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  اجمللس االقتصادي واالجتماعي   اجلمعية العامة
  ٢٠١٥دورة عام   الدورة السبعون

  من جدول األعمال ٦و٥البندان  من جدول األعمال املؤقت* ١٢٥، و ٢٠، و ١٥البنود
ــؤمترات ــائج امل ــة املتكــامالن واملنســقان لنت ــذ واملتابع التنفي
الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف
 امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

  اجلزء الرفيع املستوى 
املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنميــة املســتدامة

  رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي ُيعقد حتت
    التنمية املستدامة

التعــاون بــني األمــم املتحــدة والربملانــات الوطنيــة واالحتــاد
  الربملاين الدويل

  

        
  ٢٠١٤تقرير موجز عن جلسة االستماع الربملانية لعام     

  
  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    

  
املعقـودة   ٢٠١٤تقريراً موجزاً عن جلسة االستماع الربملانية لعام تتضمن هذه الوثيقة   

، والــيت جيــري تعميمهــا عمــال بقــرار  ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠و  ١٩يف نيويــورك يف 
  .٦٥/١٢٣اجلمعية العامة 

   

  
  

  *  A/70/150.  
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كفالة اتباع هنـج حنـو األهـداف اجلديـدة للتنميـة املسـتدامة يكـون حمـوره             
  الناس: مسؤولية مشتركة

  
  جلسة االستماع الربملانية اليت ُعقدت يف مقر األمم املتحدة: تقرير موجز    

  
يف مقــر األمـــم املتحــدة يف يـــومي    ٢٠١٤ُعقــدت جلســة االســـتماع الربملانيــة لعـــام      - ١

تشــرين الثــاين/نوفمرب. وقــد نظّمهــا االحتــاد الربملــاين الــدويل باالشــتراك مــع رئــيس    ٢٠ و ١٩
مــن الربملــانيني والســفراء مــن جمموعــة متنوعــة مــن   ٢٠٠هــاء اجلمعيــة العامــة، وشــارك فيهــا ز 

لتنميـة املسـتدامة يكـون حمـوره     اجلديـدة ل هـداف  األكفالة اتبـاع هنـج حنـو    ” البلدان حتت شعار
  .“الناس: مسؤولية مشتركة

واألمـني العـام لألمـم املتحـدة      وأدىل ببيان أمام اجللسة كـل مـن رئـيس اجلمعيـة العامـة       - ٢
م بالـدور املركـزي الـذي يقـوم بـه الربملـانيون       اهتا يف بيانـ والربملاين الـدويل. وأقـرّ  ورئيس االحتاد 

مشـاركة الربملـانيني يف    إىلمن خالل مهامهم التشريعية ومهام الرقابـة وامليزنـة. وأكـدا احلاجـة     
أهداف التنمية املستدامة لكفالة أن يكون حمورهـا النـاس. وميكـن االطـالع علـى       صوغ وتنفيذ

ــالـــــنص  ــاد الربملـــــاين الـــــدويل:   اتالكامـــــل للبيانـــ ــايل لالحتـــ ــبكي التـــ   علـــــى املوقـــــع الشـــ
http://ipu.org/Splz-e/unga14.htm.  

  
  مقدمة  - أوال   

  
حدى ركائز الدميقراطية واحلكـم الرشـيد أن تقـوم بـدور     إتستطيع الربملانات بوصفها   

  ج يكون حموره الناس لتحقيق اخلطة اجلديدة.أساسي يف رسم هن
  سام كوتيسا، رئيس اجلمعية العامة

  
ــة املبــ       - ٣ ــق التنمي ــاس لتحقي ــاع هنــج يكــون حمــوره الن ــد اتب ــة  وجيّس ادئ األساســية للعدال

، والتضـامن، واملسـاواة والصـاحل العـام بوصـفها شـروطاً مسـبقة        اإلنسـان ، وحقـوق  االجتماعية
 مفــاده أن النمــو االقتصــادي   دراٍكإ إىلللتنميــة البشــرية ورفــاه النــاس. ويســتند هــذا النــهج       

اتبـاع هنـج حتـويلي مـن خـالل       إىلويدعو عوضاً عن ذلك  ،التنمية البشرية إىليؤدي مبفرده  ال
السياسية واالجتماعية والبيئية. وال ميكـن أن ُيفَصـل بـأمر    جراء تغيريات يف القيم واملمارسات إ

يكون حموره الناس داخل جدران األمم املتحدة: فهـو يتطلـب أن يكـون النـاس جـزءاً مـن        هنجٍ
ــة برمتــها، وأن ُيســتَمع   ــد إأفعــال. و إىلســهاماهتم إن تتحــول أصــواهتم، وأ إىلالعملي ذا مــا أُري

  .فال بد أن تكون مملوكة بكاملها من ِقبل الناسألهداف التنمية املستدامة أن تنجح 
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إذا اختصرنا التقـدم بـالنمو االقتصـادي فحسـب فإننـا جنـازف بتـرك الكـائن البشـري            
جانباً بكل أبعاده مبا فيها األبعـاد الفكريـة والعاطفيـة. فـنحن أكـرب بكـثري ممـا منلـك، وأكـرب          

