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7

خلفية حول خطة
التنمية المستدامة
ســاهم استعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف
اإلنمائيــة لأللفيــة فــي إيجــاد طريقــة جديــدة للتفكير
حــول كيفية العمــل نحو التنمية المســتدامة ،وحول
مــا ينبغــي أن يتبع هــذه األهداف عند انتهــاء مدتها
فــي العام  .2015ولقد وافقــت الدول األعضاء في األمم
المتحــدة خالل مؤتمر ريــو  20+في يونيو  2012على بدء
عمليــة لوضــع خطــة للتنميــة المســتدامة لمــا بعــد
العــام  .2015ومــن خــال عملية تشــاور جمعــت العديد
مــن أصحــاب المصلحــة ،تمــت صياغــة خطــة التنميــة
المســتدامة لعــام  ،2030بمــا فيهــا أهــداف التنميــة
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
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم ( 1/70يشــار
إلــى هــذا القــرار فــي هــذه الوثيقــة بـــ «خطــة التنمية
المستدامة»).

تتضمــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030إعالنــً
و 17هدفــً و 169مقصــدًا مرتبطــة باإلعــان 1.وتــم وضع
مؤشرات خاصة بهذه المقاصد في وقت الحق

توفــر خطــة العــام  2030ســبي ً
ال
لالســتجابة بطريقة شاملة للتحديات
العالميــة الرئيســية الراهنــة مثــل
الصراعــات والفقــر وتغيــر المنــاخ
والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات
والحاجة إلــى العمل المنتــج 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 الجمعية العامــة رقم « 1/70تحويــل عالمنا:
خطة التنمية المستدامة لعام  »2030من األجزاء اآلتية:
J

الديباجة؛

J

J

اإلعالن (الفقرات )53-1؛

J

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

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

J
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مــن الضروري أن يتم العمــل على خطة العام 2030
من خالل منهاج يســتفيد من جميع 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

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:
J

 )1الناس.

J

J

 )2الكوكب؛

J

J

 )3االزدهار؛

J

J

 )4السالم؛

J

J

 )5الشراكة.

J

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
اإلنســان ،أنــه لــم يحقــق النمــوذج
التقليــدي المرتكــز علــى الجوانــب
الثالثة فقــط (االقتصادية واالجتماعية
والبيئيــة) تنمية مســتدامة وعادلة.
وقــد تــم توجيه عــدة دعــوات إلعادة
النظر في هذا النهج ،مشددين على
أهميــة الجوانب السياســة والثقافة،
إضافــة إلــى الجوانــب الثالثــة 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

الهــدف ( 1ال فقــر)« :القضــاء علــى الفقــر بجميــع
أشكاله في كل مكان»
الهــدف ( 2ال جــوع)« :القضــاء علــى الجــوع وتوفير
األمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعة
المستدامة»
الهــدف ( 3الصحة الجيدة والرفــاه)« :ضمان تمتع
الجميــع بأنمــاط عيش صحيــة وبالرفاهية في جميع
األعمار»
الهــدف ( 4تعليم ذات جــودة)« :ضمــان التعليم
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):
ّ
المطرد والشــامل للجميع
«تعزيــز النمو االقتصــادي
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 مــن عدم المســاواة)« :الحد من
انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها»
الهدف ( 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 ( 13االجــراءات المناخيــة)« :اتخــاذ إجــراءات
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 التصحر ،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 أجــل األهداف)« :تعزيز
وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن
أجل تحقيق التنمية المستدامة»
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أهداف التنمية المستدامة
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.
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 أن القضاء على الفقر
يجب أن يتم جنبًا إلى جنب مع االستراتيجيات التي
تبنــي النمــو االقتصادي والعمــل الالئــق والتعليم
وغيرها من الحقوق

J

وتتبنــى األهــداف منحــى يؤكــد المســاواة بيــن
الجنسين

J

كمــا وتؤكــد األهــداف أهميــة ســيادة القانــون
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

المقاصد
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 ،مــن دون تحديد عناصر فورية من االلتزامات
حول هذه الحقوق يشــكل تعارضًا مع التزامات الدول
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

J

تشــدد آليــات حقــوق اإلنســان أنــه رغــم أن اإلعمــال
التــام للحقوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية
يمكــن تحقيقــه تدريجيــً ،إال أن هنــاك التزامًا فوريًا
علــى الــدول في البــدء باتخاذ خطــوات باتجاه هذا
فــي غضــون مــدة قصيــرة معقولــة مــن الزمــن.
وينبغــي أن تكــون هــذه الخطــوات ملموســة
ومحــددة ،وتهدف بأقصى 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
فــي هذا الشــأن يجــب تبريرهــا تبريرًا تامًا باإلشــارة
إلــى تأثيــر هــذه التدابيــر التراجعيــة علــى كامــل
الحقــوق ،وفي 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 آن واحــد إلــى المــوارد
داخــل الدولــة ،وإلى المــوارد المتاحة مــن المجتمع
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الدولي من خالل التعاون والمساعدة الدوليين.

3

J

J

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

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

 3لمزيد من المعلومات ،انظر/ي لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية
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 لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني
بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة اقتراح  229مؤشرًا وسيتم مراجعة
هذه المؤشرات وتطويرها بشكل دوري ،انظر/ي 15 ،2/2017/3.E/CN
ديسمبر ،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 أهداف التنمية
المســتدامة بطريقــة شــاملة ومترابطــة ،تربــط بيــن
مختلــف األهــداف والمقاصــد .فعلى ســبيل المثال ،ال
ينبغــي النظر في هدف القضــاء على الفقر من خالل
زيــادة الدخــل فقط ،بل يجــب بدالً من ذلــك أن يتناول
النهج الشــامل لسياسات مكافحة الفقر جميع أبعاد
المشــكلة ،مثــل االفتقار إلــى التعليم وســوء الصحة
والجوع وعدم الوصول إلى العمل المنتج الالئق.

13

متابعة واستعراض
خطة التنمية
المستدامة  -العملية
االستعراض الوطني الطوعي
بموجــب خطــة التنمية المســتدامة ،تم إنشــاء نظام
لالســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة .وتشــجع خطــة
العــام  2030الــدول علــى «إجــراء اســتعراضات منتظمة
وشــاملة للتقــدم المحــرز علــى الصعيديــن الوطنــي
ودون الوطنــي ،علــى أن تقودهــا وتتحكــم فــي
مســارها البلدان ذاتهــا» (الفقرة  79من خطة التنمية
المســتدامة) .وستتم هذه االستعراضات دوليًا ضمن
إطارالمنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى ،حيــث
تقــوم الــدول بتقديــم تقاريــر وطنيــة طوعيــة ،تقوم
بها البلــدان متقدمة النمو 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/ي 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.

«للتعلــم مــن األقــران ،بطــرق منهــا االســتعراضات
الطوعية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء مناقشات
بشــأن األهــداف المشــتركة( ».الفقــرة  80مــن خطــة
التنمية المستدامة)

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).

على الصعيد العالمي :يضطلع المنتدى السياسي
الرفيــع المســتوى بــدور مركــزي فــي العمــل مــع
الجمعيــة العامــة والمجلس االقتصــادي واالجتماعي
في االســتعراض على الصعيد العالمي ،حيث ييسر
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)

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 علــى الصعيــد اإلقليمــي حيــث إنه من
شأن المتابعة واالستعراض اإلقليمي أن يتيحا فرصًا

يعقد المنتدى الرفيع المستوى تحت رعاية الجمعية
العامــة لألمم المتحدة كل أربع ســنوات وتحت رعاية
المجلس االقتصادي واالجتماعي كل سنة.

