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  اجمللس االقتصادي واالجتماعي    اجلمعية العامة
  ٢٠١٤دورة عام     الدورة الثامنة والستون

   من جدول األعمال املؤقت٩ و ٥البندان      من جدول األعمال١٢٦ و ١٩ و ١٤البنود 
ــؤمترات ــائج امل ــسقان لنت ــة املتكــامالن واملن ــذ واملتابع التنفي

مـم املتحـدة يفالرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األ         
  امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

  اجلزء الرفيع املستوى  
تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت

  تعقدها األمم املتحدة
      التنمية املستدامة

دة والربملانــات الوطنيــة واالحتــادالتعــاون بــني األمــم املتحــ
  الربملاين

    

    
   ٢٠١٣تقرير موجز عن االجتماع الربملاين لعام     

 
  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    

  
، املعقـود يف  ٢٠١٣تتضمن هـذه الوثيقـة التقريـر املـوجز عـن االجتمـاع الربملـاين لعـام                 

، الــذي جيــرى تعميمــه عمــالً بقــرار  ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ و ١٤نيويــورك يــومي 
  .)انظر املرفق األول( ٦٥/١٢٣اجلمعية العامة 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/123�
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  املرفق األول
ــستدامة       ــة املــ ــتفكري يف التنميــ ــادة الــ ــة  : إعــ ــن خطــ ــول”البحــــث عــ  “حتــ

   ٢٠١٥ عام يف
  

  تقرير موجز : يف مقر األمم املتحدةاملعقود االجتماع الربملاين     
  
 تـشرين   ١٥ و   ١٤ يف مقـر األمـم املتحـدة يـومي           ٢٠١٣لعـام   ُعقد االجتماع الربملاين      - ١

واشترك يف تنظيمه االحتاد الربملاين الدويل ورئيس اجلمعية العامة ورئـيس اجمللـس             . نوفمرب/الثاين
 برملــاين مــن طائفــة مــن البلــدان، وذلــك بغــرض   ٢٠٠االقتــصادي واالجتمــاعي، وضــم قرابــة  

البحــث عــن خطــة حتــول يف عــام     : ملــستدامةإعــادة الــتفكري يف التنميــة ا  ”مناقــشة موضــوع  
ووفر بالتايل فرصة فريدة للربملانيني لكي يقدموا وجهـات نظـرهم يف عمليـة التنميـة            . “٢٠١٥

، مبا يف ذلـك وضـع جمموعـة جديـدة مـن أهـداف التنميـة املـستدامة                   ٢٠١٥اجلارية ملا بعد عام     
  . للبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء

ــصادي واالجتمــاعي،         - ٢ ــيس اجمللــس االقت ــة، ورئ ــة العام ــيس اجلمعي وألقــى كــل مــن رئ
ونقلـت أيـضا رسـالة مـن األمـني العـام       . ورئيس االحتـاد الربملـاين الـدويل كلمـة أمـام االجتمـاع         

ــى دور      . لألمــم املتحــدة  ــد عل ــيت أكــدت مجيعهــا مــن جدي ــاهتم، ال وميكــن االطــالع علــى بيان
 وتنفيذها، من املوقـع اإللكتـروين لالحتـاد الربملـاين           ٢٠١٥د عام   الربملانات يف وضع خطة ما بع     

  . http://www.ipu.org/Splz-e/unga13.htm: الدويل على الرابط
  

ــسة األوىل     ــستدامة     : اجلل ــة امل ــن أجــل التنمي ــد م ــصادي جدي ــوذج اقت : من
  الطريق حنو حتقيق الرفاه

    
  .ةاجملتمع يواجه معضلة النمو الصعب

  نكلتراإ، اكسون، جامعة سوريهبروفيسور تيم ج
 “Prosperity without Growth”مؤلف 

     )ازدهار بدون منو(
اعتمــادا علــى النتــائج الرئيــسية للمــشاورات الربملانيــة الــيت أجريــت خــالل الــدورة            - ٣
، والـيت عرفـت باسـم       ٢٠١٣مـارس   /، املعقـودة يف آذار    جلمعية االحتاد الربملاين الـدويل     ١٢٨ الـ

، تناولت اجللسة األوىل من االجتماع الربملاين بعمق مسألة كيفية إعادة الـتفكري يف              بيان كيوتو 
النموذج االقتصادي الـسائد الـذي يركـز علـى النمـو، حبيـث يـتمكن مـن تعزيـز رفـاه اإلنـسان                      
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واســتلهاما ببيــان رئيــسي قــوي ومبقابلــة مــع فريــق  . باعتبــاره اهلــدف النــهائي للتنميــة املــستدامة
ملانيني واملمثلني الدائمني، بدأت املناقـشة بـالنظر يف مـا يـسمى معـضلة النمـو مـن          خمتلط من الرب  

  . املنظورين االقتصادي والبيئي على حد سواء
وأحد طريف معضلة النمو هو أن مستويات االسـتهالك الـيت تتمتـع هبـا البلـدان األكثـر                     - ٤

ة، لـيس أقلـه اعتـراف مـؤمتر         ويبـدو أن هنـاك اعترافـا عامليـا هبـذه احلقيقـ            . ثراء ليـست مـستدامة    
األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة هبــا، األمــر الــذي يــؤدي جزئيــاً إىل نــشوء طمــوح عــاملي حنــو  
حتديد أهداف للتنمية املستدامة كوسيلة لتحسني حيـاة النـاس يف األجـل الطويـل دون تقـويض                  

  . إمكانات األجيال املقبلة يف حتقيق الطموح نفسه
 اجلديـد عـن االعتبـارات البيئيـة وحـدها، علـى الـرغم مـن أن إطـالق                   وال ينشأ التفكري    - ٥

ــوع          ــدان التن ــاخ أو فق ــل تغــري املن ــسلبية مــن قبي ــل أحــد عوامــل التطــورات ال ــان للنمــو ميث العن
البيولوجي، ولكنه ينشأ أيضاً عن االعتراف بأن االقتصاد القائم على النمو يعتمد اعتمـاداً غـري                

وحىت مطلع األلفية، كانت أسعار املـوارد آخـذة يف االخنفـاض،            . مستدام على استغالل املوارد   
. وقـد مثـل ذلـك قـصة جنـاح للتكنولوجيـا           . األمر الذي جعلها يف متناول عدد أكرب مـن النـاس          

 مـساره يف بدايـة األلفيـة الراهنـة، وبـدأت أسـعار الـسلع األساسـية                  انعكـس ولكن هـذا التوجـه      
 حقبة اقتصادية جديدة مل يعد باإلمكـان فيهـا حتقيـق منـو              ترتفع يف مجيع أحناء العامل منذرة ببدء      

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وحـىت قبـل األزمـة املاليـة الـيت شـهدهتا الفتـرة               . يدفعه تـوفر املـوارد الرخيـصة      
  . كانت معدالت النمو يف البلدان األكثر ثراء آخذة يف اهلبوط منذ حوايل عقد من الزمان

ني، فقد جلب النمو فوائد، ومن املؤكد أهنـا         وبالطبع، ومثلما الحظ كثري من املشارك       - ٦
ذج ولـذلك، جيـب فهـم النمـو كنمـو         . مل تكن مجيعها مادية، مثل ارتفاع متوسط العمر املتوقع        

ففي أحناء كثرية مـن العـامل، يبلـغ         . من جمرد التخلي عنه    ، بدال اقتصادي وإدارته على حنو فعال    
ــسنوي للفــرد     ــدخل ال ــن دوالرا١٠ ٠٠٠متوســط ال ــل،    دوالر م ــات املتحــدة أو أق ت الوالي

ويظل النمو أمرا حيويا لتعزيز تلبية االحتياجات األساسـية، مثـل زيـادة العمـر املتوقـع، وزيـادة                   
ومــن . املــشاركة يف التعلــيم، وختفــيض معــدالت وفيــات الرضــع ومعــدالت اعــتالل األمهــات   

تعد ضـربا مـن التـرف خيـص     وجهة نظر العامل النامي، فإن املناقشة املتعلقة مبرحلة ما بعد النمو  
  . البلدان اليت منت بالفعل

وبالتايل، مثة ضرورة أخالقية واضحة إلفساح اجملـال للنمـو وزيـادة االسـتهالك حيثمـا                  - ٧
فاالســتراتيجيات : ولــيس هنــاك منــوذج وحيــد للتنميــة املــستدامة  . يكــون ذلــك ضــروريا حقــا 

االجتماعيـة مكمِّلـة لألهـداف      وينبغـي أن تكـون األهـداف        . ختتلف باختالف ظـروف البلـدان     
وجيـب أن تـسري   .  أال تـؤدي إىل تفـاقم التفـاوت يف الـدخل      شـيء االقتصادية، وجيـب قبـل كـل        
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ــاً إىل جنــب مــع الــسياسات البيئيــة الطموحــة، وإال سيواصــل النمــو      هــذه االســتراتيجيات جنب
  . إحلاق األضرار بالبيئة واستنفاذ املوارد

ومـن  .  بعد ارتفـاع متوسـط دخـل الفـرد إىل حـد معـني            ويبدأ منط التحسن يف التراجع      - ٨
ثــل مفارقــات التنميــة أن معــدالت العمــر املتوقــع املــسجلة يف بعــض البلــدان املتقدمــة النمــو، م   

اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، هـي دون               الواليات املتحدة األمريكيـة و    
وبالتايل فالطرف الثاين ملعـضلة النمـو هـو         . ريكااملعدالت املسجلة يف شيلي أو كوبا أو كوستا       

املسألة اليت يواجهها بـشكل خـاص برملـانيو الـدول املتقدمـة النمـو، وهـي ملـاذا ال تـزال الـدول                        
الغنية تلهث وراء منوذج اقتـصادي قـائم علـى النمـو بعـد أن اتـضحت عـدم قابليتـه لالسـتدامة                        

 وأنـه يتجـاوز احلـدود األساسـية البديهيـة مـن             وعلى الرغم من أنه ال يوفر حىت االستقرار املايل        
  الناحيتني البيئية واالجتماعية؟ 

بغيـة احلفـاظ علـى      ى النمـو نفـسه باسـتمرار، و       ويطارد النموذج االقتصادي القـائم علـ        - ٩
استقراره ينبغي له أن يرعى ثقافة االستهالك اليت يفـرط فيهـا األفـراد الـسعي وراء اقتنـاء املزيـد           

 الــسمة الرئيــسية لالقتــصاد احلــديث، أي الــسعي وراء إنتاجيــة العمــل   هن هــذوإ. مــن األشــياء
وهـذا الـسعي املتواصـل    . اليت تبقي البلدان املتقدمة النمو أسرية النمط نفـسه        واالبتكارات، هي 

اج املزيـد مـن الـسلع واخلـدمات،         مبين على فرضية أنه إذا مل ينم االقتـصاد بـشكل كـاف، بإنتـ              
ــة  لــن ــرادات الــضريبية    تنــشأ فــرص عمــل كافي .  وبالتــايل لــن يكــون هنــاك مــا يكفــي مــن اإلي

وســيؤدي ذلــك إىل ارتفــاع البطالــة واخنفــاض االســتهالك وازديــاد العجــز احلكــومي وتقلــص    
النفقات العامة وارتفاع نسبة القـروض غـري املـسددة وتراجـع االسـتثمار، وهـو مـا ميثـل دوامـة            

سعى العـامل يف طلـب املزيـد مـن النمـو، فيـبين              ولتفـادي تلـك الدوامـة، يـ       . مستمرة حنو االهنيـار   
جمموعة معقدة من العالقات اليت تستند إىل قيام عدد متزايد من الناس بإنتاج كميـات متزايـدة                 

، وإىل كفالــة ثمرون مــدخراهتم يف هــذا االســتهالك مــن البــضائع ليــشتريها أنــاس آخــرون يــست  
ويــدخل يف . االســتقرار االقتــصاديالــسعي املتواصــل وراء حتقيــق النمــو الــالزم لإلبقــاء علــى    

املــؤامرة أيــضاً النظــام املــايل بتــوفري االئتمــان للمــستهلكني لكــي يتمكنــوا مــن حتمــل كلفــة           
ــة ا       ــضمن اســتمرار آل ــيت ت ــن االســتهالك ال ــدة م ــستويات املتزاي ــها امل ــاج يف عمل ــخ . إلنت وترسِّ

ــديون ــن        ال ــسه م ــوال نف ــى املن ــة ســريهم عل ــذه الطريق ــاس هب ــدها الن ــيت يتكب ــد  ال ــاج الزائ  اإلنت
  . واالستهالك املفرط

ومن املفارقات أن جتد الكثريين من أبناء اجملتمعـات الـصناعية املتقدمـة يـشعرون بعـدم                   - ١٠
وتـؤدي احليـاة يف اجملتمعـات القائمـة         . الرضا الشديد على الرغم من أن احتياجاهتم املادية ملباة        

 علَّق عليه عدد مـن الربملـانيني احلاضـرين    على االستهالك إىل ارتفاع مستويات القلق، وهو أمر 



A/68/790 
E/2014/52 

 

14-25842 5/39 
 

ــاخبيهم    ــع ن ــى حتــاورهم م ــاء عل ــى . بن ــادرون عل ــك   والق ــون ذل ــشاركة يف االســتهالك يفعل  امل
فيتكبدون يف كثري من األحيان ديونا مفرطة، بل يتحملون أيضا شدة كـبرية يف حيـاهتم املهنيـة                   

مـن االسـتمرار يف هـذه الطريقـة     ويعانون يف نفس الوقت من قلق دائم من يوم لن يتمكنوا فيـه    
ويف الوقــت نفــسه، يعــيش أولئــك الــذين ال يــستطيعون حتمــل هــذا املــستوى مــن   . مــن العــيش

  . االستهالك يف خوف من غٍد أسوأ
االزدهــار : ويتطلــب إجيــاد حــل ملعــضلة النمــو تــوخي هنــج جديــد إزاء رفــاه اإلنــسان     - ١١

ومـن الواضـح أنـه ال يعـين         . االزدهـار حقـاً   وهذا بـدوره يتطلـب التفكـر يف مـا يعنيـه             . املستدام
ــراء     ــادي أو ث ــاد النمــو امل ــد أو ازدي ــق املزي فاالزدهــار يعــين صــحتنا النفــسية   . املــستهلكنيحتقي

واالجتماعية، وقدرتنا على التمتع بالبيئة احمليطة بنا، وشعورنا باالنتماء يف اجملتمع الـذي نعـيش                
ــا لألشــياء    ــا يعــين حيازتن ــدر م ــه، بق ــى كوكــب حمــدود، مــع    وهــو فــ . في ن العــيش الكــرمي عل
ولكـن لكـي تترسـخ هـذه الرؤيـة، يلزمنـا إنـشاء نظـام                . اإلحساس حبرية تقرير خياراتنا بأنفسنا    

  . اقتصادي يفي هبذا الغرض
     

 . جيب أن يشتمل مفهوم الرفاه على فكرة الصفاء
     كريستيان فيني، عضوة جملس الشيوخ يف بلجيكا

ذا النظام أن ينجح، فال بد من توفر ثالثة بـارامترات اقتـصادية أساسـية               وإذا ما أريد هل     - ١٢
 يف أنـه هـل جيـوز        وتتمثل املسألة األوىل  . املؤسسة واالستثمار واملال  : ختدم رفاه اإلنسان، وهي   

، أن نعترب املؤسسة خدمـةً تـشمل الوقـت املخـصص لآلخـرين ولتحـسني نوعيـة                  لنا، حنن البشر  
 األخــرى يف النمــوذج االقتــصادي احلــايل يف أن أمثــن وقــت علــى       وتتمثــل املفارقــة . حيــاهتم

املـستخَدم يف تـوفري     ) ومعظمـه وقـت تنفقـه النـساء       (اإلطالق، وهو الوقت غري املـدفوع األجـر         
وهــذا املفهــوم للمؤســسة، . مــستلزمات األســرة املعيــشية، ال يــرد مطلقــا يف احلــسابات القوميــة

 يعتمـد اعتمـادا أقـلّ علـى املُـدخالت املاديـة وال يـؤدي                على أن هلا عالقة باخلدمة ال باألشـياء،       
وألن هـذه املؤسـسة تعـين العمـل علـى تقـدمي خـدمات إىل اآلخـرين،                  . إىل زيادة الـضرر البيئـي     

التـشييد والتجديـد   : فإهنا قائمة على كثافة اليد العاملة وعلـى كثافـة العمالـة يف اجملـاالت التاليـة        
ــصحية وأنــ   ــة ال ــيم والرعاي ــشطة  شطة والتعل ــه وأن ــى النظــرة إىل  . االســتجمامالترفي ويترتــب عل

املؤســسة علــى أهنــا خدمــة أيــضا ُبعــد اجتمــاعي يــشمل بــذل اجلهــود الالزمــة إلرســاء مــصلحة 
  . مشتركة بني رجال األعمال والعمال

. ويشكّل االستثمار عالقة اقتصادية هامة أخرى حتـّدد العالقـة بـني احلاضـر واملـستقبل                 - ١٣
لنظر فيه وحتويله من نشاط مضاربة يرمي إىل حتقيق مغنم شخـصي حـصراً إىل               وجيب أن يعاد ا   
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. نــشاط مكــّرس لــصون ومحايــة األصــول اإليكولوجيــة الــيت يعتمــد عليهــا أي ازدهــار حقيقــي  
ــصاد          ــة، ويف االقت ــار البيئي ــن اآلث ــد م ــيت َتُح ــات ال ــتثماَر يف التكنولوجي ــك االس ــيتطلب ذل وس

 املتجــددة، فــضال عــن البنيــة التحتيــة والنقــل العــام، ويف  األخــضر، مبــا يف ذلــك مــصادر الطاقــة
  .  عملرصف اخلدمات اليت ستوجد اقتصاد املؤسسة مع ما يرافقه من

 معقـد، العامـلَ االقتـصادي األخـري          حد ذاته، مع ما يتـسم بـه مـن طـابع            وميثل املال يف    - ١٤
 ٢٠٠٨التنبـؤ بأزمـة عـام       فقد أخفق معظم علمـاء االقتـصاد يف         . الذي ينبغي إعادة التفكري فيه    

 يف املائة مـن املـال ال تنـشأ عـن دول ذات سـيادة             ٩٠ألهنم مل يستوعبوا أن ما يقرب من نسبة         
  . وإمنا من خالل ائتمانات تقدمها مصارف جتارية

ــة          - ١٥ ــى مــستوى أول، يف عملي ــل، عل ــايل يتمث ــاد النظــام امل ــدا مــن أبع ــك ُبع ــشكّل ذل وي
م املايل بـإقراض املؤسـسات املاليـة لتمكينـها مـن املقـامرة علـى                قيام النظا  مضاربة حمضة، أي يف   

فالعـامل  . أسعار األصول وتوسيع نطاق سيولة االقتصاد علـى أمـل دفـع عجلـة النمـو إىل األمـام                  
ــتثمار         ــوفر االس ــه وي ــالغرض من ــي ب ــي يف ــصاد احلقيق ــدي مترســخ يف االقت حباجــة إىل نظــام نق

  . قيقيواخلدمات من أجل حتقيق الرخاء البشري احل
من خالل اإلقراض اجملتمعـي الـصغري مـثال، الـذي      وهذا ما حيدث بالفعل، إىل حد ما،      - ١٦

وإضــافة إىل ذلــك، فــإن بعــض  . بــدأ حيقــق بعــض النــواتج املنــشودة مــن حيــث حتــسني الرفــاه   
ى االســتثمار احملــدث لألثــر  املــستثمرين املؤســسيني الرئيــسيني قــد بــدأوا ينظــرون إىل مــا يــسم   

بيد أن املال، حبد ذاته، ُيحـدَّد علـى      . دة النظر بصورة متعمقة يف هيكل االستثمار       إلعا كطريقة
وال يكفي مالحظة األمثلة الصغرية النطاق اليت تثلج الصدر، بـل جيـب            . صعيد االقتصاد الكلي  

علينـــا أيـــضا النظـــر يف الكيفيـــة الـــيت يتولـــد هبـــا املعـــروض النقـــدي وكيفيـــة تنظيمـــه وفـــرض   
  .عليه الضرائب

    
ن الواضح أن اجملتمعات اليت تكون فيها التفاوتات كبرية بشكل خاص تؤدي إىل حتقيق م

نواتج سلبية لألغنياء والفقراء على السواء، وإىل اتساع فجوة الثروة، مما يسفر عن 
أما يف اجملتمعات اليت ال يكون . مشاكل خطرية على الصحة وعلى التالحم االجتماعي

  . الناس أكثر سعادةفيها التفاوت شديد، فيكون 
       بيترا باير، اجمللس الوطين يف النمسا

وكمــا أشــار العديــد مــن املــشاركني، فمــن الواضــح أن قيــاس أداء البلــد علــى أســاس      - ١٧
وقـد ُبـذلت    . الناتج احمللي اإلمجايل وحَده يعطي فكرة ضيقة للغاية عن الرخاء والتنمية البـشرية            

ة خمتلفـة، كمـا يتـضح مـن مؤشـر بوتـان للـسعادة الوطنيـة                 بعض احملاوالت لقياس الرفـاه بطريقـ      
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ــد       ــل بـــصمة البلـ ــن قبيـ ــاهيم مـ ــشمالن مفـ ــذين يـ ــسعيد، اللـ ــر الكوكـــب الـ ــة، ومؤشـ اإلمجاليـ
وميكـن أيـضا توسـيع    . اإليكولوجية أو الكربونية وسعادة البشر غري املتـصلة باملمتلكـات املاديـة      

ل غـري املاديـة، مـن قبيـل قيمـة اخلـدمات       نطاق قياس الناتج احمللي اإلمجايل حبيث يـشمل األصـو       
  .دة من قطعها لبيع املنَتج حطبااالجتماعية اليت توفرها الغابات مقابل اإليراد املتأيت ملرة واح

    
 يف املائة مع إبقاء ناجتها من الطاقة ثابتا ٧٠لقد زادت الدامنرك ناجتها احمللي اإلمجايل بنحو 
. اءة استخدام الطاقة يف الصناعة واإلسكاننوعا ما، من خالل حتقيق مكاسب يف كف

ويف حال ُوضعت أهداف من أجل تغيري أمناط السلوك االستثماري، فإن هذه التغيريات 
  . البعيدة املدى تصبح ممكنة

       إيب بيترسون، املمثل الدائم للدامنرك لدى األمم املتحدة
التأكيــد خطــوة رئيــسية حنــو   ب“احلــد مــن اســتخدام املــواد”وميثــل النمــو القــائم علــى   - ١٨

. بيد أنه ليس من الواضح متامـا إىل أي مـدى ميكـن أن يتحقـق ذلـك              . اقتصادات أكثر استدامة  
وميكـن حتقيـق   . فمن املمكن إدخال بعض التحسينات، ولكنها على األرجـح لـن تكـون كافيـة        

عاضــة عــن إنتاجيــٍة أكــرب للمــوارد وحتــسني كفــاءة اســتخدام الطاقــة، علــى ســبيل املثــال، باالست
مبـصادر الطاقـة   )  عامـا  ٣٠ إىل   ٢٠سـتنفد خمزوناتـه علـى أيـة حـال خـالل             (الوقود األحفـوري    

. املتجــددة، شــرط تــوفر جمموعــة مــن املؤســسات الــيت ميكــن أن تيــّسر إحــداث تلــك التغــيريات
 للعـامل   “الغربيـة ”أنّ انتهاج مسار احلـد مـن اسـتخدام املـواد، هبـدف تـوفري أسـلوب احليـاة                     إالّ

 مـرة؛ وهـو تغـيري أعظـم وأسـرع           ١٠٠، قد يتطلب حتسني الكفاءة التقنية مبا يزيـد علـى            بأسره
وحـىت لـو كـان ذلـك ممكنـا مـن          . من أي تغيري مت حتقيقه يف أي وقت مضى من تاريخ البـشرية            

وال بـد، بـشكل أو بـآخر، مـن        . الناحية التقنية، فلن يكون ممكنـا حتقيقـه يف ظـل النظـام احلـايل              
  . جوهرهتغيري النموذج يف

وال بد من إجياد منوذج اقتصادي جديـد للبلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى                      - ١٩
ــل إىل التــضامن       ــستند إىل االســتهالك، ب ــه ي ــاه لــيس بأن ــد تعريــف الرف ــسواء، أي منــوذج يعي ال

وينبغـــي أن ينـــدرج يف صـــلب ذلـــك النمـــوذج تطبيـــق مبـــادئ املـــساواة  . والتنميـــة املـــستدامة
الطبيعــة مــن أجــل توجيــه عمليــة وضــع الــسياسات العامــة علــى مجيــع            واحتــرامواإلدمــاج

وعلـى حنـو   . اجملال االقتصادي واجملال االجتماعي واجملـال البيئـي      : املستويات ويف مجيع اجملاالت   
مــا نــشهده يف بلــدان مثــل إكــوادور، فــإن إعــادة صــياغة الــدور الــذي تــضطلع بــه الدولــة، مــع 

، بـل ممكـن حتقيقـه       تـضامن، يـسمح بـأن يظـل النمـو ممكنـا            علـى ال   انتهاج سياسات عامة قائمـة    
  .بطريقة أكثر انسجاما
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وأشار بعض املشاركني أيضا إىل أنـه يف العديـد مـن البلـدان الناميـة، يـسري الـسعي إىل                       - ٢٠
حتقيق النمو جنبا إىل جنب مع إلغاء الضوابط التنظيمية وحترير االقتصاد ويؤدي يف هناية األمـر                

، يف بعـض احلـاالت، إىل أن    وأدى ذلـك  . بت عدم إمكانية حتملـها    يات من املديونية ث   إىل مستو 
تويل احلكومات على مدى عقوٍد من الـزمن أولويـةً أكـرب لـسداد الـديون الـضخمة للـشركات                    
اخلارجية املتعددة اجلنسيات وللجهات املقرضة الرمسية بدال من االسـتثمار يف التعلـيم والـصحة             

وينطبق الشيء نفسه على سياسـات التقـشف الـيت ينتـهجها العديـد              . ملواطنيهاوالتنمية البشرية   
من احلكومات واليت تؤدي إىل املساس بالنـسيج االجتمـاعي وقـدرة القطـاع العـام علـى القيـام                    

ويف البلدان الغنية باملوارد، علـى وجـه اخلـصوص، قـد حيتـاج      . بدور استباقي يف إدارة االقتصاد  
من أن اإليرادات املتأتية مـن املـوارد تعـود إىل احلكومـة بـشكل منـصف،         هذا الدور إىل التأكد     

وال ينبغـي التخلـي عـن الطبيعـة         . وأهنا ُتنفق يف جماالت مثـل التعلـيم والـصحة والتنميـة البـشرية             
ــة مناســبة تكفــل أن        ــصاحل القطــاع اخلــاص دون ضــمانات قانوني ــة ل ــافع العام وغريهــا مــن املن

وقـد يـوفر إدمـاج حقـوق الطبيعـة مباشـرةً يف دسـتور البلـد درعـاً                   . يستفيد منها اجملتمـع بأسـره     
ماشـــى مـــع الـــسياسة العامــــة    حامســـة أُوىل تقـــي مـــن االســـتغالل املفـــرط للمــــوارد، مبـــا يت      

  .بالرفاه املتعلقة
ويــشمل أي منــوذج قــائم علــى االقتــصاد االجتمــاعي صــورةً للكــائن البــشري ختتلــف     - ٢١

 إىل الفهــم الــضيق لالقتــصاد الكالســيكي اجلديــد الــذي اختالفــا أساســيا عــن الــصورة املــستندة
كما أن فهـم هويتنـا      . يفترض أن مجيع األفراد مدفوعون يف سلوكهم مبصاحلهم اخلاصة حصرا         

كأشــخاص ينتمــون إىل جمتمــع، ولــيس فقــط كــأفراد، ميكــن أن يغــري الطريقــة الــيت تــسري هبــا      
  . العالقات االقتصادية

ارير املوثوقة على مر السنني، فإن نقطة التحـول يف العالقـة            وكما أظهر العديد من التق      - ٢٢
 ١٠ ٠٠٠بني النمو االقتصادي والرفاه تبدأ عند مستوًى ملتوسـِط الـدخل القـومي يتـراوح بـني                

ويف الظــروف املثاليــة، فــإن الــدول الــيت  . دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ١٥ ٠٠٠ و
بتعـديل منـوذج النمـو اخلـاص هبـا حبيـث ال يعـود            حتقق ذلك املستوى مـن الـدخل تقـوم عندئـذٍ          

إىل زيـادة إنتـاج      ينمو على أساس نصيب الفرد من االستهالك املاّدي، بل يتحـول التركيـز فيـه              
غـري أن املـشاركني أعربـوا عـن بعـض الـشكوك             . املنافع العامة وغريها من األصول االجتماعيـة      

طبيــق هــذا املفهــوم الثــوري يف العــامل  الــيت تــساورهم بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا بالــضبط ت   
فالسعي إىل النمو غريزة شديدة الرسوخ يف النفس البـشرية نظـرا ألن البـشر يـسعون                 . احلقيقي

وعلى الرغم مـن أن الفكـرة القائلـة بـأن االزدهـار ميثّـل حقـا                 . دائما إىل حتسني ظروف حياهتم    
جيـاد  إاذبيـة، فمـن الـضروري       ، هـي فكـرة شـديدة اجل       قوق، يشمل إمكانية حتقيق التنمية    من احل 
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فاألهــداف وحــدها ال تكفــي؛ وال بــد مــن وضــع   . الوســائل الالزمــة لتحقيــق هــذه األهــداف 
  . االستراتيجيات الالزمة لتمهيد السبيل حنو بلوغ تلك األهداف

ولكــي نكــون واقعــيني، فــإن هــذا النمــوذج اإلمنــائي اجلديــد جيــب أن يراعــي اجلوانــب   - ٢٣
القــوة والــسيطرة واخلــوف واجلــشع، الــيت تــشكل   : عــة البــشرية، وهــي األخــرى األربعــة للطبي

وإضـافة  . مجيعها أفضل مثال على الطريقة اليت ينتقل هبـا رأس املـال اليـوم يف مجيـع أحنـاء العـامل               
إىل ذلك، فإن معظم البـشر لـديهم مـشاغل قـصرية النظـر آنيـة ومباشـرة ولـيس إزاء املـستقبل؛                       

