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هناك حاجة إىل استثامر سيايس ومايل لترسيع التقدم املحرز يف هدف التنمية املستدامة +16
سيكون تحقيق هدف التنمية املستدامة  16+بحلول عام  2030أمرا ً محفوفاً بالتحديات.
ال غنــى عــن القيــادة الوطنيــة بعيــدة الرؤيــة وامللتزمــة لترسيــع التقــدم نحــو تحقيــق هــدف
التنميــة املســتدامة  16+بغيــة إحــداث تحــول يف املجتمعــات ملنــع ال ـراع ،ومعالجــة أوجــه
عــدم املســاواة ،والحــد مــن أوجــه الظلــم ،وإدمــاج الجميــع.
بإمــكان هــدف التنميــة املســتدامة  16+متكــن 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 ،مــا يبــدد املكاســب اإلمنائيــة املحققــة عــر أهــداف
التنميــة املســتدامة جميعهــا ،مبــا فيهــا التعليــم والصحــة والعمــل املعنــي باملنــاخ.
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قيــاس التقــدم املحــرز يف تحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة رقــم  16ممكــن سياســياً وتقني ـاً
وماليـاً ،وســيعزز التنفيــذ .لكــن يف الكثــر مــن البلــدان ،يغلــب الضعــف عــى اآلليــات املؤسســية
الوطنيــة واملحليــة املعنيــة بجمــع البيانــات ورصــد الجهــود عــى صعيــد السياســات وتأثريهــا.
وبإمــكان الـراكات بــن أنظمــة اإلحصــاء الوطنيــة والحكومــات اإلقليميــة واملحليــة ومنظــات
املجتمــع املــدين واملنظــات الشــبابية والدوائــر األكادمييــة ،فضــاً عــن القطــاع الخــاص
واملنظــات الدوليــة ،أن تعــزز قــدرة أي بلــد عــى جمــع وتحليــل واســتخدام البيانــات املتعلقــة
بغايــات ومــؤرشات هــدف التنميــة املســتدامة .16+
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يتطلب تنفيذ هدف التنمية املستدامة  +16نهج «الحكومة بأرسها» و»املجتمع بأرسه»
تشــدد الحكومــات الوطنيــة عــى عــدم قدرتهــا مبفردهــا عــى التعامــل مــع خطــة عــام 2030
بأكملهــا.
وال بــد مــن اتبــاع نهــج «الحكومــة بأرسهــا» يف توطــن وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
وهــذا النهــج لــن يُــرك هيئــات الحكومــة الوطنيــة ومؤسســات الدولــة فحســب ،بــل ســينطوي
أيضـاً عــى اعتــاد أهــداف التنميــة املســتدامة عــر الحكومــات واملؤسســات املحليــة واإلقليميــة
لجعلهــا حقيقــة واقعــة بالنســبة للمجتمعــات املحليــة .والحقيقــة أنــه ال بــد مــن اســتنارة عمليــة
تحديــد األولويــات الوطنيــة بال ُّنهــج املحليــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
يعتــر اتبــاع نهــج «املجتمــع بــأرسه» يف ظــل املشــاركة الواســعة والهادفــة والتشــاور مــع أصحاب
املصلحــة عــر قطاعــات املجتمــع كافــة عنـرا ً أساسـيّاً لضــان 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 ال ـراكات واملنصــات متعــددة أصحــاب
املصلحــة التــي تُــرك األط ـراف 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 بالـراع ،وخاصــة عندمــا تكــون هنــاك أجـزاء مــن إقليــم بعينــه خــارج
نطــاق الســلطة اإلداريــة للدولــة ،يعتــر إرشاك الجهــات الفاعلــة مــن املجتمــع بــأرسه أمــرا
حيويــا لتصميــم سياســات التنميــة وتنفيذهــا .فهــدف التنميــة املســتدامة  16+ال يرشــد البلــدان
فيــا يتعلــق بكيفيــة تشــكيل.
