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خلفية حول خطة
التنمية المستدامة
ساهم اســتعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف
اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى إيجــاد طريقــة جديــدة للتفكير
حــول كيفيــة العمل نحــو التنمية المســتدامة ،وحول
مــا ينبغــي أن يتبــع هذه األهــداف عند انتهــاء مدتها
فــي العــام  .2015ولقد وافقت الــدول األعضاء في األمم
المتحــدة خــال مؤتمر ريو  20+في يونيــو  2012على بدء
عملية لوضع خطة للتنمية المستدامة لما بعد العام
 .2015ومن خالل عملية تشاور جمعت العديد من أصحاب
المصلحة ،تمت صياغة خطة التنمية المستدامة لعام
 ،2030بما فيها أهداف التنمية المستدامة.

ُبنية خطة التنمية المستدامة لعام 2030
اعتمــدت األمــم المتحــدة فــي  25ســبتمبر  2015خــال
مؤتمــر القمة العالمي للتنميــة وثيقة «تحويل عالمنا:
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ،»2030بموجــب قــرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( 1/70يشار إلى هذا
القرار في هذه الوثيقة بـ»خطة التنمية المستدامة»).
تتضمــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030إعالنــً
و 17هدفــً و 169مقصــدًا مرتبطــة باإلعــان 1.وتم وضع
مؤشرات خاصة بهذه المقاصد في وقت الحق

توفر خطة العام  2030ســبي ً
ال لالستجابة
بطريقــة شــاملة للتحديــات العالمية
الرئيسيةالراهنةمثلالصراعاتوالفقر
وتغيــر المنــاخ والتمييز ضد النســاء
والفتيــات والحاجة إلــى العمل المنتج
والالئق إلى جانب النمو االقتصادي.
يســعى إعــان خطــة العــام  2030واألهــداف والمقاصــد
إلى االســتفادة من اإلنجازات التي تحققت في األهداف
اإلنمائية لأللفية ومعالجة أي ثغرات أو تأخر في التقدم
أو التنفيذ.
يتألــف قــرار الجمعيــة العامة رقــم »1/70تحويــل عالمنا:
خطة التنمية المستدامة لعام  »2030من األجزاء اآلتية:
J

الديباجة؛

J

J

اإلعالن (الفقرات )53-1؛

J

أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها
(الفقرات )59-54؛

J

وسائل التنفيذ والشراكة العالمية (الفقرات )71-60؛

J

J

J

والمتابعة واالستعراض (الفقرات .)91-72

J

J

 1قرار الجمعية العمومية رقم « :1/70تحويل عالمنا :خطة التنمية
المستدامة لعام  ،»2030الديباجة.

J

J

مــن الضروري أن يتم العمــل على خطة العام 2030
مــن خالل منهاج يســتفيد من جميــع أجزاء الخطة
وال يركز فقط على األهداف والمقاصد ،ال سيما وأن
اإلعــان يتطــرق إلــى جوانــب عديدة هامــة للتنمية
المســتدامة غيــر موجــودة الحقــً فــي األهــداف أو
المقاصد أو المؤشرات.

J

األهداف والمقاصد التي تتضمنها الخطة مترابطة
وتعــزز بعضهــا بعضــً ،ولذلك يجــب العمل عليها
بشكل مترابط.

J
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اإلعالن
يرتكز اإلعالن بقوة على مبادئ القانون الدولي .وتركز
الخطة في اإلعالن على خمســة عناصر أساسية تؤطر
وتعــزز طابعهــا العالمي والمتكامــل والتحويلي ،من
خالل التركيز على األمور اآلتية:
1.1الناس.
2.2الكوكب؛
3.3االزدهار؛
4.4السالم؛
5.5الشراكة.
تتمحــور أجندة التنمية المســتدامة حول ثالثة جوانب
للتنميــة (الجوانب االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية).
وتعيــد خطة التنمية المســتدامة التأكيــد مرارًا على
هذه الجوانب.

هنــاك قلــق فــي أوســاط المهتمين
والمهتمــات فــي التنميــة وحقــوق
اإلنسان أنه لم يحقق النموذج التقليدي
المرتكــز علــى الجوانــب الثالثــة فقط
(االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئية)
تنميــة مســتدامة وعادلــة .وقــد تم
توجيه عــدة دعوات إلعــادة النظر في
هــذا النهج ،مشــددين علــى أهمية
الجوانــب السياســة والثقافــة ،إضافة
إلى الجوانب الثالثة األخرى ،باعتبارهما
بعدين رئيسيين للتنمية المستدامة.

أجــزاء منفصلــة تتعلــق بالرؤيــة؛
يتضمــن اإلعــان
ً
والمبــادئ وااللتزامــات المشــتركة؛ عالمنــا اليــوم؛
الخطــة الجديــدة؛ وســائل التنفيــذ؛ وأخيــرًا المتابعــة
واالستعراض.
وكمــا يوضــح اإلعــان ،تســتند خطــة العــام  2030إلــى
االفتــراض بــأن تحقيــق التقــدم فــي خطــة العــام 2030
يتطلب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع
المدنــي ،ويجــب أن تقوم على الشــفافية والمســاءلة
المتبادلــة للشــركاء .كمــا أن بناء القــدرات أمر ضروري
لتحقيق خطة العام .2030
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2

الهدف ( 1ال فقر)« :القضاء على الفقر بجميع أشكاله
في كل مكان»
الهــدف ( 2ال جــوع)« :القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر
األمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعة
المستدامة»
الهــدف ( 3الصحة الجيدة والرفــاه)« :ضمان تمتع
الجميــع بأنمــاط عيش صحيــة وبالرفاهية في جميع
األعمار»
الهــدف ( 4تعليــم ذو جــودة)« :ضمــان التعليــم
الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص
التعلم مدى الحياة للجميع
الهــدف ( 5المســاواة بيــن الجنســين)« :تحقيق
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء
والفتيات»
الهــدف ( 6الميــاه النظيفــة والصــرف الصحي):
«ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
وإدارتها إدارة مستدامة»
الهدف ( 7طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة)« :ضمان
حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات
الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة»
الهــدف ( 8العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي):
«تعزيــز النمو االقتصــادي المطرد والشــامل للجميع
والمســتدام ،والعمالــة الكاملــة والمنتجــة ،وتوفيــر
العمل الالئق للجميع»
 2نص أهداف التنمية المستدامة المدرج في قرار الجمعية العامة
« :1/70تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  21 ،»2030أكتوبر/
تشرين األول  .2015والنصوص الموجزة لألهداف الواردة باللون األزرق
هي ليست نصوصًا رسمية واردة في خطة التنمية ،بل تستند إلى
الموقع اإللكتروني الرسمي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة ،علىhttp://www.un.org/sustainabledevelopment/:
sustainable-development-goals/