. الــسياسيني امتالكــا للرؤيــة أن يتالفــوا هــذه الــضغوط ولــذلك فإنــه يــصعب حــىت علــى أكثــر  
ويتــساءل املــرء كيــف ميكــن لنمــوذجٍٍ للتنميــة املــستدامة أن يتعامــل مــع تلــك املــسائل الــشديدة  
األمهية للطبيعة البشرية واحملركة ألمناط الـسلوك االسـتغاليل واالسـتهالكي والـسلوك اهلََوسـي،               

  .ية يف العاملاليت تؤدي دورا يف أسواق األوراق املال
    

إن رأس املال ينتقل دائما بسرعة إىل حيث يكون اإلنتاج أرخص تكلفة، وحيث يسُهل 
 يسهل إعادة ثن محاية حقوق اإلنسان ضعيفة، وحياحلصول على املوارد، وحيث تكو

نع إحلاق الضرر بالبيئة قليلة األرباح إىل بلد املنشأ، وحيث تكون التشريعات املتعلقة مب
  .ةمعدوم  أو

       عضو جملس الشيوخ يف باكستان
وحىت إذا كـان صـحيحا أن االقتـصاد احلـايل، الـذي حتكمـه نزعـة اسـتهالكية يغـذيها                       - ٢٤

ــزال مــن          ــه ال ي ــق مــسدود، فإن ــصاد غــري مــستقر أساســا وســائر يف طري ــايل، هــو اقت توســع م
ــتدامة   ــدة  . الـــضروري تطـــوير منـــوذج اقتـــصادي جديـــد لالسـ ــيتطلب ذلـــك منـــاذج جديـ وسـ

مؤسسات واخلدمات واالستثمارات واألموال واملدخالت األخرى اليت ميكن تعديلـها مجيعـا            لل
  . هلويتنا البشرية من أجل تعزيز وعيٍ خمتلف لدينا

ــن          - ٢٥ ــشتركة م ــة م ــد جمموع ــسي يف حتدي ــدور رئي ــانيني االضــطالع ب ــى الربمل ــتعني عل وي
.  عامـا  ٢٠ أو   ١٥العيش فيـه بعـد      أهداف التنمية املستدامة ُتحدد شكل العامل الذي نصبو إىل          

وجيب على الربملانيني أن يعملوا على نصرة املساعدة لـيس يف حتديـد هـذه األهـداف فحـسب،              
وال بد للربملـانيني مـن إعطـاء ضـمانات للعـامل بـأن هـذه                . وإمنا يف حشد الطاقات العاملية حوهلا     

ن طــريقهم يف الظــالم غــري التغــيريات ممكنــة التحقيــق ألن األفــراد، يف الوقــت احلاضــر، يتلمــسو
وسيشمل تغيُري اخلطـاب احلـايل بـشأن        . مدركني أهنم يتحدثون عن أمور خمتلفة متام االختالف       

االقتــصاد والــضائقات النفــسية املرتبطــة بــه طــرح بعــض األســئلة الــصعبة عــن املــال والــسلطة،    
إقامــة اقتــصاد ولـن يكــون ممكنـا   . وكيفيـة ترابطهمــا، وطريقـة توزيعهمــا غـري عادلــة يف اجملتمــع   
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جديد إال إذا شارك اجلميع يف عملية صنع القرار علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل وأُخـضعت                   
  .املصاحل اخلاصة لتمحيص أدق من جانب شرائح عريضة من اجملتمع

    
 الربملان، من له اليد الطُوىل يف بلدانكم فيما خيص السياسات إنه أنتم، أعضاء

ن تتقبلوا بالفعل ما ُيقال هنا اليوم وأن تنقلوه إىل بلدانكم وإنين أناشدكم أ. والتشريعات
  . وأن تأخذوه على حممل اجلد

السفري ماشاريا كاماو   
الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح باب العضوية   

       التابع للجمعية العامة املعين بأهداف التنمية املستدامة
أنفـسهم يف وضـع صـعب ألن املطلـوب منـهم اختـاذ              ويف الوقت نفسه، جيد الربملانيون        - ٢٦

قرارات تؤثر على حياة الناس يف الوقـت الـذي يتعـاملون فيـه مـع مؤسـسات وتعقيـدات تكـاد                      
ويكون اهلدف منها دفع عجلة االقتصاد يف اجتـاه غـري عـادل علـى                تكون مستعصية على الفهم   

ه، الـيت ال يفهـم معظـم األفـراد          برّمت “املشتقات املالية ”ومن األمثلة على ذلك سوق      . اإلطالق
هـون القيـود الكـربى      إن الربملـانيني، مـن ناحيـة، ُيواج       وإضـافة إىل ذلـك، فـ      . عنها سـوى القليـل    

املفروضة على امليزانية، ومن ناحيـة أخـرى، ُيطلـب منـهم سـن قـوانني حلمايـة املؤسـسات الـيت                      
يــالء اهتمــام وثيــق  وهــذا يتطلــب مــن الربملــانيني إ . أدت يف األســاس إىل أوجــه القــصور تلــك 

لربملـانيني  لوينبغـي للحكومـات و    . للقطاع املايل، والبحث عن السبل الكفيلـة بتحـسني تنظيمـه          
  .محاية السلطة السيادية للدول على إجياد معروض نقدي مناسب

فحـني ُيواَجـه    . وعلى الربملانيني تأمني املوافقة على التحـول ضـمن دوائـرهم االنتخابيـة              - ٢٧
، فــإهنم يلجــؤون إىل االلتفــاف حــول مــا هــو كــائن بالفعــل حمجِمــني عــن    األشــخاص بــالتغيري

وتتمثـل اخلطـوة األوىل     . التخلي عن أي شيء دون معرفة الكيفية اليت ميكن هبا االستعاضة عنه           
اهلامــة يف وضــع حماســبٍة موضــوعية للنتــائج الــيت أســفرت عنــها عمليــة تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة 

وذلـك سـيمّهد    . ت اليت حققت فيها مكاسـب لـصاحل األفـراد والبلـدان           لأللفية بغية إبراز اجملاال   
  .السبيل أمام عرض مشروع حمدد يرمي إىل وضع وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة

وميكن للربملانني اختاذ خطوة بسيطة ولكنها خطـوة ال بـد منـها للبـدء يف التحـرك حنـو                      - ٢٨
قياس أداء بلدهم علـى أسـاس النـاتج احمللـي     االستدامة تتمثل يف سن حكم يقضي بالتوقف عن        

. اإلمجايل وحَده، فـضال عـن وضـع مؤشـرات وإقامـة مؤسـسات لرصـد الرفـاه يف مجيـع أبعـاده            
ــوق         ــوانني صــارمة يف جمــال حق ــة األخــرى يف إخــضاع املؤســسات لق ــوة األولي ــل اخلط وتتمث
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 اإلنتــاج إىل بلــدان اإلنــسان والبيئــة والعمــل وكفالــة أالّ يــتم التــهرب مــن تلــك القــوانني بنقــل  
  . معايري أدىن ذات
هنا يف ذلك شـأن جممـل مفهـوم االبتعـاد عـن منـوذج         أوستلقى تلك األفكار مقاومة، ش      - ٢٩

ــة االســتهالكي ــا،     . التنمي ــا وأكادميي ــراهن يقــف خلفــه جــيش قــوي سياســيا وفكري فالوضــع ال
ي قـدما يف املناقـشة   يتضح من التحديات الـيت تواجههـا األمـم املتحـدة يف سـعيها إىل املـض        كما

وستلقى املناقشة اهلادفة مقاومة ِمن جانـب أصـحاب املـصاحل اخلاصـة     . الدائرة حول تغري املناخ  
والسياسيني واملثقفني ورجال األعمـال ورجـال الفكـر، وِمـن جانـب الـراغبني يف اإلبقـاء علـى                    

 االقتـصادي مـن   الوضع الراهن جملرد القيام بذلك، دون فهـم مـا يترتـب علـى أي اهنيـار للنظـام                  
وسـيكون للتعلـيم أمهيـة كـبرية يف التغلـب علـى تلـك املقاومـة،                 . آثار ضارة على اجملتمع ككـل     

وميكــن أن يــساعد التعلــيم يف خلــق جيــل جديــد . ســيما حــني يكــون موجهــا إىل الــشباب وال
  .مستنري أكثر قدرة على حتويل النظام وتبين شكل جديد من التنمية

  
  االستنتاجات الرئيسية    

ــة املــستدامة يف إطــار النمــوذج االقتــصادي احلــايل القــائم علــى        •   ال ميكــن حتقيــق التنمي
وال بد مـن تـوفر فهـم أوسـع للنمـو يف حـد ذاتـه كـي                   . الزيادة املستمرة يف االستهالك   

  . يشمل منو الفرد واجملتمع، حبيث ميثل رفاه اإلنسان هدفه النهائي
ة الراميـة إىل عـدم اسـتخدام املـواد خطـوات            يشكل االقتصاد األخضر واجلهود املختلف      •  

وسـيحدث حتـول أكثـر      . الزمة ولكنـها غـري كافيـة لوضـع العـامل علـى مـسار مـستدام                
أمهية يف حال أُِعيَد توجيه السياسات حنـو حتقيـق الرفـاه ولـيس حتقيـق النمـو مـن أجـل                      

ــو ـــزعة    . النمـ ــثري علـــى النـ ــد ألي اقتـــصاد أخـــضر حقيقـــي أن يعتمـــد أقـــل بكـ وال بـ
  . تهالكية كمحرك للنمو ومصدر للرفاهاالس

يف البلدان اليت يقل فيها مستوى الدخل عـن حـد معـني، فـإن احلاجـة تبقـى قائمـة إىل                         •  
حتقيق النمو االقتصادي سواء من أجل رفع مستوى الرخاء املادي أو من أجـل املنـافع                

بتغـيري املـسار   إال أن بإمكـان هـذه البلـدان أن تبـدأ فعـال      . غـري امللموسـة الـيت يعـود هبـا     
ــه اســـتخدام      ــتفكري يف غـــرض وأوجـ ــادة الـ ــو بإعـ ــة النمـ ــدان املتقدمـ ليتوافـــق مـــع البلـ

. واملؤسسات من منظور أكثر تركيزا على اجلانب االجتمـاعي         االستثمارات واألموال 
ــى        ــذا اجلهــد عل ــدّعم ه ــضرييب أن ي ــايل وال ــسم باالســتقرار امل ــصاد يت ــد ألي اقت وال ب

  .الصعيدين الوطين والعاملي
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مــن أجــل تيــسري التحــول إىل اقتــصاد جديــد للرفــاه، ال بــد مــن اســتحداث مؤشــرات     •  
جديدة إىل جانـب النـاتج احمللـي اإلمجـايل، مبـا يتجـاوز الـدخل املـادي ليـشمل عناصـر                      

هـذا التحـول إحـداث       سـيتطلب و. ن قبيل الرضا والشعور بالوئـام     أخرى أكثر جتردا م   
ــيري    ــى    تغــيري كــبري يف مواقــف األشــخاص، وهــو تغ ــدر عل ــانيون هــم األق  يكــون الربمل

  .حتقيقه
  

: فه حمـــورا أساســـيا يف التنميـــةاملنظـــور اجلنـــساين بوصـــ: اجللـــسة الثانيـــة    
  نصوغ هدفا جديدا؟ كيف
يربط األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل تاريخ طويل من العمـل املـشترك للنـهوض                 - ٣٠

ــتمكني املــرأة وحقوقهــا، ويــشمل ذلــك العمــل معــا    ــة  ب ــة لأللفي غــري .  دعمــا لألهــداف اإلمنائي
األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالنوع اجلنـساين، وال سـيما يف جمـاالت التعلـيم والـصحة،                  أن

مل تعاجل األسباب اهليكلية لعـدم املـساواة بـني اجلنـسني، مـن قبيـل ارتكـاب العنـف ضـد املـرأة،               
صـول بدرجـة حمـدودة، وعـدم املـشاركة          وعدم تلقي أجر عن أعمال الرعايـة، والـتحكم يف األ          

وعلى غرار ذلك، مل ُيفض التقدم احملرز يف حتقيـق األهـداف            . على قدم املساواة يف صنع القرار     
ــساواة    ــق املـ ــضرورة إىل حتقيـ ــة بالـ ــرى لأللفيـ ــة األخـ ــوق   اإلمنائيـ ــال حقـ ــسني وإعمـ ــني اجلنـ  بـ

  .ومتكينها املرأة
هيئـة األمـم املتحـدة     (اجلنـسني ومتكـني املـرأة       وتدعو هيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني           - ٣١

ــه      ) للمــرأة ــه يتعلــق بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وإرفاق ــائم بذات إىل وضــع هــدف شــامل ق
مبجموعة متنوعة مـن الغايـات واملؤشـرات، لتخطـي نطـاق األهـداف اإلمنائيـة األصـلية لأللفيـة                     

ات استباقية إلزالـة الـبىن األساسـية        وسُيلزم ذلك احلكومات الوطنية بتنفيذ سياس     . أبعد حد  إىل
للتمييز وكفالة الرصد احلازم للتقدم احملرز وضمان املساءلة عن النواتج اليت تستفيد منـها املـرأة                

ودار اجلـزء األكـرب مـن املناقـشة الـيت جـرت بعـد ذلـك بـني املـشاركني حـول اهلـدف                         . مباشرة
  .اجلديد املقترح وعناصره املختلفة

هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، تـدعو الـضرورة إىل وضـع هـدف قـائم                   فمن وجهـة نظـر        - ٣٢
 غـري املنجـزة     أوال، اهلدف ضروري ملتابعة إجناز القدر الكبري من األعمال        . بذاته ألربعة أسباب  

ــة، ال ســيما بالنــسبة لتحقيــق اهلــدف    فيمــا يتعلــق بتحقيــق   ــة لأللفي  املتعلــق ٥األهــداف اإلمنائي
اهلدف ضروري من أجل التـصدي علـى حنـو مباشـر للمعوقـات              ثانيا، إن   . بتحسني صحة األم  

التمييزية اهليكلية اليت تعترض حتقيق املساواة بشكل عام ألهنـا تـؤثر علـى متكـني املـرأة وإعمـال                    
ويتعلق السبب الثالـث باالسـتثمار يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني، مـن خـالل تعلـيم               . حقوقها



A/68/790 
E/2014/52 

 

14-25842 13/39 
 

 مـن بـني أفـضل االسـتثمارات الـيت ميكـن أن توظفهـا                الفتيات مثال، وهو مـا يعـرف جيـدا بأنـه          
رابعا، إن وضـع هـدف قـائم بذاتـه ضـروري لتركيـز العمـل يف جمـال                . البلدان يف حتقيق تنميتها   

  .السياسة العامة واهتمام الربملانات واجملتمعات على التصدي الفعلي للمعوقات األساسية
ع هــدف قــائم بذاتــه يف املقــام واتفــق معظــم املــشاركني علــى أنــه مــن الــضروري وضــ   - ٣٣

وإذا اقتصر األمر علـى توزيـع املـسائل املتعلقـة           . األول لكفالة االلتزام السياسي بالنهوض باملرأة     
ويتفـق وضـع   . باملرأة لتندرج ضمن عدة من أهداف التنمية املستدامة، فلن يتحقق هذا التركيز         

 الـذي سـبق أن التزمـت بـه البلـدان            هدف حمّدد اتفاقا تاما مع تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين            
وتـدعو الـضرورة إىل    . على أساس االتفاقيات وغريها من الصكوك اليت وقعتها وصدقت عليها         

وضع هدف قائم بذاته لزيـادة التركيـز علـى جمموعـة مـن املـسائل الـيت يلـزم معاجلتـها يف أكثـر                       
  . اجملاالت تنوعا

يتمثـل يف تعبئـة اإلرادة الـسياسية،     وهناك سبب آخر يستدعي وضع هدف قائم بذاتـه            - ٣٤
مما من شأنه أن يؤدي بدوره إىل حشد املوارد واإلسهام بالتايل يف عكـس اجتـاه الـنقص املـزمن            

وهـذه ليـست مـسألة بـسيطة يف         . يف التمويل املخصص للسياسات املتصلة بالـشؤون اجلنـسانية        
ة علـى الـصعيد العـاملي تـضررت         الفترة احلالية اليت تلي األزمة واليت تشهد اتباع سياسـة تقـشفي           

ففـي العديـد مـن البلـدان، جيـري يف أوقـات التقـشف املـايل خفـض          . منها املرأة أكثر من غريها   
وباإلضـافة إىل ذلـك، كـثريا      . اإلنفاق أوال يف القطاع العام الذي تعمل فيه املرأة بأعـداد كـبرية            

 للحمايـة االجتماعيـة املناسـبة الـيت     ما تكون عمالة املرأة يف مجيع أحناء العامل غري مستقرة تفتقـر       
، اخنفـض   ٢٠١٣-٢٠١٢ والفتـرة    ٢٠١١وبـني عـام     . تقلص أيضا يف األوقـات املاليـة الـصعبة        

مبلــغ املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املوظفــة يف جمــال قــضايا املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني بنــسبة     
عـات ُتنفـق األمـوال الـيت كـان مـن            وإضافة إىل ذلك، ففي البلـدان املنكوبـة بالرتا        . يف املائة  ٢٠

املمكن أن ُتوظف يف جمـال متكـني املـرأة علـى مكافحـة اإلرهـاب واألعمـال العدائيـة بـدال مـن                        
ويف حني أن هدفا قائما بذاته بوسعه أن ُيوّجه التركيز إىل التمويـل، فإنـه ال يـزال هنـاك                    . ذلك

مـن إشـارة أدلـة كـثرية إىل         شوط طويل يتعني قطعه لتغيري مسار األوضاع، وذلك علـى الـرغم             
  .أن االستثمار يف جمال متكني املرأة حيقق عوائد اقتصادية ضخمة

وأعرب بعض املشاركني عن رأي خمالف مفاده أنه ليست هناك حاجة لوضـع هـدف                 - ٣٥
فـاملرأة متثّـل   . قائم بذاته ألن قضايا املرأة ستتصل حتمـاً جبميـع جوانـب خطـة التنميـة املـستدامة         

ومن األرجح أن معاناة اإلناث من الفقر تفـوق معانـاة الـذكور             . ة من سكان العامل    يف املائ  ٥٠
ولـذا، إذا مـا أريـد خلطـة التنميــة املـستدامة أن هتـتم باألشـخاص، يـتعني أن تكـون قــضايا          . منـه 

ومن هذا املنظور، ينطوي األخذ هبدف قائم بذاته علـى خطـر            . املرأة واملسائل اجلنسانية شاملة   
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ورأى بعض املشاركني أن مـن الـسابق      . اجلنسانية عن خطة التنمية األوسع نطاقا     فصل املسائل   
ألوانه النظر يف وضع هدف قائم بذاته مبا أنه مل ُيتوصـل بعـد التفـاق علـى مـا ينبغـي أن يركـز                    

. فمن األفضل إدراج أهداف تتعلق بالـشؤون اجلنـسانية يف مجيـع جمـاالت التنميـة               . عليه اهلدف 
ــال،  ــور خبــصوص بعــض األهــداف يف جمــال     فعلــى ســبيل املث ــد تبل ــا يف اآلراء ق ــدو أن توافق  يب

. الصحة الذي من شأنه أن يكون ال حمالة أحد اجملاالت الـيت ميكـن أن تعـاجل فيهـا قـضايا املـرأة         
وميكن أيضا اعتبار مسائل التعليم مـن ضـمن العناصـر غـري املنجـزة مـن خطـة حتقيـق األهـداف                     

وينطبـق القـول نفـسه     . يـد غايـات تتعلـق حتديـدا بالنـساء والفتيـات           اإلمنائية لأللفية، وميكـن حتد    
  . على املسائل املتصلة باملشاركة يف صنع القرار

ــه ضــمن األهــداف        - ٣٦ ــائم بذات ــه ينبغــي بالفعــل وضــع هــدف ق وذهــب رأي آخــر إىل أن
اة بـني  اجلديدة للتنمية املستدامة ليتناول أساسا مسألة العنف ضـد املـرأة، غـري أن مـسألة املـساو              

وينبغـي أن يعتـرب العنـف ضـد         . اجلنسني ينبغي أن تكون عنـصرا شـامال جلميـع جوانـب التنميـة             
فهـو يف الواقـع مـشكلة متـّس     . املرأة أيضا مسألة شاملة وليس جمـرد مـشكلة مـن مـشاكل املـرأة      

 وُيشكل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع           . اجملتمع بأكمله يف مساره حنو حتقيق التنمية      
أهداف التنمية املستدامة والسياسة اإلمنائيـة عمومـا وسـيلة أخـرى لتعزيـز الوئـام بـني اجلنـسني،             

ويتماشـى الـسعي إىل حتقيـق الوئـام         . يدعم بدوره حتقيـق الوئـام بـني الثقافـات ومـع الطبيعـة              مما
رجـة  اجملتمع مـع الـسعي إىل حتقيـق الرفـاه، وينبغـي أال ُينظـر إليـه بوصـفه مـسألة تـأيت يف الد                       يف

  .الثانية بعد حتقيق النمو االقتصادي
ولوحظ أن األهداف اإلمنائية لأللفية الـيت حققـت النجـاح األوفـر هـي األهـداف الـيت                     - ٣٧
فهناك توافق واسع يف اآلراء على أنـه يـتعني احلـد مـن الفقـر                : يوجد خالف فيها إىل حد ما      ال

وافـق واسـع يف اآلراء علـى أن حتقيـق     أما مـسألة مـا إذا كـان هنـاك ت    . وأنه ينبغي تعليم الفتيات 
وسيـساعد  . املساواة احلقيقية بني اجلنسني أمر مرغوب فيه، فهي مسألة تكتنفهـا شـكوك أكـرب              

. وضع هدف حمكم وخمصص للشؤون اجلنسانية على تأكيد ذلك االلتزام بصورة ال لبس فيهـا              
شأن املــساواة بــني ويف الواقــع، رأى العديــد مــن املــشاركني أنــه يوجــد توافــق سياســي واســع بــ

وأشاروا إىل االتفاقات الـيت اعتمـدهتا األمـم املتحـدة مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                     . اجلنسني
إال أنـه ال تـزال هنـاك بالتأكيـد أعمـال ينبغـي              .  والـصكوك املماثلـة    )١(أشكال التمييز ضد املرأة   

جملتمع الـيت يتميـز بعـض       إجنازها من أجل التصدي لبعض املسائل الثقافية والقوالب النمطية يف ا          
فالتقـدم احملـرز علـى املـستويني الـسياسايت والتـشريعي مل يـشمل يف        . منها جبذور تارخيية عميقـة  

  . العديد من احلاالت العوامل الثقافية األساسية وغريها من العوامل
__________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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وتساءل بعض املندوبني عما إذا كان يسود يف الوقت الـراهن انطبـاع عـام بـأن وتـرية                     - ٣٨
دم قد تباطأت بعد مرور عدة سنوات على الوقت الذي كان يبدو فيـه كمـا لـو أن مـسألة          التق

إعمال حقوق املرأة منطلقة حنو تصدر اخلطة العاملية، والذي تركز فيه قـدر كـبري مـن احلمـاس                   
ويف بعـض اجملـاالت املواضـيعية مثـل تلـك املـشمولة             . على سلسلة املؤمترات العاملية ذات الـصلة      

، )٢(منـهاج عمـل بـيجني    بـشأن املـرأة والـسالم واألمـن و     )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـن   بقرار جملـس    
وإذا كـان هنـاك اتفـاق عـام         . يبدو أن تقدم البلدان يشهد ركودا فعليا بل ورمبا يسجل تراجعا          

م؟ وأشـري إىل أن املناقـشات الـيت         على وجود مثل هذه احلالة، فهـل مـن وسـيلة السـتعادة الـزخ              
حــد املواضــيع أجتــري يف املنتــديات الــيت يكــون فيهــا املنظــور اجلنــساين املوضــوع الرئيــسي أو    

الرئيــسية، مثــل جلنــة وضــع املــرأة واللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة، تــشهد مــستوى عاليــا مــن     
باشـــرة باملوضـــوع، فاملـــشكلة تـــربز يف منتـــديات أخـــرى تقـــل صـــلتها امل . احلمـــاس وااللتـــزام

املناقــشات الــيت جتــري خبــصوص مــسائل أخــرى يبــدو أن صــلتها املباشــرة مبوضــوع املــرأة    ويف
وُتــربز هــذه احلــاالت احلاجــة إىل بــذل اخلــرباء ومنــدويب الــدول األعــضاء املزيــد مــن     . ضــعيفة

م اجلهــود يف جمــال التوعيــة بالــشؤون اجلنــسانية، وكــذلك احلاجــة إىل مزيــد مــن االلتــزام بتعمــي 
  .مراعاة املنظور اجلنساين

وتعّد املساواة بني اجلنسني بطبيعة احلال مسألة هتم الرجـال والنـساء علـى حـد سـواء،                    - ٣٩
وسيتطلب ذلك إقنـاع الرجـال بـأن حتقيـق املـساواة            . مما يقتضي معاجلتها على مجيع املستويات     

ة الرجـال بـاألمور     ويتعني توعيـ  . بني اجلنسني ال يشكل خسارة هلم بل مكسبا للمجتمع ككل         
ــرأة علــى وجــه اخلــصوص، وإشــراكهم يف صــياغة احللــول الــيت ســتراعي تلــك        الــيت تــشغل امل

فالعنف ضد املرأة، على سبيل املثال، ال ميكن القضاء عليه ما مل يشترك الرجـال                . االحتياجات
أييـد مـن    والواقـع أن الت   . والنساء يف التصدي له، نظرا ملا يقوم بـه الرجـال مـن دور يف ارتكابـه                

ففـي دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات،          . ِقبل الرجال قد يكون ذا أمهية بالغة يف النهوض باملرأة         
على سبيل املثال، مل تكـن خمتلـف التغـيريات اهليكليـة والتنظيميـة املنجـزة هلـذا الغـرض لتتحقّـق                      

  . لوال دعم السياسيني الذكور هلا
وسـيتمثل جانـب مـن مهمـة        . ال يف اجملتمـع   ومثة مسألة ذات صلة، وهـي أحـوال الرجـ           - ٤٠

املنكــبني علــى الــشؤون اجلنــسانية يف النظــر أيــضا يف تعامــل الرجــال مــع الوضــع، وعلــى ســبيل  
املثــال تعاملــهم مــع حــاالت زيــادة عــدد اإلنــاث عــن الــذكور يف صــفوف خرجيــي اجلامعــات،  

وقـد ال تـسفر   . كوروزيادة عدد النساء املتنافسات على الوظائف الـيت كـان يـشغلها عـادة الـذ               
__________ 

منشورات األمم املتحدة، رقم    (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )٢(  
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
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السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني دائمـا عـن سـيناريو يكـون فيـه املكـسب مـن                
ــسواء     ــى ال ــساء عل ــصيب الرجــال والن ــاذ      . ن ــه واخت ــراف ب ــك، جيــب االعت ــدما حيــدث ذل وعن

  .اإلجراءات املالئمة ملساعدة الرجال على مواجهة ذلك وإجياد خمرج من وضعهم الصعب
يف حاالت املـساواة احملـضة، سـتتنافس النـساء مـع الرجـال نـّدا لنـّد علـى أي مطلـب                       و  - ٤١

يــسعون وراءه، ونظــرا حملدوديــة املــوارد وعــدد فــرص العمــل املتاحــة، قــد ينتــهي األمــر بتمتــع    
غري أنه جيب التسليم بـأن الرجـال سـيقاومون          . بالرجال بأقل ما كانوا معتادين عليه يف املاضي       

والنهج األقل إثارة للجـدل الـذي   .  أنه يشكل فقدانا لسلطتهم أو ممتلكاهتمبشدة أي أمر يرون 
 الذي خيول النساء اختاذ مكاهنن إىل جانـب الرجـل علـى قـدم               “التكامل”ميكن اتباعه هو هنج     

ورأى معظـم املـشاركني أن النـهج        . املساواة، لكن دون اإلقـدام علـى دخـول مـضمار الرجـال            
ملساواة احلقيقيـة، بينمـا اقترحـت أقليـة مـن املـشاركني أن األخـذ                السليم هو السعي إىل حتقيق ا     

بنهج التكامـل يف اجملتمعـات الـيت تتميـز بـالتنوع الثقـايف واالقتـصادي الكـبري ُيـساعد يف إحـراز                      
  .أهداف حتقيق الوئام من خالل االحتفاء باالختالفات السائدة بني األشخاص

ــة، وهــي مــا     - ٤٢ ــر أمهي  إذا كــان مــن املمكــن فعــال التعمــيم   ونوقــشت مــسألة أخــرى أكث
ــة شــديدة       يف مــسألة مــا حتتاجــه النــساء يف مجيــع أحنــاء العــامل الالئــي يعــشن يف ســياقات ثقافي

التنوع، وما إذا كان من املمكن صياغة أهداف وغايـات تنطبـق يف الوقـت نفـسه علـى النـساء                   
ليت تشهد درجة أكـرب مـن عـدم         يف البلدان الرائدة يف جمال املساواة بني اجلنسني وعلى البلدان ا          

. وأشار مشاركون إىل أن معظم األهداف املتعلقة بالشؤون اجلنـسانية أهـداف عامليـة             . املساواة
ففي مجيع البلدان توجـد نـساء يـواجهن قـضايا تنطبـق تقريبـا بـدرجات متفاوتـة علـى اجلميـع،                 

ء يف عمليـة اختـاذ      مثل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومـشاركة النـسا            
القــرارات الــسياسية، وإمكانيــة املــشاركة يف األنــشطة االقتــصادية مثــل مــا يتعلــق منــها حبقــوق  

فجميـع هـذه القـضايا تنطبـق        . امللكية واملرياث، واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، والصحة اإلجنابيـة       
ــأخرى   ــدان بدرجــة أو ب ــع البل ــائم  . علــى مجي ــه، وإذا أُدرجــت هــذه العناصــر يف هــدف ق  بذات

  . املمكن جعلها تنطبق على الصعيد العاملي فمن
. ويف الوقت نفسه، أُعـرب عـن ضـرورة احلـذر مـن اعتبـار مجيـع اجملتمعـات متجانـسة                      - ٤٣

. فصورة املرأة ومكانتها، على سبيل املثال، خيتلفـان مـن بلـد إىل آخـر ومـن منطقـة إىل أخـرى                      
  .ية يف كيفية إجناز هدف جنساين عامليولذلك، ستحتاج احلكومات دائما إىل جمال من احلر
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التحــدي الــذي يواجهنــا هــو اختيــار الغايــات الــيت متثــل حقــا تغــيريا جــذريا يف حيــاة املــرأة   
  .وإيالء األولوية هلذه الغايات

