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تقرير حول مشاركة املنظمة يف: «املنتدى السيايس رفيع املستوى حول التنمية املستدامة لعام 2016»

ــة  ــة ومتابع ــدة الدولي ــة األجن ــة ملواكب ــرأة العربي ــة امل ــه منظم ــذي تولي ــامم ال ــار االهت يف إط

ــة  ــتويات اإلقليمي ــة املس ــىل كاف ــتدامة ع ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــة بتنفي ــورات الخاص التط

والدوليــة، شــاركت املنظمــة يف أعــامل «املنتــدي الســيايس رفيــع املســتوي حــول التنميــة 

املســتدامة» الــذي عقــد تحــت رعايــة املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة، وذلــك 

ــرتة 2016/7/20-11.  ــالل الف ــورك خ ــدة يف نيوي ــم املتح ــر االم مبق

ويعــد منتــدي املتابعــة األول مــن نوعــه عقــب اعتــامد األمــم املتحــدة ألجنــدة التنميــة 

املســتدامة، وقــد اســتمر عــىل مــدى أســبوعن تــم خاللهــام مناقشــة عــدد مــن املوضوعــات ذات 

الصلــة بتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة كــام تــم تقديــم اســتعراضات وطنيــة حــول التقــدم 

املحــرز نحــو تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة مــن قبــل 22 دولــة عــيل مســتوي العــامل مــن 

بينهــا مــر واملغــرب مــن املنطقــة العربيــة. )مرفــق )1(: أبــرز مــا جــاء يف عــروض الــدول(

جديــر بالذكــر أن منظمــة املــرأة العربيــة قــد طــورت برنامــج متكامــل ملتابعــة تنفيــذ أهــداف 

التنميــة املســتدامة للمــرأة يف املنطقــة العربيــة، وتعمــل عــىل تطويــر مــؤرشات تتناســب مــع 

ظــروف الــدول العربيــة، وذلــك بهــدف تقديــم الدعــم الفنــي للــدول يف املنطقــة العربيــة مــن 

أجــل ضــامن تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة للمــرأة يف املنطقــة العربيــة. 

ــدول  وقــد حرصــت املنظمــة عــىل املشــاركة يف أعــامل هــذه االجتامعــات مــن أجــل إطــالع ال

األعضــاء عــىل مــدى التقــدم املحــرز نحــو التنفيــذ وأبــرز التحديــات التــي تواجــه دول العــامل 

ــداد  ــد إع ــك عن ــه وذل ــن نوع ــه األول م ــدى كون ــة املنت ــن تجرب ــتفادة م ــذ واالس ــدى التنفي ل

منتــدى املتابعــة األول للمنظمــة الــذي تعتــزم عقــده يف إطــار برنامجهــا العــام للمتابعــة، وربــط 

ــة املســتدامة  ــذ أهــداف التنمي ــد تنفي ــا عن ــي ميكــن االســتفادة منه ــرأة بأهــم الرســائل الت امل

ــة.  للمــرأة يف املنطقــة العربي

وتقــدم اإلدارة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة هــذا التقريــر إللقــاء الضــوء عــىل أهــم النتائــج 

ــدول  ــه ال ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــرض أب ــذا ع ــدى وك ــك املنت ــن ذل ــتفادة م ــدروس املس وال

وأهــم الفــرص املتاحــة التــي ميكــن االســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا، مــع إلقــاء الضــوء عــىل أبــرز 

التجــارب اإلقليميــة والدوليــة التــي ميكــن للــدول العربيــة االســتفادة منهــا عنــد التنفيــذ. 

مرفت تالوي        

أغسطس 2016        

موجز 
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خلفية
يف ســبتمرب 2015، اعتمــد قــادة العــامل أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 البالــغ عددهــا 17 هدفًــا 

ــر 2016،  ــذ يناي ــك األهــداف من ــان تل ــدأ رسي ــد ب ــاس. وق ــؤرشا للقي ــة و231 م ــا و169 غاي متنوع

عــى أن تقــوم الحكومــات يف تعــاون مــع الــركاء مــن جميــع قطاعــات املجتمــع بتعبئــة الجهــود 

للنهــوض بالتنميــة املســتدامة جنبًــا إىل جنــب مــع الجهــود العامليــة املبذولــة مــن أجــل بنــاء الســام 

واألمــن وتعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان. 

واعرافـًـا بــدور املــرأة عــى الصعيــد العاملــي، ومســاهامتها التاريخيــة يف مجتمعاتهــا، ونظــرًا لكونهــا 

األكــر تأثــرًا وتأثــرًا يف املجــاالت املختلفــة، فقــد تــم تضمــن هــدف قائــم بذاتــه معنــي باملــرأة يف 

األجنــدة التنمويــة الجديــدة، وهــو الهــدف رقــم )5( املعنــي بـــ "تحقيــق املســاواة بــن الجنســن 

وتعزيــز مكانــة املــرأة".

وحيــث تؤمــن منظمــة املــرأة العربيــة بــأن دور املــرأة ال يقتــر عــى الهــدف الخامــس فحســب بل 

ميتــد ليشــمل مختلــف السياســات وكافــة القطاعــات)*(، كــام تؤمــن بــأن تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة لــن يكتمــل إالّ مبشــاركة املــرأة، بــادرت املنظمــة بعقــد أول مؤمتــر عــريب وعاملــي اهتــم 

بربــط املــرأة العربيــة باألجنــدة التنمويــة 2030. وقــد اهتــم املؤمتــر بإنتــاج مــؤرشات مــن منظــور 

النــوع االجتامعــي لقيــاس التقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف الــواردة يف أجنــدة األمــم املتحــدة 

أو التحديــات التــي مازالــت تعــوق املســرة، وذلــك بهــدف مســاعدة الــدول العربيــة عــى إدمــاج 

قضايــا املــرأة يف الـــ17 هــدف لــدى قيامهــم بإعــداد التقاريــر الوطنيــة عــى مــدى الســنوات الـــ 15 

القادمــة. 

ــا املــرأة؛ فضعــف  ــع أفــراد املجتمــع، وخصوًص ــر عــى جمي ــة تؤث ــة والقطاعــات الخدمي ــل األمــن والبيئ )*( فقطاعــات مث

األمــن عــى ســبيل املثــال يــؤدي إىل تفــي ظواهــر التحــرش والعنــف ضــد املــرأة بدرجــة أكــرب، كــام أن التدهــور البيئــي 

والتغــر املناخــي يؤثــر عــى املــرأة بشــكل كبــر يف بعــض البيئــات نظــرًا ألن املــرأة هــي األقــل امتــاكًا لــأرايض واملــوارد 

الزراعيــة، واالفتقــار إىل املرافــق الصحيــة املامئــة يؤثــر بشــكل كبــر عــى املــرأة، ألن املــرأة هــي املكلفــة يف أحيــان كثــرة 

بتوفــر امليــاه لــأرسة، وتؤثــر زيــادة عــدد الســاعات التــي تســتهلكها لجلــب امليــاه عــى فرصهــا يف التعليــم والعمــل. ويف 

ــدل  ــع مع ــا ورف ــارش عــى تحســن صحــة أطفاله ــر بشــكل مب ــرأة يؤث ــل، تشــر الدراســات إىل أن تحســن دخــل امل املقاب

تعليمهــم، ذلــك ألن املــرأة العاملــة تنفــق نحــو 90% مــن دخلهــا عــى األرسة، وكذلــك تشــر إىل أن زيــادة معــدل إلحــاق 

ــج املحــي اإلجــاميل بحــوايل %3. ــد مــن النات ــات باملــدارس بنســبة 10% يزي الفتي
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تقرير حول مشاركة املنظمة يف: «املنتدى السيايس رفيع املستوى حول التنمية املستدامة لعام 2016»

وقــد صــدر عــن مؤمتــر املنظمــة العديــد مــن التوصيــات التــي تهــدف إىل إدمــاج املــرأة يف األهــداف 

الســبعة عــر. كــام صــدر عنــه وثيقــة «منهــاج عمــل لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 

للمــرأة يف املنطقــة العربيــة»، والــذي تضمــن عــدًدا مــن العنــارص التــي توضــح دور املنظمــة يف 

تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة للمــرأة يف املنطقــة العربيــة، ومتثلــت أهــم االلتزامــات امللقــاة 

عــى عاتــق منظمــة املــرأة العربيــة يف برنامــج متكامــل ملتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 

للمــرأة يف املنطقــة العربيــة، ســنلقي الضــوء فيــام بعــد عــى أهــم محــاوره. 