الهــدف ( 9الصناعة واالبتــكار والبنى التحتية):
«إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود ،وتحفيــز
التصنيــع المســتدام الشــامل للجميــع ،وتشــجيع
االبتكار»
الهــدف ( 10الحد من عــدم المســاواة)« :الحد من
انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها»
الهــدف ( 11مــدن ومجتمعات مســتدامة)« :جعل
المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع
وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»
الهدف ( 12االستهالك واإلنتاج المسؤول)« :ضمان
وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة»
الهــدف ( 13اإلجراءات المناخيــة)« :اتخــاذ إجراءات
عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره»
الهدف ( 14الحيــاة تحت الماء)« :حفــظ المحيطات
والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة»
الهــدف ( 15الحيــاة البريــة)« :حمايــة النظــم
اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيز اســتخدامها
علــى نحــو مســتدام ،وإدارة الغابــات علــى نحــو
مســتدام ،ومكافحة التصحــر ،ووقف تدهور األراضي
وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي»
الهدف ( 16السالم والعدل والمؤسسات القوية):
«التشــجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش
فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة،
وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميع إلــى العدالــة ،وبناء
مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة
للجميع على جميع المستويات»
الهدف ( 17الشــراكات من أجل األهــداف)« :تعزيز
وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن
أجل تحقيق التنمية المستدامة»
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أهداف التنمية المستدامة

المقاصد

تتخــذ خطــة العــام  2030من األهــداف اإلنمائيــة لأللفية
منطلقــً لهــا ،وتســعى إلــى إتمــام ما لــم يتحقق من
هــذا اإلطــار وأيضــً تطويــر إطــار التنميــة المســتدامة
استنادًا إلى الدروس المستفادة.

لــكل هــدف عــدد مــن المقاصــد المرتبطــة بــه والتي
تحــدد بالضبــط ما يؤمل تحقيقــه .تمت صياغة بعض
المقاصــد بلغــة واضحــة تدريجيــة وينبغــي تحقيقها
بحلــول العــام  ،2030فــي حيــن أن البعــض اآلخــر أقــل
وضوحًا .وهذا األمر يثير القلق ألن بعض الحقوق التي
تتناولها هذه المقاصد تتعلق بالتزامات مباشرة تقع
علــى عاتــق الــدول بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان .ويعتبــر تقديمهــا علــى شــكل مقاصــد
تدريجيــة ،دون تحديــد عناصــر فوريــة مــن االلتزامــات
حول هذه الحقوق يشــكل تعارضًا مع التزامات الدول
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

J

J

J

J

J

تقتضــي أهداف التنمية المســتدامة ضــرورة اتخاذ
وتنفيــذ إجراءات من قبــل جميع البلدان  -الفقيرة
والغنية ومتوسطة الدخل

J

لتعزيز االزدهار ،تؤكد األهداف على أن القضاء على
الفقر يجب أن يتم جنبًا إلى جنب مع االستراتيجيات
التــي تبنــي النمــو االقتصــادي والعمــل الالئــق
والتعليم وغيرها من الحقوق

J

وتتبنــى األهــداف منحــى يؤكــد المســاواة بيــن
الجنسين

J

كمــا وتؤكــد األهــداف علــى أهمية ســيادة القانون
والوصــول إلــى العدالــة والمؤسســات الفاعلــة
والشــفافة وحماية الحقــوق والحريات كأهداف بحد
ذاتها وكوسائل لتحقيق األهداف األخرى

J

تتنــاول األهداف مجموعة من الحقوق بما في ذلك
التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة وفــرص
العمل ،مع التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة.

J

J

تشــدد آليــات حقــوق اإلنســان أنــه رغــم أن اإلعمــال
التــام للحقوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية
يمكــن تحقيقــه تدريجيــا ،إال أنه هناك التــزام فوري
علــى الــدول في البــدء باتخاذ خطــوات باتجاه هذا
فــي غضــون مــدة قصيــرة معقولــة مــن الزمــن.
وينبغــي أن تكــون هــذه الخطــوات ملموســة
ومحــددة وتهدف بأقصــى قدر ممكن من الوضوح
إلــى الوفــاء بااللتزامــات المعتــرف بها .كمــا أنه من
الواضــح أن الــدول التــي ُيحــرم فيها عــدد هام من
األفراد من المواد الغذائية األساسية ،أو من الرعاية
الصحية األولية األساسية ،أو من المأوى والمسكن
األساســيين ،أو مــن أشــكال التعليــم األساســية،
تُعتبــر ،بداهــةً  ،متخلفــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا
بمقتضــى قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي .ولكــي
تتمكــن الــدول من تبريــر تخلفها عــن الوفاء على
األقــل بالتزاماتهــا األساســية الدنيــا بســبب قلــة
المــوارد المتاحــة ،يجــب عليهــا أن تثبــت أنهــا قــد
بذلــت كل جهــد مــن أجــل اســتخدام كل المــوارد
المتاحــة فــي ســبيل الوفــاء ،على ســبيل األولوية،
بهذه االلتزامات الدنيا .ويتطلب هذا التحرك بأكبر
قدر ممكن من السرعة والفعالية نحو هذا الهدف.
وعــاوة على ذلك ،فإن أية تدابير تراجعية متعمدة

J
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فــي هذا الشــأن يجــب تبريرهــا تبريرًا تامًا باإلشــارة
إلــى تأثيــر هــذه التدابيــر التراجعيــة علــى كامــل
الحقــوق وفــي ســياق االســتخدام الكامــل ألقصى
مــا هو متاح من المــوارد .وبالمثل ،حتى في أوقات
وجــود قيــود شــديدة على الموارد ،ســواء بســبب
عمليــة التكيــف أو بســبب االنتــكاس االقتصــادي
أو غيــر ذلــك مــن العوامــل ،يجــب حمايــة الضعفاء
من أفــراد المجتمــع المعرضيــن للمخاطــر باعتماد
برامــج هادفــة منخفضــة الكلفــة .كما وأن اإلشــارة
إلــى أقصى الموارد المتاحة فــي عدد من اتفاقيات
حقــوق اإلنســان تشــير فــي أن واحــد إلــى المــوارد
داخــل الدولــة وإلــى المــوارد المتاحة مــن المجتمع
3
الدولي من خالل التعاون والمساعدة الدوليين.
J

J

J

المؤشرات
علــى الصعيــد العالمــي ،ســيتم رصــد واســتعراض
أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17ومقاصدهــا الـــ169
باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية.
J

قــام فريق الخبراء المشــترك بين الوكاالت المعني
بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة باقتــراح
مجموعــة مختارة من المؤشــرات ويقوم بتطويرها
4
بشكل دوري.

J

هناك  169مقصدًا في المجموع.

J

بعــض المقاصــد نوعي ،في حيــن أن بعضها اآلخر
كمي.

J

بعــض المقاصــد هي مقاصــد «نتائج» فيمــا يرتبط
بعضها اآلخر بـ»العملية» للوصول إلى هذه النتائج.