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هناك حاجة إىل استثامر سيايس ومايل لترسيع التقدم املحرز يف هدف التنمية املستدامة +16
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 الســامة الشــخصية لنشــطاء حقــوق اإلنســان واملدافعــن عنهــا،
الذيــن يحــال بينهــم غالب ـاً وبــن املشــاركة الهادفــة يف تخطيــط التنميــة وعمليــات وضــع السياســات .ويجــازف هــذا االتجــاه بــأن يســتبعد
احتياجــات وأصــوات الفئــات األشــد ضعف ـاً يف املجتمــع مــن عمليــة وضــع السياســات ،مبــا يف ذلــك احتياجــات وأصــوات النســاء واألطفــال
والشــباب والالجئــن وطالبــي اللجــوء والنازحــن داخليــا وعدميــي الجنســية.
تعتــر مؤسســات الحوكمــة وعمليــات صنــع القـرار املتجــذرة يف النهــج اإلمنــايئ املســتند إىل حقــوق اإلنســان حاســمة األهميــة لتحقيــق هــدف
التنميــة املســتدامة  16+وضــان عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب .ســتزيد اإلصالحــات الجريئــة بجعــل مؤسســات الحوكمــة أكــر متحــورا ً حــول
النــاس وتجاوب ـاً وفعاليــة وخضوع ـاً للمســاءلة مبــا يتفــق مــع مبــادئ هــدف التنميــة املســتدامة  16+مــن قــدرة املجتمعــات عــى الصمــود
يف وجــه الرصاعــات مــن خــال دمــج أصــوات األقليــات واملهمشــن بشــكل أفضــل .ويجــب أال تكــون املؤسســات خاضعــة للمســاءلة وشــفافة
فحســب ،بــل تكــون أيضـاً أكــر تشــاركية وإدماجـاً وتجاوبـاً ومتثيـاً .ويجــب أن تعمــل وفقـاً ملبــادئ ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان التــي
تكــرس املســاواة وعــدم التمييــز.
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بإمــكان هيئــات حقــوق اإلنســان الوطنيــة لعــب أدوار متعــددة يف ضــان عــدم تخلــف أحــد عــن الركــب .فهــي عوامــل حافــزة للتنميــة
املســتدامة ،حيــث تســاعد عــى التصــدي لعــدم املســاواة والتمييــز بجميــع أشــكالهم .وتســاهم يف عمليــات أكــر إدماج ـاً لجمــع البيانــات
وتحليلهــا .وتس ـ ّهل الوصــول إىل العدالــة واالنتصــاف ومعالجــة الشــكاوى .وت ُعــي معايــر حقــوق اإلنســان وأهــداف التنميــة املســتدامة يف
ســلوكيات العمــل ومنــع الرصاعــات وبنــاء الســام .وتوفــر منصــة للحــوار يف املجتمعــات التــي تشــهد انتقــاالً نحــو الســام والعدالــة .وتســاعد
عــى بنــاء الثقــة بــن املؤسســات الحكوميــة واألفـراد لتعزيــز العمليــات الوطنيــة الشــفافة والتشــاركية واإلدماجيــة بغيــة تنفيــذ أهــداف التنميــة
املســتدامة ورصدهــا .وميكنهــا أيضــاً لعــب دور رقــايب عــى تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة لضــان اتســاق تخطيــط أهــداف التنميــة
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 لضــان وصــول السياســات والربامــج إىل الفئــات املهمشــة والضعيفــة وغريهــا مــن
«املتخلفــن عــن الركــب» .تعتــر أنظمــة جمــع البيانــات ضعيفــة فيــا 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  3.1مليــون طالــب لجــوء و  25.4مليــون الجــئ وأكــر مــن  3.8مليــون
بــا جنســية يف كل أنحــاء العــامل .وال بــد مــن توســيع اســتخدام مصــادر البيانــات املختلفــة ،مبــا يف ذلــك البيانــات التــي ينتجهــا األشــخاص،
باإلضافــة إىل استكشــاف رشاكات جديــدة بــن الجهــات الفاعلــة يف مجــال البيانــات لزيــادة تنميــة القــدرات الوطنيــة عــى جمــع البيانــات
وتحليلهــا ونرشهــا .وتتمخــض ثــورة البيانــات واإلمكانــات التــي تبــر بهــا البيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي عــن فــرص واعــدة ،لكــن
يجــب اســتخدامها مبســؤولية.
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