حنن بكل تأكيد أكـرب مـن   ، و“دافعي ضرائب”أو  “مستهلكني”بكثري من أن نكون جمرد 
  .“نتاجيةإأصوال ”أن نكون 
  بر تشاودري، رئيس االحتاد الربملاين الدويلصا

  
ومن هذا املنطلق، جيب أن تعكس أهـداف التنميـة املسـتدامة الفكـر اجلديـد خبصـوص         - ٤

التنمية الذي تطور على مدار العقود القليلة املاضية والذي يتمثل يف التحـول مـن التركيـز علـى     
هنج قائم علـى احلقـوق. ويتطلـب النـهج القـائم علـى احلقـوق         إىلتأمني االحتياجات األساسية 

تطلـب منـها   الـذي ي مي احلقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف الوقـت      من الدولة أن حت
عـالن  اإلأيضاً بآن معاً أن حتترم احلقوق املدنيـة والسياسـية. وهـذه احلقـوق مبينـة بالتفصـيل يف       

عـالن احلـق   إ، وتـنعكس كـذلك يف   اإلنسانواملعاهدات الدولية حلقوق  اإلنسانالعاملي حلقوق 
غـري قابـل للتصـرف     اإلنسـان حـق مـن حقـوق    ”ق يف التنميـة بأنـه   احلـ ف عـرّ يف التنمية الـذي يُ 

ســهام يف حتقيــق تنميــة اقتصــادية  إلكة وانســان وجلميــع الشــعوب املشــارَ إلكــل  ومبوجبــه حيــلّ
 اإلنسـان واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن فيهـا إعمـال مجيـع حقـوق     

  “.اًواحلريات األساسية إعماال تام
  

ــة      ــة غــري امللزم ــوة اخلط ــة و  يف تكمــن ق ــا لكــل الشــعوب    يفمشــروعيتها املعنوي مشوهل
ضــع اطــار للمســاءلة املتبادلــة  وقــدرهتا علــى التعبئــة واالقنــاع. ومــن األمهيــة مبكــان أيضــاً و  

ومجيع اجلهات الفاعلة ُيـدرج يف صـلب القواعـد واملعـايري الدوليـة       األعضاء بني الدول فيما
  .اإلنسانحلقوق 

  لشؤون ختطيط التنمية ملا بعد أمينة حممد، املستشارة اخلاصة لألمني العام
  ٢٠١٥عام 

  
للربملــانيني فرصــة فريــدة لتبــادل اآلراء مــع  ٢٠١٥وقــد أتاحــت اجللســة الربملانيــة لعــام   - ٥

ــة هــذه       ــة واجملتمــع املــدين بشــأن أمهي مســؤويل األمــم املتحــدة وخــرباء مــن األوســاط األكادميي
ليهـا بكثـرة يف أهـداف التنميـة املسـتدامة، وبشـأن الفـرص        إاحلقوق املتفـق عليهـا دوليـاً املشـار     

ليت ستواجه اتباع هنج حنو أهداف التنمية املستدامة يكون حموره الناس. وركـزت  والتحديات ا
املناقشــات علــى التــزام الــدول بــاحترام ومحايــة هــذه احلقــوق يف أثنــاء التفــاوض علــى أهــداف   

ي يـتعني علـى   ذالتنمية املستدامة وكذلك يف أثناء تنفيذها. كما سلّطت الضـوء علـى الـدور الـ    
من أجل ضمان اتساق تنفيذ أهداف التنمية املسـتدامة مـع التزامـات الـدول     الربملانات أن تلعبه 
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 إىل. واألمــر الــذي اتضــح بكــل جــالء نتيجــة املناقشــات هــو احلاجــة اإلنســانيف جمــال حقــوق 
 إىليف صــلب أهــداف التنميــة املســتدامة، فضــالً عــن احلاجــة    اإلنســاندمــاج مبــادئ حقــوق إ

دم املســاواة علــى مجيــع املســتويات مــن خــالل   وجــود هــدف مــتني يتمثــل يف إهنــاء أوجــه عــ   
  التصدي للتمييز بتدابري قانونية وتنظيمية.

وعملــت جلســة االســتماع مبثابــة تــذِكرة مفادهــا أن املشــاركة الربملانيــة الزمــة يف كــل     - ٦
قامـة  إأفعال. ومـن شـأن    إىلمرحلة من مراحل العملية لكفالة االستماع لصوت الشعب وحتويله 

طراف بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل والربملانـات الوطنيـة بـأن تكـون     ألتعاون ثالثي ا
الربملانات، بوصفها اهليئة السياسية الـيت تتمتـع بـأكرب قـدر مـن التمثيـل، علـى درايـة باملفاوضـات          
وأن يكـون هلـا صـوت يف صـوغ أهـداف التنميــة املسـتدامة، وأن تكـون مسـتعدة ملرحلـة التنفيــذ          

  .٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١دخل أهداف التنمية املستدامة حيز النفاذ يف عندما ت
  

الربملانيون هم اجلسر الواصـل بـني األطـراف احملليـة واإلقليميـة والدوليـة. وبواسـطتهم          
  .ميكنك أن جتس نبض الشعوب وتتعرف على شواغلها

