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يجّمــع تقريــر التحالــف العاملــي متكــن تنفيــذ خطــة عــام 2030  مــن خــال هــدف التنميــة املســتدامة +16: ترســيخ الســام والعدالــة واإلدمــاج - املعــّد لصالــح املنتــدى الســيايس 
رفيــع املســتوى يف يوليو/متــوز 2019 - مجموعــة مــن التوصيــات الرئيســية املوّجهــة إىل طائفــة مــن أصحــاب املصلحــة الرئيســين لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة +16 خــال 

اإلحــدى عــر ســنة القادمــة مــن خطــة 2030.

القيادة السياسية واالستثامر لتنفيذ هدف التنمية املستدامة +16
ال بد للحكومات من زيادة وعي الناس بخطط وسياسات تنفيذ هدف التنمية املستدامة +16 لضامن امللكية العامة واملساندة.

ال بد للحكومات من تعزيز املوارد املحلية مبا يف ذلك تعزيزها من خال الراكات الواسعة مع الجهات الفاعلة التقليدية وغري التقليدية.

عىل الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية مساندة التبادل والتعلم املشرتك بن البلدان، مصطحبًة البلدان يف رحلتها مع تجريب النُّهج وتوسيع نطاقها.

ضامن اتساق السياسات يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
عىل الحكومات إصاح الرتتيبات املؤسسية للعمل عرب القطاعات رأسياً وأفقياً عىل السواء.

ال بد من قيادة سياسية لتعزيز وتحفيز التنسيق والتعاون بن املؤسسات عىل جميع املستويات.

عىل الحكومات ووكاالت األمم املتحدة والجهات املانحة إعطاء األولوية لاستثامر يف قدرات الحكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين للعمل بشكل جامعي.

إقامة روابط فعالة بني العدالة والسالم واإلدماج
عىل الحكومات وأصحاب املصلحة غري الحكومين إجراء تقييم مستمر لطبيعة التشابك بن السام والعدالة واإلدماج، وتحديد األسباب الجذرية ومحركات الرصاع والظلم واإلقصاء.

عـىل الحكومـات وأصحـاب املصلحـة غـري الحكوميـن تعزيز املؤسسـات، مبا فيها املؤسسـات متعـددة األطـراف، ملعالجة األسـباب الجذرية ومحـركات الفقـر والنزوح القـري وانعدام 

الجنسـية وتهميش الناس.

عـىل املؤسسـات متعـددة األطـراف والثنائية أن تعرتف وتوفر للبلدان الوقت واملسـاحة لتقييم طبيعة التشـابك بن السـام والعدالـة واإلدماج، وتحديد أي األسـباب الجذرية ومحركات 

الـرصاع والظلـم واإلقصاء وثيق الصلة بسـياق معن.

عـىل الحكومـات وأصحـاب املصلحـة غري الحكومين االعرتاف الكامل مبؤسسـات العدالة غري الرسـمية وتعزيزها، كخدمات تسـوية املنازعات البديلة والخدمات شـبه القانونية، وتعزيز 

الروابـط مـن خـال التريعات والسياسـات بن اآلليات القانونية غري الرسـمية وقطاع العدالة الرسـمي.

عىل الحكومات وأصحاب املصلحة غري الحكومين تعزيز آليات العدالة االنتقالية ملعالجة املظامل فيام بعد انتهاء الرصاع.

عىل الحكومات وأصحاب املصلحة غري الحكومين التصدي للتحيز ضد املرأة يف تحقيق العدالة، والتوسع يف توفري املساعدة القانونية، وزيادة مشاركة املرأة يف تحقيق العدالة.

آليات تنفيذ ومراقبة هدف التنمية املستدامة +16
عـىل الحكومـات إصـاح آليـات التنسـيق القامئـة لتكـون أكـر ماءمـة للغرض يف ربـط طائفة أوسـع من املؤسسـات )الحكومية وغـري الحكومية( للعمـل من خـال أولويات هدف 

التنميـة املسـتدامة +16، ووضـع خطـوط أسـاس، وتحديـد السياسـات والربامـج لتريـع التقدم املحـرز ورصده. وينبغـي أن يتم هذا التنسـيق عىل مسـتويات متعددة.

عـىل الحكومـات ووكاالت األمـم املتحـدة مسـاندة مشـاركة األشـخاص العاديـن يف تنفيذ ورصد هدف التنمية املسـتدامة +16، وخاصة النسـاء والشـباب والفئات السـكانية التي ال 

تتمتـع بوضـع املواطنـة والغائبـة حاليـاً إىل حد كبري عـن العمل املعني بهـدف التنمية املسـتدامة رقم 16.

االستفادة من آليات حقوق اإلنسان
عىل البلدان أن تربط مبزيد من الفعالية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ومتابعتها بآليات حقوق اإلنسان، مبا فيها االستعراض الدوري الشامل.