J

 3لمزيد من المعلومات ،انظر/ي لجنة األمم المتحدة للحقوق اإلقتصادية
واالجتماعية والثقافية« ،التعليق العام رقم  :3طبيعة التزامات الدول
األطراف” ،1990 ،متوفر على http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%
2fGEC%2f4758&Lang=en

 4تم في التقرير األول لتقرير فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت
المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة باقتراح  229مؤشرًا
وسيتم مراجعة هذه المؤشرات وتطويرها بشكل دوري ،انظر/ي
 15 ،2/2017/3.E/CNديسمبر ،2016
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النهج الوطني
الشامل
تعكــس خطــة العــام  2030تحوالً في التفكيــر اإلنمائي
مــن التركيــز علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية إلــى
التنميــة المســتدامة المرتكــزة علــى حقوق اإلنســان.
وتقــدم خطــة التنميــة المســتدامة إطــارًا عالميــً؛
فيتعيــن علــى كل دولــة أن تحــدد أولوياتهــا الخاصة
وأن توطــن مقاصدهــا ومؤشــراتها لتوجيــه التنفيــذ
الوطنــي .ومــن المتوقــع بالتالي وضع خطــط إنمائية
وطنيــة وتحديثهــا باســتمرار .وينبغي دعــم األهداف
والمقاصــد الخاصــة بــكل بلــد بمؤشــرات محليــة ذات
صلة من أجل تسجيل النتائج على أرض الواقع.

ينبغي وضع سياسات وبرامج لتنفيذ
أهــداف التنمية المســتدامة بطريقة
شــاملة ومترابطة ،تربــط بين مختلف
األهــداف والمقاصــد .فعلــى ســبيل
المثــال ،ال ينبغــي النظــر فــي هدف
القضــاء علــى الفقــر مــن خــال زيادة
الدخــل فقــط ،بــل يجب بــد ًال من ذلك
أن يتناول النهج الشــامل لسياســات
مكافحة الفقر جميع أبعاد المشــكلة،
مثــل االفتقــار إلــى التعليــم وســوء
الصحــة والجــوع وعــدم الوصــول إلى
العمل المنتج الالئق.
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متابعة واستعراض
خطة التنمية
المستدامة  -العملية
االستعراض الوطني الطوعي
بموجــب خطة التنمية المســتدامة ،تم إنشــاء نظام
لالســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة .وتشــجع خطــة
العــام  2030الدول علــى «إجراء اســتعراضات منتظمة
وشــاملة للتقــدم المحــرز علــى الصعيديــن الوطني
ودون الوطنــي ،علــى أن تقودهــا وتتحكــم فــي
مســارها البلدان ذاتها» (الفقــرة  79من خطة التمية
المســتدامة) .وســتتم هــذه االســتعراضات دوليــً
ضمــن إطارالمنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى
حيــث تقــوم الــدول بتقديــم تقاريــر وطنيــة طوعية،
تقــوم بهــا البلدان المتقدمة النمــو والبلدان النامية
على حد سواء.
يشكل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنميــة المســتدامة المنبر المركــزي لألمم المتحدة
لمتابعة واســتعراض خطة التنمية المســتدامة لعام
 .2030ومــن المتوقــع أن يوفــر المنتدى قيادة سياســية
ومنبــرًا للشــراكات باإلضافــة إلــى توفيــر التوجيهــات
5
بشأن تنفيذ خطة العام  2030ومتابعتها.

 5لمزيد من المعلومات راجع المنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة لعام  - 2016ضمان عدم ترك أحد خلفنا،
على https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016
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المتابعة واالستعراض من قبل الدول
تُحمــل خطــة العــام  2030الــدول مســؤوليات متابعة
واســتعراض التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ األهــداف
والمقاصــد علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة
والعالمية على نحو منتظم.
علــى الصعيد الوطني :تشــجع الخطــة الدول على
«القيام ،في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية،
باتخــاذ إجــراءات طموحــة علــى الصعيــد الوطنــي
لتلبيــة متطلبــات تنفيذ هذه الخطة بشــكل عام»
(الفقــرة  78مــن خطة التنمية المســتدامة)؛ وتنص
علــى أن عمليــات التخطيــط الوطنيــة «ســتكون
مفتوحــة وجامعــة وتشــاركية وشــفافة أمــام جميع
النــاس ،وســتدعم قيــام جميــع أصحــاب المصلحــة
ذوي الصلــة باإلبــاغ» (الفقــرة ( 74د) مــن خطــة
التنمية المستدامة).
وتشــجع الخطــة الــدول علــى «إجــراء اســتعراضات
منتظمــة وشــاملة للتقدم المحــرز على الصعيدين
الوطنــي ودون الوطني ،علــى أن تقودها وتتحكم
فــي مســارها البلــدان ذاتهــا .ويمكــن أن تســتفيد
هــذه االســتعراضات مــن مســاهمات الشــعوب
األصليــة والمجتمــع المدني والقطاع الخاص وســائر
الجهــات صاحبــة المصلحــة( »....الفقرة  79من خطة
التنمية المستدامة)

علــى الصعيــد اإلقليمــي :تشــجع الخطــة إجــراء
االســتعراض على الصعيد اإلقليمي حيث من شــأن
المتابعــة واالســتعراض اإلقليمــي أن يتيحــا فرصــً
«للتعلــم مــن األقــران ،بطــرق منهــا االســتعراضات
الطوعية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء مناقشات
بشــأن األهــداف المشــتركة( ».الفقــرة  80مــن خطــة
التنمية المستدامة)
على الصعيد العالمي :يضطلع المنتدى السياسي
الرفيــع المســتوى بــدور مركــزي فــي العمــل مــع
الجمعيــة العامــة والمجلس االقتصــادي واالجتماعي
في االســتعراض علــى الصعيد العالم ،حيث ييســر
هــذا المنتــدى «تبادل التجارب ،بما يشــمل النجاحات
المحققة والتحديات الماثلة والدروس المستخلصة،
وســيوفر القيــادة السياســية والتوجيــه والتوصيات
المتعلقــة بالمتابعــة .وســيعزز اتســاق سياســات
التنميــة المســتدامة وتنســيقها علــى نطــاق
المنظومــة برمتهــا .ويتعيــن أن يكفل بقــاء الخطة
صالحــة وطموحة على الدوام ،وأن يركز على تقييم
التقــدم المحــرز واإلنجازات المحققــة والتحديات التي
تواجههــا البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،
وأيضــً القضايــا الجديــدة والناشــئة»( .الفقرة  82من
خطة التنمية المستدامة)
يعقد المنتدى الرفيع المستوى تحت رعاية الجمعية
العامــة لألمم المتحدة كل أربع ســنوات وتحت رعاية
المجلس االقتصادي واالجتماعي كل سنة.
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االستعراض المواضيعي
ســيقوم المنتدى السياســي الرفيع المســتوى أيضًا
باستعراضات مواضيعية منتظمة تعكس الطبيعة
المتكاملــة وغير القابلة للتجزئــة والمترابطة ألهداف
التنميــة المســتدامة .وســيتضمن ذلــك القضايــا
المتداخلة والشــاملة والقضايا الناشــئة .وسيناقش
المنتدى السياســي رفيع المستوى ،برعاية المجلس
االقتصــادي واالجتماعــي ،المواضيــع اآلتيــة فــي
السنوات المقبلة:
 :2017القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير؛
 :2018التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة؛ و
 :2019تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة.
كمــا وســيركز المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى
أيضــً في مناقشــاته على األهداف اآلتيــة ،دون اإلخالل
بالطابــع المتكامــل وغيــر القابــل للتجزئــة والمترابط
ألهــداف التنميــة المســتدامة ،بغيــة تيســير إجــراء
اســتعراض متعمق للتقدم المحرز في جميع األهداف
علــى مــدى دورة مدتهــا أربــع ســنوات ،مــع وســائل
التنفيــذ ،بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالهــدف  ،17الــذي
ســيتم اســتعراضه ســنويًا .وســتكون األهــداف التي
سيجرى استعراضها كما يأتي:
 :2017األهداف  1و  2و  3و  5و  9و 14؛
 :2018األهداف  6و  7و  11و  12و 15؛ و
 :2019األهداف  4و  8و  10و  13و .16
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البرلمانات وأهداف
التنمية المستدامة
يمكــن للبرلمانــات أن تــؤدي أدورًا هامــة فــي ضمــان
تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وقد رحب
البرلمانــات واالتحــاد البرلمانــي الدولــي بهــذه الخطة
بوصفهــا خطــة ترمــي إلى ضمــان عدم تــرك أحد ،مع
التركيز على القضاء على الفقر كهدف شــامل يرتكز
علــى الجهــود المبذولــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
6
والحوكمة والديمقراطية.
ويشــير إعالن التنمية المســتدامة لعام  2030مباشــر ًة
إلــى األدوار التــي يمكــن أن تؤديهــا البرلمانــات فــي
إطــار خطــة التنمية المســتدامة ،حيث يتوقــع أن تتم
تأديــة هــذه األدوار كجــزء ال يتجــزأ من المهــام العادية
للبرلمانات.