  كي مون، األمني العام لألمم املتحدة - بان 
    

  حموراً ألهداف التنمية املستدامة: التنمية بوصفها حقاً للجميع جعل الناس  - ثانيا   
التنميــة الــيت يكــون النــاس حمورهــا وتكــون مســتدامة ومنصــفة جيــب أن تكــون أيضــاً      - ٧

متماشية بشكل وثيق مـع معـايري احلقـوق املتفـق عليهـا دوليـاً. واحلـق يف التنميـة الـذي وافقـت           
وال يسـتتبع التزامـات الـدول     اإلنسانيع حقوق يشمل مج ١٩٨٦عليه الدول األعضاء يف عام 

منــا يســتتبع أيضــاً جمموعــة متنوعــة مــن التعهــدات وااللتزامــات اهلامــة إو ،جتــاه ســكاهنا فحســب
ن أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت اقترحهـا الفريـق العامـل        إلتعزيز التعاون الدويل. ويف الواقع، ف

ذات الصـلة   اإلنسـان سـتدامة تتضـمن مبـادئ حقـوق     التنمية املأهداف املفتوح العضوية املعين ب
 ٤يف اهلـدف   اإلنسـان حقـوق   إىلوتشري بكل وضوح  ،بقضايا من قبيل نوع اجلنس واملساواة

  املتعلق بالتعليم وفرص التعلم على مدى احلياة.
ة باألهداف االمنائيـة لأللفيـ   ومتثل أهداف التنمية املستدامة املقترحة حتسناً هائالً مقارنةً  - ٨

ــاً. إذ يعتــرف مشــروع       إىلالوثيقــة باحلاجــة  مــن حيــث تضــمينها للحقــوق املتفــق عليهــا دولي
التركيـز علـى    إىلمنـا باحلاجـة أيضـاً    إو فحسـب،  علـى تـوفري اخلـدمات األساسـية    التركيز لـيس  

القضــاء علــى أوجــه عــدم املســاواة    إىلجــودة اخلــدمات املقدمــة، وباحلاجــة يف الوقــت نفســه   
واملمارسات التمييزية. فهو يعترف على سبيل املثال بأن توفري التعلـيم األساسـي للجميـع لـيس     



A/70/137 
E/2015/86 

 

15-11920 5/26 
 

يــة حبيــث تتــاح للجميــع فرصــة  ذا نوعيــة عال أيضــاً كافيــاً حبــد ذاتــه. فــالتعليم جيــب أن يكــون 
فعـة عامـة ويتماشـى مـع حقـوق      ذا أُعتبِـر التعلـيم من  إال إاألمر الـذي ال ميكـن ضـمانه     - التعلم

ويتمتــع حبمايــة الدولــة واحترامهــا. كمــا تتضــمن أهــداف التنميــة املســتدامة احلقــوق    اإلنســان
املدنية والسياسية من خـالل قضـايا مـن قبيـل املشـاركة السياسـية واألمـن الشخصـي وإمكانيـة          

  عامة.منائية لأللفية بصفة إلالعدالة، وهي قضايا أغفلتها األهداف ا إىلالوصول 
يـزال هنـاك جمـال لتحسـني مشـروع أهـداف التنميـة         نـه ال إورغم تلك التحسـينات، ف   - ٩

ضمان أن تتبع عملية التنمية هنجاً قائمـاً علـى احلقـوق. أوالً، ميكـن تقويـة املشـروع       لاملستدامة 
 إىل اإلنسـان املناظرة هلـا. وتشـري حقـوق     اإلنسانوق حبقخمتلف األهداف بشكل أوضح بربط 

علــى خمتلــف املعاهــدات ذات  بتصــديقها مــن االلتزامــات الــيت قبلتــها كــل احلكومــاتجمموعــة 
ــة الدقــ  اإلنســانالصــلة حبقــوق  ــها أو تكييفهــا  ، وهــي تتضــمن مفــاهيم يف غاي ة ال ميكــن تعديل

  التالعب هبا.  أو
ن إوملا كانت أهداف التنمية املستدامة عبـارة عـن اتفـاق سياسـي غـري ملـزم قانونـاً، فـ          - ١٠

ن إيـراد إشـارة   إرادة السياسـية لتنفيـذ األهـداف أمـر يتسـم بأمهيـة بالغـة. لـذا، فـ         إلفر اكفالة تو
يف أهداف التنمية املستدامة من شأنه أن يضع التزاماً على عاتق الـدول   اإلنسانصرحية حلقوق 

بأن تتصرف بينما يعطي الناس أيضاً مادة ملموسة للمطالبة بتنفيـذ األهـداف علـى حنـو فعـال.      
اتفـاق   إىلمـن أهـداف التنميـة املسـتدامة بـاألحرى شـيئاً أقـرب مـا يكـون           مر سيجعلوهذا األ

هي حـق يتمتـع بـه     اإلنسانملزم قانوناً، وليس جمرد تعهد طموح. وعلى الرغم من أن حقوق 
تلـك احلقـوق    إىلشـارة  إلن اإليه صراحة يف الوثيقـة اخلتاميـة، فـ   إن مل ُيشر إالناس أصالة حىت و