15

االستعراض المواضيعي
ســيقوم المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى أيضًا
باســتعراضات مواضيعية منتظمة تعكس الطبيعة
المتكاملــة وغيــر القابلة للتجزئــة والمترابطة ألهداف
التنميــة المســتدامة .وســيتضمن ذلــك القضايــا
المتداخلة والشــاملة والقضايا الناشــئة .وســيناقش
المنتدى السياســي رفيع المســتوى ،برعاية المجلس
االقتصــادي واالجتماعــي ،المواضيــع التاليــة 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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دور المجتمع المدني
في خطة العام 2030
اضطلــع المجتمع المدني بــدور هام في تطوير خطة
التنميــة المســتدامة لعــام  ،2030ومــن المتوقــع أن
يضطلــع بــدور هام فــي التنفيــذ واإلبالغ عــن التقدم
المحــرز .فقــد أشــارت خطــة العــام  2030بوضــوح إلــى
ما يأتي:
«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
الدوليــة األخــرى ،والســلطات المحليــة ،والشــعوب
األصلية ،والمجتمع المدني ،واألعمال التجارية والقطاع
الخــاص واألوســاط العلميــة واألكاديميــة والنــاس
قاطبــة .وقــد تفاعــل مع هــذه الخطــة مالييــن الناس
الذيــن ســيجعلون منهــا خطــة لهــم .فهــي خطــة
النــاس وضعت على أيدي الناس لصالح الناس ،وهذا
في اعتقادنا ما ســيكفل لها النجــاح»( .الفقرة  52من
خطة التنمية المستدامة)

تهــدف خطة العــام  2030إلى أن تكون
ذات نطــاق وأهميــة غير مســبوقين.
وهــي تنطبــق علــى جميــع البلدان،
مع مراعاة الواقــع المختلف والقدرات
ومستويات التنمية الوطنية واحترام
السياسات واألولويات الوطنية.
تعتــرف خطــة العــام  2030بــأن األهــداف والمقاصد هي
ثمــرة مشــاورات واتصاالت مكثفة أجريــت مع المجتمع
المدنــي والجهــات األخــرى صاحبــة المصلحــة حــول

العالــم (الفقــرة  6مــن خطــة التنميــة المســتدامة).
وتقتضــي الخطــة إنعــاش الشــراكة العالميــة لكفالة
تنفيذهــا وتيســير انخــراط عالمــي مكثــف فــي دعــم
تنفيذ جميع األهداف والمقاصد ،بمشاركة الحكومات
والقطــاع الخــاص والمجتمع المدنــي ومنظومة األمم
المتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة (الفقرتان 39
و 41مــن خطة التنمية المســتدامة) .والهــدف  17الذي
يتنــاول وســائل التنفيــذ يشــير بصــورة مباشــرة إلى
دور المجتمع المدني في التنفيذ .فيقتضي المقصد
 17-17مــن الــدول «تشــجيع وتعزيــز الشــراكات العامة
وبيــن القطاع العام والقطاع الخــاص والقطاع الخاص
وشــراكات المجتمــع المدنــي الفعالة ،باالســتفادة من
الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها
لتعبئة الموارد».
«ونــدرك أنه ال ســبيل إلى تحقيــق أهدافنا ومقاصدنا
الطموحــة مــا لــم يتــم تنشــيط الشــراكة العالميــة
وتعزيزهــا وتوفيــر وســائل تنفيــذ تكــون بالقــدر
نفســه مــن الطمــوح .فبتنشــيط الشــراكة العالمية،
سيتيســر االنخراط في مســعى عالمــي حثيث لدعم
تنفيــذ جميــع األهــداف والمقاصــد ،تلتئــم فــي إطاره
الحكومــات والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص
ومنظومــة األمــم المتحــدة وســائر الجهــات الفاعلــة،
وتحتشــد في ظله كافة الموارد المتاحة»( .الفقرة 60
من خطة التنمية المســتدامة)
وتعتــرف خطة العام  2030أيضًا بــدور المجتمع المدني
فــي وضــع االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة،
وعمليــة التنفيــذ ،وعمليــة االســتعراض واإلبــاغ على
الصعيديــن الوطنــي والدولــي (الفقــرات  78و 79و84
من إعالن العام .)2030
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ماذا يمكن للمجتمع المدني ان يفعل؟

دور المجتمع المدني في التنفيذ والمتابعة

إن موقــع المجتمــع المدنــي بوصفه منظمــات مهنية
ومنظمــات مجتمعيــة ونقابــات عماليــة ومؤسســات
بحثيــة وأكاديميــة وهيــاكل أخــرى مــن هــذا القبيــل
يضــع المجتمــع المدنــي فــي وضــع فريــد مــن نوعــه
إلرشــاد تطويــر السياســات والخطط وضمــان التنفيذ
ومســاءلة األطــراف الفاعلــة بمــا فــي ذلــك الحكومــات
ومؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص .ويمكــن لعــب
هــذا الــدور علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة
والدولية .ويمكن تلخيص الدور الذي يمكن أن تؤديه
منظمــات المجتمــع المدنــي ضمــن إطــار خطــة العام
 2030فــي اإلجراءات المترابطة اآلتية المتعلقة بالتنفيذ
والمتابعة وأنشطة الدعوة والمناصرة:

«إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي التنميــة المســتدامة
على المدى الطويل يمكن أن يتم بشــكل أفضل إذا
تــم تنظيمــه كعمليــة مســتمرة ،بدالً مــن أن يتم من
خــال مشــاركة لمــرة واحدة أو بشــكل عشــوائي في
نقاط مختلفة من دورة السياســات .وتســمح العملية
المنظمــة ألصحــاب المصلحة والحكومــات بالتخطيط
للمســتقبل وجمــع األدلــة والتقاريــر وغيرهــا مــن
المواد لتقديم مســاهمات مدروســة جيدًا في الوقت
6
المناسب خالل دورة السياسات»( .ترجمة غير رسمية)

J

J

الرصــد ،وجمــع البيانات واألدلة حــول مواطن القلق
فــي مــا يتعلــق بحقوق اإلنســان والمســائل األخرى
المرتبطة بتنفيذ الخطة وتقديم التقارير بصددها

J

المســاهمة في وضع السياســات والخطط القائمة
على األدلة

J

القيــام بأنشــطة الدعــوة والمناصــرة المبنية على
أساس األدلة والبحوث والتحليل

J

J

J

القيام بأنشطة رفع الوعي والتدريب

J

J

J

J

J

القيــام بمنــع انتهاكات حقوق اإلنســان والخطوات
واإلجراءات األخرى المعاكسة للتنمية المستدامة

J

ضمــان ســماع صــوت المهمشــين والضحايــا فــي
المحافــل المعنيــة بالحقــوق والمحافــل األخــرى
والمشاركة في الدفاع عنهم

J

مراقبــة دور القطــاع الخــاص والعمــل علــى ضمــان
مساءلة هذا القطاع

J

توفیــر الخدمات التي تســاهم فــي تحقیق الخطة،
والتــي تســمح في الوقت ذاتــه لمنظمات المجتمع
المدني بجمع المعلومات واألدلة التي تُرشــد رسم
السیاسات وإجراءات المساءلة