عـىل آليـات األمـم املتحـدة لحقـوق اإلنسـان أن تُدمـج بصـورة أكـر منهجيـة رصد أهـداف التنمية املسـتدامة يف عملها للمسـاعدة عـىل تعزيز املسـاواة وعدم التمييـز، وكذلك 

لفـت االنتبـاه إىل الفئـات األشـد ضعفـاً. وهـذا من شـأنه توفري وسـيلة إضافية للمسـاءلة مـن خال اآلليات املسـتقلة.

عـىل الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة اسـتخدام االسـتعراض الـدوري الشـامل بفعاليـة للمسـاعدة عـىل رصـد أهـداف التنميـة املسـتدامة. وميكـن أن تتضمن إجـراءات األمم 

املتحـدة الخاصـة رصـد أهـداف التنميـة املسـتدامة يف تقاريـر الزيـارات املواضيعيـة وزيـارات البلـدان. وبإمـكان هيئـات اإلرشاف عـىل املعاهـدات التابعة لألمـم املتحدة دمج 

رصـد أهـداف التنميـة املسـتدامة يف متحيصهـا لتقاريـر الـدول األطـراف، مـع تقديـم توصيـات تربـط بن حقـوق اإلنسـان وأهـداف التنمية املسـتدامة. 

عـىل وكاالت األمـم املتحـدة والحكومـات تعزيـز التعـاون بـن رفـع التقاريـر عن االسـتعراض الـدوري الشـامل/ حقوق اإلنسـان ورفـع التقارير عن أهـداف التنمية املسـتدامة/ 

االسـتعراض الوطنـي الطوعي.

عىل الحكومات تعزيز هيئات حقوق اإلنسان الوطنية يك تؤدي دوراً محورياً يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

نهج الحكومة بأرسها

إرشاك أصحاب املصلحة عىل املستوى دون الوطني2.
عىل الحكومات أن تحايب آليات التشاور عىل املستوى املحيل بشأن تحديد أولويات أهداف التنمية املستدامة وتخطيطها ورصدها.

عــىل الحكومــات اإلقليميــة واملحليــة اســتغال فرصــة توطــن أهــداف التنميــة املســتدامة ملتابعــة املبــادرات الحكوميــة املفتوحــة. عــىل الحكومــات دون الوطنيــة وضــع 

خطــط محليــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة بحيــث تكــون مرتبطــة بخطــط التنميــة املســتدامة/ أهــداف التنميــة املســتدامة عــىل املســتوى الوطنــي.

عىل الحكومات املحلية وهيئات اإلحصاء وضع خطوط أساس ورصدها محلياً، معتمدًة يف ذلك عىل مصادر البيانات ذات الصلة باألولويات املحلية.
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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 الاجئن وهيئة األمم املتحدة للمرأة تحت إرشاف اللجنة التوجيهية للتحالف العاملي.
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متكني التشاور والفضاء املدين
عىل الحكومات ووكاالت األمم املتحدة تحسن املشاورات بن أصحاب املصلحة املتعددين لئا تكون إدماجية فحسب، بل تكون أيضاً هادفة وتشاركية وآمنة.

عــىل الحكومــات ووكاالت األمــم املتحــدة تكثيــف الجهــود إلدمــاج ومســاندة مشــاركة أشــد الفئــات تهميشــاً، مبــن يف ذلــك مــن ال يتمتعــون بوضــع املواطنــة، ومــن يعيشــون 

خــارج بادهــم، كالاجئــن.

ــات السياســات  ــد أولوي ــك تحدي ــة املســتدامة، مبــا يف ذل ــذ أهــداف التنمي ــع مراحــل تنفي عــىل الحكومــات ووكاالت األمــم إدمــاج املجتمــع املــدين بكافــة أطيافــه يف جمي

ــر. وتنفيذهــا، ورصــد التقــدم املحــرز، ورفــع التقاري

عىل الحكومات إضفاء الطابع املؤسيس عىل إرشاك أصحاب املصلحة يف إطار الهياكل الحكومية الرسمية وعىل مختلف مستويات الحكومة.

فللفضــاء املــدين اآلخــذ يف التقلــص تأثــري واســع االنتشــار عــىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وخاصــة الهــدف +16. ويجــب أن ترفــع الحكومــات األطــر القانونيــة 

والتنظيميــة التقييديــة ملنظــامت املجتمــع املــدين، فضــا عــن املعوقــات التــي تحــول دون تكويــن الجمعيــات والوصــول إىل املــوارد املاليــة وغريهــا.

بيانات وإحصاءات االستثامرات السياسية واملالية يف هدف التنمية املستدامة 16+
عىل البلدان تشجيع وتعزيز استقالية هيئات اإلحصاء الوطنية للوفاء بأدوارها الثنائية كجهات إصدار بيانات أولية وكجهات منسقة ألنظمة الرصد الوطنية. ويلزم أن يتم هذا 

بطريقة محايدة ومبا يتسق مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك احرتام الحقوق اإلنسانية ملن تشاركوا معلوماتهم مع هذه الهيئات.