خطة التنمية المستدامة والبرلمانات
“ونعتــرف أيضــً بالــدور األساســي الــذي تضطلــع بــه
البرلمانــات الوطنيــة مــن خــال ســن التشــريعات
واعتمــاد الميزانيــات ودورها في كفالة المســاءلة عن
فعاليــة تنفيذ التزاماتها( ”.الفقرة  45من إعالن أجندة
التنمية لعام )2030
“وإذا كانــت العبــارة الشــهيرة «نحــن الشــعوب» هــي
فاتحــة ميثــاق األمــم المتحــدة ،فإننا «نحن الشــعوب»
نبــدأ اليــوم مســيرنا فــي الطريــق الــذي يقودنــا نحــو
العام  .2030وســيرافقنا فــي رحلتنا كل من الحكومات
والبرلمانــات ومنظومــة األمــم المتحدة والمؤسســات
الدولية األخرى والسلطات المحلية والشعوب األصلية
 6راجع على سبيل المثال «وضع الديمقراطية في خدمة السالم
والتنمية المستدامة :بناء العالم الذي يريده الناس» ،إعالن المؤتمر
العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات 2 ،سبتمبر 2015

والمجتمــع المدني واألعمال التجاريــة والقطاع الخاص
واألوســاط العلميــة واألكاديميــة والنــاس قاطبــة”.
(الفقرة  52من إعالن العام )2030
“ونشــجع أيضًا الدول األعضاء على إجراء استعراضات
منتظمــة وشــاملة للتقــدم المحــرز علــى الصعيدين
الوطنــي ودون الوطنــي ،علــى أن تقودهــا وتتحكــم
فــي مســارها البلــدان ذاتهــا ....ويمكــن للبرلمانــات
الوطنيــة وأيضــً المؤسســات األخــرى أن تدعم كذلك
هذه العمليات( ”.الفقرة  79من إعالن العام )2030

األدوار البرلمانية وأهداف التنمية
المستدامة
يجــب النظــر فــي كيفيــة مســاهمة البرلمانــات فــي
تنفيــذ خطة التنمية المســتدامة من خالل النظر في
األدوار المختلفة للبرلمانات.

الدور التشريعي
تتولــى البرلمانــات في المقــام األول تشــريع القوانين
الجديــدة ومراجعة القوانين القائمة وإجراء التعديالت
الالزمــة .ولتحقيق ذلك ،وتماشــيًا مع خطــة العام ،2030
يجب األخذ في االعتبار عددًا من األمور منها:
J

تتطلــب عمليــة تنفيذ خطــة التنمية المســتدامة
تتطوير استراتيجيات محددة وواضحة .وفي الغالب
يكــون جــزء أساســي مــن تحقيــق االســتراتيجيات
هــذه تبني تشــريعات .ومن هنا تلعــب البرلمانات
أدوارًا هامة في عملية تبني التشريعات الالزمة.

J

17

J

لهــذا مــن الضــروري أن يكــون البرلمــان جــزءًا
اساســيًا مــن عمليــة وضــع االســتراتيجيات منــذ
البدايــة وليس فقط من مراحل تبني التشــريعات
الداعمــة والمســهلة لتحقيــق الجوانــب المختلفــة
لالستراتيجية.

J

ومــن هنا يتوجب علــى البرلمانات ضمان أن تكفل
العملية التشريعية هذه عدة أمور منها:

J

J

J

أن تكون التشريعات مؤيدة ألكثر الفئات ضعفًا،

J

J

أن تكون مراعية لالعتبارات الجنسانية

J

J

أن تكون قائمة على حقوق اإلنسان

J

J

أن تكون صديقة للبيئة

J

J

J

يلعب البرلمــان دورًا هامًا في الرقابة
علــى دور الســلطة التنفيذيــة فــي
تنفيذ خطة التنمية المســتدامة في
جميع الدول ،حيــث ينطبق هذا على
الســواء علــى الدول الناميــة والدول
األقــل نموًا ،كما وينطبــق على الدول
التــي تبنــت اســتراتيجيات وخططــً
محددة بأجندة التنمية المســتدامة،
تتبن بعــد مثل هذه
وتلــك التي لم
َّ
االستراتيجيات والخطط.

J

أن تعزز المساءلة العامة واتخاذ القرارات التشاركية
والشمول.

J

ينبغــي أن يقتــرن مشــروع التشــريع بوجــه عــام
بتقييــم لألثــر الــذي قد يحدثــه على تنفيــذ أهداف
التنميــة المســتدامة .وال يقتصــر ذلــك علــى
التشــريعات التــي يتم ســنها لغــرض تنفيذ خطة
التنمية المستدامة مباشرةً .فقد يكون لتشريعات
أخــرى تأثيــر علــى تنفيذ الخطــة أيضًا .لذلــك ،يلزم
إجــراء تقييم للقوانيــن المتعلقة بحقوق اإلنســان
والقضايــا الجنســانية والبيئــة وغيرهــا مــن هــذه
األمور ذات العالقة المباشرة بالتنمية المستدامة.

J

ويمكــن أن يشــمل ذلــك التشــريعات المتعلقــة
بالتعليــم والصحة والخدمــات االجتماعية والحدود
الدنيــا للحمايــة االجتماعيــة والتأميــن الوطنــي
والضرائــب والعنــف ضد النســاء والفتيات وحقوق
العمال وعمالة األطفال وما إلى ذلك.