 جون هيندرا
 نائب املدير التنفيذي للسياسات والربامج، هيئة األمم املتحدة للمرأة

  
ملـشاكل املرتبطـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أهنـا ال تتنـاول علـى                  وتتجسد إحـدى ا     - ٤٤

حنو شامل العنف ضد املرأة، ويرجع ذلك يف جانب كبري منه إىل االعتقاد بـصعوبة قيـاس هـذا                   
وال تـشمل أوجـه العنـف       . وال يزال هناك الكثري الـذي جيـب عملـه         . العنف وحتديد مقاييس له   

صاب فحسب، بل أيضا االجتـار بالنـساء واالسـترقاق اجلنـسي            ضد املرأة العنف اجلنسي واالغت    
وما دام هناك رجال يعتقدون أن بإمكاهنم شراء امرأة ألهنا فقرية، فما زال أمام العـامل                . والبغاء

وينبغي للهيئات الدوليـة أن تـصدر بيانـات         . أشواط طويلة ليقطعها قبل حتقيق املساواة احلقيقية      
أهنا يف ذلك شأن الربملانات، وذلك بكامل مـا خيولـه تـشريع             واضحة خبصوص هذه اجلرائم، ش    

  .القوانني من سلطة
  

يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، إذا حدث وعانت أية منطقـة مـن ارتكـاب العنـف ضـد                  
املرأة مبستويات مفرطة يف االرتفاع، جيوز هلا أن تعلن حالـة الطـوارئ، كمـا هـو احلـال يف                    

 ويتيح ذلك االستفادة من موارد مكثفة ملواجهة املـشكلة إىل أن            .أوقات الكوارث الطبيعية  
  .تتم السيطرة عليها

 غابرييال مونتانيو
 رئيسة جملس الشيوخ، دولة بوليفيا املتعددة القوميات

  
فهنـاك  . وينبغي أن تشمل التدابري املتخذة بشأن العنف ضد املرأة جانـب الوقايـة أيـضا           - ٤٥

شري إىل أنــه كلمــا زاد عــدد القاضــيات وزاد عــدد النــساء يف قــوات   الكــثري مــن األدلــة الــيت تــ 
وسيكون من املهم للغايـة أيـضا       . الشرطة، كلما اخنفضت مستويات العنف املرتكب ضد املرأة       

ــر،        ــصادي والفق ــشمل املركــز االجتمــاعي واالقت ــد ت ــيت ق ــة للعنــف ال دراســة األســباب اجلذري
ة العنف اجلنسي كثريا مـا تـرتبط باعتقـاد الرجـل            وتعاطي الكحول واملخدرات؛ إال أهنا يف حال      
  . أنه يتمتع حبقوق جنسية وباإلفالت من العقاب

وإذا حدث توافق يف اآلراء مفاده أن مسألة العنف ضد املـرأة ينبغـي أن تـشكل جانبـا                     - ٤٦
ــيت ووجهــت يف املاضــي          ــصعوبة ال ــالنظر إىل ال ــه، وب ــائم بذات ــساين ق ــن أي هــدف جن ــا م هام

وينبغـي  . تتبعه، ستقتضي الضرورة حتديد غايـات ومؤشـرات لقيـاس التقـدم احملـرز             قياسه أو    يف
  .أن يستند ذلك إىل أفضل املمارسات املنبثقة عن جمموعة متنوعة من اجملتمعات
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ومثة حاجة بالفعل إىل حتديد مؤشرات يف مجيع جوانب متكني املرأة، وجيدر الترحيـب                - ٤٧
وميكن قيـاس   . أة وغريها من اهليئات من جهود يف هذا الصدد        مبا تبذله هيئة األمم املتحدة للمر     

التزام البلـدان بـإحراز تقـدم يف تنفيـذ اخلطـة املتعلقـة بـاملرأة مبـدى اعتمادهـا واسـتخدامها هلـذه                        
ــال، يــسهل قيــاس الزيــادة يف فــرص اســتفادة املــرأة مــن القــروض      . املؤشــرات فعلــى ســبيل املث

علـى البلـدان أن تتوصـل إىل توافـق يف اآلراء ال يقتـصر               ويـتعني   . إمكانية ملكيتـها لألراضـي     أو
  .على األهداف فحسب، بل يشمل أيضا املؤشرات اليت سُتمكّن من تتبع التقدم احملرز

ومل تتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية غايـة تتعلـق حتديـدا بـاحلقوق والـصحة اإلجنابيـة،                  - ٤٨
مسألة كيفيـة تنـاول احلقـوق والـصحة         ويثري ذلك   . مع أهنا كانت مدرجة ضمن غايات أخرى      

وباعتبـار الـصحة واحلقـوق     . اإلجنابية يف سـياق جمموعـة جديـدة مـن أهـداف التنميـة املـستدامة               
اجلنسية واإلجنابية عنصرا بالغ األمهية يف تأمني رفاه املـرأة، فينبغـي أال تكـون جانبـا مـن هـدف                     

جزءا ال يتجـزأ مـن هنـج شـامل،          قائم بذاته فحسب، بل ينبغي أن تكون أيضا يف الوقت نفسه            
وتعتـرب تلـك احلقـوق جانبـا        . وال سيما عن طريق إدراجها يف مجيع األهـداف املتعلقـة بالـصحة            

ــن كــل           ــيح هل ــا، إذ تت ــتحكم فيه ــوارد وال ــن امل ــساء م ــتفادة الن ــة اس ــيا يف ضــمان إمكاني أساس
ه مـسألة   ومـن الواضـح أن هـذ      . يهمهن من خيارات تسمح هلن بتقرير كيفية عـيش حيـاهتن           ما

حساسة من الناحية السياسية يف بعض أحناء العامل؛ غـري أهنـا أساسـية إلعمـال حقـوق اإلنـسان                    
  .للمرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

ومن املسائل اليت جيب النظر فيهـا هـي مـا إذا ينبغـي إدراج متثيـل النـساء، أي عـددهن              - ٤٩
العــــضوات   زيــــادة عــــدد النــــساءيف الربملانــــات، يف اهلــــدف القــــائم بذاتــــه بقــــصد تــــشجيع

وهناك أدلة قاطعة على أنـه يف احلـاالت الـيت تزيـد فيهـا أعـداد الربملانيـات، يزيـد                     . الربملانات يف
إيالء االهتمام إىل املسائل اليت تعين املرأة، ومن بينـها وسـائل منـع احلمـل واحلـق يف اإلجهـاض                     

  . والتعليم والصحة والعنف والتدريب املهين
الجتمــاع مــن منظــور عملــي يف جمــاالت مــن هيكــل أهــداف التنميــة املــستدامة ونظــر ا  - ٥٠

ــسانية و حيــث أمهلــت يف  ــسابق االهتمامــات اجلن ــدم احملــرز إىل     ال ــرَق مــستوى التق حيــث مل ي
فعلـى سـبيل املثـال، وإن كـان صـحيحا أنـه             . املستوى املطلوب بسبب إغفال العنصر اجلنـساين      

 وأن هــذا التقــدم كــان كــبريا جــدا يف بعــض البلــدان،  إحــراز تقــدم علــى صــعيد الربملانــات،  مت
ــى صــعي    فمــا ــصا عل ــرأة ناق ــل امل ــة زال متثي ــة أو البلدي ــاك  و. د اجملــالس احمللي ــزال هن ــل، ال ي باملث

فاملنظمــات الدوليــة متيــل إىل عــدم تعــيني نــساء  :  يعــوق النــهوض بــاملرأة“غــري مرئــي حــاجز”
لـى املراتـب العليـا يف جمـال األعمـال املاليـة         املستويات العليـا، ومـا زال الرجـال يـسيطرون ع           يف

  .واملصرفية والتجارية
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وطُرح سؤال عن سبب االستمرار يف انتخـاب الرجـال بنـسب غـري متكافئـة يف وقـت                   - ٥١
متثل فيه النـساء حنـو نـصف عـدد النـاخبني، ويوجـد فيـه عـدد ال بـأس بـه مـن النـساء يف عـداد                              

ــدا واضــحا أن الناخبــات ال يــصو  . املرشــحني ــساء وب وحينمــا يكــون األمــر  . تن بالــضرورة للن
كذلك، فإنه تقع إىل حـد مـا علـى عـاتق الرجـال مـن ذوي العقليـة املنفتحـة مـسؤولية التغلـب                         

ومل يوافــق الــبعض علــى هــذا االفتــراض  . علــى تــردد النــساء يف التــصويت لغريهــن مــن النــساء 
  .األساسي، وذكروا أمثلة من جتارب بلداهنم تفيد العكس

رة عامـــة، ســادت نـــسبة مــن اإلحبـــاط بــني املـــشاركني، ســواء مـــن الرجـــال     وبــصو   - ٥٢
النــساء، إزاء الفــارق الــشاسع بــني العبــارات الطّنانــة املــستخدمة بــشأن قــضايا حقــوق املــرأة  أو

ومــــستوى التنفيــــذ علــــى أرض الواقــــع، وبــــني التوافــــق احلماســــي يف اآلراء الــــذي يتحقــــق 
وهـذا هـو اجملـال      . ت اليت ُتصادف يف العامل األوسع     االجتماعات مثل هذا االجتماع والعقبا     يف

ــة يتمثــل يف ســّن القــوانني ورصــد       ــالغ األمهي الــذي ينبغــي للربملــانيني أن يــضطلعوا فيــه بــدور ب
ويف الظاهر، يبدو ذلـك طريقـة بـسيطة لترمجـة االلتزامـات إىل ممارسـة فعليـة، غـري أن                     . تنفيذها

ال، ويبـدو لألسـف أن هـذا هـو األمـر الـذي              وجود اإلرادة السياسية أمر ضـروري بطبيعـة احلـ         
  . يشكل عقبة أمام إحراز التقدم

ــه البلـــدان ع   - ٥٣ ــام   ويف الوقـــت الـــذي تعمـــل فيـ ــا بعـــد عـ ــة ملـ ، ٢٠١٥لـــى خطـــة التنميـ
ــل ــة املــستدامة، ينبغــي عــدم إغفــال االلتزامــات الــيت ســبق التعهــد هبــا والــيت        مث أهــداف التنمي
ة بالتـايل هـي كيـف لألهـداف اجلديـدة أن ُتيـّسر تنفيـذ                ومن املسائل املطروحـ   . زالت ُملزمة  ما

  .االلتزامات اليت سبق التعّهد هبا أو ُتعوض عن أوجه القصور يف تنفيذ تلك االلتزامات
وسواء كانت األمم املتحدة ستحدد يف هناية املطاف هدفا قائما بذاتـه أو سـتتبع هنجـا                   - ٥٤

د مـن املـسائل الـيت سـيتعني تناوهلـا إضـافة إىل              شامال، أو تأخذ بكليهما، فال يـزال هنـاك العديـ          
فعلى سبيل املثال، هناك مـسألة مـساعدة        . مسألة العنف أو الصحة أو املشاركة يف صنع القرار        

العـــامالت مـــن النـــساء علـــى حتقيـــق التـــوازن بـــني مطالبـــهن املتباينـــة للترقـــي الـــوظيفي وأداء   
يهــا بعــد، وهــي املــساواة يف األجــر  وهنــاك مــسألة أخــرى مل ُيحــسم ف . مــسؤولياهتن يف املــرتل

وسيتعني تناول مجيع هذه املسائل باالسـتناد إىل بيانـات ومؤشـرات            . املدفوع على نفس العمل   
موضوعية وواقعية مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس والـدخل وغـري ذلـك مـن العوامـل وال بـد مـن                   

البعـد  : ملـستدامة بذل كـل جهـد ممكـن لكفالـة إدماجهـا حقـا يف مجيـع األبعـاد الثالثـة للتنميـة ا                      
  .االقتصادي والبعد البيئي والبعد االجتماعي

ولن ُيحرز حبق تقدم يف جمال العنصر اجلنساين ألهـداف التنميـة املـستدامة مهمـا كـان                    - ٥٥
شــكل صــياغته، إال إذا عوجلــت األســباب اجلذريــة لعــدم املــساواة والتمييــز، مبــا فيهــا عالقــات  
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ســيكون مــن األمهيــة مبكــان أيــضا تغــيُري بعــض املواقــف   و. القــوى وأمنــاط التنــشئة االجتماعيــة 
وسـيكون مـن الـضروري أن تتـسم أهـداف التنميـة        . التقليدية وإعادة النظر يف مفهوم الذكورة     

املــستدامة، مثلــها مثــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بــسهولة التعريــف هبــا حــىت تكتــسب زمخــا    
  .ربسرعة وجتذب انتباه صانعي السياسات وعامة اجلمهو

  
  االستنتاجات الرئيسية    

إن أفضل السبل للنـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني يف سـياق أهـداف التنميـة املـستدامة                      •  
ــدة ــا   اجلديـ ــه، ممـ ــا بذاتـ ــدفا قائمـ ــا هـ ــسكان    اعتبارهـ ــام الـ ــز اهتمـ ــأنه أن يركـ ــن شـ مـ

واحلكومــات علــى الــضرورة امللحــة للمــساواة بــني اجلنــسني يف حــد ذاهتــا، ولــيس          
ومن شأن وضع هذا اهلدف أيضا املـساعدة علـى          .  عامل متكيين للتنمية   باعتبارها جمرد 

  .إجناز العمل الذي مل ينجز يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية
يف الوقـت نفــسه، جيــب أن تنتـشر مراعــاة االعتبــارات اجلنـسانية علــى نطــاق اجملموعــة      •  

قضايا اجلنـسانية عـن     الكاملة من األهداف اإلمنائية من أجل القضاء على خطر فصل ال          
القــضايا اإلمنائيــة األخــرى، إذ أن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين خيــدم مــصاحل املــرأة 

  .خطة التنمية ككل ويعزز
جيب أن يستند العمل اإلمنائي بشأن املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة إىل هنـج قـائم           •  

ــات   . علــى حقــوق اإلنــسان  ــوع  وينبغــي أن يكــون اســتخدام البيان املــصنفة حــسب ن
. اجلنس، اليت جيب أن يتم مجع الكثري منها بشكل أكثـر اسـتباقية، مكمـال هلـذا النـهج                  

 وينبغي أن يتصدر العنف ضد املرأة بشكل خـاص قائمـة املـسائل الـيت يـتعني معاجلتـها                  
  .يف سياق اهلدف اجلنساين اجلديد

الفـات الثقافيـة فيمـا      ستنشأ صعوبات يف إحراز تقدم بشأن هذه املـسائل بـسبب االخت             •  
إال أن قضايا املرأة وشـواغلها، مـن        . يتعلق مبكانة املرأة والنظرة إليها يف خمتلف البلدان       

وجيــب أن تــستند خطــة . قبيــل العنــف والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، هــي أمــور عامليــة 
 يف هــذا اجملــال إىل االلتزامــات الناشــئة عــن منــهاج عمــل  ٢٠١٥التنميــة ملــا بعــد عــام 

ــز ضــد املــرأة، وأن تــسد الثغــرات     بــيجني ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي  واتفاقي
  .املوجودة يف تلك االلتزامات السابقة
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مـا مكانـه    : احلكم الدميقراطي من أجـل التنميـة املـستدامة        : اجللسة الثالثة     
  ضمن األهداف اجلديدة؟

  
الم واحلكـم الرشـيد     حتول حنو االعتراف بأن الـس      - حنن ندعو إىل إحداث حتول أساسي     ”

  .“الرفاه وليسا عنصرين اختياريني إضافيني عنصران أساسيان لتحقيق
 تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى التابع

 ٢٠١٥لألمني العام لألمم املتحدة املعين خبطة التنمية ملا بعد عام 
    

راطي هـو وسـيلة وغايـة       كانت إحدى الرسـائل الرئيـسية لبيـان كيتـو أن احلكـم الـدميق                - ٥٦
نفس الوقت لتحقيـق التنميـة املـستدامة، وأنـه ينبغـي بالتـايل إبـرازه بقـوة يف أهـداف التنميـة                        يف

وعــالوة علــى ذلــك، ومتــشيا مــع تركيــز فريــق  . املــستدامة اجلديــدة باعتبــاره هــدفا قائمــا بذاتــه
، ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        على خطة التنمية   الشخصيات البارزة الرفيع املستوى التابع لألمني العام      

وكـان  . اعترف اجتماع الربملانيني يف كيتو بأوجه الترابط بني احلكم الدميقراطي وحتقيق الرفـاه            
ــة           ــدميقراطي وصــالهتا بالتنمي ــسية للحكــم ال ــورة العناصــر الرئي ــادة بل ــشة زي ــن املناق ــدف م اهل

صفه مفهومـا أكثـر     وقد أتاحت أيضا فرصة للتأكيد على أمهية احلكم الدميقراطي بو         . املستدامة
  .مشوال من مفهوم احلكم وحده

وكما أشار العديد من املشاركني، يعتمد احلكم الدميقراطي على وجـود مـا هـو أكثـر         - ٥٧
ويـستند املفهـوم   . من حكومات فعالة بإمكاهنا تقدمي اخلدمات ذات النوعية اجليـدة إىل شـعوهبا            

لـيت تـأيت بـدورها مـن الثقـة يف العمليـة            يف األساس إىل مسألة شروعية من حيكمون وقراراهتم، ا        
وتعتمـــد الدميقراطيـــة وحـــسن أداء املؤســـسات علـــى إجـــراء  . الـــسياسية واملؤســـسات العامـــة

  .انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها األحزاب السياسية يف إطار حرية وسائط اإلعالم
ب إىل صـناديق    ومما يتسم بنفس القدر من األمهية أن يشعر الناس أنـه مـن املهـم الـذها                  - ٥٨

وتـضطلع الربملانـات،    . واملطالبـة باملـساءلة والـشرعية      االقتراع والسعي إىل كفالة جـودة احلكـم       
بوصفها ممثلة للشعب، بدور بالغ األمهية يف إيـصال مـا يريـده النـاخبون مـن احلكومـة واجلهـاز                     

ــضروري أن يفكــر  . القــضائي ووســائط اإلعــالم واألحــزاب الــسياسية    ويعــين ذلــك أن مــن ال
الربملانيون يف الكيفية اليت ميكنهم هبا القيادة والتنظـيم وحتديـد األولويـات واخلـضوع للمـساءلة                  

  .يف عامل ينتظر الناس فيه منهم القيام باملزيد وليس باألقل
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  .ليست السياسة فقط من أجل حل املشاكل، وإمنا أيضا من أجل اغتنام الفرص

 غونيال كارلسن
 يق الرفيع املستوىالعضوة السابقة يف الفر

 التابع لألمني العام لألمم املتحدة،
 الوزيرة السابقة للتعاون اإلمنائي يف السويد

    
ــى املعلومــات يف الوقــت احلاضــر أن        - ٥٩ ــة الواســعة النطــاق للحــصول عل وتعــين اإلمكاني

لـيس فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان األساسـية فحـسب، ولكـن          : املواطنني لـديهم توقعـات أكـرب      
وتكلم العديد من املـشاركني     . ا باحلق يف املشاركة، وذلك على الصعيدين الوطين والعاملي        أيض

وحتمـا فقـد مجعتنـا العوملـة واسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة،              . عن صعوبة إدارة هذه التوقعات    
وحنن نعـرف أيـضا     . حبيث أن الناس اليوم يف العديد من البلدان واملناطق يناقشون القضايا ذاهتا           

ــا        أن ــة حق ــسوده العومل ــامل ت ــة يف ع ــائج املطلوب ــق النت ــائم ال حيق ــدد األطــراف الق .  النظــام املتع
وبالنسبة للعديد من املشاركني، فإن تأثري الشركات عرب الوطنية اآلخـذ يف االتـساع باعتبارهـا                
جهـــات فاعلـــة اقتـــصادية عامليـــة يـــدعو إىل تعزيـــز احلوكمـــة الـــسياسية العامليـــة القـــادرة علـــى 

 وهــي مـسائل مــشتركة بـني مجيــع   -مـسائل مــن قبيـل الظلــم والفقـر وعــدم االسـتدامة      معاجلـة 
  .بلدان العامل تقريبا

ــة إىل القــضاء علــى الفقــر        - ٦٠ ــة لأللفي ــا بعــد األهــداف اإلمنائي ــة م وجيــب أن هتــدف عملي
ــذة           يف ــا حمــدودة وآخ ــأن مواردن ــراف ب ــع االعت ــدف م ــذا اهل ــق ه ــصرنا، ولكــن جيــب حتقي ع
وهــذا العمــل الــذي يهــدف إىل القــضاء علــى الفقــر يف ســياق االســتدامة  . ستمرالتنــاقص املــ يف
ميكن أن يتحقق خـارج إطـار مـن احلكـم الـدميقراطي ودون وجـود مؤسـسات قـادرة علـى                        ال

وقد أيدت مجيع التعليقـات الـواردة مـن املـشاركني        . تقدمي حلول فعالة يف جمال السياسة العامة      
الــدميقراطي أمــر حيــوي مــن أجــل حتقيــق التنميــة االقتــصادية  تقريبــا الــرأي القائــل بــأن احلكــم  
وجيب أن يكون عنصرا تشمله مجيع أهداف التنميـة ملـا بعـد             . املستدامة املنصفة والطويلة األمد   

ــام  ــسيم        . ٢٠١٥ع ــع تق ــشيا م ــة مت ــة الربملاني ــسية الرقاب ــضمن بعــض عناصــره الرئي وســوف تت
حلقوق الفئات الضعيفة من اجملتمـع، واإلعمـال        السلطات بني فروع احلكومة، واحلماية الفعالة       

احلقيقــي للحــق يف املعلومــات، وتعزيــز الكفــاءة املهنيــة واملــساءلة لــدى قــوات األمــن، ووجــود  
ــع   ــة للجميـ ــستقل ميـــسور التكلفـ ــام قـــضائي مـ ــة . نظـ ــة  وجيـــب أن يـــشمل أيـــضا عمليـ جاريـ

علــيم، والعــدل، وحتــسني اخلــدمات الــيت تقــدمها احلكومــة، مــن قبيــل الــصحة والت   الســتعراض
  .واالستثمار يف البنية األساسية للبلد
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هناك خط مصطنع بني ما هو وطين وما هو دويل؛ ويف عامل اليـوم تكـون املـشاكل العامليـة                    
  .أيضا مشاكل وطنية بل وحملية

 يان إلياسون
 نائب األمني العام لألمم املتحدة

    
يـة، ينبغـي هلـا التحلـي باالنفتـاح          وكي تتمكن احلكومات مـن معاجلـة املـشاكل الداخل           - ٦١

ويف هـذا الـصدد، تـضطلع الربملانـات بـدور بـالغ             . على العـامل اخلـارجي ومراعـاة البعـد الـدويل          
األمهية حيث ينبغي هلـا أن تـشرح لناخبيهـا أنـه رغـم وجـود مـشاكل يف البلـد، ال ميكـن للبلـد                          

 االعتبـار ودون إزالـة      حل تلك املشاكل مبفرده، دون أخذ الواقع الكائن خارج حدودها بعـني           
  .بني ما هو وطين وما هو دويل ذلك اخلط الزائف الذي يفصل

  
أجرينا مـؤخرا تـصويتا يقـرر فيـه النـاس مـا إذا كـان ينبغـي مـنحهم مـن اآلن فـصاعدا سـتة                         

مـن يـا تـرى يف العـامل ميكـن أن يعتـرض علـى أن يكـون لديـه                     . أسابيع من اإلجازة السنوية   
صـحيح أن احلـصول علــى   . لسويـسريون قــد صـوتوا ضـد ذلــك    إال أن ا ...إجـازات أكثـر  

إجازات أكثر أمر جذاب للغاية، ولكن الناخبني قد خلـصوا إىل أن هـذا القـرار لـن يكـون                    
  .قرارا مسؤوال من حيث املصلحة الوطنية

 بول سيغر
 املمثل الدائم لسويسرا لدى األمم املتحدة

    
ساس قوي للغايـة مبلكيـة زمـام أمـور البلـد،          وجيب أن يقوم احلكم الدميقراطي على إح        - ٦٢

ال يكون مستمدا من املشاركة النشطة لكافة املواطنني فحسب، بل أيـضا مـن كـوهنم مطلعـني               
وعلى هذا النحو، يشعر الناس أن هلـم مـصلحة يف النـهوض      . طالعا جيدا على جمريات األمور    ا

حل العـام والدميقراطيـة، الـيت    وهناك صلة قوية بني مسؤولية األشخاص عن الـصا . باجملتمع ككل 
ففي إطار دميقراطية سـليمة يتخـذ األشـخاص عـادة           : يتعني على الربملانيني املساعدة يف تعزيزها     

وميكن الوقوف على أمثلـة علـى ذلـك       . قرارات تأخذ أفضل مصاحل اجملتمع أو البلد يف االعتبار        
  .من قبيل سويسرا وكوستاريكايف بلدان متر مبستويات خمتلفة من التنمية والثقافة السياسية 
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وكـان هنـاك أيـضا    . عندما نالت كوسـتاريكا اسـتقالهلا، فقـد أرسـت التزامـا قويـا بـالتعليم            
إميان راسخ بالتضامن، ممـا مكـن مـن إجـراء إصـالحات الـضمان االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك                   

نـامي للغايـة يتمتـع    ولـدى البلـد نظـام انتخـايب دي    . وضع قانون للعمل ونظام وطـين للـصحة   
بالــشرعية يف عيــون الــسكان، ونظــام قــضائي علــى درجــة عاليــة مــن االســتقالل والرتاهــة،   

  .ودستور يوفر ضمانات للحقوق الفردية واالجتماعية للشعب
 السفري إدواردو أوليباري

  لدى األمم املتحدةلكوستاريكااملمثل الدائم 
    

 الفـساد هـو مـتغري رئيـسي يف احليـاة الـسياسية       وأشارت العديد مـن املـداخالت إىل أن      - ٦٣
يف بعض البلدان، وهو يعد أحد العوامل الرئيسية اليت تقوض احلكم الـدميقراطي وثقـة الـشعب                 

وتزعزع فـضائح الفـساد األسـس الـيت تقـوم عليهـا مؤسـسات البلـد، ممـا يهـدد                     . يف املؤسسات 
ن النجـاح يف إصـدار األحكـام        ومـن ناحيـة أخـرى، فـإ       . مصداقيتها ومصداقية النظام الـسياسي    

  .بالسجن ضد املسؤولني الفاسدين سيؤدي بالفعل إىل تعزيز مصداقية النظام القضائي
  

وصل أربعة من الدكتاتوريني العسكريني إىل السلطة عنوة يف باكستان وقد تعرضوا مجيعـا              
وقــد انتــهى كــل عهــد ديكتــاتوري باســتعادة . للهزميـة مــن حركــات شــعبية واســعة النطــاق 

الدميقراطية مع أن مجيـع حركـات املقاومـة اجلماعيـة ضـد حكـم الفـرد املطلـق خلـت متامـا                       
  .العنف من

  عضو جملس الشيوخ- إعتزاز أحسان 
 باكستان

    
 علــى أســاس هنــج يكــون البــشر  ٢٠١٥وينبغــي أن توضــع خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام    - ٦٤
ــميمه يف ــدمج . صـ ــي أن تـ ــش   وينبغـ ــا يـ ــسان، مبـ ــوق اإلنـ ــايري حقـ ــة  معـ ــاد االجتماعيـ مل األبعـ

وينبغــي أن يــستند احلكــم الــدميقراطي إىل العناصــر الرئيــسية املتمثلــة يف   . واالقتــصادية والبيئيــة
املشاركة والشفافية واملساءلة، وأن تؤدي إىل نواتج إجيابيـة مـن أجـل التنميـة مـن قبيـل تقلـيص         

حليـاة يف جمتمعاتنـا اليـوم       وترجع الفوضى السائدة يف الكـثري مـن جوانـب ا          . أوجه عدم املساواة  
وهنـاك مـشكلة أخـرى تتمثـل يف تآكـل           . إىل االفتقار إىل القيادة املناسبة يف نظـام احلكـم لـدينا           

شبكات األمان وغريها من املنافع العامة اليت تـساعد أيـضا، إىل جانـب فائـدهتا املباشـرة، علـى                     
سـبيل املثـال، ميكـن أن    فعلـى  . إجياد رابـط مـشترك بـني الـشعب، فـضال عـن الـشعور باملواطنـة             

تكون للرعاية الصحية الشاملة اليت هي يف متناول اجلميع فوائد تكميليـة تتمثـل يف اإلسـهام يف                  
  .حتسني توزيع الثروة مع متكني الناس من املشاركة بنشاط أكرب يف العملية السياسية
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  .القادة احلقيقيون يهتمون بصنع التاريخ ال بكسب املال
 مبرملاين من سورينا

  
وينبغي أن تكون الدميقراطية يف جوهرها قائمة على املـشاركة، إال أهنـا يف العديـد مـن        - ٦٥

احلــاالت تتعــرض للتــشويه مــن جــراء األنانيــة واجلــشع، مبــا يغــري القــادة علــى أن حييــدوا عــن   
ونظــرا لــذلك، فــإن األســرة العامليــة تفتقــر إىل قــيم أساســية مــن قبيــل . مــصاحل جمتمعــاهتم احملليــة

ــة  ال ــضامن واخلــدمات االجتماعي ــاة      . ت ــيم إىل احلي ــذه الق ــادة ه ــانيون إع ــصر الربمل وجيــب أن ين
  .السياسية

أمــا الثقــة يف احلكومــة واالســتقرار الــسياسي واملــساءلة، فهــي عوامــل مترابطــة ترابطــا     - ٦٦
وإذا غـــاب االســـتقرار الـــسياسي . قويـــا، وهـــي عوامـــل حمـــددة رئيـــسية للحكـــم الـــدميقراطي 

ويف .  أو االجتمــاعي عــن أي بلــد، فــإن احلكــم يــصبح أصــعب بــنفس الدرجــة   االقتــصادي أو
الوقـت نفــسه، إذا كانــت الثقــة يف احلكومــة ومؤسـساهتا غــري موجــودة بــصفة عامــة، ميكــن أن   

وكـي  . يكون السبب الرئيسي لـذلك عـدم توفريهـا للخـدمات الـيت هـي مـسؤولة عـن تقـدميها               
وتنـشأ املـساءلة إىل     . ن يكـون خاضـعا للمـساءلة      بـد أ   تكون هناك ثقة يف النظام السياسي، فـال       