وقــد شــاركت املنظمــة يف اجتامعــات «املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى لعــام 2016» انطاقـًـا مــن 

حرصهــا عــى الوقــوف عــى آخــر املســتجدات العامليــة بشــأن التنميــة املســتدامة والتــي ميكنهــا 

االســتفادة منهــا لــدى تنفيــذ برنامجهــا للمتابعــة املشــار إليــه. 
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ويعرض هذا التقرير األقسام التالية: 

: الفرص املتاحة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
ً
أوال

1- االلتزام العاملي بأجندة التنمية املستدامة وتزايد اإلدراك الدويل ملسألة االستدامة 

ــة املســتدامة يف  ــة إىل أهــداف التنمي ــة لألفي ــل أحــد أكــرب التحــوالت مــن األهــداف اإلمنائي يتمث

االنتقــال مــن خطــة تركــز عــى أشــد البلــدان فقــرًا إىل خطــة تحــدد األهــداف والغايــات لجميــع 

ــا مــن معظــم الــدول. لــذا، يشــكل الطابــع العاملــي واحــًدا  الــدول، وهــو األمــر الــذي القــى ترحيبً

مــن جوانــب خطــة عــام 2030، فهــو يــؤدي إىل توزيــع املســؤولية عــن تحقيــق النتائــج بــن جميــع 

الــدول.

وقــد كان هنــاك حــرص عــى مشــاركة جميــع الــدول يف صياغــة األجنــدة، ولعــل مــن أبــرز الفــرص 

التــي ميكــن البنــاء عليهــا الحــرص اإلقليمــي والــدويل عــى تحديــد وتحليــل التحديــات منــذ الســنة 

األوىل مــن التنفيــذ وعقــد منتديــات متابعــة ســنوية عــى املســتوين ملتابعــة التنفيــذ وإلقــاء الضــوء 

عــى أهــم التحديــات التــي تواجــه دول العــامل. 

2- الحرص عىل إضفاء الطابع املحيل عىل أهداف التنمية املستدامة 

يشــر تقريــر األمــن العــام لأمــم املتحــدة حــول تنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 2015)**( إىل 

وجــود حاجــة إىل إضفــاء الطابــع املحــي داخــل الــدول عــى الغايــات املتعلقــة بأهــداف التنميــة 

ــن خــال  ــق م ــة تتحق ــات عاملي ــا غاي ــد صيغــت باعتباره ــات ق ــك الغاي ــث أن تل املســتدامة، حي

ــة للســامح  ــا تتســم مبــا يكفــي مــن املرون ــدول، وأنه ــع ال ــر املشــرك للتقــدم املحــرز يف جمي األث

للــدول بتكييفهــا وفــق مــا يخصهــا مــن أهــداف ونقــاط مرجعيــة ومــؤرشات وغايــات، عــى أســاس 

الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا كل دولــة، ويكــون للحكومــة أيًضــا تحديــد الطريقــة املناســبة إلدراج 

تلــك الغايــات يف عمليــات التخطيــط ويف السياســات واالســراتيجيات الوطنيــة.

ويف ســياق متصــل، فعــى الرغــم مــن وضــع إطــار عاملــي مــن املــؤرشات لرصــد التقــدم املحــرز يف 

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بغــرض املتابعــة واالســتعراض عــى الصعيــد العاملــي، إاّل أنــه 

)**( تنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 2015: االنتقــال مــن قطــع االلتزامــات إىل تحقيــق النتائــج، تقريراألمــن العــام،  

ــس  ــام 2016، املجل ــتوى(، دورة ع ــع املس ــزء الرفي ــتدامة )الج ــة املس ــي بالتنمي ــتوى املعن ــع املس ــيايس الرفي ــدى الس املنت

ــدة. ــم املتح ــي باألم ــادي واالجتامع االقتص
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تقرير حول مشاركة املنظمة يف: «املنتدى السيايس رفيع املستوى حول التنمية املستدامة لعام 2016»

ال يــزال أمــام جميــع الــدول الفرصــة لوضــع مــؤرشات إضافيــة، أو مختلفــة يف بعــض الحــاالت، مــن 

أجــل الرصــد عــى الصعيــد اإلقليمــي والوطنــي، حيــث وافقــت الــدول األعضــاء باألمــم املتحــدة 

عــى التعامــل مــع املــؤرشات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة مبرونــة بحيــث ميكــن التعديــل فيهــا، 

حســبام يلــزم األمــر. 

وقــد تركــزت املناقشــات خــال املنتــدى حول مســألة تكييف أجنــدة التنميــة املســتدامة ورضورة أن 

تتــاءم مــع األولويــات الوطنيــة عنــد إعــداد خطــط التنميــة الوطنيــة، والتأكيــد عــي رضورة تجنــب 

ــا  ــل العمــل عــي اســتلهام التجــارب الناجحــة وترجمته ــة ب ــدة الدولي االكتفــاء مبجــرد نقــل األجن

ــات  ــة يف ســبيل دعــم اآللي ــة املحلي ــذا االســتجابة للخصوصي ــة، وك ــع الســياقات الوطني ــاءم م لتت

ــا وتســعى إلعــداد اســراتيجيات  ــك املســألة متاًم ــدول تل ــع ال ــدرك جمي ــة. وت واملؤسســات الوطني

تتــامىش مــع اإلطــار العــام ألجنــدة التنميــة املســتدامة مــع مراعــاة الخصوصيــة املحليــة والظــروف 

الســائدة يف كل دولــة. 

3- الحرص عىل إرشاك جميع األطراف الفاعلة 

ــة  ــداف الطموح ــق األه ــى أن تحقي ــامع دويل ع ــود إج ــدى وج ــامل املنت ــز أع ــا ميي ــم م ــل أه لع

لخطــة عــام 2030 إمنــا يتطلــب تنشــيط وتعزيــز الراكــة العامليــة التــي تجمــع بــن الحكومــات 

ــة. ــات الفاعل ــن الجه ــم املتحــدة وغرهــا م ــة األم واملجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص ومنظوم

تؤمــن جميــع الــدول عــى أن القــدرة عــي النجــاح يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يتوقــف 

ــة وأن  ــد املحلي ــم والتقالي ــي القي ــوم ع ــة تق ــداد اســراتيجيات وطني ــي إع ــدول ع ــدرة ال ــي ق ع

ــاب  ــن أصح ــم م ــدين وغره ــع امل ــة واملجتم ــن الحكوم ــة ب ــة املتبادل ــي الثق ــذ ع ــد التنفي يعتم

ــح. املصال
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ا: أبرز التحديات التي تواجه عملية التنفيذ
ً
ثاني

التحدي األول: الحاجة إىل تطوير وسائل تنفيذ األهداف 

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــائل تنفي ــة وس ــة وتقوي ــة داعم ــق بيئ ــرورة خل ــق ب ــام يتعل في

ــي أن  ــد ع ــم التأكي ــدرات(، ت ــاء الق ــا، بن ــم والتكنولوجي ــاءات، العل ــات واالحص ــل، البيان )التموي

ــودة أو  ــوارد املوج ــة امل ــاح يف تعبئ ــي النج ــف ع ــا يتوق ــداف إمن ــك األه ــق تل ــاح يف تحقي النج

ــي. ــور التكنولوج ــدرات، والتط ــاء الق ــة، وبن ــوارد املالي ــة امل ــدة لتعبئ ــادر جدي ــتحداث مص اس

• التمويل
يعتــرب التمويــل أســايس لنجــاح جــدول أعــامل التنميــة املســتدامة الجديــد الــذي ســيكون مدفوًعــا 

مــن خــال تنفيــذ 17 هدفًــا للتنميــة املســتدامة.

ــد يف  ــة، املنعق ــل التنمي ــث لتموي ــدة الثال ــم املتح ــر األم ــاركة يف مؤمت ــدول املش ــت ال ــد اتفق وق

أديــس أبابــا يف يوليــو 20ٍ15 عــى سلســلة مــن التدابــر الجريئــة إلصــاح املامرســات املاليــة العامليــة 

ــة، حيــث  ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــات االقتصادي وخلــق اســتثامرات ملواجهــة مجموعــة مــن التحدي

تضمــن جــدول أعــامل أديــس أبابــا أكــر مــن 100 خطــوة ملموســة تعالــج جميــع مصــادر التمويــل 

وتغطــي التعــاون فيــام يتعلــق مبجموعــة مــن القضايــا مبــا يف ذلــك التكنولوجيــا والعلــوم واالبتــكار 

والتجــارة وبنــاء القــدرات. لكــن ال تــزال هنــاك حاجــة إىل تحديــد مســار كيفيــة معالجــة التحديــات 

الحاليــة أو أن تصبــح الخطــة أكــر وضوًحــا وقابليــة للتنفيــذ. وعــى الرغــم مــن أن تقريــر األمــن 

العــام لأمــم املتحــدة حــول التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يشــر إىل 

وجــود ارتفــاع يف املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية بنســبة 1.7 يف املائــة لعــام 2015 مقارنــة بعــام 2014، 

لكنــه أرجــع ذلــك االرتفــاع إىل الزيــادة يف ارتفــاع املروفــات املتصلــة بتكاليــف الاجئــن أخــذا يف 

ــل مل  ــي أن هــذا التموي ــذي يعن ــدوالر يف عــام 2015، األمــر ال ــار التضخــم وارتفــاع قيمــة ال االعتب

يوجــه إىل التنميــة بشــكل مبــارش. 