J

على الصعيد الوطني
وكالء المساءلة
يعد الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في المساءلة
ّ
حــول خطــة العام  2030أمــرًا بالغ األهميــة .وهو يعتمد
علــى الخبــرة القائمة علــى جمع المعلومــات ،وتقديم
المقترحات المتعلقة بالسياسات العامة القائمة على
األدلة ،وتقديم الخدمات ،ودور الرصد وتقديم التقارير.
ما هي المساءلة؟
تســتند المســاءلة بشــكل عــام إلــى ثالثــة عناصــر:
المسؤولية والمحاسبة واإلنفاذ .ويتطلب ذلك تحديد
األدوار والمســؤوليات بوضــوح ،لضمــان المســؤولية
واإلنفــاذ ألهــداف التنميــة المســتدامة .ولضمــان
المســاءلة ،تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي برصــد
التنفيــذ واإلبــاغ عنــه ،وجمــع البيانــات واألدلــة التــي
تســتند إلــى معارفهــم وخبراتهــم في هــذا المجال.
وال تســتبعد عناصر المساءلة الثالثة بعضها البعض
7
حيث هي مترابطة.
 6اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية« ،جعل المجتمع المدني قوة
دافعة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030الخاصة باألمم
المتحدة»  -وثيقة موقف ،سبتمبر  ،2015علىhttp://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.publications.36851
 7لمزيد من المعلومات ،راجع/ي وثيقة الموقفAfrican Civil Society ،
« ،Circleأدوار المجتمع المدني في توطين أهداف التنمية المستدامة»،
مارس  ،2016على http://www.acordinternational.org/silo/files/
the-roles-of-civil-society-in-localizing-the-sdgs.pdf
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خطة التنمية المستدامة لعام 2030

المســؤولية :تقتضي من أولئك الذين يشــغلون
مناصــب الســلطة تحديــد المهــام ومعاييــر األداء
بشــكل واضــح .فمــن شــأن ذلــك أن يمكــن إجــراء
تقييــم شــفاف وموضوعي للســلوك .وفي ســياق
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،وباالســتناد
إلى مفهوم «المســؤوليات المشتركة والمتباينة»
لخطة العام  ،2030سيتطلب ذلك أن تقوم البلدان
بتعبئــة المــوارد أو إعــادة توجيههــا إلــى أهــداف
معينــة تتنــاول القضايا األكثــر إلحاحًا في الســياق
المحلــي .ويجــب علــى الدولــة ،فــي الوقــت الــذي
تضطلــع فيــه بالمســؤولية األساســية ،أن تشــمل
المجتمــع المدنــي كجهة فاعلــة ذات قيمة مضافة
وخبــرة .فدور منظمات المجتمع المدني في توفير
الخدمــات والمعرفة بالســياقات الوطنية والمحلية
يجعــل منهــا شــريكة قيمــة .ولذلك ،يجب إشــراك
وإدمــاج منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المراحــل
المبكرة في عمليات التطوير والتخطيط والتنفيذ
على الصعيدين الوطني والمحلي.

J

المحاســبة :تقتضــي أن يكــون الموظفــون
العموميــون والمؤسســات العامــة مســؤولين إزاء
المتضرريــن ،بمن فيهم الجمهور العام .ولتمكين
ذلــك ،يجــب أن يقدمــوا مبــررات منطقيــة وواضحة
ألفعالهم وقراراتهم .وتضطلع منظمات المجتمع
المدني بدور هام في ضمان المحاســبة عن طريق
رصــد تنفيــذ خطــة العــام 2030؛ وإنتــاج التقاريــر
وغيرهــا من المــواد المماثلة؛ وتحليل التشــريعات
والسياســات والميزانيات واإلنفاق العام والحوكمة
وآليات المساءلة ،وما إلى ذلك.

J

اإلنفاذ :يقتضي من المؤسســات العامة أن تكفل
وتنفــذ اآلليات التــي تقيس مدى التزام الموظفين
الحكومييــن والمؤسســات الحكوميــة بالمعاييــر
القائمــة .وإذا لــزم األمــر ،يجــب تنفيــذ إجــراءات
تصحيحيــة وعالجيــة مناســبة .غيــر أن قابليــة
التنفيــذ ال تتمحور فقط حول معاقبة أولئك الذين
ال يمتثلــون للمعاييــر القائمة ،بل هــي تعني أيضًا

J

ضمــان وجــود آليــات مناســبة ومنهجيــة لقيــاس
االمتثــال وفقــً للمســؤوليات المنصــوص عليهــا،
وبالحاجــة إلــى ضمان تنفيذ اإلجــراءات التصحيحية
المناسبة.

علــى الرغــم مــن أن أهــداف التنمية
المستدامة ليست ملزمة قانونًا ،إال ان
توطين هذه األهداف في نظم قانونية
وسياسات واستراتيجيات محلية يوفر
أطرًا للمساءلة القانونية وفرص اإلنفاذ،
بما في ذلك من خالل المحاكم.
تقديم الخدمات
تقــدم منظمــات المجتمــع المدنــي الخدمــات لضمان
عــدم تخلــف أحــد مــن االســتفادة مــن التنميــة ،علــى
النحــو الــذي وعــدت به خطة العــام  .2030مــن الضروري
المالحظــة أن الــدور الخدماتــي الــذي يقدمــه المجتمع
المدنــي هــو دور تكميلــي ،ولكنــه ال يحــل مــكان
مســؤولية الدولة عن ضمان الخدمات إلعمال الحقوق.
كمــا أن المعلومــات التــي يتــم تجميعهــا مــن خــال
تقديم الخدمات يشــكل مساهمة هامة لضمان توفر
قاعــدة أدلــة يمكــن اســتخدامها مــن أجــل أن تبنــى
عليها مقترحات السياســات والخطط واإلصالحات في
التشــريعات ومســاهمات منظمات المجتمــع المدني
في هذه المناقشات.

غالبــً ما يكــون تقديــم الخدمات من
قبل منظمات المجتمع المدني ضروريًا
عندما ال تكون الدولة قادرة على الوفاء
بالتزاماتها في تقديم هذه الخدمات
او تهمل تبني اإلجراءات المناســبة او
تتبنى اإلجراءات المعاكسة التي تؤدي
إلى عدم توافر الخدمات.
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جمع المعلومات والبيانات
في أحيان كثيرة ،ال تتوفر البيانات والمعلومات الكافية
مــن مصــادر رســمية لتوجيــه وضــع االســتراتيجيات
والخطــط وقيــاس التقــدم المحــرز .وفــي كثيــر مــن
األحيــان ،عندما تكــون المعلومات متاحة ،فهي تميل
إلى أن تكون كمية وليس نوعية وال تعالج باستفاضة
جميع النواحي المطلوبة.
فــي المقابــل ،قد تتوفــر العديد من هــذه المعلومات
لدى المجتمع المدني .فيكون لدى النقابات معلومات
عــن ظروف العمل والجوانب األخرى المتعلقة بمعايير
العمــل الالئــق .ولــدى المؤسســات األكاديميــة بيانــات
ودراســات وتحليالت لمجاالت مختلفة .فيما يوجد لدى
منظمــات حقوق المــرأة معلومات وتحليــات للقضايا
المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء والفتيــات والتمييــز
بيــن الجنســين وجوانــب أخــرى متعلقــة بحقــوق
النســاء والفتيــات فــي خطة العــام  .2030وتكــون لدى
منظمــات حقــوق اإلنســان معلومات وتحليــات هامة
ذات صلــة بهــدف التنميــة المســتدامة  16وغيــره مــن
المقاصــد المرتبطــة بحقوق اإلنســان .وهنــاك العديد
مــن األمثلــة حيــث يكــون لــدى مؤسســات المجتمــع
المدني معلومات نوعية نابعة من تحليل المعلومات
باإلضافة إلى البيانات الكمية.
J

J

يعد االعتماد على المعلومات والبيانات المتاحة من
ّ
المجتمــع المدني أمرًا ضروريًا لوضع اســتراتيجيات
وخطط لتنفيذ الخطة ورصد التقدم المحرز

وتنفيذها ،وفي رصد التقدم المحرز في التنفيذ على
الصعيد الوطني (على سبيل المثال الفقرات  60و78
و 79مــن خطــة التنمية المســتدامة) فتشــجع الخطة
الدول على القيام ،في أقرب وقت ممكن من الناحية
العمليــة ،باتخــاذ إجــراءات علــى الصعيــد الوطنــي
لتلبية متطلبات تنفيذ الخطة بشــكل عام ،وتشــجع
الــدول ان تقــوم باســتعراضات دوريــة وشــاملة لهذه
الخطــط .ومــن هنا تســتفيد في هذه االســتعراضات
من مشاركة المجتمع المدني.