حــد كــبري عــن جمتمــع يتــسم بالــشفافية مــع وجــود رأي عــام قــوي ووســائط إعــالم حــرة، مــع  
  .إمكانية وصول الناس إىل املوارد اليت متكنهم من التنديد مبا يعتربونه خطأ

 علـى الـصعيد   وأشارت العديد من املداخالت إىل أن املساءلة والثقـة ليـستا ضـروريتني           - ٦٧
وأحـد العوامـل الـيت تعـوق الثقـة بـني األمـم        . الوطين فحسب، ولكن أيضا على الصعيد الدويل     

هــو وجــود اجتــاه جديــد حنــو الرتعــة القوميــة، يــصب يف بعــض األحيــان يف كراهيــة األجانــب،  
وقد يكون هذا النوع من رد الفعل ناشـئا عمـا يعتـرب مـن               . وتصاعد االحتجاج مبفهوم السيادة   

مما جيعل من الصعب على الدول، واحلال هـذه، أن تتواصـل مـع بعـضها                 السلبية للعوملة،  اراآلث
  .البعض وأن تقدم التنازالت الالزمة للتوصل إىل حلول على الصعيد العاملي

وذلــك حيــث أن . ومثــة صــعوبة أخــرى تتمثــل يف تــأثري األمــوال علــى احليــاة الــسياسية  - ٦٨
 التجاريـة اخلاصـة والربملـانيني الـذين انتخبـوا ألن الفقـراء قـد        السياسيني الذين حتـركهم املـصاحل   

. قدمت إليهم رشاوى للتصويت بطريقة معينة ال تكون هلم الـشرعية الالزمـة ملكافحـة الفـساد                
ومثة حل جزئي لذلك يرد يف بعض الدساتري، وهـو أنُ متـول احلمـالت الـسياسية واالنتخابـات            

  .خلارجيةحصرا من الدولة، مع حظر املسامهات ا
وعندما تكون احلكومة غري خاضـعة للمـساءلة أو غـري موثـوق فيهـا كليـا، يـصبح مـن                       - ٦٩

الـــصعب جـــدا إقنـــاع النـــاس بـــأن يـــشاركوا يف االنتخابـــات، األمـــر الـــذي يـــؤدى إىل مـــرور 
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إال أنه حىت يف بعض البلدان اليت هـي دميقراطيـة حقـا، يـسجل فتـور يف مهـة                    . الدميقراطية بأزمة 
وقـد يعـزى ذلـك لـسبب        . خنفاض مـستويات املـشاركة وانعـدام االهتمـام الـسياسي          الناخبني وا 

إما أن الناس فقدوا األمل يف أن تغـري احلكومـة املنتخبـة حيـاهتم       : من بني سببني متعارضني متاما    
نني إىل أن احلكومــة متــسك متامــا ئــإىل األفــضل أو أهنــم علــى العكــس مــن ذلــك أصــبحوا مطم 

  . توفري نفس املستويات من الرخاء واألمنبزمام األمور وستستمر يف
ومما يبعث على القلق بشكل خاص لـدى العديـد مـن املـشاركني غيـاب الـشباب عـن                      - ٧٠

فعلـى وجـه العمـوم، إن النـشاط الـسياسي هـو يف أيـدي األجيـال املتوسـطة                    . العملية االنتخابية 
 علـــى مـــا اختـــذوه املترتبـــةالـــسن واألكـــرب ســـنا، الـــذين لـــن يكـــون موجـــودين لرؤيـــة اآلثـــار  

وال بـد أن يـتم إشـراك الـشباب كـي يكتـسبوا اخلـربة الـيت         . يتخذوه من قرارات اليـوم     مل ما أو
ويواجــه الــشباب العديــد مــن . ســوف حيتاجوهنــا عنــدما يتولــون زمــام األمــور يف هنايــة املطــاف

ضــروب اإلهلــاء عــن الواجبــات املدنيــة، مــن قبيــل اخنــراطهم يف وســائط التواصــل االجتمــاعي    
ولكـن ينبغـي أال تـشكل هـذه     . وغريه من االهتمامات الذاتية اليت تستأثر بقدر كبري من وقتهم      

وال بــد مــن تــسخري رؤيــة الــشباب ومحاســهم  . االهتمامــات بــديال عــن املــشاركة الدميقراطيــة 
  .خدمة التغيري الدميقراطي يف
و أن يـتم إصـدار      وأحد هذه األفكـار هـ     . ومثة الكثري من األفكار بشأن تعزيز احلوكمة        - ٧١

شــهادة مــيالد جلميــع األطفــال احلــديثي الــوالدة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وهــي وثيقــة تثبــت           
وجودهم، وبالتايل حقهم يف الذهاب إىل املدرسة واحلصول على الرعايـة الـصحية والتـصويت               

وتتمثـل فكـرة أخـرى يف جمـرد خفـض سـن االقتـراع               . يف االنتخابات وفتح حـسابات مـصرفية      
  .إشراك الشباب يف النظام الدميقراطي قبل أن يسأموا منهمن أجل 

ويف إطار اجلهـود املبذولـة مـن أجـل توطيـد احلكـم الـدميقراطي، قامـت بعـض البلـدان                    - ٧٢
ــل           ــن قبي ــستويات أخــرى م ــى م ــة يف العاصــمة وعل ــى احلكوم ــة عل ــق الالمركزي ــة تطبي بتجرب

 علـى الـسلطة كـي يكونـوا أكثـر      وميكـن أن يتـيح ذلـك فرصـا للقـائمني       . املقاطعات أو املنـاطق   
نبـهوا إىل أن هـذا التغـيري جيـب         اطالعا على شواغل نـاخبيهم، وإن كـان بعـض املـشاركني قـد               

ــر جمــرد تكــرار حلــاالت احل      أن ــصبح األم ــادي أن ي ــتم حبــذر لتف ــس  ي ــى يءكــم املركــزي ال  عل
  .األدىن املستويات

يـل تلـك املوجـودة يف مجهوريـة     وعملية امليزنة القائمة علـى مـشاركة املـواطنني، مـن قب          - ٧٣
كوريا، تتيح فرصة للناس، من خالل جلسات االستماع العامة والدراسات االستقصائية علـى             
اإلنترنت، كي يعربوا عـن آرائهـم بـشأن مجيـع املـسائل املتعلقـة بامليزانيـة علـى مـستوى احلكـم               

هم بشأن كل مشروع مـن      وميكن إنشاء آليات مماثلة تتيح للمواطنني أن يعربوا عن آرائ         . احمللي
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وميكـن  . املشاريع اجلديدة اليت تقترح احلكومة االضطالع هبا وبـشأن كيفيـة تـأثرهم باملـشروع      
أن يكون لنقل السلطة إىل السلطات احمللية أيضا أثر إجيايب على النمو والتجارة والعمالة، علـى                

  .النحو الذي شهدته الربازيل
ائط االتصال واملعلومـات وحريـة التعـبري هـي أيـضا            والقوانني السليمة ذات الصلة بوس      - ٧٤

ويـتعني علـى الربملانـات سـن قـوانني بـشأن إمكانيـة احلـصول                . عنصر حاسم من عناصر احلكم    
ــول مطالــب         ــة فعــال باخلــضوع للمــساءلة وقب ــزم مؤســسات الدول ــة، تل ــى املعلومــات العام عل

ئط اإلعـالم، ينبغـي للربملانـات       وبدال من السعي إىل تنظيم ومراقبة وسـا       . السكان يف هذا اجملال   
أن تكفــل اســتقالهلا عــن أي تــأثري خــارجي قــدر اإلمكــان، مــع القيــام يف الوقــت نفــسه بوضــع 

ويف اجملتمع الدميقراطي، جيب أن يكون لدى من يتولـون          . أحكام لكفالة عملية إبالغ مسؤولة    
  .السلطة االستعداد لقبول االنتقادات، وهو جزء من مهمة وسائط االتصال

ويف حني أن من الواضح أن هناك اجتاه كبري حنو دعـم احلكـم الـدميقراطي مـن جانـب                - ٧٥
السياسيني يف مجيع أحناء العامل، فقد أعرب بعض املنـدوبني عـن القلـق إزاء بعـض التـردد لـدى                     

ومــع ذلــك، فــإن تلــك املقاومــة ليــست  . األمــم املتحــدة إزاء إدراج احلوكمــة يف خطــة التنميــة 
؛ وهنـاك العديـد مـن البلـدان الـيت تؤيـد إدراج احلكـم الـدميقراطي إمـا باعتبـاره           واسعة االنتشار 

ــد مــن األهــداف احملــددة الــيت       ــة املــستدامة أو كــشرط أساســي للعدي هــدفا مــن أهــداف التنمي
وبالنـسبة للـدول األعـضاء الـيت تـساورها الـشكوك بـشأن مفهـوم احلكـم الـدميقراطي،                    . ستنشأ

أوال، إن بعضا منها يرى أن إدراج هذا اهلدف قـد يفـتح    . بارينفهي تستند يف تفكريها إىل اعت     
ــا، إن العديــد مــن البلــدان ال تــزال تــشعر بعــدم    . البــاب أمــام التــدخل يف ســيادهتا الوطنيــة   ثاني

االرتياح من فكرة أن ختضع نفسها لعملية مساءلة مستمرة إزاء سـكاهنا واجملتمـع الـدويل علـى                  
  .حد سواء

ى هذه الشواغل، جيب أن يكون عدد مـن الـدول األعـضاء علـى             ومن أجل التغلب عل     - ٧٦
اقتنــاع بــأن احلكــم الــدميقراطي ســيخدم مــصلحتها يف هنايــة املطــاف، إذ إنــه يــبين الثقــة وحيقــق  

 على وجـه التحديـد إىل أمهيـة احلكـم           )٣(٢٠٠٠ويشري إعالن األلفية لعام     . االستقرار السياسي 
وبالتـايل، فقـد مت االعتـراف بالفعـل بـدور           . يـة لأللفيـة   الرشيد يف حتقيق خمتلـف األهـداف اإلمنائ       

ولعـل الـسبب الـذي مـن أجلـه          . احلكم الرشيد كعامل تيسري ومتكني بالنسبة لألهداف اإلمنائية       
هــو أن العــامل مل يكــن  ٢٠٠٠مل يكــن احلكــم الــدميقراطي مــدرجا كهــدف حبــد ذاهتــا يف عــام 

اء الكيفية الـيت ميكـن هبـا رصـده، إذا كـان      يشعر باالرتياح إزاء املفهوم وكانت لديه شكوك إز  
إال أنــه علــى مــر الــسنني، قــام االحتــاد الربملــاين الــدويل علــى وجــه  . ذلــك ممكنــا علــى اإلطــالق

__________ 
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٣(  
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اخلصوص بتطوير بعض اخلربات واألدوات اليت سـتمكن مـن تـوفري بعـض الـسبل لتتبـع التقـدم                    
  .احملرز فيما يتعلق باحلكم الدميقراطي

  
  يسيةاالستنتاجات الرئ    

من شأن إدراج هدف حمدد يتعلق باحلكم الدميقراطي ضمن أهداف التنميـة املـستدامة              •  
ــع        ــستدامة م ــة امل ــشأن التنمي ــة ب ــرارات احلكومي ــؤدي إىل حتــسني الق ــستقبل أن ي يف امل
التأكيــد يف الوقــت نفــسه علــى األمهيــة احملوريــة ملبــادئ احلكــم الــدميقراطي باعتبارهــا    

ــق الر   ــسية لتحقي ــب رئي ــاهجوان ــشجيع  . ف ــي ت ــرارات    وينبغ ــاد ق ــى اعتم ــات عل الربملان
اقتراحات إجرائية دعما هلذا اهلدف وكوسيلة للتأثري على املناقـشات اجلاريـة حـول          أو

  .أهداف التنمية املستدامة
ــة          •   ــواطنني يف احلكومـ ــة املـ ــسب ثقـ ــل كـ ــن أجـ ــي مـ ــر أساسـ ــدميقراطي أمـ ــم الـ احلكـ

  .دمرة للثقةوالفساد هو من أكثر العوامل امل. ومؤسساهتا
ــدميقراطي      •   ــة أساســية ألي نظــام للحكــم ال ومــن . االنتخابــات احلــرة والرتيهــة هــي لبن

الضروري احلفاظ على مـشاركة النـاخبني أو تعزيزهـا، وال سـيما فيمـا بـني الـشباب،                   
  . يؤدي إىل بناء الثقة مبا

 مــع حتــول نطــاق شــركات القطــاع اخلــاص إىل نطــاق عــاملي، هنــاك حاجــة أيــضا إىل    •  
حوكمــة سياســية قويــة علــى الــصعيد العــاملي مــن أجــل معاجلــة املــسائل الــيت ال جيــري  

  .تناوهلا، من قبيل الظلم والفقر والنمو غري املستدام
ميكــن تعزيــز احلكــم الــدميقراطي بالعديــد مــن الــسبل، مبــا يف ذلــك عــن طريــق كفالــة      •  

اصة، وذلك مـن    تشوب االنتخابات شائبة بسب تربعات اجلهات ذات املصاحل اخل         أال
  .خالل توفري اآلليات التشاورية املبتكرة وكفالة وجود بيئة إعالمية خالية من القيود

ومـع ذلـك،   . كان احلكم الدميقراطي ينظر إليه يف املاضي على أنـه أمـر يـصعب قياسـه       •  
فقد مت وضع هنج جديدة عديدة يف السنوات األخرية، مبـا يف ذلـك مـن خـالل االحتـاد            

ومـن شـأن إحـراز      . لدويل، من أجل املساعدة على حتديد التقدم احملرز وتتبعه        الربملاين ا 
  .تقدم على هذه اجلبهة أن جيعل من األيسر حتديد هدف قائم بذاته
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: ٢٠١٥ بعد عام   الربملانات واخلطة اجلديدة للتنمية ملا     -اجللسة الرابعة       
  االستعداد للتنفيذ

  
إذ ميكنـها أن تقـوم   . ليها دوليا الربملانات يف مكان الـصدارة يضع تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق ع     

بدور حموري يف التشجيع على زيادة امللكية الوطنية لالسـتراتيجيات والـربامج اإلمنائيـة، يف ضـوء                 
يـسهم يف    ويتـسم دور الربملانـات يف التنفيـذ بأنـه متعـدد اجلوانـب، ممـا               . أهداف التنمية املـستدامة   
  .ن الطرق املختلفةعملية التنفيذ بكثري م

  شريين شارمني شودري
  رئيسة الربملان، بنغالديش

    
اسـتنادا إىل الـدروس املستخلـصة مـن تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والـدور الـذي             - ٧٧

متكنت أن تضطلع به الربملانات حىت اآلن، ناقشت هذه اجللسة كيف ميكن للربملانـات أن تبـدأ      
 من أهـداف التنميـة املـستدامة بوصـفها خطـة عامليـة تـشرك البلـدان                  يف اإلعداد جملموعة جديدة   

  .املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء
تــزال هنــاك  فــال: ومل يــنقض بعــد الــسباق مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   - ٧٨

ن حـول   سنتان أمامنا، ومع شـغل األهـداف اإلمنائيـة صـدارة جـدول أعمـال العديـد مـن البلـدا                    
ــا    ــق م ــددة لتحقي ــإن الفــرص متع ــامل اآلن، ف ــه مــن اآلن وحــىت كــانون    الع  /األول ميكــن حتقيق

ويلـزم الربملـانيون واحلكومـات وضـع خطـط جـادة حـول كيفيـة اسـتخدامها               . ٢٠١٥ ديسمرب
ويف القطاع الصحي على سـبيل املثـال، يف حـني أن بعـض البلـدان قـد جنحـت يف                     . هلذا الوقت 

وباملثـل، فـإن   . س نقـص املناعـة البـشرية، مل تـنجح بلـدان أخـرى يف ذلـك       احلد من انتشار فريو 
ومـن املهـام   . بعض البلدان قد جنحت يف مكافحة مرض السل، يف حني مل تنجح بلدان أخـرى      

  . الرئيسية يف السنتني القادمتني التعلم من الدروس املستفادة من هذا النجاح أو ذاك الفشل
إىل عـدم كفايـة التقـدم احملـرز يف بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة               وتتعدد األسباب اليت دعت       - ٧٩

ذلك بعض الكوارث املتصلة بتغري املناخ، وحاالت اندالع الـرتاع، وعـدم وفـاء               يف لأللفية، مبا 
ــسبة      ــا بتخــصيص ن ــىن بالتزامه ــدان األغ ــي اإلمجــايل      يف ٠,٧بعــض البل ــاتج احملل ــن الن ــة م املائ

الء األولويــة يف العديــد مــن البلــدان لألهــداف اإلمنائيــة   للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وعــدم إيــ 
أن أحـد    إال. لأللفية، وامليل إىل ختصيص اعتمادات امليزانية للنفقات العسكرية بدال من التنمية          

العوامل املهمة هو عدم ترسخ الوعي فعـال باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بـني الربملـانيني يف بعـض            
. عامـا  ١٥ الطريق الذي قطعتـه بالنـسبة إلطارهـا الـزمين البـالغ              يقرب من ثلث   البلدان حىت ما  

وبناء على ذلك، بدأ الرصد املنـتظم لعمليـة تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى قـدم وسـاق                     
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ولـو كـان قـد مت االضـطالع بـذلك يف وقـت أبكـر بكـثري،                  . وقت متأخر نسبيا مـن العمليـة       يف
ا للوقـوع يف الـشراك نفـسها يف سـياق تنفيـذ أهـداف               وتفاديـ . لكانت النتائج قـد حتـسنت اآلن      

التنمية املستدامة، يلزم الربملانيون أن يكونوا على دراية هبا منـذ البدايـة، وأن يكونـوا مـستعدين         
ويف الواقع، تلزم املعرفة املؤسـسية بأهـداف التنميـة املـستدامة داخـل الربملانـات                . لرصد تنفيذها 

  . الربملانيني يأتون ويذهبون مع كل انتخابباعتبارها مؤسسات، حيث أن فرادى
وميكن للربملانات أن حتدد نقاط الضعف يف تنفيذ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وبلوغهـا،                 - ٨٠

. متها على حنـو أفـضل مـع األولويـات الوطنيـة     ء األسباب اجلذرية للتأكد من موامع اخلوض يف 
غ األمهيـة ألن هـذا التفاعـل هـو الـسبيل           ويعد تعزيـز العالقـات الوثيقـة مـع احلكومـات أمـرا بـال              

الوحيد يف الواقع ألن ُتدرج يف هذه العملية األولوياُت اليت تكتسي أمهية كـربى علـى الـصعيد                  
وميكــن للربملانــات تعزيــز مواءمــة الــسياسات وتنــسيقها . يعكــس تطلعــات الــشعب الــوطين، مبــا

ري املناقــشة بــشأن مجيــع املــسائل واملــساءلة املتبادلــة إزاءهــا، وهــي تــوفر املنتــدى مــن أجــل تيــس 
وميكـن للربملـانيني، كممـثلني للـشعوب، عـرض املـسائل احليويـة الـيت تـؤثر يف الفقـراء                     . اإلمنائية

وميكنها بالتايل أن تضطلع بدور حيوي يف وضع خطـط إمنائيـة مـستنرية              . والضعفاء واملهمشني 
  .على أساس األولويات احلقيقية

فإنـه ينبغـي اإلقـرار أيـضا بأنـه لـوال األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                  ومن الناحية اإلجيابيـة،       - ٨١
متكن العامل مـن الـدخول يف شـراكة عامليـة فريـدة أنـشأت عملـة مـشتركة بـني احلكومـات،                      ما
. الشمال واجلنوب، ومع أصـحاب املـصلحة اآلخـرين مثـل اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص                   يف
نطـاق اجلهـود املبذولـة يف جمـاالت التعلـيم والـصحة       كان العـامل أن يـشهد هـذا التوسـع يف          وما

ويف الواقـع، سـتحقق العديـد مـن البلـدان           . ولوازم املياه املأمونة من بني جماالت عديـدة أخـرى         
ولـن حتقـق ذلـك مجيـع        . ٢٠١٥معظمها حبلـول عـام       النامية بعض األهداف اإلمنائية لأللفية أو     

يكفـي لتغـيري مالمـح       لفيـة ولكـن سـيتحقق مـا       البلدان ولن تتحقـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأل          
املنجــزة  النتــهاء مــن األعمــال غــري اوالتحــدي مــن اآلن فــصاعدا هــو كيفيــة  . املــشهد اإلمنــائي

لألهداف اإلمنائية لأللفية، باإلضافة إىل وضع خطة أوسع نطاقا جتمـع بـني القـضاء علـى الفقـر                   
  .وحتقيق التنمية املستدامة

ملـانيني بتـشكيل خطـة التنميـة العامليـة اجلديـدة، حبيـث يكـون                وتتعلق مهمة أخـرى للرب      - ٨٢
ويف . علــى مــستوى الطمــوح املطلــوب لالضــطالع باالحتياجــات األوليــة الرئيــسية يف عــصرنا 

إطــار جهــد مل يــسبقه مثيــل مــن جانــب األمــم املتحــدة مــن أجــل اســتطالع آراء النــاس حــول   
تكـن فقـط     الرسالة الواضحة واملدوية مل   العامل، مت االستماع بالفعل ألكثر من مليون صوت، و        

إدراج القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة يف صميم اخلطة، ولكن أيضا تـضمني اخلطـة     
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احلوكمـة   ذلـك  يف القضايا اليت مل تعاجل معاجلة كافية من خالل األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا               
  .سيما للشباب وفري فرص العمل، الالدميقراطية والسالم والتحرر من اخلوف والعنف وت

ويف حــني شــهدت األمــم املتحــدة مــشاركة قويــة للغايــة مــن جانــب الربملانــات علــى       - ٨٣
ويلـزم مواصـلة ممارسـة      . الصعيد الوطين، فهناك حاجة إىل زيادة هذه املشاركة علـى حنـو أكـرب             

 الــصعبة الــضغوط مــن أجــل مكافحــة الــرتوع إىل احلــد مــن الطمــوح أو اهلــروب مــن القــضايا   
قــد يتــسرب خبــالف ذلــك إىل املفاوضــات بــني  اعتمــاد القواســم املــشتركة األدىن، وهــو مــا أو

وعـالوة علـى ذلـك، تلـزم طريقـة جديـدة للعمـل بالنـسبة للحكومـات حـول                    . الدول األعضاء 
سيما من خـالل حتـسني إدمـاج الركـائز االجتماعيـة             العامل من أجل إجناح التنمية املستدامة، ال      

وميكــن . دية والبيئيــة للتنميــة املــستدامة يف مجيــع جمــاالت وقطاعــات الــسياسة العامــة   واالقتــصا
للربملانــات أن تــضطلع بــدور بــالغ األمهيــة يف فــرض هــذا اإلدمــاج بكفالــة أن تراعــي القــرارات 

  . والقوانني وامليزانيات األبعاد الثالثة مراعاة حقة
  

ــا يف     ــامال حموري ــة ســتكون ع ــساءلة الفعال ــدرك أن امل ــدا ن ــق أه ــة    حتقي ــستدامة بفعالي ــة امل ف التنمي
  .ومثة دور يتسم بأمهية خاصة ينبغي لكم تأديته يف هذا الصدد. الوقت املناسب ويف

 السفري نستور أوسوريو
 رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
تبـاع هنـج يـسري مـن القمـة          ااف اإلمنائيـة يف األمـم املتحـدة ب        مت حتديـد األهـد     وكثريا مـا    - ٨٤
ــى حنــو جمــزأ     إىل ــاجل القــضايا عل ــانيني إعــادة   . القاعــدة أو هنــج قطــاعي، يع ولكــن ميكــن للربمل

تــشكيلها يف إطــار عمليــة تبــدأ مــن القاعــدة إىل القمــة، مــن خــالل إشــراك أصــحاب املــصلحة   
حــدى نقــاط الــضعف يف عمليــة تنفيــذ األهــداف   إتويات الــشعبية، وبالتــايل معاجلــة  املــس علــى

ويف الوقت نفسه إرسـاء األسـاس مـن أجـل جمموعـة أكثـر فعاليـة مـن أهـداف                   اإلمنائية لأللفية،   
  .التنمية املستدامة

وفيما يتعلق بالتنفيذ، تعد امللكية الوطنيـة ألهـداف التنميـة املـستدامة إحـدى اجلوانـب                   - ٨٥
وينطبـق هـذا بـصفة خاصـة بـالنظر          . اهلامة، ويتعني حتقيقها مـن خـالل ممثلـي الـشعب املكلفـني            

ولـدى  . سـنة  ٢٠إىل  ١٥  و١٠ حتـدها فتـرة زمنيـة تتـراوح بـني      يتة العاملية احلالية، الـ   اخلط إىل
يلـزم عملـه علـى مـدى فتـرة مخـس             الفرع التنفيـذي رؤيـة قـصرية املـدى للغايـة، تـستند إىل مـا               

أربع سنوات، يف حني بوسع الربملانيني توفري قيمة مـضافة مـن خـالل اعتمـاد منظـور أطـول                     أو
ت األخرى اليت ميكن للربملانيني توفري فيهـا قيمـة مـضافة جمـال حتـسني نوعيـة                  ومن اجملاال . مدى
وهناك اختالفـات وأوجـه عـدم مـساواة داخـل البلـدان، األمـر الـذي ميكـن للربملـانيني                     . النواتج
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ينبغــي قيــاس النــواتج فقــط علــى أســاس عــدد الطــالب امللــتحقني  وال. فقــط لفــت االنتبــاه إليــه
املتوفرة يف املستشفيات، إذ مما يتـسم بـنفس القـدر مـن األمهيـة نوعيـة            باملدارس أو عدد األسرة     

  . أو نوعية الرعاية الصحية يف املستشفيات/التعليم يف املدارس و
وبالنــسبة للتنفيــذ، ميكــن للربملــانيني أداء دور حاســم آخــر يف إدمــاج التنميــة املــستدامة   - ٨٦

واجلمعيـات الوطنيـة وأفقيـا فيمـا بـني املنـاطق       سواء عموديـا بـني اجلمعيـات احملليـة أو اإلقليميـة            
وينبغـي أن يكـون هنـاك تنـسيق علـى مجيـع املـستويات، لـيس فقـط حمليـا وإقليميـا                       . األقاليم أو

ويلزم التنسيق، داخـل الربملـان   . وعامليا، ولكن أيضا على املستوى املؤسسي ومع األمم املتحدة        
ــذلك، مــن أجــل ت      ــا مــن خــالل هيكــل خمــصص ل ــذات، رمب ــسري الرصــد وإضــفاء الطــابع   بال ي

ــدة عمومــا   ومــن العقبــات أمــام التكامــل والتنــسيق االفتقــار إىل   . املؤســسي علــى اخلطــة اجلدي
جيعــل مــن الــصعب علــى البلــدان واملنــاطق رصــد املرحلــة الــيت بلغتــها إزاء تنفيــذ   البيانــات، ممــا

نـات وتفـسريها وإجيـاد      ويلـزم تنـسيق أسـاليب مجـع البيا        . األهداف اإلمنائية املختلفة أو تقييمهـا     
نظم موحـدة إلدارة املعلومـات مـن أجـل إزالـة مـشاكل نقـص املعلومـات الـيت شـابت اجلهـود                        

  .األوىل املبذولة يف إطار عملية تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية
تقــيس فقــط  ولــدى بعــض البلــدان، علــى مــستويات خمتلفــة، نظــم جلمــع املعلومــات ال  - ٨٧

.  بل تدمج أيضا مؤشرات بديلة، مثل التعلـيم والـصحة والرفـاه والـسعادة              الناتج احمللي اإلمجايل  
يــؤدي  نــوقش يف وقــت ســابق مــن االجتمــاع، إن كــون النمــو االقتــصادي ال    وعلــى حنــو مــا 

ــايل       ــة، جيعــل بالت ــهائي للتنمي بالــضرورة إىل حتقيــق الرفــاه أو االزدهــار، الــذي ميثــل اهلــدف الن
أكثر أمهيـة، مثـل كيفيـة وقـف اتـساع الفجـوة بـني األغنيـاء                 العناصر األخرى للتنمية املستدامة     

ولـدى البلـدان أيـضا خطـط        . والفقراء ومنع التمييـز وحتقيـق التماسـك واإلدمـاج االجتمـاعيني           
هتدف إىل توسيع نطاق هذا النوع األكثر مشـوال مـن نظـام القيـاس ليـشمل مـستويات سياسـية                     

ديـد املـوارد الالزمـة حقـا مـن أجـل االنتـهاء              وسـتكون هلـذه الـنظم أمهيـة يف حت         . وإدارية خمتلفـة  
ــن ــداف        مـ ــق أهـ ــو حتقيـ ــسعي حنـ ــشروع يف الـ ــة والـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــذ األهـ ــة تنفيـ عمليـ

  .املستدامة التنمية
وامليزانية أداة أساسـية لتحقيـق أي هـدف مـن األهـداف اإلمنائيـة، ومـن املهـام املنوطـة                       - ٨٨

ختصيصها هلذا الغرض، وفيما إذا كانت تستخدم بـشكل         بالربملان التدقيق يف املوارد اليت جيري       
وإذا كان الربملانيون يفتقرون إىل اخلربة برصد امليزانيات وحتليلها، ينبغـي هلـم التمـاس               . صحيح

وقـد أنـشأت خمتلـف      . فرص احلصول على تلك اخلربة أو التوجيهات من الزمالء األكثـر خـربة            
ومـن املهـام ذات الـصلة إقنـاع         . ملانيني يف هذه املهمة   البلدان أطرا لرصد امليزانيات ملساعدة الرب     

وهـذه رسـالة    . اجلمهور واحلكومة بضرورة أن يكون للبلـد ميزانيـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة              
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ــة والتقــشف      ــات املالي ــات األزم ــا يف أوق ــسهل توجيهه ــيس مــن ال ــذه   . ل ــن أوىل ضــحايا ه وم
ور األكثـر إحلاحـا توجيـه رسـالة مفادهـا أن            األوقات ميزانية املعونة الدولية، مما جيعـل مـن األمـ          

  .األزمة مل تقلل احتياجات البلدان املستفيدة
  

ويف أوغنـدا،   . السيطرة على اخلزينة العامة خيول الربملانات سـلطة هائلـة للتـأثري يف النـواتج اإلمنائيـة                
 مـن   ٥  و ٤ني  على سبيل املثـال، أشـار الربملـان مـرارا إىل احلكومـة بـأن البلـد لـن حيقـق أبـدا اهلـدف                        