  الشعب يف مرحلة التنفيذ. موقف سيعزز بوضوح
ن استعراضـات األنـداد ستشـكل أكثـر الوسـائل      إقليمي والعاملي، فإلوعلى الصعيدين ا  - ١١

هـو أهـداف التنميـة املسـتدامة. وسـيتيح       -فعالية لكفالة املساءلة بشأن تعهد غـري ملـزم قانونـاً    
امكانية أن يصـبح االسـتعراض    اإلنسانطار حقوق إاق أهداف التنمية املستدامة مع اتس حتقيُق

أهـداف التنميـة    أداة للمسـاءلة عـن تنفيـذ    اإلنسـان الدوري الشامل الذي جيريـه جملـس حقـوق    
املسـتدامة علـى الصــعيد العـاملي. ومثـة أداة أخــرى تتمثـل يف آليـة اســتعراض األنـداد الـيت ســيتم         

ــاؤها يف  ــتوى   إانشـــ ــع املســـ ــي الرفيـــ ــدى السياســـ ــار املنتـــ ــابع للم  طـــ ــد التـــ ــس اجلديـــ جلـــ
  .واالجتماعي  االقتصادي
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وأن  “املدرسـة  إىلأريـد أن تـذهب مجيـع الفتيـات     ”هناك بون شاسـع بـني أن تقـول      
. ذلك احلق يف التعلم ُيمكّـن الفتيـات   “راً، فلِك احلق يف التعلمكَرغم أنِك لست ذَ” تقول

ت هـو  وأسرهن وجمتمعاهتن أن يقولـوا حلكومـاهتم إن التقـاعس عـن تـوفري هـذا احلـق للفتيـا        
فشل سياسي. وستشكل أهداف التنمية املستدامة خيبة أمل كبرية ألولئـك الـذين يعيشـون    

  .اإلنسانيف فقر مامل تدرك تلك األهداف أن اخلالص من الفقر هو حق من حقوق 
  اإلنسانوحقوق  الفقر املدقعبفيليب ج. ألستون، املقرر اخلاص املعين 

  
مثــة قصــور ثــاٍن يف مشــروع األهــداف احلــايل يف أنــه يقّيــد مبــدأ الشــمولية فيمــا يتعلــق   - ١٢

املتعلق باملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة والفتـاة        ٥جبوانب املساواة بني اجلنسني. فاهلدف 
تتعلق إحدامها بتثمني واالعتراف بالرعاية غري مدفوعـة األجـر والعمـل     -غايتني  أنينص على 

عطاء املرأة حقوقاً متسـاوية يف احلصـول   إ إىلصالحات هتدف إوتتعلق األخرى بإجراء  ؛املرتيل
وفقــاً ”ولقيــد  “مناســب علــى الصــعيد الــوطين”ختضــعان ملــا هــو  -علــى املــوارد االقتصــادية 

الدول األعضاء قد وافقت بالفعـل علـى تلـك احلقـوق      بيد أن، على التوايل. “للقوانني الوطنية
الصكوك ومنها اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ومـن       من خالل عدد من 

  .مثّ ينبغي أالّ تستخدم أهداف التنمية املستدامة إلضعاف تطبيق تلك احلقوق
  

  وثيقة.  هي حق أصيل. وهي ليست شيئاً مينح للناس مبوجب اإلنسانحقوق   
  اإلنسانيفان سيمونوفيتش، األمني العام املساعد حلقوق إ

  
ن تتــيح للــدول فرصــة لالعتــراف بــاحلقوق  أثالثــاً، ينبغــي ألهــداف التنميــة املســتدامة    - ١٣

املياه واملرافق الصحية. وباملثل، يف حني ينبغي حماولة اإلشـارة صـراحة يف   احلق يف اجلديدة مثل 
 مجيع الفئات الضعيفة واملهّمشة ليس فقط باعتبارهـا مسـتفيدة مـن أهـداف     إىلالوثيقة اخلتامية 

ــة املســتدامة و  ــا مشــارِ  إالتنمي ــا أيضــاً باعتباره ــة، فمن ــا    إكة يف العملي ــه ينبغــي فســح اجملــال فيه ن
  ر بعد على وجه التحديد.ؤطَّق على الفئات اليت مل ُتطبَّألهداف التنمية املستدامة بأن ُت

  
  التوصيات    

يف أهــداف التنميــة املســتدامة وأن ُتســّد  اإلنســانحقــوق  إىلينبغــي أن ُيشــار صــراحة   •  
ــا يف جمــــال الثغــــرات الــــيت ميكــــن أن تتــــيح للحكومــــات التقصــــري يف أداء    التزاماهتــ

  .اإلنسان  حقوق
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ينبغــي للغــة وثيقــة أهــداف التنميــة املســتدامة أالّ ُتضــعف احلقــوق الــيت وافقــت عليهــا     •  
  .بالفعل مبوجب اتفاقات دولية أخرىالدول األعضاء 