عنــد وضــع االســتراتيجيات والخطط
علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلي
مــن أجــل تنفيــذ الخطة ،مــن المهم
أن تحــدد الحكومة الجهة المســؤولة
عــن كل واحد مــن المقاصــد ،والجهة
التــي ســتتولى عملية التنفيــذ ،وما
إذا كانــت ترتبــط بإســتراتيجيات أو
برامــج أو سياســات أو خطــط قائمــة.
ويجــب أن تكــون هــذه المعلومــات
علنيــة ومتوفــرة ومتاحــة لوصــول
منظمــات المجتمع المدنــي إليها من
أجل تســهيل المساهمة في التنفيذ
وضمان المساءلة.

J

وقــد توفــر هــذه المعلومــات بيانــات عــن الثغــرات
المفقــودة فــي المعلومــات الرســمية ،كمــا أنهــا
تضيف بعدًا تحليليًا للبيانات الكمية

J

المساهمة في االستراتيجيات والخطط الوطنية
يعــد إســهام المجتمــع المدنــي فــي وضــع وتنفيــذ
ّ
اســتراتيجيات وطنيــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة
المســتدامة أمــرًا أساســيًا .وتشــدد الخطــة علــى
دور المجتمــع المدنــي فــي تطويــر الخطــط الوطنيــة

يجــب على الــدول أن تترجم االلتزامــات والخطط التي
تتبناهــا إلــى سياســات وبرامــج وميزانيــات وطنيــة
واضحــة .وإذا لــم يتــم تخصيــص ميزانيــات لتحقيــق
مختلف المقاصد ،فلن يتحقق أي تقدم في التنفيذ.
J

J

إن وضــوح الحكومات إزاء االلتزامات والمســؤوليات
والسياســات والبرامــج والميزانيــات ذات الصلة أمر
ضروري لضمان المساءلة.

J

يجــب توفيــر بيانات عالية الجــودة ويمكن الوصول
إليهــا .ويجــب تصنيفهــا بحســب المعاييــر ذات

J
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الصلــة ،مثــل الجنــس والعمــر والموقــع الجغرافي
والدخــل والعمــل واألميــة ومســتوى التحصيــل
العلمــي والوضــع االجتماعــي والهوية الجنســانية
واإلعاقة وغيرها.
J

يجب اتخاذ خطوات لضمان أن تطال تدابير التنفيذ
الفئات السكانية المهمشة.

J

استراتيجية واحدة أم استراتيجيات مختلطة؟
المطلــوب من الدول وضع اســتراتيجية وطنية لخطة
يعد ذلك أمرًا هامًا ،فمن المهم
العام  .2030وفي حين ّ
أيضــً إدراج خطــة العام  2030في اســتراتيجيات وطنية
أخرى .ويشــمل ذلك على ســبيل المثال اســتراتيجية
محاربــة الفقــر ،واســتراتيجية الصحــة ،واســتراتيجية
التعليم ،واستراتيجية االستثمار ،واستراتيجية العمل
واســتراتيجية مكافحــة العنف ضد النســاء والفتيات،
واســتراتيجية القضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل
األطفــال ،واســتراتيجية مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص،
واالستراتيجيات في مجال العدالة ،وما إلى ذلك.
J

يتوجــب علــى الــدول الســعي إلــى إدراج األهــداف
والمقاصد والمؤشرات في االستراتيجيات الوطنية
المختلفــة وليــس فقــط فــي االســتراتيجية أو
الخطــة المخصصة من أجل تطبيــق خطة التنمية
المستدامة.

J

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تلعــب دورًا
هامــً في تشــجيع الــدول على اســتعراض إطار خطة
التنمية المستدامة وتحديد المجاالت التي يجب اتخاذ
اإلجراءات بشأنها.
ينبغــي أن يحــدد هــذا االســتعراض االســتراتيجيات
والسياســات والهياكل القائمة ،وأن يأخذ في االعتبار
التقــدم المحــرز في تحقيق األهــداف اإلنمائيــة لأللفية
والبحــوث ذات الصلــة والمشــاورات الســابقة مــع
منظمــات المجتمــع المدنــي واألكاديمييــن وتوصيات
آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ذات العالقــة
بالقضايــا الــواردة فــي خطــة العــام  ،2030وغيرهــا مــن
المصادر المشابهة.

اتباع مثل النهج ســيضمن إدماج إطار أهداف التنمية
المستدامة في االستراتيجيات القائمة والمخطط لها
حول المواضيع المختلفة.

على الصعيد الدولي
تضطلــع منظمــات المجتمــع المدنــي بــدور هــام في
آليــات تقديــم التقاريــر واالســتعراض المتاحــة علــى
الصعيد الدولي خاصة ما يأتي:
آلية االســتعراض الخاصة لخطة العام  2030في إطار ما
يعرف بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى،
آليــات اســتعراض حقــوق اإلنســان المرتبطــة بخطــة
التنمية المستدامة،
آليات اســتعراض منظمة العمــل الدولية ذات العالقة
بأجنــدة العمــل الالئــق( ،ســيرد هــذا بالتفصيــل فــي
كتيب منفصل حول دور النقابات العمالية)

المنتدى السياسي الرفيع المستوى
للمجتمــع المدنــي أيضــً دور فــي اإلبــاغ الطوعــي
علــى الصعيــد الدولــي .فتنص خطة العــام  2030على
أن المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى ســيدعم
«مشــاركة المجموعــات الرئيســية وســائر الجهــات
صاحبــة المصلحــة المعنيــة»( .الفقــرة  89مــن خطــة
التنميــة المســتدامة) وفــي حيــن أن القــرار ال يحدد ما
هــي هــذه المجموعــات الرئيســية ،إال أنــه مــن الواضح
8
أنها تشمل منظمات المجتمع المدني.