ــصحة        ــل املخــصص لقطــاع ال ــة التموي ــدم كفاي ــسبب ع ــة ب ــة لأللفي ــسنة . األهــداف اإلمنائي ويف ال
ونـتج عـن ذلـك    . اخلامسة من هذه املواجهة، قرر الربملان أن الكيل قد طفح، ورفض إقرار امليزانية      

ل زيـادة   مجود استمر ثالثة أسابيع سحبت بعـدها احلكومـة امليزانيـة وقـدمت ميزانيـة جديـدة تـشم                  
  .هائلة يف خمصصات الصحة

 جونسون. أندرز ب
 األمني العام، االحتاد الربملاين الدويل

    
بــل أشــار بعــض املنــدوبني، . ويتطلــب حتقيــق أهــداف التنميــة املختلفــة مــوارد إضــافية   - ٨٩
الواقع، إىل أن اعتماد بلداهنم على املعونـة األجنبيـة هـو الـذي أعـاق جزئيـا تنفيـذ األهـداف            يف
. واألهم من ذلك هو كفالـة أن حتـشد احلكومـات مواردهـا مـن أجـل التنميـة                  . منائية لأللفية اإل

 املتخــذة علــى املــستوى األورويب يف فــرض ضــريبة علــى املعــامالت   اتومتثلــت إحــدى املبــادر
مـن الـدول     ١٢وحـىت اآلن، انـضمت      . الوطنية واستخدام العائدات ألغراض التنمية     املالية عرب 

دولــة إىل هــذه اخلطــة، يف حــني ُتبــذل جهــود  ٢٨حتــاد األورويب الـــبالغ عــددها األعــضاء يف اال
وكان من بني االقتراحات األخـرى اختـاذ تـدابري ملكافحـة            . إلقناع دول أخرى باعتمادها أيضا    

ــدات املخصــصة        ــى العائ ــدويل واالســتيالء عل ــال ال ــوال واالحتي ــشروعة لألم ــدفقات غــري امل الت
  .الدول املنتجة للنفط مساعدة جرياهنا األقل حظا يف العامل الناميللمعونة الدولية، ومناشدة 

ويف حني صممت األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل البلدان النامية، فإن اخلطـة اجلديـدة                - ٩٠
ولعلـــه مـــن . للتنميــة املـــستدامة ســتنطبق علـــى مجيــع البلـــدان، الناميـــة منــها واملتقدمـــة النمــو     

، بـل تعتـرب     “بلـدان ماحنـة   ” املتقـدم أن بلـدان الـشمال مل تعـد جمـرد              الواضح متاما يف العـامل     غري
ويتمثل أحد االختالفات عن املاضـي      . جهات فاعلة وشريكة يف التعاون اإلمنائي بدرجة كبرية       

يف أنه عندما تقدم الدول املتقدمـة النمـو املـساعدة اآلن، ينبغـي هلـا أال تفـرض شـروطا بطريقـة                       
ا، عنـدما تالحـظ يف البلـدان الناميـة جمـاالت حتتـاج إىل التحـسني                 بـل ينبغـي هلـ     . قطعية أو أبوية  

مثل اجملاالت املتعلقة حبقوق اإلنسان أو متكـني املـرأة، أن تقـدم املـساعدة لتحقيـق ذلـك بـروح                     
  .من احلوار والشراكة
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وينبغــي للربملـــانيني نقــل الرســـالة الـــيت مفادهــا أن األهـــداف النبيلــة للتنميـــة البـــشرية       - ٩١
يــزال الفقــر موجــودا يف العــامل، ولــيس بإمكــان كــل طفــل أن يــذهب إىل   فــال. ق بعــدتتحقــ مل

. يزال الشوط طويال أمام حتقيق متكني املرأة، وذلك من بني أوجـه نقـص عديـدة                املدرسة، وال 
وينبغي أن تفيد الرسـالة أيـضا بـأن مـسألة التنميـة املـستدامة برمتـها ليـست مـسألة هتـم البلـدان                    

تـزال أغناهـا      إهنـا ذات أمهيـة كـبرية أيـضا للبلـدان املتقدمـة النمـو، الـيت ال                  النامية فحـسب، بـل    
وباملثـل، فـإن مـسألة االسـتدامة هتـم العـامل أمجـع،              . تعاين مـن مـشاكل الفقـر واجلـوع والتـشرد          

وخري دليل على ذلك تغري املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي وغـري ذلـك مـن التحـديات البيئيـة                   
جدا أن يعمل الربملـانيون أيـضا علـى توعيـة نـاخبيهم بالـدوافع الكامنـة وراء                  ومن املهم   . امللحة

الــسعي إىل حتقيــق هــذه األهــداف اإلمنائيــة، ومــن الغريــب أن ذلــك قــد ميثــل مهمــة صــعبة يف     
  .الغنية البلدان

  
من الصعب جدا أن نتحدث عن األطفـال الـذين حيتـاجون إىل التعلـيم يف جمتمـع يـذهب فيـه كـل                        

ولـيس مـن الـسهل الـدعوة إىل متكـني املـرأة يف جمتمـع تعتقـد فيـه               . رسة بطبيعـة احلـال    طفل إىل املد  
ولكـن مـن واجـب الربملـاين رفـع مـستوى وعـي املـرء بعـامل كـائن خـارج                    . كل امرأة أهنا متحـررة    

  .املزدهر حدود بلده
 فوزية طلحاوي

 بلجيكا عضو جملس الشيوخ يف
    

.  حـوار أمشـل بـني الربملانـات واجملتمـع املـدين            ويتطلب تنفيـذ األهـداف اجلديـدة إجـراء          - ٩٢
ويتعني على نقابات العمال واحلركة البيئية واحلركة النسائية، ويف الواقع، اجملتمع املـدين بأسـره            

ــة      ــرأي العــام واحلكوم ــع ال ــانيني يف تفاعلــهم م ــم الربمل ــم أن يطلــب     . دع ــن األه لكــن لعــل م
م، عن طريق توعية أفراده مبا حيـاول البلـد أن يفعـل             الربملانيون من اجملتمع املدين توفري هذا الدع      

بد أن تكون املناقشات الربملانيـة يف كـل          ولتحقيق هذه الغاية، ال   . وبالسبب الكامن وراء ذلك   
  .مكان تقريبا أكثر انفتاحا وال بد من إتاحة مشاركة اجلمهور فيها بقدر أكرب

. جتماعي يف األنـشطة الربملانيـة  وهناك جانب جديد نسبيا هو دور وسائل التواصل اال      - ٩٣
فالربملانيون يستخدمون هذه الوسائل بشكل متزايد إلرسال معلومات عن عملـهم إىل جهـات              
اتصاهلم املتنوعة ويوصلوهنا إىل عدد من الناس أكثـر بكـثري ممـا كـان ممكنـا باسـتخدام الوسـائل                  

فقـد سـنت    : ا ذا اجتـاهني   وينبغي أن يكون اسـتخدام وسـائل االتـصال احلديثـة طريقـ            . التقليدية
بعــض البلــدان أحكامــا تكفــل للمــواطنني احلــق يف املــشاركة يف العمليــة التــشريعية مــن خــالل   
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وكانت التجربـة خطـوة كـبرية إىل األمـام          . تقدمي اقتراحات وآراء وانتقادات ومقترحات بديلة     
  .من حيث اإلدماج السياسي

 الـتفكري يف القيـام بـه، قـد أنـشأ بعـض       ونظرا هلذا القدر الكبري من العمـل الـذي يـتعني      - ٩٤
ــستدامة       ــة امل ــة بأهــداف التنمي ــرق عمــل معني ــة وف ــة عامل ــات أفرق ــك   . الربملان ــن ذل ــصد م والق

االســـتعداد للتحـــرك بـــشكل أســـرع بكـــثري ممـــا كانـــت عليـــه احلـــال بالنـــسبة لألهـــداف   هـــو
  .لأللفية اإلمنائية
ن اجملـاالت الـيت ينبغـي أن تـشملها     وقدمت اقتراحات كثرية يف االجتماع الربملاين بـشأ         - ٩٥

ــستقبل   ومت التــشديد علــى احلاجــة إىل أهــداف تتعلــق باالســتقرار،      . األهــداف اإلمنائيــة يف امل
فكيــف . كمــا ينبغــي النظــر يف املــسائل األمنيــة. وإمــدادات الطاقــة، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة

ــة إذا   ــق أي تنمي ــة حتقي ــة يو   ميكــن كفال ــدان النامي ــد مــن البل اجــه أزمــات عــسكرية  كــان العدي
ميكـن تـصورها؟ ولـوحظ أيـضا أن الـرتاع املـسلح ميكـن                متكررة تؤدي إىل كوارث إنسانية ال     

أن يفتح الباب أمام الشركات األجنبيـة متعـددة اجلنـسيات السـتغالل املـوارد الطبيعيـة بطريقـة                   
  .مشروعة غري
ملـوارد الالزمـة    وضرورة التعامل مع وضع أمين خطـري حتـرم احلكومـات الـشرعية مـن ا                 - ٩٦

لتمويل أنشطة التنمية مثل بناء مستشفيات الئقة ومدارس فعالة، وحتسني نوعية حياة الـسكان              
املـشروع   وإجياد فرص العمل املستدامة، حيث أن فرص العمل الـيت تتولـد مـن االسـتغالل غـري                 

  .تكون جمرد فرص عابرة
 التكنـوقراط وراء أبـواب مغلقـة    ومما يبعثنا على األمل يف املستقبل أنـه يف حـني اجتمـع           - ٩٧

 يـتم   ٢٠١٥ يف األمم املتحدة لوضع األهداف اإلمنائية لأللفيـة، فـإن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                   
التفــاوض بــشأهنا ومناقــشتها علــى نطــاق واســع وبــشكل علــين وتنبثــق عــن عمليــة لبنــاء توافــق  

ليـة توعيـة علـى نطـاق        بـد مـن االضـطالع بعم       وصـحيح أنـه ال    . اآلراء يف مجيع أحنـاء العـامل       يف
واسع، ولكن العامل يف وضع أفضل بكثري للشروع يف املغـامرة اإلمنائيـة اجلديـدة ممـا كـان عليـه                     

  .٢٠٠١ يف عام
 هـو العثـور علـى جمـال عمـل آمـن       ٢٠١٥وجوهر أهـداف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             - ٩٨

 حــدود الكوكــب ميكــن أن تــسعى فيــه مجيــع البلــدان إىل حتقيــق االزدهــار للجميــع مــع احتــرام
وميكــن أن . وتلبيــة االحتياجــات البــشرية األساســية وإعمــال حقــوق اإلنــسان علــى حنــو شــامل

تقطع املعرفة واالبتكار بنا شوطا طويال على هذا الطريق، ولكن املشكلة اليـوم هـي أن الكـثري                  
ــه فيهــا إال اســتفحال املــشاكل      ــنجم عن ــتم يف جمــاالت ال ميكــن أن ي ــدي . مــن االبتكــار ي وهتت

البـــشرية إىل طـــرق مبتكـــرة الســـتخراج املزيـــد مـــن املـــوارد بـــسرعة أكـــرب واســـترتاف الـــنظم  
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وإذا أريد لالبتكار أن يكون مواليا للبشر يف املـستقبل          . اإليكولوجية استرتافا أكرب من ذي قبل     
بدال من أن يكون جمرد وسيلة لتحقيق األرباح، ينبغي إيالء األولوية لنوع االبتكار الـذي حيـل               

  .لنا بطريقة فعليةمشاك
 ٢٠١٥ ومــن مث ســيكون التحــدي األكــرب الــذي ســتواجهه خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  - ٩٩

تغيري العقلية على املستوى الوطين اليت تستند إىل طريقة تفكري تتجه حنـو تعظـيم املزايـا الوطنيـة                    
لكـثري  ويسلَّم بأن ذلك النهج قد جنـح بـشكل جيـد حـىت اآلن بالنـسبة                 . على حساب اآلخرين  

إال أن البشرية بلغت مرحلة يتعارض فيها النظر إىل العـامل هبـذه الطريقـة مـع واقـع                   . من البلدان 
امللباة وأمناط االسـتهالك     االزدياد السريع ملواطن الضعف املشتركة، واالحتياجات البشرية غري       

انيون ولـــن تتحقـــق هـــذه اخلطـــة إال عنـــدما يقـــوم القـــادة الـــسياسيون والربملـــ. املـــستدامة غـــري
اجلمهور بالتحول املعريف الالزم من عقليـة التـشبث باملزايـا الوطنيـة علـى املـدى القـصري                    وعامة

إىل عقلية التعـاون العـاملي ملواجهـة التحـديات املـشتركة، ومعاجلـة الـضعف، وبالتـايل النـهوض                    
  .الوطنية باملصلحة

  
دافا جذابة تـستحق التقـدير       تتضمن أه  ٢٠١٥لن حتل املشاكل إذا وضعنا خطة تنمية ملا بعد عام           

  .ولكن العقلية تبقى على حاهلا
 أوالف كيورفن
 األمني العام املساعد، مدير مكتب السياسات اإلمنائية
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

    
  االستنتاجات الرئيسية    

جيب أن يواصـل الربملـانيون الـضغط مـن أجـل اختتـام عمليـة تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة                        •  
بعـــد  تـــزال تبقـــى مـــن مـــدهتا ســـنتان، حيـــث أن خطـــة التنميـــة ملـــا  فيـــة، الـــيت اللألل
ــستند إىل تلــك األهــداف  ٢٠١٥ عــام ــاك حاجــة   .  جيــب أن ت ويف الوقــت نفــسه، هن

وفرصة إلشراك الربملانيني مباشرة يف صياغة اخلطة اجلديدة وأهداف التنميـة املـستدامة             
الـصعيد الـوطين فيمـا يتعلـق خبطـة      علـى   وذلـك يعـزز تـويل زمـام األمـور         . املصاحبة هلا 

  .التنمية والتمهيد لتنفيذها الفعال فيما بعد
كمــا كــان احلــال بالنــسبة لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يتوقــف جنــاح أهــداف التنميــة       •  

ويـشمل ذلـك املـشاركة يف       . املستدامة على رصدها عـن كثـب مـن جانـب الربملانـات            
ملستدامة وكفالة أن تتماشى امليزانيات الوطنيـة       تصميم االستراتيجيات الوطنية للتنمية ا    



A/68/790 
E/2014/52 

 

14-25842 37/39 
 

وقــد يــتعني إنــشاء هيكــل رصــد خمــصص يف الربملانــات لــضمان    . مــع اخلطــة اجلديــدة 
  .إضفاء الطابع املؤسسي على األهداف اجلديدة

سيظل حتقيق التنمية املستدامة يتوقف بشكل أهم علـى تكامـل الـسياسات االقتـصادية             •  
وجيـب علـى الربملـانيني دعـم هـذا اجلهـد،            .  مجيـع املـستويات    واالجتماعية والبيئية على  

بعــد  مــع املــساعدة أيــضا يف توســيع أفــق الــسياسة العامــة إىل املــدى الطويــل وإىل مــا    
  .االنتخابات املقبلة

للربملانيني دور فريد أيضا يف حشد الرأي العام حول أهـداف التنميـة الوطنيـة واملـوارد                   •  
جـزء مـن هـذه املهمـة يف العـامل املتقـدم النمـو إقنـاع                 وسـوف يكـون     . من أجل التنمية  

  .الناخبني بأن أهداف التنمية املستدامة هتمهم أيضا إىل حد كبري
ينبغــي للربملــانيني زيــادة مــشاركتهم يف أعمــال األمــم املتحــدة الــيت أصــبحت مفتوحــة     •  

ذ وينبغـي أن يـوفر بـدء تنفيـ        . بشكل متزايد أمام طائفة عريضة مـن أصـحاب املـصلحة          
 الفرصــة لزيــادة هــذا التفاعــل والــدخول يف حقبــة   ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

  .جديدة من العالقات بني األمم املتحدة والربملانات
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  املرفق الثاين
  قائمة أمساء احملاورين ومديري املناقشة    

وكـان كـل فريـق يتـألف     .  متامـا يف شـكل مقابلـة   ٢٠١٣كان االجتماع الربملاين لعـام       
وبعـد  . ثلني وبرملانيني رفيعي املستوى، أجـرى صـحفي أو مؤلـف شـهري مقـابالت معهـم                من مم 

ــة   ــة األولي ــتح البــاب للمــشاركني لطــرح   ) دقيقــة٦٠  و٥٠بــني  الــيت اســتغرقت مــا (املقابل ، ف
  .وألقيت كلمة رئيسية قبل اجللستني األوىل والثالثة. إبداء التعليقات األسئلة أو
ع منـوذج اقتـصادي جديـد للتنميـة املـستدامة والـسبيل             وتناولت اجللـسة األوىل موضـو       

وبعـد كلمـة رئيـسية ألقاهـا الربوفـسور تـيم جاكـسون، مـن جامعـة سـوريه،           . حنو حتقيق الرفاه 
ــاب   ــف كتـ ــرا، مؤلـ ــو   (“Prosperity without Growth” إنكلتـ ــدون النمـ ــار بـ ــاقش )ازدهـ ، نـ

ألمـم املتحـدة، والـرئيس املـشارك        املوضوع السفري ماشاريا كاماو، املمثل الـدائم لكينيـا لـدى ا           
للفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة املعين باألهـداف اإلمنائيـة املـستدامة؛               
والسفري إيب بيترسن، املمثل الدائم للدامنرك لـدى األمـم املتحـدة؛ وخيمينـا ديـل روسـيو بينيـا                    

وتـوىل  .  بـاير، اجمللـس الـوطين يف النمـسا         باتشيكو، عضو اجلمعيـة الوطنيـة يف إكـوادور؛ وبيتـرا          
  .إدارة املناقشة يف اجللسة الصحفي والكاتب أندرو ريفكني

ــاره احملــور األساســي         ــسانية باعتب ــضايا اجلن ــة إىل موضــوع الق ــسة الثاني ــت اجلل وتطرق
ــد    ــة صــياغة هــدف جدي ــة وإىل كيفي ــا     . للتنمي ــسفرية غريت ــذا املوضــوع كــل مــن ال ــاقش ه ون

يسلندا لدى األمم املتحدة؛ والسفري جـورج ويلفريـد تـالبوت،           مثلة الدائمة أل  غونارسدوتري، امل 
املمثل الـدائم لغيانـا لـدى األمـم املتحـدة؛ وغـابرييال مونتـانيو، رئيـسة جملـس الـشيوخ يف دولـة                       
ــذي          ــدير التنفي ــساعد، نائــب امل ــام امل ــدرا، األمــني الع ــات؛ وجــون هين ــددة القومي ــا املتع بوليفي

وتولـت إدارة املناقـشة يف اجللـسة الـصحفية     .  يف هيئة األمم املتحدة للمـرأة    للسياسات والربامج 
  .ميشيل غولدبرغ

وتناولت اجللسة الثالثة موضوع احلكم الدميقراطي من أجل التنمية املستدامة ومكانتـه              
وبعد الكلمة الرئيسية اليت أدلت هبا غـونيال كارلـسون، العـضو الـسابق             . بني األهداف اجلديدة  

بعــد  ق الشخــصيات البــارزة التــابع لألمــني العــام لألمــم املتحــدة املعــين خبطــة التنميــة ملــا  يف فريــ
، ووزيرة التعاون اإلمنائي السابقة يف الـسويد، نـاقش املوضـوع نائـب األمـني العـام              ٢٠١٥ عام

لألمــم املتحــدة؛ والــسفري بــول ســيغر، املمثــل الــدائم لسويــسرا لــدى األمــم املتحــدة؛ والــسفري   
ــسة       إدواردو أ ــدا، رئي ــم املتحــدة؛ وآن ماكين ــدى األم ــدائم لكوســتاريكا ل ــل ال ــاري، املمث وليب

. عتـزاز أحـسان، باكـستان     إاجلمعية الوطنية يف مجهورية ترتانيا املتحدة؛ وعضو جملس الـشيوخ           
  .وتوىل إدارة املناقشة يف اجللسة منتجة األخبار نرمني شيخ
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: ٢٠١٥ بعـد عـام    التنمية اجلديدة ملـا   وحبثت اجللسة الرابعة موضوع الربملانات وخطة         
االســـتعداد للتنفيـــذ، الـــذي ناقـــشه الـــسفري مـــارتن ســـاجديك، املمثـــل الـــدائم للنمـــسا لـــدى   

املتحدة ونائب رئيس اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي؛ وأوالف كيـورفن، األمـني العـام                األمم
منـائي؛ وشـريين شـارمني      املساعد ومدير مكتب السياسات اإلمنائية يف برنامج األمم املتحـدة اإل          

ــة طلحــاوي، عــضو جملــس الــشيوخ           شــودري، رئيــسة جملــس النــواب يف بــنغالديش؛ وفوزي
جونــسون، األمــني العــام لالحتــاد    . بنــدرس إوتــوىل إدارة املناقــشة يف اجللــسة   . بلجيكــا يف

