاعلــة مــن الحكومــة واملجتمــع املــدين والشــباب واألوســاط 
األكادمييــة والقطــاع الخــاص آليــة حاســمة األهميــة لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة +16. وال 

بــد مــن جهــود مســتهدفة لبنــاء القــدرات ومــن بيئــة متكينيــة ملثــل هــذا التعــاون. 

بالنســبة للــدول املتأثــرة بالــراع، وخاصــة عندمــا تكــون هنــاك أجــزاء مــن إقليــم بعينــه خــارج 
ــرا  ــأرسه أم ــع ب ــن املجتم ــة م ــات الفاعل ــر إرشاك الجه ــة، يعت ــة للدول ــلطة اإلداري ــاق الس نط
حيويــا لتصميــم سياســات التنميــة وتنفيذهــا. فهــدف التنميــة املســتدامة +16 ال يرشــد البلــدان 

فيــام يتعلــق بكيفيــة تشــكيل.
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      هناك حاجة إىل استثامر سيايس ومايل لترسيع التقدم املحرز يف هدف التنمية املستدامة 3+16  

التحالف العاملي | يوليو/متوز 2019 | النتائج الرئيسية

مــع تقلــص الفضــاء املــدين يف كل أنحــاء العــامل، يواجــه الكثــر مــن الجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين عقبــات أمــام اإلدمــاج واملشــاركة، عــى 
اإلنرتنــت وخارجهــا عــى حــد ســواء. ويشــمل هــذا التهديــدات التــي تواجــه الســالمة الشــخصية لنشــطاء حقــوق اإلنســان واملدافعــني عنهــا، 
ــأن يســتبعد  ــات وضــع السياســات. ويجــازف هــذا االتجــاه ب ــة وعملي ــط التنمي ــني املشــاركة الهادفــة يف تخطي ــاً وب ــن يحــال بينهــم غالب الذي
ــال  ــك احتياجــات وأصــوات النســاء واألطف ــة وضــع السياســات، مبــا يف ذل ــاً يف املجتمــع مــن عملي ــات األشــد ضعف احتياجــات وأصــوات الفئ

والشــباب والالجئــني وطالبــي اللجــوء والنازحــني داخليــا وعدميــي الجنســية. 

تعتــر مؤسســات الحوكمــة وعمليــات صنــع القــرار املتجــذرة يف النهــج اإلمنــايئ املســتند إىل حقــوق اإلنســان حاســمة األهميــة لتحقيــق هــدف 
التنميــة املســتدامة +16 وضــامن عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب. ســتزيد اإلصالحــات الجريئــة بجعــل مؤسســات الحوكمــة أكــر متحــوراً حــول 
ــة املســتدامة +16 مــن قــدرة املجتمعــات عــى الصمــود  ــادئ هــدف التنمي ــاً وفعاليــة وخضوعــاً للمســاءلة مبــا يتفــق مــع مب النــاس وتجاوب
يف وجــه الراعــات مــن خــالل دمــج أصــوات األقليــات واملهمشــني بشــكل أفضــل. ويجــب أال تكــون املؤسســات خاضعــة للمســاءلة وشــفافة 
فحســب، بــل تكــون أيضــاً أكــر تشــاركية وإدماجــاً وتجاوبــاً ومتثيــالً. ويجــب أن تعمــل وفقــاً ملبــادئ ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان التــي 

تكــرس املســاواة وعــدم التمييــز.

ــة  ــزة للتنمي ــل حاف ــي عوام ــب. فه ــن الرك ــف أحــد ع ــدم تخل ــددة يف ضــامن ع ــة لعــب أدوار متع ــوق اإلنســان الوطني ــات حق ــكان هيئ بإم
ــات  ــر إدماجــاً لجمــع البيان ــات أك ــع أشــكالهم. وتســاهم يف عملي ــز بجمي ــث تســاعد عــى التصــدي لعــدم املســاواة والتميي املســتدامة، حي
ــة املســتدامة يف  ــر حقــوق اإلنســان وأهــداف التنمي ــي  معاي ــة واالنتصــاف ومعالجــة الشــكاوى. وتُع ــا. وتســّهل الوصــول إىل العدال وتحليله
ســلوكيات العمــل ومنــع الراعــات وبنــاء الســالم. وتوفــر منصــة للحــوار يف املجتمعــات التــي تشــهد انتقــاالً نحــو الســالم والعدالــة. وتســاعد 
عــى بنــاء الثقــة بــني املؤسســات الحكوميــة واألفــراد لتعزيــز العمليــات الوطنيــة الشــفافة والتشــاركية واإلدماجيــة بغيــة تنفيــذ أهــداف التنميــة 
ــة  ــداف التنمي ــط أه ــاق تخطي ــامن اتس ــتدامة لض ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــى تنفي ــايب ع ــب دور رق ــاً لع ــا أيض ــا. وميكنه ــتدامة ورصده املس

املســتدامة وتنفيذهــا ورفــع التقاريــر عنهــا مــع معايــر حقــوق اإلنســان ومــع محــور تركيــز عــى »عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب«. 

هنــاك حاجــة إىل اســتثامر كبــر يف البيانــات املصنفــة املوثوقــة لضــامن وصــول السياســات والرامــج إىل الفئــات املهمشــة والضعيفــة وغرهــا مــن 
»املتخلفــني عــن الركــب«. تعتــر أنظمــة جمــع البيانــات ضعيفــة فيــام يتعلــق بالتغطيــة املمنهجــة وتصنيــف البيانــات، خاصــة عــى الصعيديــن 
املحــي واإلقليمــي. ويتمحــور الكثــر مــن منهجيــات هــدف التنميــة املســتدامة +16 واملامرســات الوطنيــة حــول الدولــة واملواطــن، وبالتــايل 
يُغفــل مــن ال يتمتعــون بوضــع املواطنــة، ومــن ضمنهــم مــا يقــدر بـــ 3.1 مليــون طالــب لجــوء و 25.4 مليــون الجــئ وأكــر مــن 3.8 مليــون 
ــا األشــخاص،  ــي ينتجه ــات الت ــك البيان ــات املختلفــة، مبــا يف ذل ــد مــن توســيع اســتخدام مصــادر البيان ــال جنســية يف كل أنحــاء العــامل. وال ب ب
ــات  ــة عــى جمــع البيان ــة القــدرات الوطني ــادة تنمي ــات لزي ــة يف مجــال البيان ــات الفاعل ــني الجه ــدة ب ــة إىل استكشــاف رشاكات جدي باإلضاف
وتحليلهــا ونرهــا. وتتمخــض ثــورة البيانــات واإلمكانــات التــي تبــر بهــا البيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي عــن فــرص واعــدة، لكــن 

يجــب اســتخدامها مبســؤولية.

املؤسسات

خاضعة شفافة تشاركية شاملة للجميع متجاوبة متثيلية

يتم تنسيق إعداد هذا التقرير مبعرفة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ نيابًة عن التحالف العاملي وكعضو يف فريق محرري األمانة العامة للتحالف العاملي الذي يضم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومكتب األمم املتحدة 

املعني باملخدرات والجرمية واليونسكو واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وهيئة األمم املتحدة للمرأة تحت إرشاف اللجنة التوجيهية للتحالف العاملي.
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hyperlink. Please make his part bold as in English source.
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