 8ال يحدد قرار الجمعية العامة « :290/67شكل المنتدى السياسي
الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وجوانبه التنظيمية»
ماهية المجموعات الرئيسية ولكنه يشير إلى المجموعات المحددة في
جدول أعمال القرن  .21وجدول أعمال القرن  21الصادر عن مؤتمر األمم
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد في ريو دي جانيرو ،البرازيل،
من  3إلى  14يونيو  ،1992في القسم  ،IIIبفصل دور مختلف المجموعات
الرئيسية مثل منظمات الشباب واألطفال ،والمنظمات النسائية،
ومنظمات العمال ،والنقابات ،والمزارعين ،وما إلى ذلك.
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ويفصــل قــرار الجمعية العامة  290/67بشــأن «شــكل
المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى المعنــي
بالتنميــة المســتدامة وجوانبــه التنظيميــة» دور
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عملية االســتعراض
الدولية ،مشددًا على ما يأتي:
«تقرر الســماح لممثلي المجموعات الرئيســية وغيرها
من الجهات صاحبة المصلحة المعنية ،مع اإلبقاء على
الطابع الحكومي الدولي للمنتدى ،بما يأتي:

االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة فــي
المنتدى السياسي الرفيع المستوى
J

J

(أ) حضور جميع االجتماعات الرسمية للمنتدى؛
(ب) االطالع على جميع المعلومات والوثائق الرسمية؛
(ج) اإلدالء بمداخالت في االجتماعات الرسمية؛
(د)تقديــم الوثائــق وعــرض المســاهمات الخطيــة
والشفوية؛

J

J

(ه) تقديم توصيات؛
(و)تنظيــم مناســبات جانبيــة واجتماعــات مائــدة
مســتديرة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء واألمانــة
9
العامة».
وهناك طرق عدة يمكن ألصحاب المصلحة الوطنيون
المشــاركة مــن خاللهــا فــي عمليــات االســتعراض
الطوعــي والمســاهمة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك المجتمع
المدني واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم والقطاع
الخاص .،وينبغي أن تشكل المشاورات الوطنية جزءًا
من إعداد االستعراض الطوعي.

J

J

J

J

 9الفقرة  15من قرار الجمعية العامة « :290/67شكل المنتدى السياسي
الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وجوانبه التنظيمية»23 ،
أغسطس .2013

ُيعقــد المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى
كل ســنة تحــت رعايــة المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي لألمــم المتحــدة وكل أربع ســنوات
تحت رعاية الجمعية العامة.

J

تقــوم االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة
المنتظمــة التــي يقوم بها المنتدى السياســي
الرفيــع المســتوى بدراســة التقــدم المحرز على
الصعيدين الوطني ودون الوطني.

J

ال تعتبر االستعراضات الوطنية الطوعية اهدافًا
بحــد ذاتهــا بــل هي آلية للتســريع فــي تطبيق
خطة التنمية المستدامة.

J

ال يوجــد متطلب رســمي حول هيكليــة التقارير
وعــدد التقاريــر التــي يجــب تقديمهــا مــن كل
دولة ،والفترة الزمنية بين التقارير.

J

تقــود هذه االســتعراضات الدول ،وســتقوم بها
البلــدان المتقدمة النمو والبلــدان النامية على
حد سواء.

J

توفــر هذه االســتعراضات فرصًا لتبــادل الخبرات
بمــا فيهــا النجاحــات والتحديــات والــدروس
المستفادة.

J

توفر هذه االســتعراضات ايضًا منبرًا للشراكات،
بمــا فــي ذلــك مــن خــال مشــاركة المجموعــات
الرئيسية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة
المعنية.

J

ســيتم اعــداد تقاريــر تلخيصيــة مــن قبــل
ســكرتارية المنتــدى بعــد انتهــاء المراجعــات
فــي كل العــام يتــم فيهــا تســليط الضــؤ على
الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

J
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اســتعراض التقاريــر الطوعيــة للــدول العربيــة
مــن قبل المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى
فــي الســنوات ( 2018- 2016ويتــم تحديــث القائمة
10
بانتظام):
ّ
دولــة تقاريرهــا بمــا فيهــا مصــر
أيلــول  ،2016قدمــت 21
والمغرب.
أيلــول  ،2017قدمــت  43دولةً تقاريرها ،بمــا فيها األردن
وقطر.
أيلــول  ،2018ســتقوم  47دولة بتقديــم تقاريرها ،منها
ثمانــي دول عربيــة هــي :البحرين ،مصر ،لبنــان ،قطر،
الســعودية ،فلســطين ،الســودان ،واإلمــارات العربية
المتحدة.
ال تتم مناقشــة تقارير الدول في المنتدى السياســي
الرفيع المســتوى من ناحية مــدى تنفيذ الدول لخطة
التنميــة المســتدامة والتقدم المحرز على المســتوى
الوطنــي ،وال يوجــد لجــان مــن الخبــراء او آليــات أخــرى
تقــوم بمراجعــة التقارير وإصــدار التوصيــات على غرار
آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنســان .وبهذا ،ال يمكن
اعتبار آلية االستعراض هذه آلية مساءلة.

ما الذي يمكن أن تفعله منظمات المجتمع المدني
11
في المنتدى السياسي الرفيع المستوى؟
يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تســاهم فــي
عمــل المنتدى السياســي الرفيع المســتوى من خالل
تقديــم المعلومــات والتقاريــر الموازيــة الســتعراض
الدول والمساهمة أيضًا في المناقشات المواضيعية.
فتشــكل نتائج وتوصيات منظمــات المجتمع المدني
12
مساهمات أساسية.
يحــق للمنظمــات غيــر الحكوميــة ذات المركــز
االستشــاري لــدى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
وتلــك المدرجــة فــي قائمة لجنــة التنمية المســتدامة
تســجيل ممثليهــا للمشــاركة فــي لقــاءات المنتــدى
13
السياسي الرفيع المستوى.
قبل وخالل االستعراض:
إذا قــام أحــد البلــدان بالتطــوع بتقديــم تقريــر ليتــم
اســتعراضه في المنتدى السياسي الرفيع المستوى،
يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي القيام بمــا يأتي
قبل وخالل عملية االستعراض:
J

إعــداد تقريــر وطنــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي
وتقديمــه من خالل القنوات الرســمية ليتم اعتباره
إحدى وثائق االستعراض.

J

 11منظمة العفو الدولية :أهداف التنمية المستدامة :دليل عملي
للعمل الوطني والمساءلة ،فهرس 2016/4699/10 ACT :على https://
www.amnesty.org/en/documents/act10/4699/2016/en/
 12في العام  ،2016أصدر أعضاء شبكة الرصد االجتماعي العديد من
تقارير منظمات المجتمع المدني الوطنية
(https://www.2030spotlight.org/en/national-civil-society reports).وتم إنتاج «تقرير تسليط الضوء على التنمية المستدامة»

 10للحصول على القائمة الكاملة والمحدثة ،راجع/ي
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates

كتوليف للتقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة في العام ،2016
وهو متوفر على الموقعhttps://www.2030spotlight.org/en
 13لمزيد من المعلومات ،بإمكانك االتصال بفرع التوعية واالتصاالت،
شعبة التنمية المستدامة  /إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،
البريد اإللكتروني jiang2n@un.org
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J

J

J

J

تنظيــم اجتمــاع مائــدة مســتديرة أو حــدث جانبي
خالل جلســة المنتدى السياســي الرفيع المستوى
و/أو المشــاركة فــي فعاليــات تنظمهــا منظمــات
أخرى؛

J

نشــر التقريــر الوطني لمنظمــات المجتمع المدني
داخل البلد ،وترجمته إذا لزم األمر إلى لغات وطنية
و/أو محلية؛

J

التواصــل مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي األخــرى
وغيرهم من الجهات التي تراقب االستعراض؛

J

اســتخدام المســاحات المتوفــرة إللقــاء البیانــات
أو طــرح األســئلة علــی الدولــة العضــو التــي يتــم
استعراضها.