إال أن هيلــن كارك، مديــر برنامــج األمــم املتحــدة االمنــايئ ورئيــس مجموعــة األمم املتحــدة للتنمية، 

قــد أشــارت إىل أن املجموعــة تعمــل عــن كثــب مــن أجــل تطويــر آليــة عامليــة لتمويــل التنمية.

كــام يوجــد عــدد مــن الوســائل التــي ميكــن مــن خالهــا دعــم ســبل التمويــل، فعــى ســبيل املثــال 

متــت اإلشــارة إىل رضورة توظيــف التكنولوجيــا البتــكار طــرق غــر تقليديــة يف مجــال متويــل التنمية 

خاصــه يف الــدول األكــر فقــرًا، ففــي بنجاديــش عــي ســبيل املثــال تســتخدم التكنولوجيــا لتمكــن 
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الفئــات الضعيفــة مثــل خدمــات بنكيــة ذكيــة، التمويــل األخــرض، حاضنــات األعــامل، وفيــام يخــص 

ــل  ــًا تحوي ــم مث ــة فيت ــالت املالي ــك املحمــول لتســهيل إجــراء التحوي ــد ابتكــروا البن ــن فق الاجئ

300$ بتكلفــة أقــل مــن دوالر واحــد.

• تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ــة  ــر األمــن العــام لأمــم املتحــدة حــول التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنمي يشــر تقري

املســتدامة إىل أن خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة ال تــزال غــر ميســورة التكلفــة وغــر متاحــة 

لــدى الكثــر مــن الســكان يف كثــر مــن املناطــق الناميــة، مــام يــربز الفجــوات الرقميــة املوجــودة 

عــى صعيــد فــرص الحصــول عــى خدمــات اإلنرنــت ذات الرسعــة والطاقــة االســتيعابية العاليــة. 

كــام يشــر إىل أنــه توجــد تفاوتــات كبــرة يف اســتخدام اإلنرنــت؛ ففــي املناطــق الناميــة، يســتخدم 

اإلنرنــت ثلــث الســكان، مقابــل 1 مــن كل 10 أشــخاص يف أقــل البلــدان منــًوا، كــام تشــر البيانــات 

ــار  ــدل انتش ــام 2015، كان مع ــي ع ــت. فف ــى اإلنرن ــواًل ع ــاء دخ ــن النس ــر م ــال أك إىل أن الرج

ــه للرجــال بحــوايل 11%. وأن  ــل بالنســبة للنســاء من ــامل أق ــت عــى مســتوى الع اســتخدام اإلنرن

الفجــوة بــن الجنســن أعــى مــن ذلــك يف املناطــق الناميــة )15%(، وتبلــغ أعــى مســتوياتها يف أقــل 

البلــدان منــًوا )%29(. 

وخــال املنتــدى، تــم عــرض التقريــر العاملــي للتنميــة املســتدامة )GSDR( وتــم التأكيــد عــى أن  

التكنولوجيــا تعــد أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة حيــث 

ميكنهــا خلــق التناغــم بــن مختلــف األهــداف التنمويــة واإلســهام يف تخطــي العقبــات مــن خــال 

تقديــم عــدد كبــر مــن املقرحــات يف مجــال الدعــم التكنولوجــي. وتشــمل تلــك املقرحــات تقديــم 

تقنيــات مســاعدة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة، اســتخدام تطبيقــات النانوتكنولوجــي يف معالجــة ميــاه 

ــة، االعتــامد  ــر مواقــد طهــي حديث ــاء املســتدام، تطوي ــا البن الــرف الصحــي، اســتخدام تكنولوجي

عــي إعــادة التدويــر يف الصناعــة، وغرهــا مــن املقرحــات.

• بناء القدرات 
أكّــدت مؤسســات التمويــل الكــربى كالبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل عــى التزامهــا بدورهــا 

مــن حيــث زيــادة الدعــم املــايل للــدول الفقــرة، وبنــاء القــدرات االقتصاديــة وتقديــم الدعــم الفنــي 

للــدول األعضــاء. وتطرقــت تلــك املؤسســات إيل رضورة توفــر البيانــات الصحيحــة ومبــادئ الحوكمة 

الرشــيدة مــن أجــل تحقيــق إدارة كفــؤة للمــوارد.
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ــق  ــو تحقي ــدم املحــرز نح ــم املتحــدة حــول التق ــام لأم ــن الع ــر األم ــن أن تقري ــم م ــى الرغ وع

ــاء  ــة لبن ــمية املقدم ــة الرس ــاعدة اإلمنائي ــايف املس ــر إىل أن ص ــتدامة)***( يش ــة املس ــداف التنمي أه

القــدرات والتخطيــط الوطنــي 23 بليــون دوالر يف عــام 2014، ومــن هــذا املجمــوع تلقــت منطقــة 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى 6 بايــن دوالر، وتلقــت منطقــة جنــوب ووســط آســيا 4.6 بايــن 

دوالر. كــام يشــر إىل أن القطاعــات الرئيســية التــي تلقــت املســاعدة يف هــذا الشــأن هــي اإلدارة 

ــات  ــع املناقش ــن دوالر، إاّل أن جمي ــاماًل 9.3 باي ــا إج ــص له ــي خص ــة، الت ــة والطاق ــة والبيئ العام

دارت حــول رضورة العمــل عــى تقويــة وبنــاء القــدرات الوطنيــة مــن أجــل ضــامن تنفيــذ أهــداف 

التنميــة املســتدامة عــى الوجــه األمثــل. 

• توافر البيانات واملؤرشات 
ــؤرًشا  ــرح لـــ 230 م ــار مق ــى إط ــارس 2016 ع ــدة يف م ــم املتح ــة لأم ــة اإلحصائي ــت اللجن وافق

باعتبــاره نقطــة انطــاق عمليــة إلجــراء املتابعــة واالســتعراض عــى الصعيــد العاملــي، وهنــا تــربز 

مســؤولية الــدول يف مراجعــة ذلــك اإلطــار واالســتعانة باملــؤرشات والــواردة فيــه أو تطويعهــا مبــا 

يســتجيب للخصوصيــة املحليــة دون إغفــال األجنــدة الدوليــة. إاّل أن تلــك املســألة تعريهــا العديــد 

مــن الصعوبــات، فقــد أقــرت الــدول األعضــاء بــأن االســتجابة لذلــك اإلطــار إمنــا تتطلــب قــدًرا كبــرًا 

ــات وتحليلهــا ونرهــا  ــاج البيان ــة يف مجــال إنت ــة الوطني ــز القــدرات اإلحصائي مــن الجهــود لتعزي

يف كثــر مــن الــدول، وأن هــذه الجهــود ســتتطلب اســتثامرات كبــرة مــن أجــل تطويــر االبتــكارات 

الازمــة للنظــم اإلحصائيــة الوطنيــة وتيســرها والحفــاظ عليهــا. 

ــة إىل 3  ــة اإلحصائي ــا يف اللجن ــق عليه ــؤرشات املتف ــف امل ــم تصني ــد ت ــه ق ــل، فإن ــياق متص ويف س

مســتويات، األول يتضمــن املــؤرشات ذات املنهجيــة املحــددة والبيانــات املتاحــة عــى نطــاق واســع، 

ــام  ــات، بين ــة الببيان ــة تغطي ــن دون كفاي ــددة لك ــة املح ــؤرشات ذات املنهجي ــن امل ــاين يتضم والث

يتضمــن الثالــث مــؤرشات يجــري وضــع منهجيــة لهــا، وتصنــف حــوايل 60% مــن املــؤرشات بصــورة 

مؤقتــة يف املســتوين األول والثــاين، وحــوايل 40% يف املســتوى الثالــث. ومــن األمثلــة التــي توضــح 

صعوبــة مســألة تطويــر املــؤرشات أن املعلومــات الــواردة يف تقريــر األمــن العــام لأمــم املتحــدة 

تســتند إىل املــؤرشات املصنفــة يف املســتوى األول أو الثــاين، وبحســب مــا تــم اختيــاره مــن مــؤرشات 

لرصــد التقــدم املحــرز صــوب تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي توافــرت بيانــات بشــأنها 

حتــى مايــو 2016.

)***( التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، تقريــر األمــن العــام، املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى 

املعنــي بالتنميــة املســتدامة )الجــزء الرفيــع املســتوى(، دورة عــام 2016، املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي باألمــم املتحــدة.
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وقــد تركــزت املناقشــات خــال املنتــدى حــول دور املــؤرشات واالحصائيــات يف عمليــات التخطيــط 

ومتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. ومتــت اإلشــارة إىل عــدد مــن التحديــات منهــا عــدم 

قابليــة بعــض املــؤرشات للقيــاس، وعــدم انتــاج بيانــات معتمــدة بشــكل منتظــم. وتــم التأكيــد عــي 

رضورة تطويــر وســائل مبتكــرة واتبــاع منهجيــات متطــورة لجمــع البيانــات وكــذا رضورة ان تتــاءم 

املــؤرشات مــع خصوصيــات الــدول، وأهميــة بنــاء قــدرات املســؤولن االحصائيــن عــي املســتويات 

الوطنيــة.