  .الدويل الربملاين
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	6 - وبالطبع، ومثلما لاحظ كثير من المشاركين، فقد جلب النمو فوائد، ومن المؤكد أنها لم تكن جميعها مادية، مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع. ولذلك، يجب فهم النمو كنموذج اقتصادي وإدارته على نحو فعال، بدلا من مجرد التخلي عنه. ففي أنحاء كثيرة من العالم، يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أقل، ويظل النمو أمرا حيويا لتعزيز تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل زيادة العمر المتوقع، وزيادة المشاركة في التعليم، وتخفيض معدلات وفيات الرضع ومعدلات اعتلال الأمهات. ومن وجهة نظر العالم النامي، فإن المناقشة المتعلقة بمرحلة ما بعد النمو تعد ضربا من الترف يخص البلدان التي نمت بالفعل. 
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	9 - ويطارد النموذج الاقتصادي القائم على النمو نفسه باستمرار، وبغية الحفاظ على استقراره ينبغي له أن يرعى ثقافة الاستهلاك التي يفرط فيها الأفراد السعي وراء اقتناء المزيد من الأشياء. وإن هذه السمة الرئيسية للاقتصاد الحديث، أي السعي وراء إنتاجية العمل والابتكارات، هي التي تبقي البلدان المتقدمة النمو أسيرة النمط نفسه. وهذا السعي المتواصل مبني على فرضية أنه إذا لم ينم الاقتصاد بشكل كاف، بإنتاج المزيد من السلع والخدمات، لن تنشأ فرص عمل كافية وبالتالي لن يكون هناك ما يكفي من الإيرادات الضريبية. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع البطالة وانخفاض الاستهلاك وازدياد العجز الحكومي وتقلص النفقات العامة وارتفاع نسبة القروض غير المسددة وتراجع الاستثمار، وهو ما يمثل دوامة مستمرة نحو الانهيار. ولتفادي تلك الدوامة، يسعى العالم في طلب المزيد من النمو، فيبني مجموعة معقدة من العلاقات التي تستند إلى قيام عدد متزايد من الناس بإنتاج كميات متزايدة من البضائع ليشتريها أناس آخرون يستثمرون مدخراتهم في هذا الاستهلاك، وإلى كفالة السعي المتواصل وراء تحقيق النمو اللازم للإبقاء على الاستقرار الاقتصادي. ويدخل في المؤامرة أيضاً النظام المالي بتوفير الائتمان للمستهلكين لكي يتمكنوا من تحمل كلفة المستويات المتزايدة من الاستهلاك التي تضمن استمرار آلة الإنتاج في عملها. وترسِّخ الديون التي يتكبدها الناس بهذه الطريقة سيرهم على المنوال نفسه من الإنتاج الزائد والاستهلاك المفرط. 
	10 - ومن المفارقات أن تجد الكثيرين من أبناء المجتمعات الصناعية المتقدمة يشعرون بعدم الرضا الشديد على الرغم من أن احتياجاتهم المادية ملباة. وتؤدي الحياة في المجتمعات القائمة على الاستهلاك إلى ارتفاع مستويات القلق، وهو أمر علَّق عليه عدد من البرلمانيين الحاضرين بناء على تحاورهم مع ناخبيهم. والقادرون على المشاركة في الاستهلاك يفعلون ذلك فيتكبدون في كثير من الأحيان ديونا مفرطة، بل يتحملون أيضا شدة كبيرة في حياتهم المهنية ويعانون في نفس الوقت من قلق دائم من يوم لن يتمكنوا فيه من الاستمرار في هذه الطريقة من العيش. وفي الوقت نفسه، يعيش أولئك الذين لا يستطيعون تحمل هذا المستوى من الاستهلاك في خوف من غدٍ أسوأ. 
	11 - ويتطلب إيجاد حل لمعضلة النمو توخي نهج جديد إزاء رفاه الإنسان: الازدهار المستدام. وهذا بدوره يتطلب التفكر في ما يعنيه الازدهار حقاً. ومن الواضح أنه لا يعني تحقيق المزيد أو ازدياد النمو المادي أو ثراء المستهلكين. فالازدهار يعني صحتنا النفسية والاجتماعية، وقدرتنا على التمتع بالبيئة المحيطة بنا، وشعورنا بالانتماء في المجتمع الذي نعيش فيه، بقدر ما يعني حيازتنا للأشياء. وهو فن العيش الكريم على كوكب محدود، مع الإحساس بحرية تقرير خياراتنا بأنفسنا. ولكن لكي تترسخ هذه الرؤية، يلزمنا إنشاء نظام اقتصادي يفي بهذا الغرض. 
	يجب أن يشتمل مفهوم الرفاه على فكرة الصفاء. 
	كريستيان فيين، عضوة مجلس الشيوخ في بلجيكا
	12 - وإذا ما أريد لهذا النظام أن ينجح، فلا بد من توفر ثلاثة بارامترات اقتصادية أساسية تخدم رفاه الإنسان، وهي: المؤسسة والاستثمار والمال. وتتمثل المسألة الأولى في أنه هل يجوز لنا، نحن البشر، أن نعتبر المؤسسة خدمةً تشمل الوقت المخصص للآخرين ولتحسين نوعية حياتهم. وتتمثل المفارقة الأخرى في النموذج الاقتصادي الحالي في أن أثمن وقت على الإطلاق، وهو الوقت غير المدفوع الأجر (ومعظمه وقت تنفقه النساء) المستخدَم في توفير مستلزمات الأسرة المعيشية، لا يرد مطلقا في الحسابات القومية. وهذا المفهوم للمؤسسة، على أن لها علاقة بالخدمة لا بالأشياء، يعتمد اعتمادا أقلّ على المُدخلات المادية ولا يؤدي إلى زيادة الضرر البيئي. ولأن هذه المؤسسة تعني العمل على تقديم خدمات إلى الآخرين، فإنها قائمة على كثافة اليد العاملة وعلى كثافة العمالة في المجالات التالية: التشييد والتجديد والتعليم والرعاية الصحية وأنشطة الترفيه وأنشطة الاستجمام. ويترتب على النظرة إلى المؤسسة على أنها خدمة أيضا بُعد اجتماعي يشمل بذل الجهود اللازمة لإرساء مصلحة مشتركة بين رجال الأعمال والعمال. 
	13 - ويشكّل الاستثمار علاقة اقتصادية هامة أخرى تحدّد العلاقة بين الحاضر والمستقبل. ويجب أن يعاد النظر فيه وتحويله من نشاط مضاربة يرمي إلى تحقيق مغنم شخصي حصراً إلى نشاط مكرّس لصون وحماية الأصول الإيكولوجية التي يعتمد عليها أي ازدهار حقيقي. وسيتطلب ذلك الاستثمارَ في التكنولوجيات التي تَحُد من الآثار البيئية، وفي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن البنية التحتية والنقل العام، وفي الخدمات التي ستوجد اقتصاد المؤسسة مع ما يرافقه من فرص عمل. 
	14 - ويمثل المال في حد ذاته، مع ما يتسم به من طابع معقد، العاملَ الاقتصادي الأخير الذي ينبغي إعادة التفكير فيه. فقد أخفق معظم علماء الاقتصاد في التنبؤ بأزمة عام 2008 لأنهم لم يستوعبوا أن ما يقرب من نسبة 90 في المائة من المال لا تنشأ عن دول ذات سيادة وإنما من خلال ائتمانات تقدمها مصارف تجارية. 
	15 - ويشكّل ذلك بُعدا من أبعاد النظام المالي يتمثل، على مستوى أول، في عملية مضاربة محضة، أي في قيام النظام المالي بإقراض المؤسسات المالية لتمكينها من المقامرة على أسعار الأصول وتوسيع نطاق سيولة الاقتصاد على أمل دفع عجلة النمو إلى الأمام. فالعالم بحاجة إلى نظام نقدي مترسخ في الاقتصاد الحقيقي يفي بالغرض منه ويوفر الاستثمار والخدمات من أجل تحقيق الرخاء البشري الحقيقي. 
	16 - وهذا ما يحدث بالفعل، إلى حد ما، من خلال الإقراض المجتمعي الصغير مثلا، الذي بدأ يحقق بعض النواتج المنشودة من حيث تحسين الرفاه. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين قد بدأوا ينظرون إلى ما يسمى الاستثمار المحدث للأثر كطريقة لإعادة النظر بصورة متعمقة في هيكل الاستثمار. بيد أن المال، بحد ذاته، يُحدَّد على صعيد الاقتصاد الكلي. ولا يكفي ملاحظة الأمثلة الصغيرة النطاق التي تثلج الصدر، بل يجب علينا أيضا النظر في الكيفية التي يتولد بها المعروض النقدي وكيفية تنظيمه وفرض الضرائب عليه.
	من الواضح أن المجتمعات التي تكون فيها التفاوتات كبيرة بشكل خاص تؤدي إلى تحقيق نواتج سلبية للأغنياء والفقراء على السواء، وإلى اتساع فجوة الثروة، مما يسفر عن مشاكل خطيرة على الصحة وعلى التلاحم الاجتماعي. أما في المجتمعات التي لا يكون فيها التفاوت شديد، فيكون الناس أكثر سعادة. 
	بيترا باير، المجلس الوطني في النمسا
	17 - وكما أشار العديد من المشاركين، فمن الواضح أن قياس أداء البلد على أساس الناتج المحلي الإجمالي وحدَه يعطي فكرة ضيقة للغاية عن الرخاء والتنمية البشرية. وقد بُذلت بعض المحاولات لقياس الرفاه بطريقة مختلفة، كما يتضح من مؤشر بوتان للسعادة الوطنية الإجمالية، ومؤشر الكوكب السعيد، اللذين يشملان مفاهيم من قبيل بصمة البلد الإيكولوجية أو الكربونية وسعادة البشر غير المتصلة بالممتلكات المادية. ويمكن أيضا توسيع نطاق قياس الناتج المحلي الإجمالي بحيث يشمل الأصول غير المادية، من قبيل قيمة الخدمات الاجتماعية التي توفرها الغابات مقابل الإيراد المتأتي لمرة واحدة من قطعها لبيع المنتَج حطبا.
	لقد زادت الدانمرك ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 70 في المائة مع إبقاء ناتجها من الطاقة ثابتا نوعا ما، من خلال تحقيق مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة والإسكان. وفي حال وُضعت أهداف من أجل تغيير أنماط السلوك الاستثماري، فإن هذه التغييرات البعيدة المدى تصبح ممكنة. 
	إيب بيترسون، الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة
	18 - ويمثل النمو القائم على ”الحد من استخدام المواد“ بالتأكيد خطوة رئيسية نحو اقتصادات أكثر استدامة. بيد أنه ليس من الواضح تماما إلى أي مدى يمكن أن يتحقق ذلك. فمن الممكن إدخال بعض التحسينات، ولكنها على الأرجح لن تكون كافية. ويمكن تحقيق إنتاجيةٍ أكبر للموارد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، على سبيل المثال، بالاستعاضة عن الوقود الأحفوري (ستنفد مخزوناته على أية حال خلال 20 إلى 30 عاما) بمصادر الطاقة المتجددة، شرط توفر مجموعة من المؤسسات التي يمكن أن تيسّر إحداث تلك التغييرات. إلاّ أنّ انتهاج مسار الحد من استخدام المواد، بهدف توفير أسلوب الحياة ”الغربية“ للعالم بأسره، قد يتطلب تحسين الكفاءة التقنية بما يزيد على 100 مرة؛ وهو تغيير أعظم وأسرع من أي تغيير تم تحقيقه في أي وقت مضى من تاريخ البشرية. وحتى لو كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية، فلن يكون ممكنا تحقيقه في ظل النظام الحالي. ولا بد، بشكل أو بآخر، من تغيير النموذج في جوهره.
	19 - ولا بد من إيجاد نموذج اقتصادي جديد للبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، أي نموذج يعيد تعريف الرفاه ليس بأنه يستند إلى الاستهلاك، بل إلى التضامن والتنمية المستدامة. وينبغي أن يندرج في صلب ذلك النموذج تطبيق مبادئ المساواة والإدماج واحترام الطبيعة من أجل توجيه عملية وضع السياسات العامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات: المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال البيئي. وعلى نحو ما نشهده في بلدان مثل إكوادور، فإن إعادة صياغة الدور الذي تضطلع به الدولة، مع انتهاج سياسات عامة قائمة على التضامن، يسمح بأن يظل النمو ممكنا، بل ممكن تحقيقه بطريقة أكثر انسجاما.
	20 - وأشار بعض المشاركين أيضا إلى أنه في العديد من البلدان النامية، يسير السعي إلى تحقيق النمو جنبا إلى جنب مع إلغاء الضوابط التنظيمية وتحرير الاقتصاد ويؤدي في نهاية الأمر إلى مستويات من المديونية ثبت عدم إمكانية تحملها. وأدى ذلك، في بعض الحالات، إلى أن تولي الحكومات على مدى عقودٍ من الزمن أولويةً أكبر لسداد الديون الضخمة للشركات الخارجية المتعددة الجنسيات وللجهات المقرضة الرسمية بدلا من الاستثمار في التعليم والصحة والتنمية البشرية لمواطنيها. وينطبق الشيء نفسه على سياسات التقشف التي ينتهجها العديد من الحكومات والتي تؤدي إلى المساس بالنسيج الاجتماعي وقدرة القطاع العام على القيام بدور استباقي في إدارة الاقتصاد. وفي البلدان الغنية بالموارد، على وجه الخصوص، قد يحتاج هذا الدور إلى التأكد من أن الإيرادات المتأتية من الموارد تعود إلى الحكومة بشكل منصف، وأنها تُنفق في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية. ولا ينبغي التخلي عن الطبيعة وغيرها من المنافع العامة لصالح القطاع الخاص دون ضمانات قانونية مناسبة تكفل أن يستفيد منها المجتمع بأسره. وقد يوفر إدماج حقوق الطبيعة مباشرةً في دستور البلد درعاً حاسمة أُولى تقي من الاستغلال المفرط للموارد، بما يتماشى مع السياسة العامة المتعلقة بالرفاه.
	21 - ويشمل أي نموذج قائم على الاقتصاد الاجتماعي صورةً للكائن البشري تختلف اختلافا أساسيا عن الصورة المستندة إلى الفهم الضيق للاقتصاد الكلاسيكي الجديد الذي يفترض أن جميع الأفراد مدفوعون في سلوكهم بمصالحهم الخاصة حصرا. كما أن فهم هويتنا كأشخاص ينتمون إلى مجتمع، وليس فقط كأفراد، يمكن أن يغير الطريقة التي تسير بها العلاقات الاقتصادية. 
	22 - وكما أظهر العديد من التقارير الموثوقة على مر السنين، فإن نقطة التحول في العلاقة بين النمو الاقتصادي والرفاه تبدأ عند مستوىً لمتوسطِ الدخل القومي يتراوح بين000 10 و 000 15 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وفي الظروف المثالية، فإن الدول التي تحقق ذلك المستوى من الدخل تقوم عندئذٍ بتعديل نموذج النمو الخاص بها بحيث لا يعود ينمو على أساس نصيب الفرد من الاستهلاك المادّي، بل يتحول التركيز فيه إلى زيادة إنتاج المنافع العامة وغيرها من الأصول الاجتماعية. غير أن المشاركين أعربوا عن بعض الشكوك التي تساورهم بشأن الكيفية التي يمكن بها بالضبط تطبيق هذا المفهوم الثوري في العالم الحقيقي. فالسعي إلى النمو غريزة شديدة الرسوخ في النفس البشرية نظرا لأن البشر يسعون دائما إلى تحسين ظروف حياتهم. وعلى الرغم من أن الفكرة القائلة بأن الازدهار يمثّل حقا من الحقوق، يشمل إمكانية تحقيق التنمية، هي فكرة شديدة الجاذبية، فمن الضروري إيجاد الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. فالأهداف وحدها لا تكفي؛ ولا بد من وضع الاستراتيجيات اللازمة لتمهيد السبيل نحو بلوغ تلك الأهداف. 
	23 - ولكي نكون واقعيين، فإن هذا النموذج الإنمائي الجديد يجب أن يراعي الجوانب الأخرى الأربعة للطبيعة البشرية، وهي: القوة والسيطرة والخوف والجشع، التي تشكل جميعها أفضل مثال على الطريقة التي ينتقل بها رأس المال اليوم في جميع أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، فإن معظم البشر لديهم مشاغل قصيرة النظر آنية ومباشرة وليس إزاء المستقبل؛ ولذلك فإنه يصعب حتى على أكثر السياسيين امتلاكا للرؤية أن يتلافوا هذه الضغوط. ويتساءل المرء كيف يمكن لنموذجٍٍ للتنمية المستدامة أن يتعامل مع تلك المسائل الشديدة الأهمية للطبيعة البشرية والمحركة لأنماط السلوك الاستغلالي والاستهلاكي والسلوك الهَوَسي، التي تؤدي دورا في أسواق الأوراق المالية في العالم.
	إن رأس المال ينتقل دائما بسرعة إلى حيث يكون الإنتاج أرخص تكلفة، وحيث يسهُل الحصول على الموارد، وحيث تكون حماية حقوق الإنسان ضعيفة، وحيث يسهل إعادة الأرباح إلى بلد المنشأ، وحيث تكون التشريعات المتعلقة بمنع إلحاق الضرر بالبيئة قليلة أو معدومة.
	عضو مجلس الشيوخ في باكستان
	24 - وحتى إذا كان صحيحا أن الاقتصاد الحالي، الذي تحكمه نزعة استهلاكية يغذيها توسع مالي، هو اقتصاد غير مستقر أساسا وسائر في طريق مسدود، فإنه لا يزال من الضروري تطوير نموذج اقتصادي جديد للاستدامة. وسيتطلب ذلك نماذج جديدة للمؤسسات والخدمات والاستثمارات والأموال والمدخلات الأخرى التي يمكن تعديلها جميعا من أجل تعزيز وعيٍ مختلف لدينا لهويتنا البشرية. 
	25 - ويتعين على البرلمانيين الاضطلاع بدور رئيسي في تحديد مجموعة مشتركة من أهداف التنمية المستدامة تُحدد شكل العالم الذي نصبو إلى العيش فيه بعد 15 أو 20 عاما. ويجب على البرلمانيين أن يعملوا على نصرة المساعدة ليس في تحديد هذه الأهداف فحسب، وإنما في حشد الطاقات العالمية حولها. ولا بد للبرلمانيين من إعطاء ضمانات للعالم بأن هذه التغييرات ممكنة التحقيق لأن الأفراد، في الوقت الحاضر، يتلمسون طريقهم في الظلام غير مدركين أنهم يتحدثون عن أمور مختلفة تمام الاختلاف. وسيشمل تغييرُ الخطاب الحالي بشأن الاقتصاد والضائقات النفسية المرتبطة به طرح بعض الأسئلة الصعبة عن المال والسلطة، وكيفية ترابطهما، وطريقة توزيعهما غير عادلة في المجتمع. ولن يكون ممكنا إقامة اقتصاد جديد إلا إذا شارك الجميع في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي وأُخضعت المصالح الخاصة لتمحيص أدق من جانب شرائح عريضة من المجتمع.
	إنه أنتم، أعضاء البرلمان، من له اليد الطُولى في بلدانكم فيما يخص السياسات والتشريعات. وإنني أناشدكم أن تتقبلوا بالفعل ما يُقال هنا اليوم وأن تنقلوه إلى بلدانكم وأن تأخذوه على محمل الجد. 
	السفير ماشاريا كاماو 
	الرئيس المشارك للفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة المعني بأهداف التنمية المستدامة
	26 - وفي الوقت نفسه، يجد البرلمانيون أنفسهم في وضع صعب لأن المطلوب منهم اتخاذ قرارات تؤثر على حياة الناس في الوقت الذي يتعاملون فيه مع مؤسسات وتعقيدات تكاد تكون مستعصية على الفهم ويكون الهدف منها دفع عجلة الاقتصاد في اتجاه غير عادل على الإطلاق. ومن الأمثلة على ذلك سوق ”المشتقات المالية“ برمّته، التي لا يفهم معظم الأفراد عنها سوى القليل. وإضافة إلى ذلك، فإن البرلمانيين، من ناحية، يُواجهون القيود الكبرى المفروضة على الميزانية، ومن ناحية أخرى، يُطلب منهم سن قوانين لحماية المؤسسات التي أدت في الأساس إلى أوجه القصور تلك. وهذا يتطلب من البرلمانيين إيلاء اهتمام وثيق للقطاع المالي، والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين تنظيمه. وينبغي للحكومات وللبرلمانيين حماية السلطة السيادية للدول على إيجاد معروض نقدي مناسب.
	27 - وعلى البرلمانيين تأمين الموافقة على التحول ضمن دوائرهم الانتخابية. فحين يُواجَه الأشخاص بالتغيير، فإنهم يلجؤون إلى الالتفاف حول ما هو كائن بالفعل محجِمين عن التخلي عن أي شيء دون معرفة الكيفية التي يمكن بها الاستعاضة عنه. وتتمثل الخطوة الأولى الهامة في وضع محاسبةٍ موضوعية للنتائج التي أسفرت عنها عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بغية إبراز المجالات التي حققت فيها مكاسب لصالح الأفراد والبلدان. وذلك سيمهّد السبيل أمام عرض مشروع محدد يرمي إلى وضع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
	28 - ويمكن للبرلمانين اتخاذ خطوة بسيطة ولكنها خطوة لا بد منها للبدء في التحرك نحو الاستدامة تتمثل في سن حكم يقضي بالتوقف عن قياس أداء بلدهم على أساس الناتج المحلي الإجمالي وحدَه، فضلا عن وضع مؤشرات وإقامة مؤسسات لرصد الرفاه في جميع أبعاده. وتتمثل الخطوة الأولية الأخرى في إخضاع المؤسسات لقوانين صارمة في مجال حقوق الإنسان والبيئة والعمل وكفالة ألاّ يتم التهرب من تلك القوانين بنقل الإنتاج إلى بلدان ذات معايير أدنى. 
	29 - وستلقى تلك الأفكار مقاومة، شأنها في ذلك شأن مجمل مفهوم الابتعاد عن نموذج التنمية الاستهلاكي. فالوضع الراهن يقف خلفه جيش قوي سياسيا وفكريا وأكاديميا، كما يتضح من التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في سعيها إلى المضي قدما في المناقشة الدائرة حول تغير المناخ. وستلقى المناقشة الهادفة مقاومة مِن جانب أصحاب المصالح الخاصة والسياسيين والمثقفين ورجال الأعمال ورجال الفكر، ومِن جانب الراغبين في الإبقاء على الوضع الراهن لمجرد القيام بذلك، دون فهم ما يترتب على أي انهيار للنظام الاقتصادي من آثار ضارة على المجتمع ككل. وسيكون للتعليم أهمية كبيرة في التغلب على تلك المقاومة، ولا سيما حين يكون موجها إلى الشباب. ويمكن أن يساعد التعليم في خلق جيل جديد مستنير أكثر قدرة على تحويل النظام وتبني شكل جديد من التنمية.
	الاستنتاجات الرئيسية

	• لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في إطار النموذج الاقتصادي الحالي القائم على الزيادة المستمرة في الاستهلاك. ولا بد من توفر فهم أوسع للنمو في حد ذاته كي يشمل نمو الفرد والمجتمع، بحيث يمثل رفاه الإنسان هدفه النهائي. 
	• يشكل الاقتصاد الأخضر والجهود المختلفة الرامية إلى عدم استخدام المواد خطوات لازمة ولكنها غير كافية لوضع العالم على مسار مستدام. وسيحدث تحول أكثر أهمية في حال أُعِيدَ توجيه السياسات نحو تحقيق الرفاه وليس تحقيق النمو من أجل النمو. ولا بد لأي اقتصاد أخضر حقيقي أن يعتمد أقل بكثير على النـزعة الاستهلاكية كمحرك للنمو ومصدر للرفاه. 
	• في البلدان التي يقل فيها مستوى الدخل عن حد معين، فإن الحاجة تبقى قائمة إلى تحقيق النمو الاقتصادي سواء من أجل رفع مستوى الرخاء المادي أو من أجل المنافع غير الملموسة التي يعود بها. إلا أن بإمكان هذه البلدان أن تبدأ فعلا بتغيير المسار ليتوافق مع البلدان المتقدمة النمو بإعادة التفكير في غرض وأوجه استخدام الاستثمارات والأموال والمؤسسات من منظور أكثر تركيزا على الجانب الاجتماعي. ولا بد لأي اقتصاد يتسم بالاستقرار المالي والضريبي أن يدعّم هذا الجهد على الصعيدين الوطني والعالمي.
	• من أجل تيسير التحول إلى اقتصاد جديد للرفاه، لا بد من استحداث مؤشرات جديدة إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز الدخل المادي ليشمل عناصر أخرى أكثر تجردا من قبيل الرضا والشعور بالوئام. وسيتطلب هذا التحول إحداث تغيير كبير في مواقف الأشخاص، وهو تغيير يكون البرلمانيون هم الأقدر على تحقيقه.
	الجلسة الثانية: المنظور الجنساني بوصفه محورا أساسيا في التنمية: كيف نصوغ هدفا جديدا؟
	30 - يربط الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي تاريخ طويل من العمل المشترك للنهوض بتمكين المرأة وحقوقها، ويشمل ذلك العمل معا دعما للأهداف الإنمائية للألفية. غير أن الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالنوع الجنساني، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة، لم تعالج الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين، من قبيل ارتكاب العنف ضد المرأة، وعدم تلقي أجر عن أعمال الرعاية، والتحكم في الأصول بدرجة محدودة، وعدم المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار. وعلى غرار ذلك، لم يُفض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية بالضرورة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة وتمكينها.
	31 - وتدعو هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) إلى وضع هدف شامل قائم بذاته يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، وإرفاقه بمجموعة متنوعة من الغايات والمؤشرات، لتخطي نطاق الأهداف الإنمائية الأصلية للألفية إلى أبعد حد. وسيُلزم ذلك الحكومات الوطنية بتنفيذ سياسات استباقية لإزالة البنى الأساسية للتمييز وكفالة الرصد الحازم للتقدم المحرز وضمان المساءلة عن النواتج التي تستفيد منها المرأة مباشرة. ودار الجزء الأكبر من المناقشة التي جرت بعد ذلك بين المشاركين حول الهدف الجديد المقترح وعناصره المختلفة.
	32 - فمن وجهة نظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تدعو الضرورة إلى وضع هدف قائم بذاته لأربعة أسباب. أولا، الهدف ضروري لمتابعة إنجاز القدر الكبير من الأعمال غير المنجزة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما بالنسبة لتحقيق الهدف 5 المتعلق بتحسين صحة الأم. ثانيا، إن الهدف ضروري من أجل التصدي على نحو مباشر للمعوقات التمييزية الهيكلية التي تعترض تحقيق المساواة بشكل عام لأنها تؤثر على تمكين المرأة وإعمال حقوقها. ويتعلق السبب الثالث بالاستثمار في مجال المساواة بين الجنسين، من خلال تعليم الفتيات مثلا، وهو ما يعرف جيدا بأنه من بين أفضل الاستثمارات التي يمكن أن توظفها البلدان في تحقيق تنميتها. رابعا، إن وضع هدف قائم بذاته ضروري لتركيز العمل في مجال السياسة العامة واهتمام البرلمانات والمجتمعات على التصدي الفعلي للمعوقات الأساسية.
	33 - واتفق معظم المشاركين على أنه من الضروري وضع هدف قائم بذاته في المقام الأول لكفالة الالتزام السياسي بالنهوض بالمرأة. وإذا اقتصر الأمر على توزيع المسائل المتعلقة بالمرأة لتندرج ضمن عدة من أهداف التنمية المستدامة، فلن يتحقق هذا التركيز. ويتفق وضع هدف محدّد اتفاقا تاما مع تعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي سبق أن التزمت به البلدان على أساس الاتفاقيات وغيرها من الصكوك التي وقعتها وصدقت عليها. وتدعو الضرورة إلى وضع هدف قائم بذاته لزيادة التركيز على مجموعة من المسائل التي يلزم معالجتها في أكثر المجالات تنوعا. 
	34 - وهناك سبب آخر يستدعي وضع هدف قائم بذاته يتمثل في تعبئة الإرادة السياسية، مما من شأنه أن يؤدي بدوره إلى حشد الموارد والإسهام بالتالي في عكس اتجاه النقص المزمن في التمويل المخصص للسياسات المتصلة بالشؤون الجنسانية. وهذه ليست مسألة بسيطة في الفترة الحالية التي تلي الأزمة والتي تشهد اتباع سياسة تقشفية على الصعيد العالمي تضررت منها المرأة أكثر من غيرها. ففي العديد من البلدان، يجري في أوقات التقشف المالي خفض الإنفاق أولا في القطاع العام الذي تعمل فيه المرأة بأعداد كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما تكون عمالة المرأة في جميع أنحاء العالم غير مستقرة تفتقر للحماية الاجتماعية المناسبة التي تقلص أيضا في الأوقات المالية الصعبة. وبين عام 2011 والفترة 2012-2013، انخفض مبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية الموظفة في مجال قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين بنسبة 20 في المائة. وإضافة إلى ذلك، ففي البلدان المنكوبة بالنزاعات تُنفق الأموال التي كان من الممكن أن تُوظف في مجال تمكين المرأة على مكافحة الإرهاب والأعمال العدائية بدلا من ذلك. وفي حين أن هدفا قائما بذاته بوسعه أن يُوجّه التركيز إلى التمويل، فإنه لا يزال هناك شوط طويل يتعين قطعه لتغيير مسار الأوضاع، وذلك على الرغم من إشارة أدلة كثيرة إلى أن الاستثمار في مجال تمكين المرأة يحقق عوائد اقتصادية ضخمة.
	35 - وأعرب بعض المشاركين عن رأي مخالف مفاده أنه ليست هناك حاجة لوضع هدف قائم بذاته لأن قضايا المرأة ستتصل حتماً بجميع جوانب خطة التنمية المستدامة. فالمرأة تمثّل 50 في المائة من سكان العالم. ومن الأرجح أن معاناة الإناث من الفقر تفوق معاناة الذكور منه. ولذا، إذا ما أريد لخطة التنمية المستدامة أن تهتم بالأشخاص، يتعين أن تكون قضايا المرأة والمسائل الجنسانية شاملة. ومن هذا المنظور، ينطوي الأخذ بهدف قائم بذاته على خطر فصل المسائل الجنسانية عن خطة التنمية الأوسع نطاقا. ورأى بعض المشاركين أن من السابق لأوانه النظر في وضع هدف قائم بذاته بما أنه لم يُتوصل بعد لاتفاق على ما ينبغي أن يركز عليه الهدف. فمن الأفضل إدراج أهداف تتعلق بالشؤون الجنسانية في جميع مجالات التنمية. فعلى سبيل المثال، يبدو أن توافقا في الآراء قد تبلور بخصوص بعض الأهداف في مجال الصحة الذي من شأنه أن يكون لا محالة أحد المجالات التي يمكن أن تعالج فيها قضايا المرأة. ويمكن أيضا اعتبار مسائل التعليم من ضمن العناصر غير المنجزة من خطة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويمكن تحديد غايات تتعلق تحديدا بالنساء والفتيات. وينطبق القول نفسه على المسائل المتصلة بالمشاركة في صنع القرار. 
	36 - وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي بالفعل وضع هدف قائم بذاته ضمن الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة ليتناول أساسا مسألة العنف ضد المرأة، غير أن مسألة المساواة بين الجنسين ينبغي أن تكون عنصرا شاملا لجميع جوانب التنمية. وينبغي أن يعتبر العنف ضد المرأة أيضا مسألة شاملة وليس مجرد مشكلة من مشاكل المرأة. فهو في الواقع مشكلة تمسّ المجتمع بأكمله في مساره نحو تحقيق التنمية. ويُشكل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أهداف التنمية المستدامة والسياسة الإنمائية عموما وسيلة أخرى لتعزيز الوئام بين الجنسين، مما يدعم بدوره تحقيق الوئام بين الثقافات ومع الطبيعة. ويتماشى السعي إلى تحقيق الوئام في المجتمع مع السعي إلى تحقيق الرفاه، وينبغي ألا يُنظر إليه بوصفه مسألة تأتي في الدرجة الثانية بعد تحقيق النمو الاقتصادي.
	37 - ولوحظ أن الأهداف الإنمائية للألفية التي حققت النجاح الأوفر هي الأهداف التي لا يوجد خلاف فيها إلى حد ما: فهناك توافق واسع في الآراء على أنه يتعين الحد من الفقر وأنه ينبغي تعليم الفتيات. أما مسألة ما إذا كان هناك توافق واسع في الآراء على أن تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين أمر مرغوب فيه، فهي مسألة تكتنفها شكوك أكبر. وسيساعد وضع هدف محكم ومخصص للشؤون الجنسانية على تأكيد ذلك الالتزام بصورة لا لبس فيها. وفي الواقع، رأى العديد من المشاركين أنه يوجد توافق سياسي واسع بشأن المساواة بين الجنسين. وأشاروا إلى الاتفاقات التي اعتمدتها الأمم المتحدة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() والصكوك المماثلة. إلا أنه لا تزال هناك بالتأكيد أعمال ينبغي إنجازها من أجل التصدي لبعض المسائل الثقافية والقوالب النمطية في المجتمع التي يتميز بعض منها بجذور تاريخية عميقة. فالتقدم المحرز على المستويين السياساتي والتشريعي لم يشمل في العديد من الحالات العوامل الثقافية الأساسية وغيرها من العوامل. 
	38 - وتساءل بعض المندوبين عما إذا كان يسود في الوقت الراهن انطباع عام بأن وتيرة التقدم قد تباطأت بعد مرور عدة سنوات على الوقت الذي كان يبدو فيه كما لو أن مسألة إعمال حقوق المرأة منطلقة نحو تصدر الخطة العالمية، والذي تركز فيه قدر كبير من الحماس على سلسلة المؤتمرات العالمية ذات الصلة. وفي بعض المجالات المواضيعية مثل تلك المشمولة بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ومنهاج عمل بيجين()، يبدو أن تقدم البلدان يشهد ركودا فعليا بل وربما يسجل تراجعا. وإذا كان هناك اتفاق عام على وجود مثل هذه الحالة، فهل من وسيلة لاستعادة الزخم؟ وأشير إلى أن المناقشات التي تجري في المنتديات التي يكون فيها المنظور الجنساني الموضوع الرئيسي أو أحد المواضيع الرئيسية، مثل لجنة وضع المرأة واللجنة الثالثة للجمعية العامة، تشهد مستوى عاليا من الحماس والالتزام. فالمشكلة تبرز في منتديات أخرى تقل صلتها المباشرة بالموضوع، وفي المناقشات التي تجري بخصوص مسائل أخرى يبدو أن صلتها المباشرة بموضوع المرأة ضعيفة. وتُبرز هذه الحالات الحاجة إلى بذل الخبراء ومندوبي الدول الأعضاء المزيد من الجهود في مجال التوعية بالشؤون الجنسانية، وكذلك الحاجة إلى مزيد من الالتزام بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	39 - وتعدّ المساواة بين الجنسين بطبيعة الحال مسألة تهم الرجال والنساء على حد سواء، مما يقتضي معالجتها على جميع المستويات. وسيتطلب ذلك إقناع الرجال بأن تحقيق المساواة بين الجنسين لا يشكل خسارة لهم بل مكسبا للمجتمع ككل. ويتعين توعية الرجال بالأمور التي تشغل المرأة على وجه الخصوص، وإشراكهم في صياغة الحلول التي ستراعي تلك الاحتياجات. فالعنف ضد المرأة، على سبيل المثال، لا يمكن القضاء عليه ما لم يشترك الرجال والنساء في التصدي له، نظرا لما يقوم به الرجال من دور في ارتكابه. والواقع أن التأييد من قِبل الرجال قد يكون ذا أهمية بالغة في النهوض بالمرأة. ففي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، على سبيل المثال، لم تكن مختلف التغييرات الهيكلية والتنظيمية المنجزة لهذا الغرض لتتحقّق لولا دعم السياسيين الذكور لها. 
	40 - وثمة مسألة ذات صلة، وهي أحوال الرجال في المجتمع. وسيتمثل جانب من مهمة المنكبين على الشؤون الجنسانية في النظر أيضا في تعامل الرجال مع الوضع، وعلى سبيل المثال تعاملهم مع حالات زيادة عدد الإناث عن الذكور في صفوف خريجي الجامعات، وزيادة عدد النساء المتنافسات على الوظائف التي كان يشغلها عادة الذكور. وقد لا تسفر السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين دائما عن سيناريو يكون فيه المكسب من نصيب الرجال والنساء على السواء. وعندما يحدث ذلك، يجب الاعتراف به واتخاذ الإجراءات الملائمة لمساعدة الرجال على مواجهة ذلك وإيجاد مخرج من وضعهم الصعب.
	41 - وفي حالات المساواة المحضة، ستتنافس النساء مع الرجال ندّا لندّ على أي مطلب يسعون وراءه، ونظرا لمحدودية الموارد وعدد فرص العمل المتاحة، قد ينتهي الأمر بتمتع بالرجال بأقل ما كانوا معتادين عليه في الماضي. غير أنه يجب التسليم بأن الرجال سيقاومون بشدة أي أمر يرون أنه يشكل فقدانا لسلطتهم أو ممتلكاتهم. والنهج الأقل إثارة للجدل الذي يمكن اتباعه هو نهج ”التكامل“ الذي يخول النساء اتخاذ مكانهن إلى جانب الرجل على قدم المساواة، لكن دون الإقدام على دخول مضمار الرجال. ورأى معظم المشاركين أن النهج السليم هو السعي إلى تحقيق المساواة الحقيقية، بينما اقترحت أقلية من المشاركين أن الأخذ بنهج التكامل في المجتمعات التي تتميز بالتنوع الثقافي والاقتصادي الكبير يُساعد في إحراز أهداف تحقيق الوئام من خلال الاحتفاء بالاختلافات السائدة بين الأشخاص.
	42 - ونوقشت مسألة أخرى أكثر أهمية، وهي ما إذا كان من الممكن فعلا التعميم في مسألة ما تحتاجه النساء في جميع أنحاء العالم اللائي يعشن في سياقات ثقافية شديدة التنوع، وما إذا كان من الممكن صياغة أهداف وغايات تنطبق في الوقت نفسه على النساء في البلدان الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين وعلى البلدان التي تشهد درجة أكبر من عدم المساواة. وأشار مشاركون إلى أن معظم الأهداف المتعلقة بالشؤون الجنسانية أهداف عالمية. ففي جميع البلدان توجد نساء يواجهن قضايا تنطبق تقريبا بدرجات متفاوتة على الجميع، مثل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومشاركة النساء في عملية اتخاذ القرارات السياسية، وإمكانية المشاركة في الأنشطة الاقتصادية مثل ما يتعلق منها بحقوق الملكية والميراث، والحقوق الجنسية والإنجابية، والصحة الإنجابية. فجميع هذه القضايا تنطبق على جميع البلدان بدرجة أو بأخرى. وإذا أُدرجت هذه العناصر في هدف قائم بذاته، فمن الممكن جعلها تنطبق على الصعيد العالمي. 
	43 - وفي الوقت نفسه، أُعرب عن ضرورة الحذر من اعتبار جميع المجتمعات متجانسة. فصورة المرأة ومكانتها، على سبيل المثال، يختلفان من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. ولذلك، ستحتاج الحكومات دائما إلى مجال من الحرية في كيفية إنجاز هدف جنساني عالمي.
	التحدي الذي يواجهنا هو اختيار الغايات التي تمثل حقا تغييرا جذريا في حياة المرأة وإيلاء الأولوية لهذه الغايات.
	جون هيندرا
	نائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج، هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	44 - وتتجسد إحدى المشاكل المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية في أنها لا تتناول على نحو شامل العنف ضد المرأة، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى الاعتقاد بصعوبة قياس هذا العنف وتحديد مقاييس له. ولا يزال هناك الكثير الذي يجب عمله. ولا تشمل أوجه العنف ضد المرأة العنف الجنسي والاغتصاب فحسب، بل أيضا الاتجار بالنساء والاسترقاق الجنسي والبغاء. وما دام هناك رجال يعتقدون أن بإمكانهم شراء امرأة لأنها فقيرة، فما زال أمام العالم أشواط طويلة ليقطعها قبل تحقيق المساواة الحقيقية. وينبغي للهيئات الدولية أن تصدر بيانات واضحة بخصوص هذه الجرائم، شأنها في ذلك شأن البرلمانات، وذلك بكامل ما يخوله تشريع القوانين من سلطة.
	في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، إذا حدث وعانت أية منطقة من ارتكاب العنف ضد المرأة بمستويات مفرطة في الارتفاع، يجوز لها أن تعلن حالة الطوارئ، كما هو الحال في أوقات الكوارث الطبيعية. ويتيح ذلك الاستفادة من موارد مكثفة لمواجهة المشكلة إلى أن تتم السيطرة عليها.
	غابرييلا مونتانيو
	رئيسة مجلس الشيوخ، دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	45 - وينبغي أن تشمل التدابير المتخذة بشأن العنف ضد المرأة جانب الوقاية أيضا. فهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنه كلما زاد عدد القاضيات وزاد عدد النساء في قوات الشرطة، كلما انخفضت مستويات العنف المرتكب ضد المرأة. وسيكون من المهم للغاية أيضا دراسة الأسباب الجذرية للعنف التي قد تشمل المركز الاجتماعي والاقتصادي والفقر، وتعاطي الكحول والمخدرات؛ إلا أنها في حالة العنف الجنسي كثيرا ما ترتبط باعتقاد الرجل أنه يتمتع بحقوق جنسية وبالإفلات من العقاب. 
	46 - وإذا حدث توافق في الآراء مفاده أن مسألة العنف ضد المرأة ينبغي أن تشكل جانبا هاما من أي هدف جنساني قائم بذاته، وبالنظر إلى الصعوبة التي ووجهت في الماضي في قياسه أو تتبعه، ستقتضي الضرورة تحديد غايات ومؤشرات لقياس التقدم المحرز. وينبغي أن يستند ذلك إلى أفضل الممارسات المنبثقة عن مجموعة متنوعة من المجتمعات.
	47 - وثمة حاجة بالفعل إلى تحديد مؤشرات في جميع جوانب تمكين المرأة، ويجدر الترحيب بما تبذله هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الهيئات من جهود في هذا الصدد. ويمكن قياس التزام البلدان بإحراز تقدم في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة بمدى اعتمادها واستخدامها لهذه المؤشرات. فعلى سبيل المثال، يسهل قياس الزيادة في فرص استفادة المرأة من القروض أو إمكانية ملكيتها للأراضي. ويتعين على البلدان أن تتوصل إلى توافق في الآراء لا يقتصر على الأهداف فحسب، بل يشمل أيضا المؤشرات التي ستُمكّن من تتبع التقدم المحرز.
	48 - ولم تتضمن الأهداف الإنمائية للألفية غاية تتعلق تحديدا بالحقوق والصحة الإنجابية، مع أنها كانت مدرجة ضمن غايات أخرى. ويثير ذلك مسألة كيفية تناول الحقوق والصحة الإنجابية في سياق مجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة. وباعتبار الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عنصرا بالغ الأهمية في تأمين رفاه المرأة، فينبغي ألا تكون جانبا من هدف قائم بذاته فحسب، بل ينبغي أن تكون أيضا في الوقت نفسه جزءا لا يتجزأ من نهج شامل، ولا سيما عن طريق إدراجها في جميع الأهداف المتعلقة بالصحة. وتعتبر تلك الحقوق جانبا أساسيا في ضمان إمكانية استفادة النساء من الموارد والتحكم فيها، إذ تتيح لهن كل ما يهمهن من خيارات تسمح لهن بتقرير كيفية عيش حياتهن. ومن الواضح أن هذه مسألة حساسة من الناحية السياسية في بعض أنحاء العالم؛ غير أنها أساسية لإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
	49 - ومن المسائل التي يجب النظر فيها هي ما إذا ينبغي إدراج تمثيل النساء، أي عددهن في البرلمانات، في الهدف القائم بذاته بقصد تشجيع زيادة عدد النساء العضوات في البرلمانات. وهناك أدلة قاطعة على أنه في الحالات التي تزيد فيها أعداد البرلمانيات، يزيد إيلاء الاهتمام إلى المسائل التي تعني المرأة، ومن بينها وسائل منع الحمل والحق في الإجهاض والتعليم والصحة والعنف والتدريب المهني. 
	50 - ونظر الاجتماع من منظور عملي في مجالات من هيكل أهداف التنمية المستدامة حيث أهملت في السابق الاهتمامات الجنسانية وحيث لم يرقَ مستوى التقدم المحرز إلى المستوى المطلوب بسبب إغفال العنصر الجنساني. فعلى سبيل المثال، وإن كان صحيحا أنه تم إحراز تقدم على صعيد البرلمانات، وأن هذا التقدم كان كبيرا جدا في بعض البلدان، فما زال تمثيل المرأة ناقصا على صعيد المجالس المحلية أو البلدية. وبالمثل، لا يزال هناك ”حاجز غير مرئي“ يعوق النهوض بالمرأة: فالمنظمات الدولية تميل إلى عدم تعيين نساء في المستويات العليا، وما زال الرجال يسيطرون على المراتب العليا في مجال الأعمال المالية والمصرفية والتجارية.
	51 - وطُرح سؤال عن سبب الاستمرار في انتخاب الرجال بنسب غير متكافئة في وقت تمثل فيه النساء نحو نصف عدد الناخبين، ويوجد فيه عدد لا بأس به من النساء في عداد المرشحين. وبدا واضحا أن الناخبات لا يصوتن بالضرورة للنساء. وحينما يكون الأمر كذلك، فإنه تقع إلى حد ما على عاتق الرجال من ذوي العقلية المنفتحة مسؤولية التغلب على تردد النساء في التصويت لغيرهن من النساء. ولم يوافق البعض على هذا الافتراض الأساسي، وذكروا أمثلة من تجارب بلدانهم تفيد العكس.
	52 - وبصورة عامة، سادت نسبة من الإحباط بين المشاركين، سواء من الرجال أو النساء، إزاء الفارق الشاسع بين العبارات الطنّانة المستخدمة بشأن قضايا حقوق المرأة ومستوى التنفيذ على أرض الواقع، وبين التوافق الحماسي في الآراء الذي يتحقق في الاجتماعات مثل هذا الاجتماع والعقبات التي تُصادف في العالم الأوسع. وهذا هو المجال الذي ينبغي للبرلمانيين أن يضطلعوا فيه بدور بالغ الأهمية يتمثل في سنّ القوانين ورصد تنفيذها. وفي الظاهر، يبدو ذلك طريقة بسيطة لترجمة الالتزامات إلى ممارسة فعلية، غير أن وجود الإرادة السياسية أمر ضروري بطبيعة الحال، ويبدو للأسف أن هذا هو الأمر الذي يشكل عقبة أمام إحراز التقدم. 
	53 - وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان على خطة التنمية لما بعد عام 2015، مثل أهداف التنمية المستدامة، ينبغي عدم إغفال الالتزامات التي سبق التعهد بها والتي ما زالت مُلزمة. ومن المسائل المطروحة بالتالي هي كيف للأهداف الجديدة أن تُيسّر تنفيذ الالتزامات التي سبق التعهّد بها أو تُعوض عن أوجه القصور في تنفيذ تلك الالتزامات.
	54 - وسواء كانت الأمم المتحدة ستحدد في نهاية المطاف هدفا قائما بذاته أو ستتبع نهجا شاملا، أو تأخذ بكليهما، فلا يزال هناك العديد من المسائل التي سيتعين تناولها إضافة إلى مسألة العنف أو الصحة أو المشاركة في صنع القرار. فعلى سبيل المثال، هناك مسألة مساعدة العاملات من النساء على تحقيق التوازن بين مطالبهن المتباينة للترقي الوظيفي وأداء مسؤولياتهن في المنزل. وهناك مسألة أخرى لم يُحسم فيها بعد، وهي المساواة في الأجر المدفوع على نفس العمل. وسيتعين تناول جميع هذه المسائل بالاستناد إلى بيانات ومؤشرات موضوعية وواقعية مصنفة حسب نوع الجنس والدخل وغير ذلك من العوامل ولا بد من بذل كل جهد ممكن لكفالة إدماجها حقا في جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الاجتماعي.
	55 - ولن يُحرز بحق تقدم في مجال العنصر الجنساني لأهداف التنمية المستدامة مهما كان شكل صياغته، إلا إذا عولجت الأسباب الجذرية لعدم المساواة والتمييز، بما فيها علاقات القوى وأنماط التنشئة الاجتماعية. وسيكون من الأهمية بمكان أيضا تغييرُ بعض المواقف التقليدية وإعادة النظر في مفهوم الذكورة. وسيكون من الضروري أن تتسم أهداف التنمية المستدامة، مثلها مثل الأهداف الإنمائية للألفية، بسهولة التعريف بها حتى تكتسب زخما بسرعة وتجذب انتباه صانعي السياسات وعامة الجمهور.
	الاستنتاجات الرئيسية
	• إن أفضل السبل للنهوض بالمساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة الجديدة اعتبارها هدفا قائما بذاته، مما من شأنه أن يركز اهتمام السكان والحكومات على الضرورة الملحة للمساواة بين الجنسين في حد ذاتها، وليس باعتبارها مجرد عامل تمكيني للتنمية. ومن شأن وضع هذا الهدف أيضا المساعدة على إنجاز العمل الذي لم ينجز في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.
	• في الوقت نفسه، يجب أن تنتشر مراعاة الاعتبارات الجنسانية على نطاق المجموعة الكاملة من الأهداف الإنمائية من أجل القضاء على خطر فصل القضايا الجنسانية عن القضايا الإنمائية الأخرى، إذ أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يخدم مصالح المرأة ويعزز خطة التنمية ككل.
	• يجب أن يستند العمل الإنمائي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. وينبغي أن يكون استخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، التي يجب أن يتم جمع الكثير منها بشكل أكثر استباقية، مكملا لهذا النهج. وينبغي أن يتصدر العنف ضد المرأة بشكل خاص قائمة المسائل التي يتعين معالجتها في سياق الهدف الجنساني الجديد.
	• ستنشأ صعوبات في إحراز تقدم بشأن هذه المسائل بسبب الاختلافات الثقافية فيما يتعلق بمكانة المرأة والنظرة إليها في مختلف البلدان. إلا أن قضايا المرأة وشواغلها، من قبيل العنف والصحة الجنسية والإنجابية، هي أمور عالمية. ويجب أن تستند خطة التنمية لما بعد عام 2015 في هذا المجال إلى الالتزامات الناشئة عن منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تسد الثغرات الموجودة في تلك الالتزامات السابقة.
	الجلسة الثالثة: الحكم الديمقراطي من أجل التنمية المستدامة: ما مكانه ضمن الأهداف الجديدة؟
	”نحن ندعو إلى إحداث تحول أساسي - تحول نحو الاعتراف بأن السلام والحكم الرشيد عنصران أساسيان لتحقيق الرفاه وليسا عنصرين اختياريين إضافيين“.
	تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى التابعللأمين العام للأمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015
	56 - كانت إحدى الرسائل الرئيسية لبيان كيتو أن الحكم الديمقراطي هو وسيلة وغاية في نفس الوقت لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه ينبغي بالتالي إبرازه بقوة في أهداف التنمية المستدامة الجديدة باعتباره هدفا قائما بذاته. وعلاوة على ذلك، وتمشيا مع تركيز فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى التابع للأمين العام على خطة التنمية لما بعد عام 2015، اعترف اجتماع البرلمانيين في كيتو بأوجه الترابط بين الحكم الديمقراطي وتحقيق الرفاه. وكان الهدف من المناقشة زيادة بلورة العناصر الرئيسية للحكم الديمقراطي وصلاتها بالتنمية المستدامة. وقد أتاحت أيضا فرصة للتأكيد على أهمية الحكم الديمقراطي بوصفه مفهوما أكثر شمولا من مفهوم الحكم وحده.
	57 - وكما أشار العديد من المشاركين، يعتمد الحكم الديمقراطي على وجود ما هو أكثر من حكومات فعالة بإمكانها تقديم الخدمات ذات النوعية الجيدة إلى شعوبها. ويستند المفهوم في الأساس إلى مسألة شروعية من يحكمون وقراراتهم، التي تأتي بدورها من الثقة في العملية السياسية والمؤسسات العامة. وتعتمد الديمقراطية وحسن أداء المؤسسات على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها الأحزاب السياسية في إطار حرية وسائط الإعلام.
	58 - ومما يتسم بنفس القدر من الأهمية أن يشعر الناس أنه من المهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع والسعي إلى كفالة جودة الحكم والمطالبة بالمساءلة والشرعية. وتضطلع البرلمانات، بوصفها ممثلة للشعب، بدور بالغ الأهمية في إيصال ما يريده الناخبون من الحكومة والجهاز القضائي ووسائط الإعلام والأحزاب السياسية. ويعني ذلك أن من الضروري أن يفكر البرلمانيون في الكيفية التي يمكنهم بها القيادة والتنظيم وتحديد الأولويات والخضوع للمساءلة في عالم ينتظر الناس فيه منهم القيام بالمزيد وليس بالأقل.
	ليست السياسة فقط من أجل حل المشاكل، وإنما أيضا من أجل اغتنام الفرص.
	غونيلا كارلسن
	العضوة السابقة في الفريق الرفيع المستوىالتابع للأمين العام للأمم المتحدة،الوزيرة السابقة للتعاون الإنمائي في السويد
	59 - وتعني الإمكانية الواسعة النطاق للحصول على المعلومات في الوقت الحاضر أن المواطنين لديهم توقعات أكبر: ليس فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية فحسب، ولكن أيضا بالحق في المشاركة، وذلك على الصعيدين الوطني والعالمي. وتكلم العديد من المشاركين عن صعوبة إدارة هذه التوقعات. وحتما فقد جمعتنا العولمة واستخدام التكنولوجيا الرقمية، بحيث أن الناس اليوم في العديد من البلدان والمناطق يناقشون القضايا ذاتها. ونحن نعرف أيضا أن النظام المتعدد الأطراف القائم لا يحقق النتائج المطلوبة في عالم تسوده العولمة حقا. وبالنسبة للعديد من المشاركين، فإن تأثير الشركات عبر الوطنية الآخذ في الاتساع باعتبارها جهات فاعلة اقتصادية عالمية يدعو إلى تعزيز الحوكمة السياسية العالمية القادرة على معالجة مسائل من قبيل الظلم والفقر وعدم الاستدامة - وهي مسائل مشتركة بين جميع بلدان العالم تقريبا.
	60 - ويجب أن تهدف عملية ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية إلى القضاء على الفقر في عصرنا، ولكن يجب تحقيق هذا الهدف مع الاعتراف بأن مواردنا محدودة وآخذة في التناقص المستمر. وهذا العمل الذي يهدف إلى القضاء على الفقر في سياق الاستدامة لا يمكن أن يتحقق خارج إطار من الحكم الديمقراطي ودون وجود مؤسسات قادرة على تقديم حلول فعالة في مجال السياسة العامة. وقد أيدت جميع التعليقات الواردة من المشاركين تقريبا الرأي القائل بأن الحكم الديمقراطي أمر حيوي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنصفة والطويلة الأمد. ويجب أن يكون عنصرا تشمله جميع أهداف التنمية لما بعد عام 2015. وسوف تتضمن بعض عناصره الرئيسية الرقابة البرلمانية تمشيا مع تقسيم السلطات بين فروع الحكومة، والحماية الفعالة لحقوق الفئات الضعيفة من المجتمع، والإعمال الحقيقي للحق في المعلومات، وتعزيز الكفاءة المهنية والمساءلة لدى قوات الأمن، ووجود نظام قضائي مستقل ميسور التكلفة للجميع. ويجب أن يشمل أيضا عملية جارية لاستعراض وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة، من قبيل الصحة والتعليم، والعدل، والاستثمار في البنية الأساسية للبلد.
	هناك خط مصطنع بين ما هو وطني وما هو دولي؛ وفي عالم اليوم تكون المشاكل العالمية أيضا مشاكل وطنية بل ومحلية.
	يان إلياسون
	نائب الأمين العام للأمم المتحدة
	61 - وكي تتمكن الحكومات من معالجة المشاكل الداخلية، ينبغي لها التحلي بالانفتاح على العالم الخارجي ومراعاة البعد الدولي. وفي هذا الصدد، تضطلع البرلمانات بدور بالغ الأهمية حيث ينبغي لها أن تشرح لناخبيها أنه رغم وجود مشاكل في البلد، لا يمكن للبلد حل تلك المشاكل بمفرده، دون أخذ الواقع الكائن خارج حدودها بعين الاعتبار ودون إزالة ذلك الخط الزائف الذي يفصل بين ما هو وطني وما هو دولي.
	أجرينا مؤخرا تصويتا يقرر فيه الناس ما إذا كان ينبغي منحهم من الآن فصاعدا ستة أسابيع من الإجازة السنوية. من يا ترى في العالم يمكن أن يعترض على أن يكون لديه إجازات أكثر ... إلا أن السويسريون قد صوتوا ضد ذلك. صحيح أن الحصول على إجازات أكثر أمر جذاب للغاية، ولكن الناخبين قد خلصوا إلى أن هذا القرار لن يكون قرارا مسؤولا من حيث المصلحة الوطنية.
	بول سيغر
	الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة
	62 - ويجب أن يقوم الحكم الديمقراطي على إحساس قوي للغاية بملكية زمام أمور البلد، لا يكون مستمدا من المشاركة النشطة لكافة المواطنين فحسب، بل أيضا من كونهم مطلعين اطلاعا جيدا على مجريات الأمور. وعلى هذا النحو، يشعر الناس أن لهم مصلحة في النهوض بالمجتمع ككل. وهناك صلة قوية بين مسؤولية الأشخاص عن الصالح العام والديمقراطية، التي يتعين على البرلمانيين المساعدة في تعزيزها: ففي إطار ديمقراطية سليمة يتخذ الأشخاص عادة قرارات تأخذ أفضل مصالح المجتمع أو البلد في الاعتبار. ويمكن الوقوف على أمثلة على ذلك في بلدان تمر بمستويات مختلفة من التنمية والثقافة السياسية من قبيل سويسرا وكوستاريكا.
	عندما نالت كوستاريكا استقلالها، فقد أرست التزاما قويا بالتعليم. وكان هناك أيضا إيمان راسخ بالتضامن، مما مكن من إجراء إصلاحات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك وضع قانون للعمل ونظام وطني للصحة. ولدى البلد نظام انتخابي دينامي للغاية يتمتع بالشرعية في عيون السكان، ونظام قضائي على درجة عالية من الاستقلال والنزاهة، ودستور يوفر ضمانات للحقوق الفردية والاجتماعية للشعب.
	السفير إدواردو أوليباري
	الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة
	63 - وأشارت العديد من المداخلات إلى أن الفساد هو متغير رئيسي في الحياة السياسية في بعض البلدان، وهو يعد أحد العوامل الرئيسية التي تقوض الحكم الديمقراطي وثقة الشعب في المؤسسات. وتزعزع فضائح الفساد الأسس التي تقوم عليها مؤسسات البلد، مما يهدد مصداقيتها ومصداقية النظام السياسي. ومن ناحية أخرى، فإن النجاح في إصدار الأحكام بالسجن ضد المسؤولين الفاسدين سيؤدي بالفعل إلى تعزيز مصداقية النظام القضائي.
	وصل أربعة من الدكتاتوريين العسكريين إلى السلطة عنوة في باكستان وقد تعرضوا جميعا للهزيمة من حركات شعبية واسعة النطاق. وقد انتهى كل عهد ديكتاتوري باستعادة الديمقراطية مع أن جميع حركات المقاومة الجماعية ضد حكم الفرد المطلق خلت تماما من العنف.
	إعتزاز أحسان - عضو مجلس الشيوخ
	باكستان
	64 - وينبغي أن توضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 على أساس نهج يكون البشر في صميمه. وينبغي أن تدمج معايير حقوق الإنسان، بما يشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وينبغي أن يستند الحكم الديمقراطي إلى العناصر الرئيسية المتمثلة في المشاركة والشفافية والمساءلة، وأن تؤدي إلى نواتج إيجابية من أجل التنمية من قبيل تقليص أوجه عدم المساواة. وترجع الفوضى السائدة في الكثير من جوانب الحياة في مجتمعاتنا اليوم إلى الافتقار إلى القيادة المناسبة في نظام الحكم لدينا. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في تآكل شبكات الأمان وغيرها من المنافع العامة التي تساعد أيضا، إلى جانب فائدتها المباشرة، على إيجاد رابط مشترك بين الشعب، فضلا عن الشعور بالمواطنة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون للرعاية الصحية الشاملة التي هي في متناول الجميع فوائد تكميلية تتمثل في الإسهام في تحسين توزيع الثروة مع تمكين الناس من المشاركة بنشاط أكبر في العملية السياسية.
	القادة الحقيقيون يهتمون بصنع التاريخ لا بكسب المال.
	برلماني من سورينام
	65 - وينبغي أن تكون الديمقراطية في جوهرها قائمة على المشاركة، إلا أنها في العديد من الحالات تتعرض للتشويه من جراء الأنانية والجشع، بما يغري القادة على أن يحيدوا عن مصالح مجتمعاتهم المحلية. ونظرا لذلك، فإن الأسرة العالمية تفتقر إلى قيم أساسية من قبيل التضامن والخدمات الاجتماعية. ويجب أن ينصر البرلمانيون إعادة هذه القيم إلى الحياة السياسية.
	66 - أما الثقة في الحكومة والاستقرار السياسي والمساءلة، فهي عوامل مترابطة ترابطا قويا، وهي عوامل محددة رئيسية للحكم الديمقراطي. وإذا غاب الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي عن أي بلد، فإن الحكم يصبح أصعب بنفس الدرجة. وفي الوقت نفسه، إذا كانت الثقة في الحكومة ومؤسساتها غير موجودة بصفة عامة، يمكن أن يكون السبب الرئيسي لذلك عدم توفيرها للخدمات التي هي مسؤولة عن تقديمها. وكي تكون هناك ثقة في النظام السياسي، فلا بد أن يكون خاضعا للمساءلة. وتنشأ المساءلة إلى حد كبير عن مجتمع يتسم بالشفافية مع وجود رأي عام قوي ووسائط إعلام حرة، مع إمكانية وصول الناس إلى الموارد التي تمكنهم من التنديد بما يعتبرونه خطأ.
	67 - وأشارت العديد من المداخلات إلى أن المساءلة والثقة ليستا ضروريتين على الصعيد الوطني فحسب، ولكن أيضا على الصعيد الدولي. وأحد العوامل التي تعوق الثقة بين الأمم هو وجود اتجاه جديد نحو النزعة القومية، يصب في بعض الأحيان في كراهية الأجانب، وتصاعد الاحتجاج بمفهوم السيادة. وقد يكون هذا النوع من رد الفعل ناشئا عما يعتبر من الآثار السلبية للعولمة، مما يجعل من الصعب على الدول، والحال هذه، أن تتواصل مع بعضها البعض وأن تقدم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حلول على الصعيد العالمي.
	68 - وثمة صعوبة أخرى تتمثل في تأثير الأموال على الحياة السياسية. وذلك حيث أن السياسيين الذين تحركهم المصالح التجارية الخاصة والبرلمانيين الذين انتخبوا لأن الفقراء قد قدمت إليهم رشاوى للتصويت بطريقة معينة لا تكون لهم الشرعية اللازمة لمكافحة الفساد. وثمة حل جزئي لذلك يرد في بعض الدساتير، وهو أن ُتمول الحملات السياسية والانتخابات حصرا من الدولة، مع حظر المساهمات الخارجية.
	69 - وعندما تكون الحكومة غير خاضعة للمساءلة أو غير موثوق فيها كليا، يصبح من الصعب جدا إقناع الناس بأن يشاركوا في الانتخابات، الأمر الذي يؤدى إلى مرور الديمقراطية بأزمة. إلا أنه حتى في بعض البلدان التي هي ديمقراطية حقا، يسجل فتور في همة الناخبين وانخفاض مستويات المشاركة وانعدام الاهتمام السياسي. وقد يعزى ذلك لسبب من بين سببين متعارضين تماما: إما أن الناس فقدوا الأمل في أن تغير الحكومة المنتخبة حياتهم إلى الأفضل أو أنهم على العكس من ذلك أصبحوا مطمئنين إلى أن الحكومة تمسك تماما بزمام الأمور وستستمر في توفير نفس المستويات من الرخاء والأمن.
	70 - ومما يبعث على القلق بشكل خاص لدى العديد من المشاركين غياب الشباب عن العملية الانتخابية. فعلى وجه العموم، إن النشاط السياسي هو في أيدي الأجيال المتوسطة السن والأكبر سنا، الذين لن يكون موجودين لرؤية الآثار المترتبة على ما اتخذوه أو ما لم يتخذوه من قرارات اليوم. ولا بد أن يتم إشراك الشباب كي يكتسبوا الخبرة التي سوف يحتاجونها عندما يتولون زمام الأمور في نهاية المطاف. ويواجه الشباب العديد من ضروب الإلهاء عن الواجبات المدنية، من قبيل انخراطهم في وسائط التواصل الاجتماعي وغيره من الاهتمامات الذاتية التي تستأثر بقدر كبير من وقتهم. ولكن ينبغي ألا تشكل هذه الاهتمامات بديلا عن المشاركة الديمقراطية. ولا بد من تسخير رؤية الشباب وحماسهم في خدمة التغيير الديمقراطي.
	71 - وثمة الكثير من الأفكار بشأن تعزيز الحوكمة. وأحد هذه الأفكار هو أن يتم إصدار شهادة ميلاد لجميع الأطفال الحديثي الولادة في جميع أنحاء العالم، وهي وثيقة تثبت وجودهم، وبالتالي حقهم في الذهاب إلى المدرسة والحصول على الرعاية الصحية والتصويت في الانتخابات وفتح حسابات مصرفية. وتتمثل فكرة أخرى في مجرد خفض سن الاقتراع من أجل إشراك الشباب في النظام الديمقراطي قبل أن يسأموا منه.
	72 - وفي إطار الجهود المبذولة من أجل توطيد الحكم الديمقراطي، قامت بعض البلدان بتجربة تطبيق اللامركزية على الحكومة في العاصمة وعلى مستويات أخرى من قبيل المقاطعات أو المناطق. ويمكن أن يتيح ذلك فرصا للقائمين على السلطة كي يكونوا أكثر اطلاعا على شواغل ناخبيهم، وإن كان بعض المشاركين قد نبهوا إلى أن هذا التغيير يجب أن يتم بحذر لتفادي أن يصبح الأمر مجرد تكرار لحالات الحكم المركزي السيء على المستويات الأدنى.
	73 - وعملية الميزنة القائمة على مشاركة المواطنين، من قبيل تلك الموجودة في جمهورية كوريا، تتيح فرصة للناس، من خلال جلسات الاستماع العامة والدراسات الاستقصائية على الإنترنت، كي يعبروا عن آرائهم بشأن جميع المسائل المتعلقة بالميزانية على مستوى الحكم المحلي. ويمكن إنشاء آليات مماثلة تتيح للمواطنين أن يعربوا عن آرائهم بشأن كل مشروع من المشاريع الجديدة التي تقترح الحكومة الاضطلاع بها وبشأن كيفية تأثرهم بالمشروع. ويمكن أن يكون لنقل السلطة إلى السلطات المحلية أيضا أثر إيجابي على النمو والتجارة والعمالة، على النحو الذي شهدته البرازيل.
	74 - والقوانين السليمة ذات الصلة بوسائط الاتصال والمعلومات وحرية التعبير هي أيضا عنصر حاسم من عناصر الحكم. ويتعين على البرلمانات سن قوانين بشأن إمكانية الحصول على المعلومات العامة، تلزم مؤسسات الدولة فعلا بالخضوع للمساءلة وقبول مطالب السكان في هذا المجال. وبدلا من السعي إلى تنظيم ومراقبة وسائط الإعلام، ينبغي للبرلمانات أن تكفل استقلالها عن أي تأثير خارجي قدر الإمكان، مع القيام في الوقت نفسه بوضع أحكام لكفالة عملية إبلاغ مسؤولة. وفي المجتمع الديمقراطي، يجب أن يكون لدى من يتولون السلطة الاستعداد لقبول الانتقادات، وهو جزء من مهمة وسائط الاتصال.
	75 - وفي حين أن من الواضح أن هناك اتجاه كبير نحو دعم الحكم الديمقراطي من جانب السياسيين في جميع أنحاء العالم، فقد أعرب بعض المندوبين عن القلق إزاء بعض التردد لدى الأمم المتحدة إزاء إدراج الحوكمة في خطة التنمية. ومع ذلك، فإن تلك المقاومة ليست واسعة الانتشار؛ وهناك العديد من البلدان التي تؤيد إدراج الحكم الديمقراطي إما باعتباره هدفا من أهداف التنمية المستدامة أو كشرط أساسي للعديد من الأهداف المحددة التي ستنشأ. وبالنسبة للدول الأعضاء التي تساورها الشكوك بشأن مفهوم الحكم الديمقراطي، فهي تستند في تفكيرها إلى اعتبارين. أولا، إن بعضا منها يرى أن إدراج هذا الهدف قد يفتح الباب أمام التدخل في سيادتها الوطنية. ثانيا، إن العديد من البلدان لا تزال تشعر بعدم الارتياح من فكرة أن تخضع نفسها لعملية مساءلة مستمرة إزاء سكانها والمجتمع الدولي على حد سواء.
	76 - ومن أجل التغلب على هذه الشواغل، يجب أن يكون عدد من الدول الأعضاء على اقتناع بأن الحكم الديمقراطي سيخدم مصلحتها في نهاية المطاف، إذ إنه يبني الثقة ويحقق الاستقرار السياسي. ويشير إعلان الألفية لعام 2000() على وجه التحديد إلى أهمية الحكم الرشيد في تحقيق مختلف الأهداف الإنمائية للألفية. وبالتالي، فقد تم الاعتراف بالفعل بدور الحكم الرشيد كعامل تيسير وتمكين بالنسبة للأهداف الإنمائية. ولعل السبب الذي من أجله لم يكن الحكم الديمقراطي مدرجا كهدف بحد ذاتها في عام 2000 هو أن العالم لم يكن يشعر بالارتياح إزاء المفهوم وكانت لديه شكوك إزاء الكيفية التي يمكن بها رصده، إذا كان ذلك ممكنا على الإطلاق. إلا أنه على مر السنين، قام الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص بتطوير بعض الخبرات والأدوات التي ستمكن من توفير بعض السبل لتتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بالحكم الديمقراطي.
	الاستنتاجات الرئيسية
	• من شأن إدراج هدف محدد يتعلق بالحكم الديمقراطي ضمن أهداف التنمية المستدامة في المستقبل أن يؤدي إلى تحسين القرارات الحكومية بشأن التنمية المستدامة مع التأكيد في الوقت نفسه على الأهمية المحورية لمبادئ الحكم الديمقراطي باعتبارها جوانب رئيسية لتحقيق الرفاه. وينبغي تشجيع البرلمانات على اعتماد قرارات أو اقتراحات إجرائية دعما لهذا الهدف وكوسيلة للتأثير على المناقشات الجارية حول أهداف التنمية المستدامة.
	• الحكم الديمقراطي أمر أساسي من أجل كسب ثقة المواطنين في الحكومة ومؤسساتها. والفساد هو من أكثر العوامل المدمرة للثقة.
	• الانتخابات الحرة والنزيهة هي لبنة أساسية لأي نظام للحكم الديمقراطي. ومن الضروري الحفاظ على مشاركة الناخبين أو تعزيزها، ولا سيما فيما بين الشباب، بما يؤدي إلى بناء الثقة. 
	• مع تحول نطاق شركات القطاع الخاص إلى نطاق عالمي، هناك حاجة أيضا إلى حوكمة سياسية قوية على الصعيد العالمي من أجل معالجة المسائل التي لا يجري تناولها، من قبيل الظلم والفقر والنمو غير المستدام.
	• يمكن تعزيز الحكم الديمقراطي بالعديد من السبل، بما في ذلك عن طريق كفالة ألا تشوب الانتخابات شائبة بسب تبرعات الجهات ذات المصالح الخاصة، وذلك من خلال توفير الآليات التشاورية المبتكرة وكفالة وجود بيئة إعلامية خالية من القيود.
	• كان الحكم الديمقراطي ينظر إليه في الماضي على أنه أمر يصعب قياسه. ومع ذلك، فقد تم وضع نهج جديدة عديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، من أجل المساعدة على تحديد التقدم المحرز وتتبعه. ومن شأن إحراز تقدم على هذه الجبهة أن يجعل من الأيسر تحديد هدف قائم بذاته.
	الجلسة الرابعة - البرلمانات والخطة الجديدة للتنمية لما بعد عام 2015: الاستعداد للتنفيذ
	يضع تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا البرلمانات في مكان الصدارة. إذ يمكنها أن تقوم بدور محوري في التشجيع على زيادة الملكية الوطنية للاستراتيجيات والبرامج الإنمائية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة. ويتسم دور البرلمانات في التنفيذ بأنه متعدد الجوانب، مما يسهم في عملية التنفيذ بكثير من الطرق المختلفة.
	شيرين شارمين شودري
	رئيسة البرلمان، بنغلاديش
	77 - استنادا إلى الدروس المستخلصة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والدور الذي تمكنت أن تضطلع به البرلمانات حتى الآن، ناقشت هذه الجلسة كيف يمكن للبرلمانات أن تبدأ في الإعداد لمجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة بوصفها خطة عالمية تشرك البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
	78 - ولم ينقض بعد السباق من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: فلا تزال هناك سنتان أمامنا، ومع شغل الأهداف الإنمائية صدارة جدول أعمال العديد من البلدان حول العالم الآن، فإن الفرص متعددة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الآن وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2015. ويلزم البرلمانيون والحكومات وضع خطط جادة حول كيفية استخدامها لهذا الوقت. وفي القطاع الصحي على سبيل المثال، في حين أن بعض البلدان قد نجحت في الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، لم تنجح بلدان أخرى في ذلك. وبالمثل، فإن بعض البلدان قد نجحت في مكافحة مرض السل، في حين لم تنجح بلدان أخرى. ومن المهام الرئيسية في السنتين القادمتين التعلم من الدروس المستفادة من هذا النجاح أو ذاك الفشل. 
	79 - وتتعدد الأسباب التي دعت إلى عدم كفاية التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك بعض الكوارث المتصلة بتغير المناخ، وحالات اندلاع النزاع، وعدم وفاء بعض البلدان الأغنى بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعدم إيلاء الأولوية في العديد من البلدان للأهداف الإنمائية للألفية، والميل إلى تخصيص اعتمادات الميزانية للنفقات العسكرية بدلا من التنمية. إلا أن أحد العوامل المهمة هو عدم ترسخ الوعي فعلا بالأهداف الإنمائية للألفية بين البرلمانيين في بعض البلدان حتى ما يقرب من ثلث الطريق الذي قطعته بالنسبة لإطارها الزمني البالغ 15 عاما. وبناء على ذلك، بدأ الرصد المنتظم لعملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية على قدم وساق في وقت متأخر نسبيا من العملية. ولو كان قد تم الاضطلاع بذلك في وقت أبكر بكثير، لكانت النتائج قد تحسنت الآن. وتفاديا للوقوع في الشراك نفسها في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يلزم البرلمانيون أن يكونوا على دراية بها منذ البداية، وأن يكونوا مستعدين لرصد تنفيذها. وفي الواقع، تلزم المعرفة المؤسسية بأهداف التنمية المستدامة داخل البرلمانات باعتبارها مؤسسات، حيث أن فرادى البرلمانيين يأتون ويذهبون مع كل انتخاب.
	80 - ويمكن للبرلمانات أن تحدد نقاط الضعف في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وبلوغها، مع الخوض في الأسباب الجذرية للتأكد من مواءمتها على نحو أفضل مع الأولويات الوطنية. ويعد تعزيز العلاقات الوثيقة مع الحكومات أمرا بالغ الأهمية لأن هذا التفاعل هو السبيل الوحيد في الواقع لأن تُدرج في هذه العملية الأولوياتُ التي تكتسي أهمية كبرى على الصعيد الوطني، بما يعكس تطلعات الشعب. ويمكن للبرلمانات تعزيز مواءمة السياسات وتنسيقها والمساءلة المتبادلة إزاءها، وهي توفر المنتدى من أجل تيسير المناقشة بشأن جميع المسائل الإنمائية. ويمكن للبرلمانيين، كممثلين للشعوب، عرض المسائل الحيوية التي تؤثر في الفقراء والضعفاء والمهمشين. ويمكنها بالتالي أن تضطلع بدور حيوي في وضع خطط إنمائية مستنيرة على أساس الأولويات الحقيقية.
	81 - ومن الناحية الإيجابية، فإنه ينبغي الإقرار أيضا بأنه لولا الأهداف الإنمائية للألفية، ما تمكن العالم من الدخول في شراكة عالمية فريدة أنشأت عملة مشتركة بين الحكومات، في الشمال والجنوب، ومع أصحاب المصلحة الآخرين مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص. وما كان العالم أن يشهد هذا التوسع في نطاق الجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة ولوازم المياه المأمونة من بين مجالات عديدة أخرى. وفي الواقع، ستحقق العديد من البلدان النامية بعض الأهداف الإنمائية للألفية أو معظمها بحلول عام 2015. ولن تحقق ذلك جميع البلدان ولن تتحقق جميع الأهداف الإنمائية للألفية ولكن سيتحقق ما يكفي لتغيير ملامح المشهد الإنمائي. والتحدي من الآن فصاعدا هو كيفية الانتهاء من الأعمال غير المنجزة للأهداف الإنمائية للألفية، بالإضافة إلى وضع خطة أوسع نطاقا تجمع بين القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
	82 - وتتعلق مهمة أخرى للبرلمانيين بتشكيل خطة التنمية العالمية الجديدة، بحيث يكون على مستوى الطموح المطلوب للاضطلاع بالاحتياجات الأولية الرئيسية في عصرنا. وفي إطار جهد لم يسبقه مثيل من جانب الأمم المتحدة من أجل استطلاع آراء الناس حول العالم، تم الاستماع بالفعل لأكثر من مليون صوت، والرسالة الواضحة والمدوية لم تكن فقط إدراج القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في صميم الخطة، ولكن أيضا تضمين الخطة القضايا التي لم تعالج معالجة كافية من خلال الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك الحوكمة الديمقراطية والسلام والتحرر من الخوف والعنف وتوفير فرص العمل، لا سيما للشباب.
	83 - وفي حين شهدت الأمم المتحدة مشاركة قوية للغاية من جانب البرلمانات على الصعيد الوطني، فهناك حاجة إلى زيادة هذه المشاركة على نحو أكبر. ويلزم مواصلة ممارسة الضغوط من أجل مكافحة النزوع إلى الحد من الطموح أو الهروب من القضايا الصعبة أو اعتماد القواسم المشتركة الأدنى، وهو ما قد يتسرب بخلاف ذلك إلى المفاوضات بين الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، تلزم طريقة جديدة للعمل بالنسبة للحكومات حول العالم من أجل إنجاح التنمية المستدامة، لا سيما من خلال تحسين إدماج الركائز الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة في جميع مجالات وقطاعات السياسة العامة. ويمكن للبرلمانات أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في فرض هذا الإدماج بكفالة أن تراعي القرارات والقوانين والميزانيات الأبعاد الثلاثة مراعاة حقة. 
	ندرك أن المساءلة الفعالة ستكون عاملا محوريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية وفي الوقت المناسب. وثمة دور يتسم بأهمية خاصة ينبغي لكم تأديته في هذا الصدد.
	السفير نستور أوسوريورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	84 - وكثيرا ما تم تحديد الأهداف الإنمائية في الأمم المتحدة باتباع نهج يسير من القمة إلى القاعدة أو نهج قطاعي، يعالج القضايا على نحو مجزأ. ولكن يمكن للبرلمانيين إعادة تشكيلها في إطار عملية تبدأ من القاعدة إلى القمة، من خلال إشراك أصحاب المصلحة على المستويات الشعبية، وبالتالي معالجة إحدى نقاط الضعف في عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وفي الوقت نفسه إرساء الأساس من أجل مجموعة أكثر فعالية من أهداف التنمية المستدامة.
	85 - وفيما يتعلق بالتنفيذ، تعد الملكية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة إحدى الجوانب الهامة، ويتعين تحقيقها من خلال ممثلي الشعب المكلفين. وينطبق هذا بصفة خاصة بالنظر إلى الخطة العالمية الحالية، التي تحدها فترة زمنية تتراوح بين 10 و 15 إلى 20 سنة. ولدى الفرع التنفيذي رؤية قصيرة المدى للغاية، تستند إلى ما يلزم عمله على مدى فترة خمس أو أربع سنوات، في حين بوسع البرلمانيين توفير قيمة مضافة من خلال اعتماد منظور أطول مدى. ومن المجالات الأخرى التي يمكن للبرلمانيين توفير فيها قيمة مضافة مجال تحسين نوعية النواتج. وهناك اختلافات وأوجه عدم مساواة داخل البلدان، الأمر الذي يمكن للبرلمانيين فقط لفت الانتباه إليه. ولا ينبغي قياس النواتج فقط على أساس عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس أو عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات، إذ مما يتسم بنفس القدر من الأهمية نوعية التعليم في المدارس و/أو نوعية الرعاية الصحية في المستشفيات. 
	86 - وبالنسبة للتنفيذ، يمكن للبرلمانيين أداء دور حاسم آخر في إدماج التنمية المستدامة سواء عموديا بين الجمعيات المحلية أو الإقليمية والجمعيات الوطنية وأفقيا فيما بين المناطق أو الأقاليم. وينبغي أن يكون هناك تنسيق على جميع المستويات، ليس فقط محليا وإقليميا وعالميا، ولكن أيضا على المستوى المؤسسي ومع الأمم المتحدة. ويلزم التنسيق، داخل البرلمان بالذات، ربما من خلال هيكل مخصص لذلك، من أجل تيسير الرصد وإضفاء الطابع المؤسسي على الخطة الجديدة عموما. ومن العقبات أمام التكامل والتنسيق الافتقار إلى البيانات، مما يجعل من الصعب على البلدان والمناطق رصد المرحلة التي بلغتها إزاء تنفيذ الأهداف الإنمائية المختلفة أو تقييمها. ويلزم تنسيق أساليب جمع البيانات وتفسيرها وإيجاد نظم موحدة لإدارة المعلومات من أجل إزالة مشاكل نقص المعلومات التي شابت الجهود الأولى المبذولة في إطار عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
	87 - ولدى بعض البلدان، على مستويات مختلفة، نظم لجمع المعلومات لا تقيس فقط الناتج المحلي الإجمالي بل تدمج أيضا مؤشرات بديلة، مثل التعليم والصحة والرفاه والسعادة. وعلى نحو ما نوقش في وقت سابق من الاجتماع، إن كون النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الرفاه أو الازدهار، الذي يمثل الهدف النهائي للتنمية، يجعل بالتالي العناصر الأخرى للتنمية المستدامة أكثر أهمية، مثل كيفية وقف اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ومنع التمييز وتحقيق التماسك والإدماج الاجتماعيين. ولدى البلدان أيضا خطط تهدف إلى توسيع نطاق هذا النوع الأكثر شمولا من نظام القياس ليشمل مستويات سياسية وإدارية مختلفة. وستكون لهذه النظم أهمية في تحديد الموارد اللازمة حقا من أجل الانتهاء من عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والشروع في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
	88 - والميزانية أداة أساسية لتحقيق أي هدف من الأهداف الإنمائية، ومن المهام المنوطة بالبرلمان التدقيق في الموارد التي يجري تخصيصها لهذا الغرض، وفيما إذا كانت تستخدم بشكل صحيح. وإذا كان البرلمانيون يفتقرون إلى الخبرة برصد الميزانيات وتحليلها، ينبغي لهم التماس فرص الحصول على تلك الخبرة أو التوجيهات من الزملاء الأكثر خبرة. وقد أنشأت مختلف البلدان أطرا لرصد الميزانيات لمساعدة البرلمانيين في هذه المهمة. ومن المهام ذات الصلة إقناع الجمهور والحكومة بضرورة أن يكون للبلد ميزانية لتحقيق الأهداف الإنمائية. وهذه رسالة ليس من السهل توجيهها في أوقات الأزمات المالية والتقشف. ومن أولى ضحايا هذه الأوقات ميزانية المعونة الدولية، مما يجعل من الأمور الأكثر إلحاحا توجيه رسالة مفادها أن الأزمة لم تقلل احتياجات البلدان المستفيدة.
	السيطرة على الخزينة العامة يخول البرلمانات سلطة هائلة للتأثير في النواتج الإنمائية. وفي أوغندا، على سبيل المثال، أشار البرلمان مرارا إلى الحكومة بأن البلد لن يحقق أبدا الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية بسبب عدم كفاية التمويل المخصص لقطاع الصحة. وفي السنة الخامسة من هذه المواجهة، قرر البرلمان أن الكيل قد طفح، ورفض إقرار الميزانية. ونتج عن ذلك جمود استمر ثلاثة أسابيع سحبت بعدها الحكومة الميزانية وقدمت ميزانية جديدة تشمل زيادة هائلة في مخصصات الصحة.
	أندرز ب. جونسونالأمين العام، الاتحاد البرلماني الدولي
	89 - ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المختلفة موارد إضافية. بل أشار بعض المندوبين، في الواقع، إلى أن اعتماد بلدانهم على المعونة الأجنبية هو الذي أعاق جزئيا تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. والأهم من ذلك هو كفالة أن تحشد الحكومات مواردها من أجل التنمية. وتمثلت إحدى المبادرات المتخذة على المستوى الأوروبي في فرض ضريبة على المعاملات المالية عبر الوطنية واستخدام العائدات لأغراض التنمية. وحتى الآن، انضمت 12 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـبالغ عددها 28 دولة إلى هذه الخطة، في حين تُبذل جهود لإقناع دول أخرى باعتمادها أيضا. وكان من بين الاقتراحات الأخرى اتخاذ تدابير لمكافحة التدفقات غير المشروعة للأموال والاحتيال الدولي والاستيلاء على العائدات المخصصة للمعونة الدولية، ومناشدة الدول المنتجة للنفط مساعدة جيرانها الأقل حظا في العالم النامي.
	90 - وفي حين صممت الأهداف الإنمائية للألفية لصالح البلدان النامية، فإن الخطة الجديدة للتنمية المستدامة ستنطبق على جميع البلدان، النامية منها والمتقدمة النمو. ولعله من غير الواضح تماما في العالم المتقدم أن بلدان الشمال لم تعد مجرد ”بلدان مانحة“، بل تعتبر جهات فاعلة وشريكة في التعاون الإنمائي بدرجة كبيرة. ويتمثل أحد الاختلافات عن الماضي في أنه عندما تقدم الدول المتقدمة النمو المساعدة الآن، ينبغي لها ألا تفرض شروطا بطريقة قطعية أو أبوية. بل ينبغي لها، عندما تلاحظ في البلدان النامية مجالات تحتاج إلى التحسين مثل المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان أو تمكين المرأة، أن تقدم المساعدة لتحقيق ذلك بروح من الحوار والشراكة.
	91 - وينبغي للبرلمانيين نقل الرسالة التي مفادها أن الأهداف النبيلة للتنمية البشرية لم تتحقق بعد. فلا يزال الفقر موجودا في العالم، وليس بإمكان كل طفل أن يذهب إلى المدرسة، ولا يزال الشوط طويلا أمام تحقيق تمكين المرأة، وذلك من بين أوجه نقص عديدة. وينبغي أن تفيد الرسالة أيضا بأن مسألة التنمية المستدامة برمتها ليست مسألة تهم البلدان النامية فحسب، بل إنها ذات أهمية كبيرة أيضا للبلدان المتقدمة النمو، التي لا تزال أغناها تعاني من مشاكل الفقر والجوع والتشرد. وبالمثل، فإن مسألة الاستدامة تهم العالم أجمع، وخير دليل على ذلك تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي وغير ذلك من التحديات البيئية الملحة. ومن المهم جدا أن يعمل البرلمانيون أيضا على توعية ناخبيهم بالدوافع الكامنة وراء السعي إلى تحقيق هذه الأهداف الإنمائية، ومن الغريب أن ذلك قد يمثل مهمة صعبة في البلدان الغنية.
	من الصعب جدا أن نتحدث عن الأطفال الذين يحتاجون إلى التعليم في مجتمع يذهب فيه كل طفل إلى المدرسة بطبيعة الحال. وليس من السهل الدعوة إلى تمكين المرأة في مجتمع تعتقد فيه كل امرأة أنها متحررة. ولكن من واجب البرلماني رفع مستوى وعي المرء بعالم كائن خارج حدود بلده المزدهر.
	فوزية طلحاويعضو مجلس الشيوخ في بلجيكا
	92 - ويتطلب تنفيذ الأهداف الجديدة إجراء حوار أشمل بين البرلمانات والمجتمع المدني. ويتعين على نقابات العمال والحركة البيئية والحركة النسائية، وفي الواقع، المجتمع المدني بأسره دعم البرلمانيين في تفاعلهم مع الرأي العام والحكومة. لكن لعل من الأهم أن يطلب البرلمانيون من المجتمع المدني توفير هذا الدعم، عن طريق توعية أفراده بما يحاول البلد أن يفعل وبالسبب الكامن وراء ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، لا بد أن تكون المناقشات البرلمانية في كل مكان تقريبا أكثر انفتاحا ولا بد من إتاحة مشاركة الجمهور فيها بقدر أكبر.
	93 - وهناك جانب جديد نسبيا هو دور وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة البرلمانية. فالبرلمانيون يستخدمون هذه الوسائل بشكل متزايد لإرسال معلومات عن عملهم إلى جهات اتصالهم المتنوعة ويوصلونها إلى عدد من الناس أكثر بكثير مما كان ممكنا باستخدام الوسائل التقليدية. وينبغي أن يكون استخدام وسائل الاتصال الحديثة طريقا ذا اتجاهين: فقد سنت بعض البلدان أحكاما تكفل للمواطنين الحق في المشاركة في العملية التشريعية من خلال تقديم اقتراحات وآراء وانتقادات ومقترحات بديلة. وكانت التجربة خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث الإدماج السياسي.
	94 - ونظرا لهذا القدر الكبير من العمل الذي يتعين التفكير في القيام به، قد أنشأ بعض البرلمانات أفرقة عاملة وفرق عمل معنية بأهداف التنمية المستدامة. والقصد من ذلك هو الاستعداد للتحرك بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه الحال بالنسبة للأهداف الإنمائية للألفية.
	95 - وقدمت اقتراحات كثيرة في الاجتماع البرلماني بشأن المجالات التي ينبغي أن تشملها الأهداف الإنمائية في المستقبل. وتم التشديد على الحاجة إلى أهداف تتعلق بالاستقرار، وإمدادات الطاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينبغي النظر في المسائل الأمنية. فكيف يمكن كفالة تحقيق أي تنمية إذا كان العديد من البلدان النامية يواجه أزمات عسكرية متكررة تؤدي إلى كوارث إنسانية لا يمكن تصورها؟ ولوحظ أيضا أن النزاع المسلح يمكن أن يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لاستغلال الموارد الطبيعية بطريقة غير مشروعة.
	96 - وضرورة التعامل مع وضع أمني خطير تحرم الحكومات الشرعية من الموارد اللازمة لتمويل أنشطة التنمية مثل بناء مستشفيات لائقة ومدارس فعالة، وتحسين نوعية حياة السكان وإيجاد فرص العمل المستدامة، حيث أن فرص العمل التي تتولد من الاستغلال غير المشروع تكون مجرد فرص عابرة.
	97 - ومما يبعثنا على الأمل في المستقبل أنه في حين اجتمع التكنوقراط وراء أبواب مغلقة في الأمم المتحدة لوضع الأهداف الإنمائية للألفية، فإن خطة التنمية لما بعد عام 2015 يتم التفاوض بشأنها ومناقشتها على نطاق واسع وبشكل علني وتنبثق عن عملية لبناء توافق في الآراء في جميع أنحاء العالم. وصحيح أنه لا بد من الاضطلاع بعملية توعية على نطاق واسع، ولكن العالم في وضع أفضل بكثير للشروع في المغامرة الإنمائية الجديدة مما كان عليه في عام 2001.
	98 - وجوهر أهداف خطة التنمية لما بعد عام 2015 هو العثور على مجال عمل آمن يمكن أن تسعى فيه جميع البلدان إلى تحقيق الازدهار للجميع مع احترام حدود الكوكب وتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وإعمال حقوق الإنسان على نحو شامل. ويمكن أن تقطع المعرفة والابتكار بنا شوطا طويلا على هذا الطريق، ولكن المشكلة اليوم هي أن الكثير من الابتكار يتم في مجالات لا يمكن أن ينجم عنه فيها إلا استفحال المشاكل. وتهتدي البشرية إلى طرق مبتكرة لاستخراج المزيد من الموارد بسرعة أكبر واستنزاف النظم الإيكولوجية استنزافا أكبر من ذي قبل. وإذا أريد للابتكار أن يكون مواليا للبشر في المستقبل بدلا من أن يكون مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح، ينبغي إيلاء الأولوية لنوع الابتكار الذي يحل مشاكلنا بطريقة فعلية.
	99 - ومن ثم سيكون التحدي الأكبر الذي ستواجهه خطة التنمية لما بعد عام 2015 تغيير العقلية على المستوى الوطني التي تستند إلى طريقة تفكير تتجه نحو تعظيم المزايا الوطنية على حساب الآخرين. ويسلَّم بأن ذلك النهج قد نجح بشكل جيد حتى الآن بالنسبة لكثير من البلدان. إلا أن البشرية بلغت مرحلة يتعارض فيها النظر إلى العالم بهذه الطريقة مع واقع الازدياد السريع لمواطن الضعف المشتركة، والاحتياجات البشرية غير الملباة وأنماط الاستهلاك غير المستدامة. ولن تتحقق هذه الخطة إلا عندما يقوم القادة السياسيون والبرلمانيون وعامة الجمهور بالتحول المعرفي اللازم من عقلية التشبث بالمزايا الوطنية على المدى القصير إلى عقلية التعاون العالمي لمواجهة التحديات المشتركة، ومعالجة الضعف، وبالتالي النهوض بالمصلحة الوطنية.
	لن تحل المشاكل إذا وضعنا خطة تنمية لما بعد عام 2015 تتضمن أهدافا جذابة تستحق التقدير ولكن العقلية تبقى على حالها.
	أولاف كيورفنالأمين العام المساعد، مدير مكتب السياسات الإنمائيةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	الاستنتاجات الرئيسية