كفـل تضـمينها   يألهداف التنمية املسـتدامة أن تتخطـى األهـداف الكميـة حبيـث       ينبغي  •  
  .اإلنسانعلى حنو مناسب جلميع األبعاد النوعية اليت تساعد يف حتديد حقوق 

  
  هتيئة فرص متكافئة: أمهية املساواة وعدم التمييز على مجيع املستويات  - ثالثا   

الــوارد يف  ١٠ييــد القطعــي للهــدف   عــراب يف جلســة االســتماع عــن التأ   إلتكــرر ا  - ١٤
عـدم املسـاواة يف نتـائج    أوجـه  مشروع األهداف احلـايل واملتعلـق بتقليـل الفـوارق االقتصـادية و     

التنمية البشرية وذلك من خالل العمل بنشاط على إزالـة التمييـز جبميـع أشـكاله. فالسياسـات      
اجملتمع غالبـاً مـا تكـون سياسـات      فئات حمددة من إىلنتائج متباينة كلياً بالنسبة  إىلاليت تؤدي 

. ومثــة أدلــة دامغــة علــى أن املمارســات التمييزيــة تثــّبط التنميــة  اإلنســانخمالفــة ملبــادئ حقــوق 
االقتصادية والبشرية. وكمثال جيد على ذلك األثـر املترتـب علـى عـدم املسـاواة بـني اجلنسـني        

من غريهن ويكدحن بأعمـال الرعايـة   نتاجية إ: فالنساء غري املتعلمات أقل يف التنمية االقتصادية
من غري أجر، وأطفاهلن أضعف صحة وأقل تعليماً مقارنةً بغريهم. وهلذا، مـن الضـروري جـداً    

ذ اجراءات للقضاء علـى املمارسـات التمييزيـة؛ كمـا جيـب أن      تَخبالنسبة للتنمية املستدامة أن ُت
ائح األكثــر قابليــة للتــأثر    الشــر تتخــذ تــدابري اســتباقية لكفالــة احلقــوق للجميــع، مبــن فــيهم        

  اجملتمع.  من
  

  بل بالوفاء باحلقوق أيضاً. ،يقع على عاتق احلكومات التزام قانوين حبماية احلقوق  
  بار، نائب رئيس جلنة السياسات اإلمنائية - ساكيكو بوكودا

  
امللزمـة   اإلنسـان وعلى الرغم من أن املساواة وعدم التمييز جمّسدان يف اتفاقات حقوق   - ١٥

قانوناً، وال يستلزمان تربيرات مساِعدة، فقد ازدادت أوجه عدم املسـاواة يف معظـم البلـدان يف    
مجيع مناطق العامل. وهناك أسباب متعـددة تكمـن وراء الزيـادة يف أوجـه عـدم املسـاواة داخـل        

يف  اخنفـاض الفقـر   إىلالبلدان. وحاالت النجـاح الـيت حتققـت يف كـثري مـن البلـدان تنظـر فقـط         
ــة علــى الثغــرة القائمــة بــني    اجملــ ولئــك الــذين اســتفادوا  أاميع وال تســلّط الضــوء مبــا فيــه الكفاي
حـاالت أكثـر مـن انعـدام      إىلولئك الـذين فـاهتم الركـب. ورغـم أن األزمـة املاليـة قـد أّدت        أو

األمن االقتصادي بالنسبة لكثري من الناس، فقد حقـق األغنيـاء نتـائج أفضـل مـن غريهـم األقـل        
ــر ــهم. وأّدت سياســات التقشــف   ث ــدم املســاواة يف حــني أتاحــت      إىلوة من ــتدامة أوجــه ع اس

ــاء جــين معظــم فوائــد االنتعــاش االقتصــادي. وجتــد احلكومــات مــن األســهل عليهــا أن      لألغني
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ذات األمهيـة القصـوى للتنميـة البشـرية ممـا يـؤثر علـى         يف اجملاالت ختفّض من النفقات املتكررة
شــرائح األكثــر قابليــة للتــأثر يف اجملتمــع مثــل املعــوقني أو النســاء        حنــو غــري متناســب علــى ال   

  واألمهات الوحيدات بوجه خاص.  
ــا ميلكــه      ٨٥ومــن املؤســف أن    - ١٦ ــروة م ــراًء يف العــامل ميلكــون مــن الث ــر ث شخصــاً األكث
بليــون شــخص األشــد فقــراً يف العــامل، وفقــاً لــبعض التقــارير. وتســتمر هــذه الفــوارق يف    ٣,٥

عمليــة صــنع القــرار السياســي.  إىلالوصــول  تعــوقتنميــة البشــرية بفعــل القيــود الــيت الــدخل وال
وميثل هذا بوجه خاص حالة الفقراء عامة، والفقـراء يف املنـاطق الريفيـة، وجمموعـات األقليـات      
العرقية، والشعوب األصلية، واملعوقني، والشباب، وهو األكثر شيوعاً يف صفوف النسـاء. ويف  

حتكّـم مصـاحل املوسـرين بزمـام السياسـة بشـكل        إىلدي أوجـه عـدم املسـاواة    الوقت نفسـه، تـؤ  
  سياسات غري منصفة وغري كفؤة. إىلحمالة  فعال عن طريق مجاعات الضغط مما يؤدي ال