ــق أهــداف  ــو تحقي ــدم املحــرز نح ــم املتحــدة حــول التق ــام لأم ــن الع ــر األم ــر تقري ــا، يش وهن

ــع  ــاءات يف وض ــة اإلحص ــي بأهمي ــد الوع ــن تزاي ــم م ــى الرغ ــه ع ــتدامة)****( إىل أن ــة املس التنمي

ــة  ــاعدة اإلمنائي ــة املس ــإن حص ــة، ف ــتندة إىل األدل ــة املس ــة ويف التنمي ــتند إىل األدل ــات تس سياس

ــي 2010 و2013. ــن عام ــوايل 0.3% ب ــد ح ــذب عن ــت تتذب ــاءات كان ــة لإلحص ــمية املخصص الرس

ــا  وفيــام يتعلــق بالبيانــات، فعــى الرغــم مــن أن تعــدادات الســكان واملســاكن تشــكل صــدًرا أوليًّ

ــه خــال  ــة، إاّل أن ــذ ورصــد السياســات والربامــج اإلمنائي ــة الازمــة لصياغــة وتنفي ــات املفصل للبيان

فــرة الســنوات العــر املمتــدة مــن عــام 2006 إىل عــام 2015، أجــرى 90% مــن البلــدان واملناطــق 

يف جميــع أنحــاء العــامل تعــداًدا واحــًدا عــى األقــل للســكان واملســاكن. 

وعــى مــدى الفــرة 2005-2014، توافــرت بيانــات تســجيل املواليــد عــن 183 مــن أصــل 230 بلــًدا 

ــاك  ــًدا أو منطقــة، ومل يكــن هن ــات تســجيل الوفيــات عــن 157 بل أو منطقــة، بينــام توافــرت بيان

ــي  ــة الت ــدول النامي ــن ال ــط م ــوى يف 58% فق ــر س ــغ 90% أو أك ــة تبل ــد بتغطي ــجيل للموالي تس

تتوافــر بشــأنها بيانــات؛ وكان هنــاك تســجيل للوفيــات بتغطيــة تبلــغ 75% أو أكــر يف 71% مــن 

الــدول الناميــة التــي تتوافــر بشــأنها بيانــات. 

التحدي الثاين: كيفية إدماج املرأة لدى التنفيذ ولدى إعداد التقارير الوطنية 

أكــدت معظــم الــدول واملنظــامت الدوليــة عــي محورية 

املســتدامة؛  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  يف  املــرأة  دور 

فأشــارت إىل الــدور الــذي تلعبــه املــرأة يف مختلــف 

القطاعــات والقطــاع الزراعــي خاصــة يف الــدول الناميــة، 

ــدت عــى أهميــة امتــاك املــرأة لــأرايض الزراعيــة.  وأكّ

ــه  ــام وأن ــق الس ــرأة يف تحقي ــى دور امل ــدت ع ــام أكّ ك

ــوبه.  ــال نش ــزاع يف ح ــع الن ــرأة من ــكان امل بإم

)****( املرجع السابق.
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ــد  ــن التأكي ــم م ــى الرغ ــة، وع ــرأة يف التنمي ــه امل ــذي تلعب ــوري ال ــدور املح ــن ال ــم م ــى الرغ وع

عــى أنــه بــدون املــرأة فإنــه ال ميكــن مواجهــة املشــكات التنمويــة وال التداعيــات الســلبية لبعــض 

ــع  ــر بجمي ــر وتأث ــة تأث ــا عاق ــا وتربطه ــب دوًرا محوريً ــرأة تلع ــاخ. وأن امل ــر املن ــر كتغ الظواه

املجــاالت. فاملــرأة دامئــا هــي أكــر فقــرًا و70% مــن الفقــراء هــم مــن النســاء. إال أنهــا التــزال تواجه 

ــة،  العديــد مــن العوائــق التــي تقــف أمــام مشــاركتها يف املجــال العــام، ومنهــا االلتزامــات األرسي

ــم. وضعــف مســتويات التدريــب وجــودة التعلي

ــات  ــة يف عملي ــرأة بفعالي ــن مشــاركة امل ــي تضم ــاذ اإلجــراءات الت ــد عــى رضورة اتخ ــم التأكي وت

ــة،  ــة التحتي ــات والبني ــن الصحــة والخدم ــية م ــر االحتياجــات األساس ــل يف توف ــا تتمث ــة إمن التنمي

ــاح للمــرأة فــرص  ــزواج املبكــر، وأن تت ــات عــي ال ــم، وأال تجــرب الفتي وحصــول املــرأة عــي التعلي

ــف املســتويات. ــرص التمكــن عــى مختل ــا ف ــاح له ــع وتت متســاوية يف املجتم

ــا مــا تركــز عــى الهــدف الخامــس الخــاص  إاّل أنــه عــى مســتوى التنفيــذ، ياحــظ أن الــدول غالبً

ــة التــي تربــط املــرأة بجميــع أهــداف  بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن وتغفــل العاقــة التكاملي

التنميــة املســتدامة، ويــربز نفــس التحــدي لــدى إعــداد التقاريــر الوطنيــة بحيــث يغيــب ذكــر مــا 

تــم إنجــازه لصالــح املــرأة أو مــا تواجهــه مــن تحديــات يف التعامــل مــع جميــع مجــاالت املجتمــع. 

ــة دمــج املــرأة يف مختلــف  ــة عــى كيفي ــاء القــدرات الوطني ــاء الوعــي وبن ــك، فــإن مســألة بن لذل

القطاعــات يعــد أمــرًا بالــغ األهميــة يجــب العمــل عليــه مــن اآلن وعــى مــدى  الســنوات القادمــة. 

التحدي الثالث: تأثر النزاعات املسلحة 

تشــهد املنطقــة العربيــة تغــرات غــر مســبوقة عــى كافــة األصعــدة ومــن بينهــا الصعيــد اإلنســاين 

ــع  ــة م ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــدالت التنمي ــع مع ــن تراج ــًا ع ــوارث فض ــات والك ــراء األزم ج

اســتمرار النزاعــات املســلحة والحــروب؛ األمــر الــذي يعرقــل كثــر مــن الــدول العربيــة لــدى تنفيــذ 

أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030. فمــن ناحيــة، يعــاين الاجئــون والنازحــون مــن أوضــاع إنســانية 

متدهــورة تحــول دون حصولهــم عــى االحتياجــات األساســية، ومــن ناحيــة أخــرى، تتحمــل الــدول 

املضيفــة لاجئــن أعبــاء كبــرة تجعلهــا تواجه تحديــات قد تحــول دون تحقيقهــا التنمية املســتدامة. 

وقــد كان مــن الــروري خــال املنتــدى إعطــاء املزيــد مــن االهتــامم لتأثــر أزمــة الاجئــن عــى 

مســارات التنميــة لكنهــا مل تلــق االهتــامم الــكايف عــى الرغــم مــن كونهــا تهــدد تحقيــق أجنــدة 

التنميــة املســتدامة مــن جانــب العديــد مــن الــدول كــام تهــدد شــعار األمــم املتحــدة بــأاّل يتخلــف 

أحــد عــن الركــب. 
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ثالثا: كيفية استفادة الدول من التجارب الدولية 

- مــن أجــل ضــامن تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، ينبغــي عــى الــدول العمــل عــى تحديــد األولويات 

الوطنيــة عنــد تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، ومراجعــة املــؤرشات العامليــة وتكييفهــا للواقــع الوطنــي 

ــات رســمية عــي مســتوي  ــاب بيان ــوع االجتامعــي، ففــي ظــل غي ــات ومراعــاة بعــد الن ــف البيان وتصني

العــامل ميكــن االعتــامد عليهــا، تــم التأكيــد خــال املنتــدى عــي رضورة تصنيــف البيانــات االحصائيــة وفقــا 

ــات  ــتدامة يف املجتمع ــة املس ــة التنمي ــر ثقاف ــى ن ــل ع ــب العم ــذا يج ــر. وك ــي والعم ــوع االجتامع للن

ــود  ــن اســتعراض الجه ــط ب ــب الخل ــق بــرورة تجن ــة تتعل ــات لنقطــة هام ــة. كــام يجــب االلتف الوطني

الوطنيــة وبيــان التقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ األهــداف عــى أرض الواقــع.

- وقــد أكــدت املجموعــة العربيــة)*****( يف اجتامعهــا عــى رضورة وجــود خطــة عربيــة للتنميــة املســتدامة 

تتســق والخطــة العامليــة آخــذة يف االعتبــار األولويــات العربيــة، وكــذا أكــدت عــى أهميــة وجــود رؤيــة 

عربيــة للتمويــل مــن أجــل التنميــة ومتــت الدعــوة لعقــد مؤمتــر عــريب- عــريب لتمويــل التنميــة.