يتوجــب علــى البرلمانــات أن تتأكــد مــن أن التنفيــذ
يســير فــي الطريــق الصحيح خــال اإلشــراف على دور
الســلطة التنفيذية في ضمان تنفيــذ أجندة التنمية
المستدامة ،أخذًا باالعتبار عددًا من األمور:
J

J

J

الدور الرقابي واإلشراف
تتولــى البرلمانــات اإلشــراف على الســلطة التنفيذية،
بمــا في ذلك اإلشــراف على تنفيــذ القوانين والخطط
الوطنية وعلى احترام االتفاقات الدولية.

J

مــن الضــروري اإلهتمــام باالســتراتيجيات والخطــط
المتعلقــة بأجنــدة التنميــة المســتدامة تحديــدًا،
وأيضــً تلــك المتعلقة بمجاالت أخرى .ويشــمل ذلك
علــى ســبيل المثــال اســتراتيجية محاربــة الفقــر،
والصحة ،والتعليم ،واالســتثمار ،والعمل ،ومكافحة
العنــف ضد النســاء والفتيات ،والقضاء على أســوأ
أشــكال عمل األطفال ،ومكافحة اإلتجار باألشــخاص،
واالســتراتيجيات فــي مجــال العدالــة ،ومــا إلــى ذلك
من االســتراتيجيات ذات العالقة باألهداف والمقاصد
المختلفة.

J

يمكن تحقيق الدور الرقابي واإلشراف للبرلمان من
خــال أنشــطة البرلمــان المعتادة بمــا في ذلك من
خالل:

J

عقــد جلســات اســتماع لتحديد العقبــات أو تقييم
التقدم المحرز

J
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J

J

J

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

الطلــب مــن المســؤولين الحكومييــن تقديــم
معلومات عن أثر السياسات والبرامج الحكومية،

J

عقد جلســات اســتماع عامة لجمع آراء عامة بشــأن
التنفيذ.

J

علــى الصعيــد الوطنــي ،ينبغــي ربــط الرقابــة
بالمساءلة عن تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية
المتوائمــة مــع إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويجــب ربــط الــدور الرقابــي هــذا مــع التقاريــر التي
تقدمها الدول في المحافل الدولية

J

تعد الدول تقاريــر وطنية عن التقدم
المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنمية
المســتدامة ،حيــث تشــارك فــي آلية
اســتعراض المنتــدى السياســي
الرفيع المســتوى باإلضافــة إلى آليات
االســتعراض والمراجعــة المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان ،وتتلقــى توصيــات
دولية بشأن اتخاذ المزيد من اإلجراءات
لتنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة.
لهذا ،من المهم أن يشــارك البرلمان
فــي عملية إعــداد التقارير هذه وفي
المتابعة لضمان التنفيذ.
J

كما هــو معلــوم ،ال يوجد عــادة بند
أو بنــود فــي الميزانية تحمــل عنوان
«التنميــة» أو «التنمية المســتدامة»
أو «خطــة التنميــة المســتدامة»،
وإنمــا يأتــي تحقيــق أجنــدة التنمية
المســتدامة مــن خالل بنــود مختلفة
فــي الميزانيــة لهــا عالقــة بتحقيــق
األهــداف والمقاصــد المختلفــة مثل
تلــك المتعلقــة بالصحــة والتعليــم
والضمانــات االجتماعيــة والميزانيات
المخصصــة لتحقيــق االســتراتيجيات
المختلفة مثل تلك المتعلقة بالعنف
ضــد المــرأة واســتراتيجيات تحقيــق
أجندة العمــل الالئق وتلك المخصصة
لقطاعات مختلفــة مثل قطاع العدالة
وقطاع الصحة وقطــاع التعليم وتلك
المخصصة لمؤسســات الدولة لضمان
فاعليتها وما إلى ذلك.

ودور البرلمانات في اإلشراف على تنفيذ معاهدات
حقــوق اإلنســان التــي تكــون الدولــة طرفــً فيهــا
ّ
يمكنها من ضمان أن يكون تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة قائمًا على حقوق اإلنسان.

J

خــال عملية إقرار الميزانيــة ،يتوجب على البرلمانات
األخذ في االعتبار جوانــب مختلفة تتعلق بتخصيص
الميزانيــات للقطاعــات المختلفــة وهيــاكل الدولــة
المختلفــة مــن أجــل تحقيــق أجنــدة التنميــة
المستدامة منها:
من ناحية مضمون الميزانية:
J

إقرار الميزانية
يمكــن للبرلمانــات ضمــان تنفيــذ أهــداف التنميــة
المســتدامة مــن خــال اإلشــراف علــى وضــع الميزانية
العامــة وعمليــة المصادقــة علــى الميزانيــة وعلــى
كيفيــة تخصيص األمــوال الحكومية ألهــداف التنمية
المستدامة.

تحليــل أثــر الميزانيــة االجتماعــي بما فــي ذلك من
ناحيــة مــا إذا كان يتــم تخصيــص األمــوال الكافيــة
عمليــً إلــى الفئات األكثــر ضعفًا وتهميشــً وكيف
يتــم أخــذ هذا فــي االعتبار .ومن الضــروري مراجعة
الميزانيــة مــن منطلــق تأثيرهــا علــى الفئــات
المختلفة والحقوق المختلفة .على ســبيل المثال،
تخفيــض المبالــغ المخصصــة لبنود مــن الميزانية

J
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مثل تلك المخصصة للصحة أو التعليم أو الضمان
االجتماعــي أو العمــل الالئــق ســيكون لــه تأثير غير
متناســب علــى الفئــات المســتضعفة وهــو غيــر
متمــاش مــع التزامات الدول بموجــب قانون حقوق
ٍ
اإلنسان الدولي.
J

J

J

J

J

ضمــان أن تكــون الميزانيــة مســتجيبة للنــوع
االجتماعــي .والميزانيــة المســتجيبة للنــوع
االجتماعــي ال تطلــب وضع ميزانيــة أو بنود محددة
خاصة بالنساء والفتيات أو فقط زيادة اإلنفاق على
برامــج للنســاء والفتيــات ،وانمــا تتطلــب أن تتــم
دراســة كيفية تحديــد المخصصــات وإنفاقها يؤثر
على النســاء والفتيات تحديدًا .ويذكر أن الميزانية
المراعيــة للنــوع االجتماعــي هــي مطلــب أساســي
لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل
النســاء والفتيــات (الهــدف  5مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة باإلضافة إلى عدد من المقاصد األخرى
في أجندة التنمية المستدامة)

من ناحية اإلجراءات
J

J

ويمكن عمومًا أن يتم تحليل الميزانية من منظور
حقوق اإلنسان وإذا ما كانت الميزانية تحقق التزامات
الدولة بحسب قانون حقوق اإلنسان الدولي

J

J

J

J

التدقيــق تحديــدًا مــا إذا كان البلــد يتلقــى تمويــ ً
ا
محددًا لدعم التنمية المستدامة وهل يتم بالفعل
استخدام هذا التمويل لألهداف المخصصة له،

ما إذا كانت اختصاصات اللجان البرلمانية المختلفة،
خاصة لجان الميزانية والمالية ،تتطلب منها تحديدًا
أن تنظر في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام
 2030كجزء من أنشطتها الرقابية؟

J

مــا إذا كانــت األمانــه العامــة للبرلمــان تتمتــع
باإلمكانــات والقــدرة علــى دعــم اللجــان البرلمانيــة
لتقييم مشروعات الميزانية مقابل أهداف التنمية
المستدامة،

J

ضمــان أن تكــون هنــاك مشــاورات عامــة حــول
الميزانية ،ما يشمل ضمان توفير مشروع الميزانية
لالضطالع العام قبل عملية نقاش وتبني الميزانية
من قبل البرلمان

J

ويمكــن للبرلمــان أن يعقــد جلســة أو جلســات
لنقــاش مشــروع الميزانيــة واإلســتماع إلــى اآلراء
المختلفــة بمــا فيهــا مــن قبــل مؤسســات حقــوق
اإلنســان والمؤسســات النســوية ونقابــات العمــال
والمؤسسات البحثية واألكاديمية.