	• يجب أن يواصل البرلمانيون الضغط من أجل اختتام عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، التي لا تزال تبقى من مدتها سنتان، حيث أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 يجب أن تستند إلى تلك الأهداف. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة وفرصة لإشراك البرلمانيين مباشرة في صياغة الخطة الجديدة وأهداف التنمية المستدامة المصاحبة لها. وذلك يعزز تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني فيما يتعلق بخطة التنمية والتمهيد لتنفيذها الفعال فيما بعد.
	• كما كان الحال بالنسبة للأهداف الإنمائية للألفية، يتوقف نجاح أهداف التنمية المستدامة على رصدها عن كثب من جانب البرلمانات. ويشمل ذلك المشاركة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وكفالة أن تتماشى الميزانيات الوطنية مع الخطة الجديدة. وقد يتعين إنشاء هيكل رصد مخصص في البرلمانات لضمان إضفاء الطابع المؤسسي على الأهداف الجديدة.
	• سيظل تحقيق التنمية المستدامة يتوقف بشكل أهم على تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على جميع المستويات. ويجب على البرلمانيين دعم هذا الجهد، مع المساعدة أيضا في توسيع أفق السياسة العامة إلى المدى الطويل وإلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
	• للبرلمانيين دور فريد أيضا في حشد الرأي العام حول أهداف التنمية الوطنية والموارد من أجل التنمية. وسوف يكون جزء من هذه المهمة في العالم المتقدم النمو إقناع الناخبين بأن أهداف التنمية المستدامة تهمهم أيضا إلى حد كبير.
	• ينبغي للبرلمانيين زيادة مشاركتهم في أعمال الأمم المتحدة التي أصبحت مفتوحة بشكل متزايد أمام طائفة عريضة من أصحاب المصلحة. وينبغي أن يوفر بدء تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 الفرصة لزيادة هذا التفاعل والدخول في حقبة جديدة من العلاقات بين الأمم المتحدة والبرلمانات.
	المرفق الثاني
	قائمة أسماء المحاورين ومديري المناقشة
	كان الاجتماع البرلماني لعام 2013 تماما في شكل مقابلة. وكان كل فريق يتألف من ممثلين وبرلمانيين رفيعي المستوى، أجرى صحفي أو مؤلف شهير مقابلات معهم. وبعد المقابلة الأولية (التي استغرقت ما بين 50 و 60 دقيقة)، فتح الباب للمشاركين لطرح الأسئلة أو إبداء التعليقات. وألقيت كلمة رئيسية قبل الجلستين الأولى والثالثة.
	وتناولت الجلسة الأولى موضوع نموذج اقتصادي جديد للتنمية المستدامة والسبيل نحو تحقيق الرفاه. وبعد كلمة رئيسية ألقاها البروفسور تيم جاكسون، من جامعة سوريه، إنكلترا، مؤلف كتاب ”Prosperity without Growth“ (ازدهار بدون النمو)، ناقش الموضوع السفير ماشاريا كاماو، الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، والرئيس المشارك للفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية المستدامة؛ والسفير إيب بيترسن، الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة؛ وخيمينا ديل روسيو بينيا باتشيكو، عضو الجمعية الوطنية في إكوادور؛ وبيترا باير، المجلس الوطني في النمسا. وتولى إدارة المناقشة في الجلسة الصحفي والكاتب أندرو ريفكين.
	وتطرقت الجلسة الثانية إلى موضوع القضايا الجنسانية باعتباره المحور الأساسي للتنمية وإلى كيفية صياغة هدف جديد. وناقش هذا الموضوع كل من السفيرة غريتا غونارسدوتير، الممثلة الدائمة لأيسلندا لدى الأمم المتحدة؛ والسفير جورج ويلفريد تالبوت، الممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة؛ وغابرييلا مونتانيو، رئيسة مجلس الشيوخ في دولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ وجون هيندرا، الأمين العام المساعد، نائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتولت إدارة المناقشة في الجلسة الصحفية ميشيل غولدبرغ.
	وتناولت الجلسة الثالثة موضوع الحكم الديمقراطي من أجل التنمية المستدامة ومكانته بين الأهداف الجديدة. وبعد الكلمة الرئيسية التي أدلت بها غونيلا كارلسون، العضو السابق في فريق الشخصيات البارزة التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، ووزيرة التعاون الإنمائي السابقة في السويد، ناقش الموضوع نائب الأمين العام للأمم المتحدة؛ والسفير بول سيغر، الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة؛ والسفير إدواردو أوليباري، الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة؛ وآن ماكيندا، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا المتحدة؛ وعضو مجلس الشيوخ إعتزاز أحسان، باكستان. وتولى إدارة المناقشة في الجلسة منتجة الأخبار نرمين شيخ.
	وبحثت الجلسة الرابعة موضوع البرلمانات وخطة التنمية الجديدة لما بعد عام 2015: الاستعداد للتنفيذ، الذي ناقشه السفير مارتن ساجديك، الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وأولاف كيورفن، الأمين العام المساعد ومدير مكتب السياسات الإنمائية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وشيرين شارمين شودري، رئيسة مجلس النواب في بنغلاديش؛ وفوزية طلحاوي، عضو مجلس الشيوخ في بلجيكا. وتولى إدارة المناقشة في الجلسة إندرس ب. جونسون، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