ــذلك  - ١٧ ــع شــرائح اجملتمــع       ،ل ــة جلمي ــرار ممثل مــن الضــروري أن تكــون أجهــزة صــنع الق
ركني يف جلسة االسـتماع علـى الـدور اهلـام     وجلميع مستويات الدخل. وشدد العديد من املشا

الذي تلعبه التدابري اخلاصة مثل نظـام احلصـص لزيـادة عـدد األشـخاص الـذين ميثلـون الشـرائح         
زيــادة  إىلالتــدابري اخلاصــة الراميــة  إىل الضــعيفة مــن اجملتمــع يف األجهــزة السياســية. وباإلضــافة 

ن تــوفر العقليــة الســائدة يف الربملانــات    يف الربملانــات، مثــة حاجــة أل  للممــثلني العــدد الفعلــي  
كمؤسسات حوافز وصالحيات متكًن ممثلي الفئات املمثلة متثيالً ناقصا من املشـاركة يف اجملـال   

دى إعــداد جدولــه الــزمين لــالسياسـي. فربملــان نيوزيلنــدا، علــى ســبيل املثــال، يضـع يف اعتبــاره   
  اركة يف أعماله.عضوات الربملان من املشمتكني العطل املدرسية من أجل 

وال ميكــن بالضــرورة زيــادة مشــاركة الشــرائح الضــعيفة مــن اجملتمــع عــن طريــق اختــاذ    - ١٨
ــى    ــن األعل ــدابري م ــاركة      إىلت ــة االســتماع مناقشــات حــول مش األدىن. ودارت خــالل جلس

الشباب يف اجملال السياسي اتضح من خالهلا وجود حاجز باالجتاهني يعـوق مشـاركة الشـباب    
يف اهلياكل الوطنية لصنع القرار. وحاجج العديد من املشاركني بأن هنـاك عقبـات ال مـربر هلـا     

السـن األعلـى خلـوض االنتخابـات مقارنـة بسـن        حتول دون مشاركة الشباب، منها مثالً شرط
بسـبب   مام الشـباب باخلدمـة العامـة قـد قـل     احلق يف التصويت. ويف الوقت نفسه، يبدو أن اهت

مـر  ألعزى هـذا ا طموحاهتم. وميكن أن ُي القطاع اخلاص لتحقيق إىلانصرافهم عوضاً عن ذلك 
عـالم  إلعدم وجود قدوة حيتذى هبا يف عـداد املسـؤولني العمـوميني وزيـادة تغطيـة وسـائل ا       إىل

  دارة يف القطاع العام.إلللفساد وسوء ا
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مثـل اشـتراط احلـد     ،الدسـتورية  االشتراطاُت م األشخاص الذين حتميهم حقيقةًن ُهَم  
  لشغل منصب عام؟ ،األدىن للسن الالزم

  فايتوتاس غابسيس، ليتوانيا
  

أن حتشـد قواهـا للتعـبري     ويف الوقت نفسه، يتعني اتاحة الفرصـة جلميـع شـرائح اجملتمـع      - ١٩
وإرهـاف وعـي اجملتمـع عمومـا باحتياجاهتـا، يف هنايـة املطـاف. وغالبـاً مـا تكـون            عن مصاحلها

ضـاربة جبـذورها   والقواعد واملمارسات التمييزية متأصـلة يف العـادات والتقاليـد والقـيم الثقافيـة      
ن القوانني غري ذات نفـع يف  إعميقة يف صلب النسيج االجتماعي للبلد. ويف حاالت كهذه، فال

كثري من األحيان. فالعنف ضد املرأة مثالً عمل جيـري التغاضـي عنـه يف العديـد مـن اجملتمعـات       
هـو   اإلنسـان مـن حقـوق    “االسـتثناء الثقـايف  ”ن كان حمظوراً قانوناً. وأفضل حل هلـذا  إحىت و

ال لسماع صوت املرأة. وتبّين األدلة العملية بـأن هنـوض البلـد يف جمـال املسـاواة بـني       تاحة اجملإ
حيان نتيجة حلجم احلركة النسائية وقوهتا واستقالليتها. ويـتقلص  ألعترب يف كثري من ااجلنسني ُي

يف سائر أرجاء العامل العمل اجلماعي الذي تقوم به كافة اجملموعـات املنخفضـة الـدخل وذلـك     
بشـكل   نشـطتهم قلة املوارد، مبا يف ذلك الوقت املتاح للناس لتنظـيم أ والقوانني التقييدية  بسبب

فعال. ومن خالل التعبئة، تستطيع الشرائح الضعيفة يف اجملتمع أن تضع شـواغلها علـى جـدول    
 - فـالقوانني لوحـدها ليسـت كافيـة    األعمال وأن تؤّمن الدعم هلـا يف صـفوف عامـة السـكان.     