J

الدور التمثيلي

J

J

التدقيق إذا ما كانت الميزانية تستند إلى سياسة
ضريبيــة تصاعديــة وحمايــة اجتماعيــة للجميــع
والتصدي للعمالة غير الرسمية من خالل سياسات
توليد فرص العمل المستدامة،

J

ومــن الضــروري أن يتــم وضــع سياســات واضحــة
للتصدي لتجنب دفــع الضرائب والتهرب الضريبي
التــي تكلــف الــدول مبالــغ طائلــة تفقدهــا مــن
المصــادر الماليــة الهامــة مــن أجــل تخصيصهــا
لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.

J

J

يمكن للبرلمانيين والبرلمانيات استخدام دورهم
التمثيلي لضمان ملكية وطنية ذات معنى لخطة
التنميــة المســتدامة مــن خــال إشــراك دوائرهــم
االنتخابيــة فــي المناقشــات حــول خطــة التنميــة
المســتدامة واالســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة
ذات العالقة.

J

ومــن خالل ذلك ،يمكــن للبرلمانييــن والبرلمانيات
ضمــان إدمــاج أولويــات دوائرهــم االنتخابيــة فــي
اإلســتراتيجيات والخطــط ذات العالقــة وتحديــد
الثغرات ومواطن الضعف في هذه االستراتيجيات
والخطط الوطنية من ناحية تأثيرها على استدامة
التنمية على الصعيدين المحلي والوطني ،وأيضًا
لضمــان أن تنعكــس هــذه األمــور فــي التقاريــر

J
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الحكومية العامة أو اإلحصاءات الوطنية.
J

ويتيــح ذلــك أيضــً للبرلمانييــن والبرلمانيــات أن
يكونوا على بينة من الشــواغل األوسع نطاقًا لدى
ناخبيهم.

J

يمكــن أن تســاعد المشــاورات مع منظمــات المجتمع
المدنــي ،بمــا فــي ذلــك المؤسســات العاملــة فــي
مجــال حقوق اإلنســان عامــة وحقوق المــرأة والنقابات
العماليــة والمؤسســات األكاديميــة ،والقطــاع الخاص،
وغيرهــا على تحديد الشــواغل التي يجــب أن تأخذها
االســتراتيجيات الوطنيــة والخطــط فــي االعتبــار .كما
ّ
تمكــن المشــاورات مــع الناخبيــن مــن تقييــم كيفية
تأثير الخطط المتعلقة بالتنمية المستدامة ومجاالت
التركيــز أو التقصيــر فيهــا علــى حياتهــم مباشــرةً،
وبالتالــي ضمــان إدراج هــذه القضايــا والمظالــم فــي
المناقشات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
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كيف يمكن
تحقيق هذا؟
“مســؤوليتنا واضحــة :مســاءلة الحكومــات عــن
األهــداف التي التزمت بهــا ،والتأكد من إقرار القوانين
التمكينيــة واعتمــاد الميزانيــات ....وسنســعى إلــى
التغلــب علــى عقليــة الصومعــة داخــل برلماناتنــا
وإداراتنــا الوطنيــة لكــي نعكــس طبيعــة األهــداف
المشــتركة بيــن القطاعــات .وتحقيقــً لهــذه الغايــة،
ســنبذل قصــارى جهدنــا إلضفــاء الطابع المؤسســي
على األهداف في كل برلمان ،مع إتاحة الوقت الكافي
7
للمناقشة والرصد( ”.ترجمة غير رسمية)
مــن أجــل تحقيــق األدوار المختلفــة (التشــريعية
والرقابيــة والتمثيليــة وإقــرار الميزانيــة) ،هنــاك عــدد
مــن التحديات التي يتوجب التغلب عليها .تم تحديد
الحوكمــة والقدرات المؤسســية الضعيفــة كتحديات
كبيــرة بوجــه التقــدم فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة
لأللفيــة .ومــن هنــا ،مــن الضــروري للبرلمانــات القيــام
بتقييــم قدراتهــا الداخليــة بالنســبة لقدراتهــا علــى
العمل على أجندة التنمية المستدامة.
وتمــر بعــض البرلمانــات بتحديــات إضافيــة حيــث مــن
الواضح أن البلدان التي تمر بالنزاعات ،وما بعد انتهاء
النزاع ،والمراحــل االنتقالية إلى الحكم الديموقراطي،
والتــي فيهــا نظــم ديمقراطيــة ضعيفــة أو جديــدة
ســتحتاج إلــى المســاعدة فــي إعــداد برلماناتهــا
لالضطالع بدورها.
لذلــك ،من الضروري أن تقوم البرلمانات بشــكل عام،
ولجانهــا المتخصصة المختلفــة ذات العالقة وأمانتها
“ 7إعالن هانوي  -أهداف التنمية المستدامة :االنتقال من األقوال إلى
األفعال” ،الدورة الـ 132للجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي ،هانوي،
 1أبريل .2015

العامــة ،بالبــدء على وجه الســرعة ببنــاء قدراتها من
أجل العمل على أجندة التنمية المستدامة لعام 2030
من منطلق األدوار البرلمانية المختلفة.
ومــن خالل المصادقة علــى االتفاقات الدولية ،وترجمة
أجندة التنمية المســتدامة إلــى قوانين وطنية قابلة
للتنفيــذ تســتجيب ألولويــات التنميــة الخاصــة بــكل
بلــد ،ورصد تنفيذها ،وضمان مســاءلة الحكومة أمام
الشعب عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في
إطار أهداف التنمية المستدامة ،يمكن للبرلمانات أن
تدفع عملية التغيير إلى األمام.
وأيضــً مــن خــال عقــد جلســات اســتماع وطلــب
تقاريــر مــن الحكومــة بانتظــام ،يمكــن للبرلمانات أن
توجــه انتبــاه الجمهــور ووســائط اإلعــام إلــى أجنــدة
التنمية المســتدامة ،ما يشجع المســاءلة على جميع
المستويات.
ويمكــن للبرلمانــات أن تكفــل اســتنباط عملية وضع
رؤيــة إنمائية وطنية عن طريق حوار سياســي شــامل
يقــوم علــى المشــاركة .وســيضمن ذلــك شــمول
مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة التــي تمثــل
المجتمع وتكون على اتصال مباشر معه.
وكمــا ورد أعــاه ،يمكــن للبرلمانــات ،مــن خــال
االستعراضات البرلمانية السنوية للنفقات الحكومية
المقترحــة ،أن تكفــل تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة
لتحقيــق أهــداف ومقاصد خطة التنمية المســتدامة،
وانعكاس أولويات التنمية المستدامة في الميزانيات
الوطنية والمحلية.
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ومــن شــأن إشــراك وإشــراف البرلمانــات علــى تنفيــذ
خطط التنمية الوطنية أن تجعل من البرلمانات محور
النجاح في دفع عجلة التنمية إلى األمام.