- وقــد اقرحــت املكســيك تطويــر قاعــدة بيانات/موقــع إلكــرتوين )internet platform( لتجميــع 

ــر التكنولوجــي فيــام يخــص أهــداف  املامرســات الناجحــة يف مجــال صياغــة السياســات العامــة والتطوي

ــتفادة.  ــم االس ــدول لتعمي ــع ال ــا لجمي ــدف إتاحته ــك به ــتدامة، وذل ــة املس التنمي

)*****( خــال مشــاركة املنظمــة يف اجتامعــات املنتــدى، شــاركت الســفرة مرفــت تــاوي، املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة 

العربيــة، يف اجتــامع املجموعــة العربيــة وذلــك مبقــر االمــم املتحــدة يف نيويــورك. شــارك فيــه وفــد جامعــة الــدول العربيــة 

برئاســة الســفر الدكتــور بــدر الديــن عــايل، االمــن العــام املســاعد. كــام حــر عــدد مــن الســادة الســفراء العــرب، املبعوثــن 

الدامئــن لدولهــم لــدي االمــم املتحــدة. وقــد هــدف االجتــامع إىل بحــث ســبل التنســيق فيــام بــن جامعــة الــدول العربيــة 

واملجموعــة العربيــة يف نيويــورك فيــام يخــص متابعــة تنفيــذ اجنــدة التنميــة املســتدامة.
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ــا مــن خــال الحــرص عــى  ــي ميكــن االسرشــاد به ــة الت ــم عــرض عــدد مــن التجــارب الدولي ــك ت - كذل

ــايل:  ــق الت تحقي

1. تضمــن املناهــج الدراســية مــواد ترفــع وعــي الطــاب مبفهــوم االســتدامة ومتطلبــات ســوق العمــل 

واهــم التحديــات التــي تواجــه املجتمــع واال تقتــر املناهــج عــي مــواد نظريــة غــر مســتجيبة للواقــع.

2. التأكد من االستغال األمثل للموارد الطبيعية.

ــادة  ــل، وزي ــايل الجــودة وربطــه باالقتصــاد واحتياجــات ســوق العم ــم ع 3. الوصــول إىل نظــام تعلي

ــه عــى التنافســية.  ــر البــري وقدرت ــاءة العن كف

4. وضع مبادئ حقوق اإلنسان وتحقيق املساواة بن الجنسن يف قلب عملية التنمية. 

5. التنفيذ الفاعل التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغر املناخ وبروتوكول كيوتو.

6. ضــامن التــزام الــدول الكــربى مبســؤولياتها يف مجــال املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية وتحتــل ســويرسا 

املرتبــة الثامنــة مــن أصــل 29 دولــة يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 

ــة للســياق املحــي، وقــد قامــت ســراليون بنــر نســخة مبســطة مــن  7. مواءمــة األهــداف التنموي

أهــداف التنميــة املســتدامة وتوزيعهــا عــى الربملــان واملواطنــن ومجلــس الــوزراء، وأعقــب ذلــك عقــد 

جلســات اســتامع وورش عمــل مــع مؤسســات املجتمــع املــدين واملنظــامت غــر الحكوميــة واملجالــس 

ــة  ــألة التوعي ــر مبس ــامم كب ــد اهت ــث يوج ــام، حي ــائل اإلع ــرب وس ــر ع ــن والن ــة واألكادميي املحلي

ــة دورهــا يف هــذا الصــدد. ــة املســتدامة وتتــوىل مؤسســات الدول بأهــداف التنمي

8. دمــج أهــداف التنميــة املســتدامة يف املوازنــة العامــة للدولــة وملســألة جمــع وتصنيــف البيانــات، 

مبــا يضمــن كفــاءة صنــع القــرار وكــذا صياغــة مــؤرشات ملتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة 

خاصــة بــكل دولــة. 

ــال يغطــى %90 مــن  ــا، ففــي اســتونيا عــى ســبيل املث ــر الخدمــات العامــة إلكروني 9. إتاحــة وتوف

الدولــة إلكرونيــا، ويتــم وصــف %98 مــن العــاج الطبــي إلكرونيــا، وميكــن تأســيس رشكــة إلكرونيــا 

يف 20 دقيقــة فقــط. 

 ،resilience 10. أن تتضمــن الخطــط الوطنيــة برامــج تســتهدف بنــاء القــدرة عــى الصمــود والتكيــف

مــع تضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن الخطــط الوطنيــة عــى املســتوى املحــي. 

ــم  ــر االســتدامة وانهــا قــد اســتخدمته لتقيي ــزام مبعاي ــاس مــدي االلت ــة مــؤرشات لقي ــر أدل 11. تطوي

ــا الكــربى. أحــد مروعاته
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ــا حيــث تركــز عــى 3 مســتويات للنظــر يف تنفيــذ أهــداف  ــة أملاني 12. وميكــن االســتفادة مــن تجرب

التنميــة املســتدامة، األول: تنفيــذ الهــدف وأثــره داخــل الدولــة، الثــاين: أثــر التنفيــذ عــى دول األخــرى 

ــي  ــدويل الت ــاون ال ــة التع ــوء سياس ــرى يف ض ــدول األخ ــم ال ــث: دع ــة، والثال ــة العاملي ــى الرفاه وع

تنتهجهــا أملانيــا، حيــث قدمــت تقريــرا يعــرض التقــدم املحــرز يف تنفيــذ كل هــدف مــن األهــداف الـــ 

17 يف ضــوء التحليــل الثــايث ســالف الذكــر. فعــي ســبيل املثــال فيــام يتعلــق بالهــدف الثــاين املتعلــق 

باألمــن الغــذايئ، يتــم التعامــل مــع تنفيــذه يف أملانيــا عــى النحــو التــايل:

ــا عــى تطويــر خطــة  - عــى املســتوى األول )الوطنــي( تركــزت األنشــطة التــي قامــت بهــا أملاني

ــة  ــات وقاي ــتدام ملنتج ــتخدام املس ــة لاس ــة الوطني ــذ الخط ــي، وتنفي ــذاء الصح ــول الغ ــل ح عم

ــق مــا ال يقــل عــن 20٪  ــة بهــدف خل ــات، ووضــع اســراتيجية مســتقبلية للزراعــة العضوي النبات

ــب. ــتقبل القري ــا يف املس ــة عضوي ــاحة األرايض املزروع ــن مس م

ــة، التأكــد مــن أن  ــة الحواجــز التجاري ــا عــى إزال ــاين )العاملــي( تعمــل أملاني - عــى املســتوى الث

أســواق املــواد الغذائيــة تعمــل بشــكل صحيــح والعمــل عــى تحجيــم تقلبــات األســعار، الحفــاظ 

عــى التنــوع الجينــي واســتخدامه عــى نحــو مســتدام.

- عــى املســتوى الثالــث )تقديــم الدعــم للــدول األخــرى(: يف ظــل رئاســة أملانيــا للـــG7، وافقــت 

الــدول عــى تخليــص 500 مليــون شــخص مــن الجــوع وســوء التغذيــة بحلــول عــام 2030، كذلــك 

تعمــل أملانيــا عــى تحســن نوعيــة األغذيــة؛ حيــث تــم تخصيــص نحــو 70 مليــون يــورو ملكافحــة 

ســوء التغذيــة لــدى النســاء واألطفــال الصغــار يف 11 دولــة. 
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رابعا: رسائل املنتدى 

أشــار املنتــدى إىل أن الســياق العــام الــدويل ال يســاهم يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة نظــرا لتــدين 

ــدام املســاواة وحــاالت اإلقصــاء  ــدالت انع ــد مع ــامل وتزاي ــى مســتوي الع ــو االقتصــادي ع ــدالت النم مع

ــوارد مــن أجــل  ــة امل ــل وتعبئ ــدات األمــن والســام، كــام متــت اإلشــارة إىل مســألة ضعــف التموي وتهدي

تنفيــذ األهــداف.

ــذ  ــدي تنفي ــي ل ــوع االجتامع ــاد الن ــم أبع ــا: رضورة تعمي ــد عليه ــم التأكي ــي ت ــائل الت ــم الرس ــن أه وم

االســراتيجيات والخطــط املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة، رضورة إرشاك جميــع رشكاء التنميــة مــن حكومــة 

ــوارد  ــة امل ــة، رضورة تعبئ ــدة التنموي ــذ األجن ــح يف تنفي ــاب مصال ــاص وأصح ــاع خ ــدين وقط ــع م ومجتم

ووســائل التنفيــذ واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، رضورة العمــل عــى توفــر بيانــات إحصائيــة دقيقــة 

مصنفــة وميكنهــا أن تعكــس أوضــاع املجتمــع بشــكل عــام وأوضــاع الفئــات األكــر هشاشــة بشــكل خــاص، 

رضورة بنــاء وتقويــة القــدرات الوطنيــة، رضورة العمــل عــى نــر الوعــي بأهــداف التنميــة املســتدامة 

وترجمــة الوعــي العاملــي باألجنــدة التنمويــة إىل خطــط وآليــات عــى املســتوى الوطنــي، كــام تــم التأكيــد 

عــي أهميــة التعــاون فيــام بــن بلــدان الجنــوب.