J

بعد االستعراض:
وبعــد اســتعراض بلــد مــا ،مــن األساســي لمقاصــد
الشــفافية والمســاءلة أن يأخــذ النــاس علمــً بعملية
المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى وأن يفهمــوا
استنتاجاته ويتابعوها:
تقديم مالحظات عن االستعراض ونشر المعلومات
عــن النتائــج داخــل البلــد إلــى منظمــات المجتمــع
المدني األخرى ولوسائل اإلعالم؛

J

J

J

تقديم تقييم الستعراض البلد ونشره عبر اإلعالم؛

J

J

J

مواصلة إشــراك منظمات المجتمــع المدني األخرى
ووسائل اإلعالم لمتابعة تنفيذ الحكومة للخطة؛ و

J

مواصلة المشاركة الجماعية المستمرة في الدعوة
من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

J

آليات حقوق اإلنسان
باإلضافــة إلــى المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى،
يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي اســتخدام آليات
حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة واآلليــات
اإلقليميــة لمتابعــة تنفيــذ الــدول لخطــة التنميــة
المستدامة.

ويمكن إدراج التقدم المحرز في تنفيذ
الخطــة في المعلومات والتقارير التي
تعدهــا منظمــات المجتمــع المدني
لمختلف آليات حقوق اإلنسان الدولية
واإلقليمية (الهيئات المنشأة بموجب
المعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة
واالستعراض الدوري الشامل).
تشــكل آليــات األمــم المتحــدة واآلليــات اإلقليميــة
الســتعراض حقــوق اإلنســان آليــات فعالــة يتــم فــي
إطارهــا الحصــول علــى تقاريــر مــن الــدول ،وإجــراء
حــوار تفاعلــي مــع الهيئــات ذات الصلة ،ويتــم إصدار
توصيــات محــددة .ويتعيــن على الدول بعــد ذلك أن
تتخــذ خطــوات ملموســة وهادفــة نحــو تنفيــذ هــذه
التوصيــات ،وأن تقــدم تقاريــر عن التقــدم المحرز في
التنفيــذ .وتوفــر المشــاركة فــي آليــات االســتعراض
هــذه فرصــة هامة جــدًا لمنظمــات المجتمــع المدني
لطــرح القضايــا حــول التزامــات الــدول وتنفيذهــا ،وال
ســيما نظــرًا للصلــة التــي تربــط بيــن خطــة التنمية
المستدامة وإطار حقوق اإلنسان.
العديــد مــن آليــات حقــوق اإلنســان تتعلــق بمواضيع
متصلــة بخطــة التنمية المســتدامة بما فيهــا اللجان
المشــرفة علــى تنفيــذ المعاهــدات وعــدد كبيــر مــن
اإلجــراءات الخاصــة المتعلقــة بمواضيــع مثــل الفقــر
المدقــع والســكن والمياه والمرافــق الصحية والغذاء
والتعليــم والصحــة والعنــف ضــد المــرأة والديــون
الخارجيــة والبيئــة وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
والشــركات واألعمــال التجاريــة باإلضافــة إلــى المقــرر
الخــاص المعني بالحق بالتنميــة ،من بين العديد من
اآلليات ذات العالقة.
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آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
االســتعراض الــدوري الشــامل :هــي عمليــة دوريــة
تنطــوي علــى اســتعراض ســجالت حقــوق اإلنســان
ويعــد
لجميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة.
ّ
االســتعراض الدوري الشــامل عمليــة تحركها الدول
تحــت رعايــة مجلــس حقــوق اإلنســان .وتشــارك دول
أخــرى فــي الحــوار وتصــدر التوصيــات .كمــا تقــدم
هيئات األمم المتحدة ووكاالتها ومنظمات المجتمع
المدني معلومات ذات صلة .ثم تصدر وثيقة ختامية
14
للتوصيات الصادرة والتزامات الدولة.
الهيئات المنشــأة بموجــب معاهدات :هي لجان من
الخبراء المســتقلين التي ترصــد تنفيذ المعاهدات
الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان .علــى كل دولة
طــرف فــي معاهــدة اتخاذ الخطــوات الالزمــة لضمان
تمتــع كل فــرد فــي الدولــة بالحقــوق المنصــوص
عليهــا فــي المعاهــدة .وعلــى الــدول تقديــم تقارير
دوريــة حــول التقــدم المحــرز بتنفيــذ التزاماتهــا
بحسب المعاهدات .وهناك عشر هيئات لمعاهدات
حقــوق اإلنســان .فتتــم مناقشــة التقاريــر فــي حــوار
تفاعلــي وتصدر الهيئات المعنية المنشــأة بموجب
معاهــدات توصيــات محــددة علــى أســاس الحــوار
التفاعلــي والمعلومــات المتاحة ،بما فــي ذلك تقرير
الدولــة ،والمعلومــات المقدمــة مــن هيئــات األمــم
المتحــدة ووكاالتها ،والتقاريــر الموازية من منظمات
المجتمــع المدنــي .ثــم تقــوم الهيئــات المنشــأة
15
بموجب المعاهدات بمتابعة تنفيذ التوصيات.
 14لمزيد من المعلومات بشأن االستعراض الدوري الشامل
وكيفية المشاركة به ،بما في ذلك كيفية تقديم التقارير والجدول
الزمني لتقارير الدول ،راجع/ي «المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
االستعراض الدوري الشامل» ،على http://www.ohchr.org/AR/
HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
 15لمزيد من المعلومات بشأن هيئات األمم المتحدة المنشأة
بموجب المعاهدات ،وكيفية التعامل معها ،وتواريخ تقارير الدول،
والتوجيه بشأن تقديم التقارير ،راجع/ي «مفوضية حقوق اإلنسان :رصد
المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان» على http://www.
ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

اإلجــراءات الخاصــة التابعــة لمجلس حقوق اإلنســان:
هــي مجموعــة خبــراء مســتقلين فــي مجــال حقوق
اإلنســان تتمتــع بواليــات لإلبــاغ عــن حقوق اإلنســان
وإســداء المشــورة بشــأنها مــن منظــور مواضيعي
أو خــاص ببلــدان محــددة .ويشــكل نظــام اإلجراءات
الخاصــة عنصــرًا أساســيًا فــي نظــام األمــم المتحدة
لحقــوق اإلنســان ويغطــي جميــع حقــوق اإلنســان:
المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية .حتى  1آب/أغسطس  ،2017يوجد في األمم
المتحدة  44والية مواضيعية و 12والية قطرية .وتجري
اإلجراءات الخاصة زيارات قطرية؛ وتعمل على الحاالت
الفردية والشــواغل ذات الطبيعة الهيكلية األوســع
نطاقــً عن طريق إرســال رســائل إلى الــدول وغيرها
مــن الجهــات المعنيــة ،وتقديــم تحليــات وتوصيات
محــددة وإســداء المشــورة بشــأن التعــاون التقني.
ويمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة
فــي اإلجــراءات الخاصة فــي جميع جوانــب عملها .وال
يقتصــر عمــل اإلجــراءات الخاصــة المواضيعيــة على
الــدول التــي صادقــت علــى المعاييــر الدوليــة ذات
العالقــة بموضــوع الواليــة ،حيــث يمكــن لإلجــراءات
16
المواضيعية ان تتعامل مع أي بلد.

 16لمزيد من المعلومات حول اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة
ووالياتها والقائمة الكاملة بالواليات ،وكيفية المشاركة فيها ،راجع/ي
«المفوضية السامية لحقوق اإلنسان :اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق
اإلنسان» ،علىhttp://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/
Welcomepage.aspx
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الدعوة والمناصرة
من أجل خطة
العام 2030

17

تحتــاج العديــد مــن األنشــطة المقترحــة أعــاه إلــى
أن يقــوم المجتمــع المدنــي بتطويــر خطــة وأنشــطة
للدعــوة والمناصــرة التــي يمكــن تنفيذهــا علــى
المستويات الوطنية والدولية.