ويتوجــب علــى البرلمــان أن يعتمــد الخطــة الوطنيــة
للتنميــة المســتدامة رســميًا بعــد إجــراء اســتعراض
شامل ومناقشة رسمية بشأنها.

ويعــد جمــع اإلحصــاءات والمعلومــات وتوافــر
هــذا
ّ
البيانات المصنفة أمورًا مهمة لرصد التقدم المحرز في
تحقيق خطة التنمية المســتدامة ،ووضع السياســات
والخطــط الالزمــة ،حيث إن هــذا في غايــة األهمية من
أجــل ضمان أن تكــون القوانين والميزانيــات والبرامج
موجهــة بشــكل فعــال نحو من هم في أشــد الحاجة
إليها .ويمكن للبرلمانيين دعم ذلك بطريقتين:

كمــا يتوجب على البرلمانات أن تطلب من الحكومات
تقديــم تقاريــر مرحليــة منتظمــة عــن تنفيــذ الخطــة
الوطنية ،وأن يعقد جلسات لمناقشة هذه التقارير.

J

J

يمكــن للبرلمانات اســتخدام صالحياتها في مجال
إقــرار الموازنة لضمان توفير مصادر كافية لمكاتب
اإلحصــاءات مــن أجــل جمــع البيانــات وتحليلهــا
بشكل فعال.

J

ويمكن للبرلمانيين أيضًا دعم جهود اإلحصائيين
فــي جمــع البيانــات الالزمــة والتحقــق مــن صحتهــا
من خــال ضمان فهم مكاتب اإلحصاء والدراســات
الرســمية لمتطلبــات التنميــة وحقــوق اإلنســان
وبالتالــي أهميــة توافــر المعلومــات المصنفــة
مــن أجــل دعــم عمليــة التحليــل وتوجيه التشــريع
والسياسات.

J

ويجــب تمثيــل البرلمــان فــي الفريق الوطنــي العامل
المعنــي بوضــع الخطــة الوطنيــة ألجنــدة التنميــة
المســتدامة أو الهيئــات المماثلــة المنشــأة لتنســيق
وتوجيــه تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة علــى
الصعيد الوطني .وفي حال عدم وجود خطة وطنية
للتنميــة المســتدامة ،ينبغــي إشــراك البرلمــان فــي
عمليــات التخطيــط العــام أو التخطيــط القطاعــي
الجارية أو المســتقبلية .وينبغــي أن تكون البرلمانات
قادرة على المساهمة في هذه الخطة أو الخطط من
خالل عملية تشاور عامة واسعة النطاق.

تشــكل خطــة التنميــة المســتدامة إطــارًا متعــدد
القطاعــات وشــام ً
ال .لذلــك ،ســيتطلب هــذا مــن
البرلمانييــن اتخــاذ إجــراءات بشــأن مجموعــة مــن
السياســات العامة فــي مختلف القطاعــات ،األمر الذي
يتطلب أن تعمل مختلف اللجان البرلمانية بالتنسيق
معــً .وتتحمــل اللجــان البرلمانيــة فــي بعــض األحيان
المســؤولية الوحيدة عن اإلشراف على قضايا محددة
تتعلق بأهداف التنمية المســتدامة .لذلك ،فمن شأن
اســتعراض اآلليــات القائمة للبرلمان بشــكل منهجي
أن ّ
يمكــن البرلمانييــن مــن تحديــد مــا إذا كان يمكن
اســتخدام هــذه اآلليــات لدعــم تنفيذ أهــداف التنمية
المســتدامة واإلشــراف عليهــا ،ثــم النظــر فــي مــا إذا
كانت هناك ضرورة لوضع أي عمليات أو آليات جديدة.
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محور تركيز خاص:
الهدف  16والبرلمانات
لعب االتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات وطنية ومئات
البرلمانييــن والبرلمانيات في جميع أنحاء العالم دورًا
نشــطًا جــدًا في جميــع مراحــل العملية ،ودعــوا بقوة
إلــى إدراج مقاصــد تتعلــق بالحوكمــة والديمقراطيــة.
ويظهــر جليــً مــن مقاصــد الهــدف  16المتعلقــة
بالمؤسســات أهمية المؤسســات الفعالــة والخاضعة
للمســاءلة والشــاملة ،بمــا في ذلــك البرلمانــات ،التي
تعتبــر فــي غايــة األهميــة ليــس كمقاصد بحــد ذاتها
فقــط ،بــل هي أيضًا ذات أهمية حاســمة لنجاح تنفيذ
8
خطة التنمية المستدامة لعام  2030ككل.

يتضــح مــن توجــه أجنــدة التنميــة
المستدامة أن الحوكمة الديمقراطية
ليســت غاية فــي حد ذاتها فحســب،
وإنما أيضًا وســيلة لتحقيــق التنمية
المستدامة والسلم والعدالة.

 8برنامج األمم المتحدة اإلنمائي« ،حقائق سريعة  -أهداف التنمية
المستدامة والبرلمانات» ،سبتمبر 2015

مقاصــد فــي الهــدف  16المتعلقــة مباشــرة
بالبرلمانات
الهدف  - 16التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة
ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة
المســتدامة ،وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى
العدالــة ،وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة للمســاءلة
وشاملة للجميع على جميع المستويات
الغايــة  6 - 16إنشــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة
وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
الغاية  7 - 16ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على
جميع المستويات
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أمثلة على ما يمكن
القيام به
أمثلة على ما يمكن القيام به
هنــاك العديــد من األمثلــة حول كيــف يمكن ضمان
مشــاركة البرلمانات الفعالة في إنجاح خطة التنمية
المستدامة .وفي ما يأتي بعض األمثلة العامة على
ما تقوم به البرلمانات:
J

إسناد المسؤولية عن أهداف التنمية المستدامة
ضمــن هيــاكل البرلمــان الداخليــة :فيمكــن
مثــ ً
ا إنشــاء فريــق عمــل معنــي بخطــة التنميــة
المســتدامة لتعزيــز المناقشــات وإشــراك النواب
وزيادة وعيهم بشأن أهداف التنمية المستدامة.
ويمكــن انشــاء لجنــة جديــدة معنيــة بالتنميــة
المســتدامة .ويمكــن أيضــً إدراج أهــداف التنمية
المســتدامة فــي الصالحيــات الرســمية الخاصــة
بلجنــة أو أكثــر كما ويمكن الطلــب من كل لجنة
برلمانية تحديد األهداف والمقاصد المعنية فيها
وكيف سيتم العمل عليها.