وقد صدر عن أعامل املنتدى مرشوع إعالن وزاري يتضمن عدد من االلتزامات )مرفق 2(
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تقرير حول مشاركة املنظمة يف: «املنتدى السيايس رفيع املستوى حول التنمية املستدامة لعام 2016»

خامسا: دور منظمة املرأة العربية 

نتيجــة ملشــاركة املنظمــة يف اجتامعــات «املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى حــول التنميــة املســتدامة»، 

توصلــت إىل عــدد مــن النتائــج الهامــة، أهمهــا: 

أوال: يتطلــب تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة تضافــر الجهــود عــى جميــع املســتويات الوطنيــة 

واإلقليميــة والدوليــة. بحيــث يتوقــف تحقيــق األجنــدة الطموحــة للتنميــة املســتدامة 2030 عــى 

ــل،  ــادر التموي ــل ملص ــتخدام األمث ــل أو االس ــر التموي ــا: تواف ــن أهمه ــة، م ــة الفني ــن الناحي ــل م 3 عوام

ــاس.  ــة للقي ــامد مــؤرشات قابل ــة يف ضــوء اعت ــات اإلحصائي ــر البيان ــة، تواف ــا الحديث اســتخدام التكنولوجي

ــاون  ــدويل، التع ــن ال ــة، عــى رأســها التضام ــل هام ــر 3 عوام ــة السياســية، يجــب تضاف ــن الناحي ــه م وأن

 )Stakeholders( وتنســيق املواقــف املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، ومســاهمة جميــع رشكاء التنميــة

ــدة.  ــداف األجن ــق أه لتحقي

ثانيــا: تتشــابه التحديــات التــي تواجــه التنفيــذ فيــام بــن جميــع دول العــامل، إال أنهــا تزيــد حدتهــا بالطبــع 

ــي للمــؤرشات  ــامد إطــار عامل ــن اعت ــم م ــال: عــى الرغ ــة. فعــى ســبيل املث ــدول النامي ــق بال ــام يتعل في

قيــاس التقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة مــن قبــل األمــم املتحــدة، مل تتقــدم الــدول 

املتقدمــة بعــد يف إطــار اعتــامد إطــار محــي مــن املــؤرشات لكنهــا قامــت بعمــل جهــود يف إطــار مراجعــة 

املــؤرشات مــن املنظــور املحــي. 

ثالثــا: يوجــد اهتــامم عاملــي مببــدأ إدمــاج املــرأة يف مجــاالت التنميــة املســتدامة إال أن أدوات تنفيــذ ذلــك 

الهــدف تتطلــب املزيــد مــن التطويــر، فيلــزم نــر الوعــي بتلــك املســألة عــى الصعيــد الوطنــي وعــى 

مســتويات التخطيــط واملوازنــة العامــة للدولــة، كــام يجــب العمــل عــى بنــاء القــدرات الوطنيــة يف إطــار 

ــاس مــدى التقــدم املحــرز،  ــوع االجتامعــي لقي ــر مــؤرشات مــن منظــور الن ــذا تطوي ــر وك إعــداد التقاري

كذلــك يجــب العمــل عــى تطويــر خطــط وطنيــة للتمويــل مــن أجــل التنميــة. 

رابعــا: تــأيت مســألة التمويــل مــن أجــل التنميــة عــى رأس املســائل التــي تتطلــب بــذل املزيــد مــن الجهــود 

عــى املســتوى الــدويل وعــى املســتويات الوطنيــة. وعــى الرغــم مــن التــزام الــدول الكــربى مبســاهامتها يف 

مجــال املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية، مل تتوافــر بعــد رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة متويــل التنميــة خاصــة 

يف الــدول الناميــة. 
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تعمــل املنظمــة عــى متابعــة كافــة املســتجدات عــى الصعيــد اإلقليمــي والــدويل بشــأن أهــداف التنميــة 

املســتدامة، وتؤمــن أنــه ال ميكــن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة إذا مــا تــم التعامــل مــع 

قضاياهــا مبعــزل عــن بقيــة األهــداف التنمويــة. ويرتكــز برنامــج منظمــة املــرأة العربيــة ملتابعــة تنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة للمــرأة يف املنطقــة العربيــة عــى املحــاور التاليــة:

-تكويــن آليــة إقليميــة رفيعــة املســتوى لتعزيــز القــدرات وتقديــم الدعــم الفنــي فيــام يخــص أهــداف 

ــك  ــق تل ــو تحقي ــرز نح ــدم املح ــدى التق ــول م ــة ح ــر دوري ــع تقاري ــوم برف ــتدامة وتق ــة املس التنمي

ــرأة  ــة امل ــة، ومنظم ــدول العربي ــة ال ــذ. تضــم جامع ــي تواجــه التنفي ــات الت األهــداف وأهــم التحدي

العربيــة، واآلليــات الوطنيــة للنهــوض باملــرأة، والهيئــات الوطنيــة املعنيــة بتحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة، ومنظــامت املجتمــع املــدين ذات الصلــة، ومنظــامت األمــم املتحــدة. وقــد تــم تشــكيل تلــك 

اآلليــة ومــن املقــرر عقــد االجتــامع التأســييس لهــا خــال شــهر ســبتمرب 2016.

ــة  ــداف التنمي ــة بأه ــاالت املرتبط ــن Think Tank يف املج ــراء املتخصص ــن الخ ــق م ــن فري -تكوي

ــر  ــر لتطوي ــداد تقاري ــن إع ــاً ع ــنوي، فض ــة الس ــدى املتابع ــد منت ــداد لعق ــوم باإلع ــتدامة يق املس

السياســات، واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات التحليليــة املتعلقــة بدمــج وتعميــم منظــور النــوع 

االجتامعــي يف الصياغــة الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة، بالتعــاون مــع كافــة الــركاء. وقــد تــم 

ــبتمرب 2016. ــهر س ــال ش ــا خ ــييس له ــامع التأس ــد االجت ــرر عق ــن املق ــة وم ــك اآللي ــكيل تل تش

-عقــد منتــدى ســنوي ملتابعــة التقــدم نحــو تحقيــق منهــاج عمــل املــرأة  يف املنطقــة العربيــة 2030، 

بنــاًء عــى رصــد مســتمر لإلنجــازات ومراجعــة دوريةلتقييــم أثــر اإلجــراءات املتخــذة لتعزيــز متكــن 

املــرأة. يجــري حاليــا عمــل الرتيبــات املوضوعيــة واللوجســتية الازمــة للتحضــر ملنتــدى املتابعــة األول 

للمنظمــة والــذي تنــوي عقــده عــى هامــش القمــة العربيــة األفريقيــة الرابعــة التــي تعقــد يف غينيــا 

االســتوائية خــال شــهر نوفمــرب ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل التشــابه يف الســياقات وأوجــه الشــبه مــا 

بــن الــدول العربيــة واألفريقيــة.

- تعزيــز التدريــب عــىل إعــداد املوازنــات العامــة املراعيــة للنــوع االجتامعــي: تؤمــن املنظمــة برورة 

دعــم التمويــل مــن أجــل التنميــة وذلــك حتــى تتمكــن الــدول مــن تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 

2030، كــام تؤكــد عــى رضورة إدمــاج احتياجــات املــرأة ضمــن الخطــط الوطنيــة واملوازنــات العامــة 

للــدول. تضــع املنظمــة عــى برنامــج عملهــا لعــام 2017 موضــوع تدريــب املســؤولن الحكوميــن عــى 

كيفيــة إدمــاج بعــد النــوع االجتامعــي يف عمليــات التخطيــط واملتابعــة وعنــد إعــداد املوازنــة العامــة 

للدولة.
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تقرير حول مشاركة املنظمة يف: «املنتدى السيايس رفيع املستوى حول التنمية املستدامة لعام 2016»

وتعتــزم املنظمــة عقــد اجتــامع يجمــع املســؤولن اإلحصائيــن يف الــدول العربيــة مــن أجــل مراجعــة وثيقــة 

املــؤرشات الصــادرة عــن األمــم املتحــدة ومراجعتهــا مــن منظــور النــوع االجتامعــي وكــذا مبــا يتــاءم مــع 

خصوصيــة املنطقــة العربيــة، وذلــك لتســهيل عمليــة متابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة للمــرأة. 

ــة،  ــة العربي ــح املــرأة يف املنطق ــة املســتدامة لصال ــذ أهــداف التنمي ويف إطــار حــرص املنظمــة عــى تنفي

فإنهــا تــدرك أن هــذا الهــدف لــن يتحقــق إال يف حــال قــدرة الــدول عــى تنفيــذ األهــداف بشــكل عــام. 