  أجل تنفيذها على حنو فعال اقتناع اجملتمع هبا عموماً.يلزم من   إذ
  

حنـن ال نريـد تغـيري حقـوق معينـة مثـل الكيفيـة الـين         ”عندما تستمع ألقوال مـن قبيـل     
هــل هنــاك ظــروف حقيقــة  مــا قــول النســاء يف ذلــك؟”اســأهلم  “ُتعامــل هبــا املــرأة يف بلــدنا

عــن آرائهــا دون خــوف مــن رد عــرب تســتطيع املــرأة مــن خالهلــا أن تــنظم اجتماعــات وأن ت
  عنيف؟ فعل

  آن ماري غويتز، مركز الشؤون العاملية، جامعة نيويورك
  

غالبـاً مـا تكـون مرتبطـة مباشـرة       ،زالـت أوجـه عـدم املسـاواة بـني الـدول مرتفعـة        وما  - ٢٠
عـدم   إىلبأوجه عدم املساواة داخل البلدان ذاهتا. وقـد عـزا العديـد مـن املشـاركني هـذا األمـر        

تســاوي هياكــل القــوة داخــل النظــام الــدويل البــادي للعيــان يف املنظمــات الدوليــة مثــل األمــم    
ــة ومــن خــالل املنظمــات ا    ــة الدولي ــة مثــل االحتــاد ا إلاملتحــدة واملؤسســات املالي  ورويب.ألقليمي

ويعتــرب النظــام التجــاري الــدويل مصــدراً رئيســياً آخــر للتشــوهات واالخــتالالت االقتصــادية.    
د املشـاركون بوجـه اخلصـوص علـى األثـر السـليب للتـدابري احلمائيـة الـيت تفرضـها البلـدان            وشدَّ

  املتقدمة النمو واليت تقّوض القدرة التنافسية للبلدان النامية.  
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يتمثــل يف األثــر النــاجم عــن  ومثــة مثــال متكــرر عــن هــذا االخــتالل يف مــوازين القــوى  - ٢١
ا يتعلـق باملعونـات الزراعيـة. ففـي حـني تواصـل املنـاطق        معاملة البلدان معاملة غري متساوية فيم

الغنيــة مــن العــامل توكيــد حقهــا يف إعانــة قطاعهــا الزراعــي، ُتمنــع البلــدان األفقــر الــيت تعتمــد     
حد كبري على القطاع الزراعي من تقدمي دعم مماثل ملزارعيها بسـبب االتفاقـات    إىلاقتصاداهتا 

ــة القائمــة. ــيح لصــغار    وقــد أحــبط اجملتمــع   التجاري ــدابري املؤسســية األخــرى الــيت تت ــدويل الت ال
األسواق، مثل إنشاء جمالس للتسويق، بوصفها حـاالت للتنظـيم    إىلمكانية الوصول إاملزارعني 

إمهال الزراعـة أن ترسـخ    إىلاملفرط الذي يقّوض السوق احلر. ومن شأن هذه الضغوط الرامية 
  ر.الشرخ احلاصل داخل البلدان بني الريف واحلَض

وهناك عوامـل أخـرى توضـح اتسـاع اهلـوة بـني البلـدان منـها املزايـا التنافسـية للبلـدان              - ٢٢
واملهارات التكنولوجية. وُيذكر يف هـذا السـياق عامـل متزايـد األمهيـة       النامية يف جمال القدرات

ن جمموعـات ضـخمة مـن البيانـات ينتجهـا ويسـتخدمها       ، حيـث إ يتمثل يف احتكار املعلومـات 
ــدد قل ــدة شــركات        ع ــا وتســتخدمها بصــورة متزاي ــط وكــذلك تنتجه ــات فق ــن احلكوم ــل م ي

ن هناك حججاً أخالقية واقتصادية قوية تنادي بإتاحة امكانيـة الوصـول   ، فإعمالقة. ومع ذلك
قيمـة املنفعـة    تصـل البيانات على نطـاق أوسـع مـن خـالل القـوانني واألنظمـة االسـتباقية. و        إىل

فريـق اخلـرباء االستشـاري     االقتصادية النامجة عن توفري قدر أكرب من البيانات، وفقـاً لتقـديرات  
حـوايل تريليـون دوالر.    إىلاملستقل املعـين بتسـخري ثـورة البيانـات ألغـراض التنميـة املسـتدامة،        

 إىللنـاس حباجـة   ويتطلب سد فجوة املعلومات جهداً يتخطى توفري قدر أكـرب مـن البيانـات: فا   
مكانيـة اسـتخدام البيانـات علـى     إالزيادة لضـمان   إىلحباجة والتدريب والقدرات داخل البلدان 

  حنو فعال.
  

  لتوصياتا    
مــع  ،داخــل البلــدان وفيمــا بينــهاحيثمــا كانــت تتعــارض زيــادة أوجــه عــدم املســاواة    •  

تضــعف التنميــة املســتدامة. لــذا، ينبغــي أن تتضــمن أهــداف التنميــة ُو اإلنســانحقــوق 
مـن   يسـتفاد يف صـياغته  املستدامة هدفاً قائما بذاته بشأن أوجه عدم املساواة ميكـن أن  

  املقترح. ١٠  اهلدف
ــادية أن     •   يـــتعني علـــى مجيـــع السياســـات يف امليـــادين السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـ

وجيب أن تكون مصممة على حنو يكفل توزيـع   نساناإلتتماشى مع التزامات حقوق 
التكاليف والفوائد بشكل منصف علـى سـائر شـرائح اجملتمـع. وجيـب علـى الربملـانيني        

ّن قوانني حتمي الشرائح األكثـر قابليـة للتـأثر يف    لغاء القوانني التمييزية وَسإالعمل على 
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فتهم الرقابية، أن يـتم تطبيـق   اجملتمع. ويتعني على الربملانيني أن يكفلوا، من خالل وظي
  القوانني وتنفيذها.  