J

J

J

J

J

J

إدماج خطة التنمية المستدامة ضمن اآلليات غير
الرســمية بين األحزاب (مثل التكتالت ومجموعات
المصالح)

J

العمــل مــع ســلطة اإلحصــاءات الوطنيــة لوضــع
مؤشرات مناسبة

J

تطويــر وإقرار خطــة للتنمية المســتدامة داخلية
خاصــة بالبرلمــان يتــم فيهــا إدراج تفاصيــل حول
دور البرلمــان بالتحديد حول التنمية المســتدامة
على الصعيد الوطني

J

عقــد مناقشــات برلمانيــة عامــة حــول أهــداف
التنمية المستدامة بشكل منتظم

J

مناقشــة اللجان فــي كل مجلس فــي البرلمانات
المؤلفــة مــن مجلســين أو غرفتيــن حــول كيفية
التعــاون فــي مــا بينهــا فــي العمل علــى أهداف
التنمية المستدامة لتجنب تجزئة العمل.

J
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ضمان التأهب
والفعالية
لضمــان أداء البرلمــان لدوره في إطــار خطة العام 2030
بنجــاح ،يتعين على أعضاء وعضــوات البرلمان ضمان
التأهــب والفعاليــة داخــل البرلمان من خــال عدد من
اإلجراءات.

التقييم الذاتي
يجــب إجــراء تقييمــات ذاتيــة منتظمــة للقــدرات
واالحتياجــات الداخليــة المتعلقــة بالبرلمــان لضمــان
إســهام البرلمانييــن والبرلمانيــات بنشــاط وفعاليــة
في عمليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة .ويمكن
أن يــرأس هــذه التقييمــات رئيــس المجلــس ولجنــة
9
رفيعــة المســتوى ،علــى أن تتكرر كل بضع ســنوات.
ويمكن أن تركز هذه التقييمات على ما تم إنجازه وما
ال يزال يتعين القيام به ،فض ً
ال عن الممارسات الجيدة،
وتحديــد التحديــات والعوائــق والدروس المســتفادة.
وينبغــي أن يشــمل ذلــك تقييــم مواطــن القــوة
والضعــف فــي الجهــود الســابقة الراميــة إلــى تنفيــذ
األهداف اإلنمائية لأللفية.
وینبغــي أن یهــدف ذلــك إلــی إشــراك برلمانییــن
وبرلمانيــات ذوي وجهــات نظــر واختصاصــات مختلفة
حتــی يتمنكــوا مــن التأكــد مــن اســتعداد البرلمــان
للمشــاركة فــي خطــة العــام  .2030ويمكــن دعــوة
أصحــاب المصلحــة مثــل المجتمــع المدنــي ،بمــا فــي
ذلك الجماعات النســائية ،وممثلو الشباب ،والنقابات،
واألكاديميون ،ووسائل اإلعالم للمشاركة في التقييم
الذاتي البرلماني.
 9للحصول على أداة التقييم الذاتي ،راجع/ي االتحاد البرلماني الدولي،
«البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة  -مجموعة أدوات للتقييم
الذاتي».2016 ،

بناء القدرات
يتوجــب علــى البرلمانييــن والبرلمانيــات االطالع على
خطــة العــام  ،2030وعلــى الصلــة المحددة بيــن الخطة
ودور البرلمــان .ويمكن لهذا الكتيب والمواد الصادرة
عــن االتحــاد البرلمانــي الدولــي بلغــات مختلفــة أن
يســاعد فــي هــذا الصــدد 10.ويمكــن تنظيــم حلقــة
دراســية إلطــاع أعضــاء البرلمــان علــى خطــة العــام
 2030وأهدافهــا ومقاصدهــا ومؤشــراتها ،والجهــود
المبذولة علــى الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.
وسيكون من المهم تنظيم ذلك مع اللجنة الوطنية
المعنيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة أو أي هيئــة
مماثلــة بحيــث يقيــم البرلمــان صــات هامــة مــع هذه
الهيئــة ويصبــح على دراية بواليتهــا وعملها ،وخاصةً
إذا لــم يكــن البرلمــان ممثــ ً
ا فيهــا أو لــم يكــن جــزءًا
فــي عمليــة تطويــر االســتراتيجية أو الخطــة الوطنية
للتنمية المستدامة.
كمــا يجب دعــم الموظفيــن والموظفــات البرلمانيين
لتعزيــز قدراتهم/هــن واطالعهم/هــن علــى أجنــدة
التنميــة المســتدامة وزيــادة إمكاناتهــم علــى تزويد
البرلمانييــن والبرلمانيــات واللجــان بالبحــوث وتحليل
األثر وتحليالت الميزانية وغير ذلك من أشــكال الدعم
التي قد يحتاجون إليها.
وسوف تساعد عملية التقييم الذاتي المذكورة أعاله
البرلمانــات على تحديد المجاالت التي تحتاج إلى زيادة
قدراتها فيها.

 10راجع/ي مث ً
ال االتحاد البرلماني الدولي« ،البرلمانات وأهداف التنمية
المستدامة  -مجموعة أدوات للتقييم الذاتي».2016 ،
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االستعراض
يجــب علــى البرلمانــات اســتعراض اآلليــات القائمــة
للبرلمــان بشــكل منهجــي .فيتيح ذلــك للبرلمانيين
والبرلمانيــات تحديــد مــا إذا كانــت اآلليــات والهيــاكل
القائمة كافية لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة
واإلشراف عليها ،ثم النظر في ما إذا كان هناك ضرورة
لوضع أي عمليات أو آليات أو هياكل جديدة.

العالقات والتنسيق
مــن المهم أن يعــزز البرلمان العالقات مع الشــركاء
اآلخريــن المشــاركين فــي خطــة العــام  ،2030وال
ســيما المجتمــع المدنــي والمؤسســات األكاديميــة
والقطــاع الخــاص .ويمكــن لهــذه الشــراكات أن
توفــر للبرلمانــات المشــورة التقنيــة ومصادر أوســع
للمعلومــات وفرص تدريب.
وعلــى البرلمانييــن والبرلمانيــات أن يطلعــوا علــى
أعمــال وخطــط قطــاع المجتمــع المدنــي فــي إطــار
خطــة العــام  .2030ويمكنهــم دعوة هــذه المجموعات
للمشــاركة في جلســات االســتماع العامة و/أو تقديم
معلومــات حــول مشــاركتهم فــي تنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة ،كمــا يمكنهــم المشــاركة فــي
اجتماعات هذه المجموعات.
وفيمــا يمكــن أن تأخــذ لجنــة أو جهــة أو آلیــة معینــة
زمــام المبــادرة أو القيــادة أو تنســيق الجهــود داخــل
البرلمــان ،اال أنــه من المهــم أن یتم دمــج العمل علی
أهداف التنمیة المستدامة في جدول أعمال البرلمان
ككل ،وعــدم تركيــزه على جهاز أو آلیة معینة واحدة
فقــط .وينبغــي أن تناقــش اللجــان المختلفة (في كال
المجلســين) كيــف يمكــن لهــا أن تتعــاون مــن أجــل
اإلشــراف علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة وكيــف
يمكن أن تعكس خطط العمل الخاصة بها األولويات
واألنشطة في إطار خطة التنمية المستدامة.
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