يشــكل اهتمــام الــدول فــي خطــة
التنميــة المســتدامة فرصــة ســانحة
لمنظمــات المجتمــع المدنــي إلدمــاج
جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية
ومدنية وسياســية من منطلق حقوق
إنســان فــي الخطــط االســتراتيجية
الوطنية وزيادة االلتزام بالعمل عليها

 17لتوجيه مفصل بشأن التخطيط للدعوة من أجل الهدف  16مث ً
ال،
راجع/ي «مجموعة أدوات الدعوة من أجل الهدف  :16دليل عملي ألصحاب
المصلحة للدعوة على المستوى الوطني من أجل مجتمعات سلمية
وعادلة وجامعة» ،شبكة –  TAPالشفافية والمحاسبة والمشاركة في
خطة العام  ،2030علىhttps://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/9935TAP%20Network%20Goal%2016%20
Advocacy%20Toolkit.pdf

وتســاعد سلســلة من األســئلة والمناقشــات شــركاء
المجتمــع المدنــي ،كل علــى حــدة وبالتعــاون مــع
بعضهــم البعــض ،علــى وضــع خطــط للدعــوة
والمناصــرة .وفي ما يأتــي بعض هذه الجوانب الهامة
التــي ّ
تمكــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن وضــع
استراتيجيات وخطط مناسبة للدعوة والمناصرة.

من المهم أن نالحظ أن اســتراتيجيات
وخطط الدعوة ليست مقاصد في حد
ذاتهــا ،بل هــي أدوات للوصــول إلى
أهــداف محددة .ولذلــك ،فمن المهم
أن يحــدد المجتمــع المدنــي أهدافه
في ما يتعلق بخطة العام  ،2030وكيف
تُسهل اســتراتيجيات وخطط الدعوة
الوصول إلى ذلك.
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وضع أهداف ذكية «»SMART
يجــب أن تتضمــن الخطــة مجموعــة واضحــة مــن
األهــداف ،ومن المهم أن تكون هذه األهداف ذكية
« .»SMARTيتــم اســتخدام المختصــر «»SMART
فــي األدبيــات ليعنــي متغيــرات عدة تختلــف قلي ً
ال
عــن بعضهــا البعــض .ويمكن اســتخدام المعاني
المختلفة المســتخدمة هذه من أجل الوصول إلى
فهــم أكثر شــموالً لتحديــد األهداف .وفــي ما يأتي
بعــض المعانــي المســتخدمة (ومرادفاتهــا فــي
18
اللغة العربية):
( specific - Sمحــدد)( significant ،ملحــوظ)،
( stretchingممتد)
( measurable - Mيمكن قياسه)( meaningful ،ذات
مغزى)( motivational ،تحفيزي)

خطوات وأسئلة تساعد على وضع األهداف:
J

J

J

J

( agreed upon - Aمتفــق عليه)( attainable ،يمكن
تحقيقــه)( achievable ،يمكــن إنجــازه)acceptable ،
(مقبول)( action-oriented ،عملي المنحى)
( realistic - Rواقعــي)( relevant ،ذات صلــة)،
( reasonableمنطقــي)( rewarding ،مثمــر)،
( results-orientedيركز على النتائج)
( time-based - Tمحــدد الوقــت)time-bound ،
(مقيــد الوقت)( timely ،حســن التوقيت)tangible ،

(ملموس)( trackable ،قابل للتتبع)

J

 18راجع/ي مشروع  :SMARTاألهداف الذكية ( ،)SMARTعلى
https://www.projectsmart.co.uk/smart-goals.php

تحديد األهــداف :ما الــذي يجب تغييــره؟ حدد/ي
مجموعــة األهداف التــي تود/ين تحقيقها .يجب أن
تعكس هذه األهداف التغييرات المنشودة.

J

تحديد الجهات المستهدفة :لكل من التغييرات
المنشــودة ،إطرح/ي الســؤال اآلتــي :على من نريد
التأثيــر (حــدد/ي أصحــاب المصلحة بصــورة محددة
قدر اإلمــكان .وعند تحديد مؤسســات أو قطاعات،
مــن المهم تحديد األشــخاص الذيــن يجب الوصول
إليهم بأكبر قدر ممكن من التحديد)؟

J

تحديد المهام :لكل من األشــخاص المستهدفين
أو المؤسســات أو الكيانات المســتهدفة ،إطرح/ي
السؤال اآلتي :ماذا نريدهم أن يفعلوا؟

J

تحليــل أصحــاب المصلحــة :سيســاعد تحليــل
أصحــاب المصلحــة فــي اإلجابــة عــن العديــد مــن
األســئلة الالزمــة لوضــع اســتراتيجية .لذلــك ،مــن
المهــم إجــراء تحلیــل ألصحــاب المصلحــة لتحدیــد
الجهــات المؤسســیة المســتهدفة التي ســيكون
لهــا التأثیــر األكبــر و/أو التــي يمكــن إشــراكها
كشــركاء فعالیــن .وسيســاعد ذلــك علــى تحديد
من يســتطيع العمل على نحــو مفيد في الجهود
الراميــة إلــى دعــم التنفيــذ .وتظهــر التجربــة أن
مثــل هذا التحليــل يجب أن يتجــاوز تحديد أصحاب
المصلحــة ،وأن يعكــس أهميــة كل مــن أصحــاب
المصلحة الذين تم تحديدهم ،فض ً
ال عن الســلطة
ومســتوى التأثيــر الــذي يتمتــع بهمــا كل منهــم.
ولذلك ،يجب أن تفصل تحليالت السلطة  /تحليالت
أصحاب المصلحة هذه العناصر.

J

تحديــد الخطوات التي يجــب اتخاذها :مــا الذي
يجــب أن نفعلــه الســتهداف صاحــب/ة المصلحــة
هذا/هــذه؟ مــا الــذي يجــب فعلــه لتحقيــق هــذه
المهــام؟ تحديد ما الــذي يجب فعله؟ من عليه/ها
القيام بهذا؟ ومتى؟

J
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J

J

J

تحديد الشــركاء :في كل خطوة ،عنــد تحديد ما
الــذي يجــب فعلــه ،مــن المهــم التخطيط بشــكل
واضح من هي الجهة المسؤولة عن ذلك .وتستند
الخطة القوية إلى مكامن قوة الشركاء وخبرتهم.

J

إدارة المخاطر :من المهم تحديد المخاطر القائمة
بوجه الخطة؟ ما الذي يمكن أن يحصل ويؤثر على
نجاحهــا؟ بغية إدارة هذه المخاطر ،يجب تحديد ما
هــو دور مختلــف أصحاب المصلحــة بخصوص هذه
المخاطر (من الذي يمكن ان يســبب المخاطر ومن
الــذي يمكــن ان يقلص المخاطــر) اذن يجب تحديد
من سيفعل ماذا ومتى وكيف؟

J

رصــد النجــاح :مــن المهــم إجــراء عمليــات رصــد
دوريــة لنجــاح الخطط .ومــن المهم تحديــد الجهة
المســؤولة عــن الرصــد ،واألدوات التــي يتوجــب
اســتخدامها وكيفية اســتخدامها ومتــى يجب أن
يتم الرصد أو ما هي الفواصل الزمنية له؟

J

I 28

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

متطلبات النجاح
يجــب ضمــان عدد مــن الشــروط الهامة لضمــان نجاح
مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي خطــة
العام .2030

والحــق فــي التجمــع ،وحــق التعبيــر والحــق فــي
الحصــول علــى المعلومــات والحــق فــي الحصــول
علــى المــوارد ،ســواء كانــت بشــرية أو ماليــة ،دون
تدخل يتعارض مع مقتضيات القانون الدولي.