عىل البلدان أن تكفل تزويد هيئات اإلحصاء الوطنية باملوارد والقدرات الكافية لوضع وتنفيذ أطر للرصد واملساءلة، مبا يف ذلك أطر ضامن الجودة الوطنية لإلحصاءات عرب 

كافة كيانات نظام اإلحصاء الوطني.

عىل البلدان أن تنخرط بدرجة أكرب يف إنتاج البيانات التي تغطي القضايا املتعلقة بهدف التنمية املستدامة رقم 16، وأن تتغلب عىل املقاومة التي تواجه إنتاج واستخدام 

اإلحصاءات الرسمية بشأن املوضوعات الحساسة وصعبة القياس.

عىل األمم املتحدة تطوير منهجيات ومعايري دولية لضامن أن تكون البيانات املتضمنة يف التقارير قابلة للقياس واملقارنة.

عىل األمم املتحدة تبني فلسفة االبتكار املفتوح ومساندة املنهجيات املبتكرة والراكات مع أصحاب املصلحة املتعددين لتعزيز أنظمة اإلحصاء الوطنية وإحداث ثورة بيانات.

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
عىل الحكومات أن تضمن قيام الراكات بن القطاعن العام والخاص عىل أسس من مبادئ الحوكمة األساسية، كاملشاركة اإلدماجية واملساءلة والشفافية.

إرشاك طائفة واسعة من منتجي البيانات سّداً لفجوات البيانات
بإمــكان هيئــات اإلحصــاء الوطنيــة والحكومــات أن تســتفيد مــن طائفــة مــن املصــادر غــري اإلحصائيــة، مبــا فيهــا البيانــات غــري الرســمية، لتتبــع هــدف التنميــة املســتدامة رقــم 

16. فمنظــامت املجتمــع املــدين واملؤسســات األكادمييــة والقطــاع الخــاص، كلهــا تنتــج بيانــات مهمــة، مــام يوفــر ســياقاً قيّــامً ومعلومــات تكميليــة.

يعتــرب اســتغال الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ســبيل املــّي قُدمــاً. ويف الوقــت نفســه، فمــن املهــم أيضــا ضــامن أن يســتخدم القطــاع الخــاص هــذه البيانــات 

ويتشــاركها بشــكل أخاقــي.

عىل الحكومات ووكاالت األمم املتحدة تشجيع الراكات بن الحكومة واملجتمع املدين والشباب والقطاع الخاص لزيادة جودة البيانات وتوفرها.

ينبغــي أن تشــجع وكاالت األمــم املتحــدة الــدول األعضــاء وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن عــىل مســاندة التعــاون املؤســيس بــن هيئــات حقــوق اإلنســان الوطنيــة وهيئــات 

اإلحصــاء الوطنيــة لتحســن إدمــاج الفئــات املعرضــة لخطــر التخلــف عــن الركــب يف جهــود جمــع البيانــات.

عــىل الــدول األعضــاء وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن اعتــامد مــؤرشات تكميليــة لحقــوق اإلنســان، كاملــؤرشات التــي تشــكل جــزءاً مــن آليــات حقــوق اإلنســان املعــرتف بهــا 

دوليــاً، لتعزيــز الروابــط بــن حقــوق اإلنســان وأهــداف التنميــة املســتدامة.

تصنيف البيانات لضامن عدم ترك أحد خلف الركب
بعىل البلدان أن تستثمر يف مصادر البيانات )املسوح والتعدادات والبيانات اإلدارية( لفهم أكر فعالية ألوجه التباين بن الفئات السكانية، مبا فيها الفئات السكانية الضعيفة.

عــىل البلــدان تدقيــق مســألة توفـّـر البيانــات املصنفــة وجودتهــا لضــامن بــروز الفئات الضعيفــة يف رصد أهــداف التنمية املســتدامة وتنفيذهــا، مبن يف هــؤالء النازحــون قريــاً أو عدميو 

الجنسية.

عىل البلدان النظر فيام إذا كانت هناك حاجة إىل أدوات جمع بيانات مستهدفة لشمول األكر تخلفاً عن الركب، مبن فيهم النازحون قرياً والاجئون وعدميو الجنسية.

عىل البلدان تعزيز أو إقامة تعاون بن هيئات اإلحصاء الوطنية وهيئات حقوق اإلنسان الوطنية.

عــىل البلــدان االســتفادة مــن االســتقال املؤســيس الــذي تتمتــع بــه هــذه الهيئــات الحكوميــة ومــن أدوارهــا الرصديــة التــي يعــزز بعضهــا البعــض. وسيســاعد هــذا عــىل ضــامن عــدم 

تعــرض الفئــات الســكانية األساســية للمزيــد مــن التهميــش بفعــل جهــود جمــع واســتغال البيانــات املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة.
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