ولذلــك، يهــدف برنامــج املنظمــة ملتابعــة تنفيــذ األهــداف إىل تقديــم الدعــم الفنــي للــدول العربيــة بهدف 

توضيــح كيفيــة إدمــاج املــرأة العربيــة يف األجنــدة التنمويــة. لذلــك، ســوف تقــوم املنظمــة بالتعــاون مــع 

رشكائهــا اإلقليميــن والدوليــن)******( يف تطويــر دليــل لرجمــة منهــاج عمــل املنظمــة وتوزيعــه عــى جميــع 

الــدول العربيــة.

ــايئ  ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــة، برنام ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــن األمان ــع كل م ــة م ــاون املنظم )******( - تتع

ــة 2030. ــدة التنموي ــة يف األجن ــرأة العربي ــاج امل ــول إدم ــا ح ــذ برنامجه ــرأة لتنفي ــدة للم ــم املتح ــة األم وهيئ
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مرفق (1)

أبرز ما جاء يف عروض الدول





تقرير حول مشاركة املنظمة يف: «املنتدى السيايس رفيع املستوى حول التنمية املستدامة لعام 2016»

قامــت 22 دولــة بتقديــم عــروض حــول مــدى التقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف 

دولهــم خــال العــام األول مــن اعتــامد األجنــدة التنمويــة 2030، وميكــن إلقــاء الضــوء عــى أبــرز مــا جــاء 

يف تلــك العــروض عــى النحــو التــايل:

- قطعــت املكســيك شــوطا كبــرا يف تحقيــق MDGs حيــث متكنــت مــن تحقيــق 47 مــن أصــل 51 مــؤرشا. 

وتؤمــن بــرورة إدمــاع بعــد النــوع االجتامعــي نظــرا لتقاطعــه عــرب جميــع األهــداف التنموية. 

وقــد اقرحــت تطويــر قاعــدة بيانات/موقــع إلكــروين )internet platform( لتجميــع املامرســات الناجحــة 

ــة املســتدامة،  ــام يخــص أهــداف التنمي ــر التكنولوجــي في ــة والتطوي ــة السياســات العام يف مجــال صياغ

وذلــك بهــدف إتاحتهــا لجميــع الــدول لتعميــم االســتفادة. 

- تواصــل املغــرب إطــاق املروعــات الوطنيــة التــي تهــدف إىل جعــل املغــرب قاعــدة للتصنيــع والتصدير، 

حيــث تبنــت برنامــج الطاقــة املتجــددة الــذي يهــدف إىل توفــر 2000 ميجــاوات مــن الكهربــاء، وبــدأت 

املرحلــة األوىل يف فربايــر 2016. 

- قامــت مدغشــقر بحــر املــوارد الطبيعيــة املتاحــة مــن ميــاه ومناجــم وغابــات والتأكــد مــن االســتغال 

األمثــل للمــوارد الطبيعيــة.

ــوق  ــات س ــاد واحتياج ــه باالقتص ــودة وربط ــايل الج ــم ع ــام تعلي ــول إىل نظ ــا إىل الوص ــعي جورجي - تس

العمــل، وزيــادة كفــاءة العنــر البــري وقدرتــه عــى التنافســية. كــام تعمــل عــى تعبئــة الطــاب ودعــم 

برامــج التبــادل الثقــايف )حيــث تفخــر جورجيــا بكونهــا تســتقطب الطــاب عــى املســتوى الــدويل( 

ــتجيب  ــدة ويس ــم املتح ــه األم ــذي طورت ــار ال ــي اإلط ــة يضاه ــار للمتابع ــر إط ــا اآلن بتطوي ــوم تركي - تق

ــة.  ــؤرشات التنموي ــن امل ــي م ــار وطن ــث تســتخدم إط ــع املحــي، حي للواق

ــة.  ــة التنمي ــب عملي ــن يف قل ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــان وتحقي ــوق اإلنس ــادىء حق ــدا مب ــع فنلن - تض

ــامن  ــل وض ــوق العم ــاء يف س ــد النس ــز ض ــدي للتميي ــرأة والتص ــد امل ــف ض ــة العن ــى محارب ــل ع وتعم

الحصــول عــى أجــر متســاوي مــع الرجــل وإدمــاج قضايــا املــرأة يف جميــع الخطــط الوطنيــة. وتبلــغ نســبة 

ــدي %42.  ــان الفنلن ــاء يف الربمل النس
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- تعــد ســاموا الدولــة الجزريــة الوحيــدة التــي تقــدم عرضــا حــول التقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ أهــداف 

التنميــة املســتدامة. تعمــل ســاموا عــى إدمــاج مبــدأ املســاواة بــن الجنســن يف جميــع الخطــط الوطنيــة 

يف ســاموا، وتشــر نتائــج االنتخابــات الربملانيــة األخــرة إىل ارتفــاع نســبة متثيــل املــرأة يف الربملــان مــن %6 

إىل %10. 

- قامــت أوغنــدا بإنشــاء وحــدة لتغــر املنــاخ يف وزارة امليــاه والبيئــة مــن أجــل ضــامن التنفيــذ الفاعــل 

التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ وبروتوكــول كيوتــو.

وجديــر بالذكــر أنــه قــد متــت صياغــة أهــداف التنميــة املســتدامة 2030 يف ظــل رئاســة أوغنــدا للجمعيــة 

العامــة لأمــم املتحــدة. 

- تركــز أملانيــا عــى 3 مســتويات للنظــر يف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، األول: تنفيــذ الهــدف وأثــره 

ــدول  ــث: دعــم ال ــة، والثال ــذ عــى دول األخــرى وعــى الرفاهــة العاملي ــر التنفي ــاين: أث ــة، الث داخــل الدول

األخــرى يف ضــوء سياســة التعــاون الــدويل التــي تنتهجهــا أملانيــا 

وقدمــت أملانيــا تقريــرا يعــرض التقــدم املحــرز يف تنفيــذ كل هــدف مــن األهــداف الـــ 17 يف ضــوء التحليــل 

الثــايث ســالف الذكــر. 

فعــي ســبيل املثــال فيــام يتعلــق بالهــدف الثــاين املتعلــق باألمــن الغــذايئ، يتــم التعامــل مــع تنفيــذه يف 

أملانيــا عــى النحــو التــايل:

• عــى املســتوى األول )الوطنــي( تركــزت األنشــطة التــي قامــت بهــا أملانيــا عــى تطويــر خطــة عمــل 
ــات،  ــة النبات ــات وقاي ــتدام ملنتج ــتخدام املس ــة لاس ــة الوطني ــذ الخط ــي، وتنفي ــذاء الصح ــول الغ ح

ــة بهــدف خلــق مــا ال يقــل عــن 20% مــن مســاحة  ووضــع اســراتيجية مســتقبلية للزراعــة العضوي

ــب. ــا يف املســتقبل القري ــة عضوي األرايض املزروع

• عــى املســتوى الثــاين )العاملــي( تعمــل أملانيــا عــى إزالــة الحواجــز التجاريــة، التأكــد مــن أن أســواق 
املــواد الغذائيــة تعمــل بشــكل صحيــح والعمــل عــى تحجيــم تقلبــات األســعار، الحفــاظ عــى التنــوع 

الجينــي واســتخدامه عــى نحــو مســتدام.

ــت  ــا للـــG7، وافق ــدول األخــرى(: يف ظــل رئاســة أملاني ــم لل ــم الدع ــث )تقدي ــى املســتوى الثال • ع
ــك  ــام 2030، كذل ــول ع ــة بحل ــن الجــوع وســوء التغذي ــون شــخص م ــص 500 ملي ــدول عــى تخلي ال

تعمــل أملانيــا عــى تحســن نوعيــة األغذيــة؛ حيــث تــم تخصيــص نحــو 70 مليــون يــورو ملكافحــة ســوء 

ــة.  ــة لــدى النســاء واألطفــال الصغــار يف 11 دول التغذي
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- تلتــزم ســويرسا مبســؤولياتها يف مجــال املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية و\بحيــث تحتــل املرتبــة الثامنــة مــن 

أصــل 29 دولــة يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. 