يمكن تقسيم شروط النجاح إلى نوعين
J
J

J

شــروط ذات طابــع خارجي ،وال ســيما ضرورة ضمان
الدول لبيئة تمكينية للمجتمع المدني؛

J

وشــروط داخليــة فــي المجتمــع المدنــي ،بمــا فــي
ذلــك ضمــان اتباع نهج لحقوق اإلنســان في العمل
وضمان العمل في إطار الشراكة.

J

شروط خارجية
فضاء تمكيني للمجتمع المدني
يجب ضمان إشراك المجتمع المدني في عملية تطوير
الخطــط الوطنية ،وفي آليات الرصــد واإلبالغ الوطنية
والدوليــة .ولتمكيــن المجتمــع المدنــي مــن القيــام
بأعماله وتتبع االلتزامات والمســاءلة ،يجب ضمان بيئة
تمكينيــة متاحــة للمجتمع المدني مــن خالل امكانية
الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات ذات الصلــة،
وضمان حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.
J

J

ســيقيد الفضــاء المحــدود أو المغلــق للمجتمــع
المدنــي مــن قــدرة مشــاركة المجتمــع المدني في
خطة التنمية المستدامة لعام .2030

J

وفــي ذات الوقــت ،فــإن عمــل الــدول علــى خطــة
التنميــة المســتدامة يزيــد مــن الفــرص لمنظمات
المجتمــع المدنــي للتأكيــد أنــه مــن غیــر الممكــن
للمجتمــع المدنــي المســاهمة فــي خطــة التنمیــة
وحقــوق اإلنســان ،أو فــي الواقــع أن يقــوم بعملــه
بشــكل عام ،من دون وجــود بيئة تمكينية يمكن
مــن خاللها احترام التمتع بحرية تكوين الجمعيات

J

لذلــك ،يجــب أن تكــون منظمات المجتمــع المدني
قــادرة علــى إنشــاء وتطويــر وإدارة برامجهــا
وأنشــطتها ،وإدارة العمل ،وأن تتمتع بآليات رقابة
داخلية خاصة بها دون تدخل.

J

تتيــح خطــة العــام  2030لمنظمــات
المجتمع المدني إمكانية المشــاركة
في قضايا التنمية التي قد ال تشــارك
بهــا عــادةً  .وهــذا يتيح للناشــطين
فــي التنميــة وحقوق اإلنســان فرص
الترابــط والتنســيق والتعــاون معًا.
كمــا يســمح لهــذه المؤسســات
فــرص االرتبــاط والتعاون مــع نقابات
العمــال والمؤسســات األكاديميــة
والبحثية وغيرها.

شروط داخلية
االرتباط بحقوق اإلنسان
االلتزامــات الــواردة في خطة التنمية المســتدامة هي
ذات طابع طوعي ،تعتمد على السياســات .من ناحية
أخرى ،تخلق معاهدات حقوق اإلنســان التزامات ملزمة
قانونًا على الدول المصادقة عليها.
وهنــاك العديد من المزايا من ربط إطار خطة التنمية
المستدامة مع إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي.
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J

مــن الطــرق الفعالــة مــن اجــل التقدم فــي تحقيق
األهــداف والمقاصــد الــواردة فــي خطــة العــام 2030
هــي ربطهــا بالتزامــات قائمــة علــى الــدول بشــأن
قضايــا مماثلة بموجــب معاهدات حقوق اإلنســان.
فسيساعد ذلك على االستفادة من

J

1.1ضمان تنفيذ خطة العام  ،2030حيث تترجم
إلى التزامات قانونية بموجب القانون الدولي
لحقوق اإلنسان؛

الطوعــي فــي المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى
وخاللــه وبعــده .ولهــذا الغــرض ،مــن المهــم إنشــاء
شــبكة اتصــاالت والحفاظ عليهــا لتبــادل المعلومات
ورصــد التطــورات والمســاعدة على نشــر المعلومات
من أجل بناء وعي العام بشأن خطة العام .2030
J

2.2ضمان ترجمة التزامات الدول بموجب القانون
الدولي بالفعل إلى استراتيجيات وسياسات
وبرامج من خالل ربطها بخطة العام .2030
J

يمكــن لنظــام التقارير فــي إطار حقوق اإلنســان أن
يســاعد علــى ضمــان وجــود تقاريــر منتظمــة حول
التقــدم المحــرز في تنفيذ األهــداف والمقاصد التي
ترتبــط على وجه التحديد بحقوق اإلنســان .ويمكن
أيضــا للتوصيــات الصادرة عن آليات حقوق اإلنســان
حــول جوانب محددة مثل تلك المتعلقة بالقوانين
والسياســات أو االســتراتيجيات أو الممارســات أن
توجه الخطوات نحو التعديالت الالزمة لتطبيق إطار
أجندة التنمية المستدامة وإطار حقوق اإلنسان.

J

J

J

العمل من خالل الشراكات
يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تعمل
بالتنســيق مــع بعضهــا البعــض ،مــن خالل تشــكيل
ائتــاف مــن منظمات المجتمــع المدني مثــ ً
ا لتنظيم
عمل المجتمع المدني على خطة التنمية المستدامة
وتعزيز التفاعل مع الحكومات.
ويمكــن أن يشــمل ذلــك اســتضافة اجتماعــات مــع
القــادة وصناع القرار إلطالعهــم على الخطة وتوقعات
المجتمع المدني ،والمشــاركة في مشاورات حكومية
بشأن تنفيذ األهداف والمقاصد أو المطالبة بها.
ويعــد التواصــل مــع أصحــاب المصلحة اآلخرين ونشــر
ّ
المعلومــات أمــرًا بالــغ األهمية قبل اســتعراض الدولة

J

J

من المرجح أن يكون لالئتالف قوة ووجود أكبر في
العمــل مقارنــةً بمنظمــات المجتمــع المدنــي التي
تحاول االنخراط في خطة العام  2030بمفردها .ومن
خالل التمتع بالسلطة والوجود في هذه العمليات،
ستعترف الحكومات على األرجح بأصوات االئتالفات
وتنظــر فيهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز تأثير
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى توطيــن أهداف
التنمية المستدامة.

J

مــن الضــروري ان يتــم العمــل علــى تنفيــذ خطــة
العــام  2030علــى المســتوى المحلــي .لذلــك ،فمــن
المهــم بناء أطر للتعاون بيــن الهيئات الحكومية
ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســتوى
المحلي وليس فقط على المستوى الوطني

J

يســمح العمــل فــي شــراكة بتجميــع المــوارد،
والوصــول إلــى المزيد مــن الناس ،وإشــراك المزيد
من أصحاب المصلحة ،ووضع استراتيجيات وخطط
أفضل

J

ال تكــون الشــراكة بيــن جهــات قطــاع المجتمــع
المدنــي فحســب .بــل يمكــن لمنظمــات المجتمــع
المدنــي أن تعمل مع مرافق المســاءلة الرئيســية،
مثــل البرلمانــات ،من خــال مختلف اللجــان ،وأيضًا
هيئــات اإلشــراف الوطنيــة والمؤسســات الوطنيــة
لحقوق اإلنسان.

J

تلعب وسائل اإلعالم دورًا هامًا جدًا في نشر الوعي
وزيادة المساءلة ،فض ً
ال عن إضافة الضغط لمتابعة
وتنفيــذ التزامــات الحكومــة إزاء أهــداف التنميــة
المســتدامة .لذلك من الضروري جدًا اشراك اإلعالم
في الخطوات المختلفة.

J
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