ــتدامة  ــة املس ــة للتنمي ــراتيجية الوطني ــد يف االس ــي للرص ــؤرش عامل ــة 21 م ــرو برجم ــت مونتينيج - قام

الخاصــة بهــا، كــام أجــرت تحليــل اإلطــار العاملــي للمــؤرشات ووضــع خطــة للتنفيــذ وفقــا لجــدول زمنــي 

ــة.  يحــدد تنفيــذ كل مجموعــة أهــداف يف خــال فــرة زمنيــة معين

- يف ســراليون، وعــى الرغــم مــن وجــود تحديــات كــربى عــى رأســها الفقــر وانعــدام املســاواة وضعــف 

االقتصــاد الوطنــي والكــوارث الطبيعيــة وتداعيــات التغــر املناخــي، إال أنهــا قامــت بجهــود كبــرة يف مجــال 

التنميــة املســتدامة حيــث قامــت مبواءمــة تلــك األهــداف للســياق املحــي، وقامــت بنــر نســخة مبســطة 

ــك  ــب ذل ــوزراء، وأعق ــس ال ــن ومجل ــان واملواطن ــى الربمل ــا ع ــة املســتدامة وتوزيعه ــن أهــداف التنمي م

عقــد جلســات اســتامع وورش عمــل مــع مؤسســات املجتمــع املــدين واملنظــامت غــر الحكوميــة واملجالــس 

املحليــة واألكادمييــن والنــر عــرب وســائل اإلعــام، حيــث يوجــد اهتــامم كبــر مبســألة التوعيــة بأهــداف 

التنميــة املســتدامة وتتــوىل مؤسســات الدولــة دورهــا يف هــذا الصــدد.

كــام يوجــد اهتــامم كبــر مبســألة دمــج أهــداف التنميــة املســتدامة يف املوازنــة العامــة للدولــة لعــام 2016 

ــك، قامــت بصياغــة مــؤرشات  ــع القــرار. كذل ــات، مبــا يضمــن كفــاءة صن وملســألة جمــع وتصنيــف البيان

ملتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة خاصــة بســراليون. 

- أشارت الرنويج إىل أنه سوف يتم تضمن أهداف التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية يف الدولة.

- قامــت توجــو بإعــداد اســراتيجية وطنيــة آخــذة يف االعتبــار املكــون البيئــي. كــام تركــز الحكومــة عــي 

ــة، توفــر  ــة، الخدمــات التعليمي ــاه الــرب، الخدمــات الصحي توفــر الخدمــات األساســية للمواطنــن )مي

ــوم  ــامل. وتق ــل الش ــي للتموي ــدوق الوطن ــيس الصن ــت بتأس ــد قام ــباب(. وق ــرأة والش ــل للم ــرص عم ف

حاليــا باالســتثامر يف املوانــئ واملطــارات والطــرق والطاقــة وتكنولوجيــا املعلومــات مــن اجــل تحقيــق منــو 

متســارع.

- نجحــت اســتونيا يف إتاحــة وتوفــر الخدمــات العامــة إلكرونيــا  حيــث يغطى 90% مــن الدولــة إلكرونيا، 

ويتــم وصــف 98% مــن العــاج الطبــي إلكرونيــا، وميكــن تأســيس رشكــة إلكرونيــا يف 20 دقيقــة فقــط. 

ويوجــد بهــا أعــى نســبة مــن حاضنــات األعــامل. 
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ــداف  ــك األه ــل تل ــذ مث ــت أن تنفي ــة فأدرك ــة لألفي ــداف اإلمنائي ــة األه ــن تجرب ــن م ــتفادت الفلب - اس

يتطلــب توافــر عــدد مــن العوامــل، منهــا رضورة وضــع خطــة للتمويــل ورضورة أن تتضمــن الخطــة برامــج 

تســتهدف بنــاء القــدرة عــى الصمــود والتكيــف resilience. وقــد عقــدت 4 ورشــات عمــل متخصصــة يف 

مجــال مــؤرشات التنميــة املســتدامة مــن أجــل التوصــل لقامئــة مــن املــؤرشات التــي تناســب الواقــع يف 

الفلبــن. 

- يف كولومبيــا، ويف إطــار الخطــة الوطنيــة، فإنهــا ســوف تتمكــن مــن تحقيــق 111 غايــة مــن أصــل الـــ169 

ــذ 86% مــن األهــداف،  ــة فيــام يخــص تنفي ــم اتخــاذ خطــوات تنفيذي ــة املســتدامة. وقــد ت ــة للتنمي غاي

وذلــك عــى املســتوى التريعــي وعــى مســتوى الربامــج حيــث تــم تضمــن موازنــة عــام 2017 برنامــج 

لاســتثامر، وقــام املســؤولن عــى املســتوى املحــي بتضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن خططهــم 

ــة للمــرة األوىل ملعالجــة هــدر  ــة وتريعي ــة إجــراءات تنظيمي ــة. ويف ســياق آخــر، اتخــذت الدول الوطني

الغــذاء. 

- يف مــر، متثــل املروعــات املتوســطة والصغــرة املحفــز الرئيــيس للتنميــة حيــث متثــل 90% مــن األعــامل 

و40% مــن إجــاميل التشــغيل، وتــويل الدولــة اهتاممــا كبــرا بالتدريــب املهنــي للشــباب وبنــاء قدراتهــم 

وتنميــة مهاراتهــم. 

وتعمــل الدولــة عــى مروعــات الطــرق وتأمــن وســائل مواصــات مناســبة. وقــد تــم تشــييد مــا يزيــد 

عــن 3500 كــم مــن الطــرق. ولعــل مــن أهــم املروعــات التنمويــة يف هــذا الصــدد مــروع تنميــة قنــاة 

الســويس. 

ــة،  ــع األهــداف التنموي ــوع االجتامعــي كمجــال متقاطــع يف جمي ــد الن ــاج بع ــرورة إدم ــن مــر ب تؤم

ــي واالقتصــادي.  ــة يف الحــراك االجتامع ــرأة املري ــه امل ــذي تلعب ــدور املحــوري ال ــة بال ــن الدول ــا م إميان

ومتثــل املــرأة أكــر مــن 15% مــن النــواب يف الربملــان الحــايل. وســيتم إنشــاء وحــدة بــوزارة التعــاون الــدويل 

لضــامن إدمــاج املــرأة يف جميــع املشــاريع.

- تعتــرب فرنســا أن التعليــم والتدريــب املهنــي هــام أســاس تحقيــق التنميــة املســتدامة. وتعمــل عــى الحــد 

مــن انعــدام املســاواة يف املــدارس وتأمــن مســتوى صحــي للطــاب يضمــن الجــودة يف التعليــم.

ــاخ.  ــر املن ــات تغ ــة وال تداعي ــكات التنموي ــة املش ــن مواجه ــه ال ميك ــرأة فإن ــدون امل ــه ب ــن أن ــام تؤم ك

فاملــرأة تلعــب دورا محوريــا وتربطهــا عاقــة تأثــر وتأثــر بجميــع املجــاالت. فاملــرأة دامئــا هــي أكــر فقــرا 

و70% مــن الفقــراء هــم مــن النســاء. 
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ــج  ــادة النات ــرة، وزي ــة فق ــون منطق ــن 55 ملي ــر م ــى أك ــول 2020، تســعى الصــن إىل القضــاء ع - بحل

املحــي اإلجــاميل إىل الضعــف مقارنــة بعــام 2010، وخلــق أكــر مــن 50 مليــون فرصــة عمــل، وبنــاء 20 

مليــون وحــدة ســكنية.

- قامــت فنزويــال بدراســة أهــداف التنميــة املســتدامة واملــؤرشات الخاصــة بهــا، ووجــدت أن 90% مــن 

التطابــق بــن SDGs والخطــة الوطنيــة، و78% مــن االســراتيجيات موجــودة يف الخطــة الوطنيــة وأن 149 

غايــة محــددة تتشــابه مــع أهــداف التنميــة املســتدامة. 

ــا  ــق النمــو األخــر. وترتكــز خطــة كوري ــا الخــراء مــن أجــل تحقي ــر التكنولوجي ــا بتطوي ــم كوري - تهت

ــة، املجتمــع، االقتصــاد.  ــم: البيئ ــة عــى 3 دعائ للتنمي

وكدولــة متوســطة الفقــر، آثــرت كوريــا الركيــز عــى العمــل مــع 24 دولــة ذات أولويــة يف آســيا وأفريقيــا 

يف مجــاالت معينــة وتتبنــى عــدد مــن املبــادرات منهــا: مبــادرة حيــاة أفضــل للفتيــا، مبــادرة حيــاة آمنــة 

للجميــع، مبــادرة العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار. 

ــكا قــد أوضحــت ان برملانهــا ســوف  ــة، إال أن رسيالن - عــى الرغــم مــن أنهــا مل تكــن ضمــن الـــ 22 دول

ــل  ــن قب ــا م ــتدامة الواجــب اتباعه ــؤرشات الخاصــة باالس ــر وامل ــن املعاي ــارا م ــا يحــدد اط ــش قانون يناق

املســؤولن الحكوميــن ومســؤويل املحليــات والقطــاع العــام. كــام اشــارت ايل انهــا قــد قامــت بإعــداد دليــل 

مــؤرشات لقيــاس مــدي االلتــزام مبعايــر االســتدامة وانهــا قــد اســتخدمته لتقييــم احــد مروعاتهــا الكــربى.
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مرفق (2)

مشروع اإلعالن الوزاري الصادر عن 
املنتدى السياسي رفيع املستوى حول التنمية 

املستدامة
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