سيما الشرائح األكثر قابلية للتـأثر، مبـن فـيهم     جيب أن تتمتع مجيع شرائح اجملتمع، وال  •  
النســاء والشــباب واألقليــات العرقيــة، والشــعوب األصــلية، واملعوقــون بإمكانيــة شــغل  

حلصـص أن تكـون فعالـة يف    مناصب صنع القرار. وميكـن للتـدابري اخلاصـة مثـل نظـام ا     
زالـة احلـواجز الـيت    إجمال زيادة عدد ممثلي الفئات الضعيفة. ويف الوقـت نفسـه، ينبغـي    

  تعوق املشاركة.
زالة احلواجز اليت حتول دون التعبئة االجتماعية وتنظيم القواعد الشـعبية. وجيـب   إجيب   •  

املالحقـة. وقـد    أن تتمكن مجيع شرائح اجملتمـع مـن املطالبـة حبقوقهـا دون خـوف مـن      
ــى  ــتعني عل ــدول ي ــود الوقــت      ال ــالنظر لقي ــة احلــواجز ب ــدابري اســتباقية إلزال أن تتخــذ ت

  واملوارد.
ــزم   •   ــا حبيــث     إيل ــة ونقــل التكنولوجي صــالح النظــام الــدويل للتجــارة والتحــويالت املالي

  يوقف التمييز ضد البلدان النامية وينشئ بيئة متكافئة للجميع.
  

الحات ضــريبية ووضــع أنظمــة  صــإ إىلالشــعوب: احلاجــة  محايــة حقــوق  -  رابعاً  
  جياد قدرات مؤسسيةإللسوق و

أدىن مـن احلمايـة االجتماعيـة     يعترب االستثمار يف التنمية البشرية عـن طريـق تـوفري حـدٍ      - ٢٣
وغري ذلك من التدابري املبتكرة عامالن ضروريان لتحقيق تكافؤ الفرص للشرائح األكثـر قابليـة   

عــدد مــن هنُــج السياســات،  إىلللتــأثر يف اجملتمــع. وقــد أشــار املشــاركون يف جلســة االســتماع 
جيـاد مزيـد مـن فـرص العمـل      صالح قـوانني العمـل إل  إو ،فيها برامج االئتمانات بالغة الصغر مبا

بنمـو الـدخل احمللـي     اًمرتبطـ  يكـون  ن تشريع بشأن احلد األدىن لألجوريف القطاع الرمسي، وَس
مكانيـة احلصـول علـى القـروض االئتمانيـة عـن طريـق        إمجايل، وبرامج للتحويالت النقدية، وإلا

  املصارف املتخصصة، وضوابط ألسعار املنتجات الغذائية.
معاجلة أوجـه عـدم املسـاواة،     إىلناع السياسات بوضع سياسات هتدف ولدى قيام ص  - ٢٤

عليهم أن مييزوا بني األسباب واآلثار وكذلك بني العوامل املؤقتـة والعوامـل الُنظُمّيـة. واحللـول     
  املناسبة هي ما يعاجل األسباب الُنظُمية الكامنة وراء املشكلة.
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الــيت تعــزز النمــو بــاالقتران مــع املســاواة،  السياســة االقتصــادية الذكيــة هــي السياســة    

  والتقدم االجتماعي، وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية فضالً عن الدميقراطية.
  بار، نائب رئيس جلنة السياسات اإلمنائية - ساكيكو بوكودا

  
سياسات الضرائب التصاعدية هي أهم أداة متتلكها احلكومات حلماية الفئـات األكثـر     - ٢٥
منـا أيضـاً كطريقـة تكفـل هبـا أن      إبلية للتأثر ليس كـرّد نـاجع علـى أزمـة اقتصـادية فحسـب و      قا

تتمتع مجيع شرائح اجملتمع بفرص وسبل متكافئة للحصول على اخلـدمات. وتسـتتبع سياسـات    
الــدخل ذات شــرائح العلــى  متزايــد الضــرائب التصــاعدية فــرض معــدل ضــرييب أعلــى بشــكل  

ن تـوفري  إالتنمية البشرية ورفاه مجيـع النـاس. و   على حنو يراعييف حني ُتصرف املوارد  ،األعلى
احلد األدىن من احلماية االجتماعية أمر ممكن يف مجيع البلدان سواء أكانت مـن البلـدان الناميـة    

و من البلدان املتقدمة النمـو، كمـا يتـبني مـن تقريـر احلمايـة االجتماعيـة علـى الصـعيد العـاملي           أ
الصـادر عـن منظمـة العمـل الدوليـة، حـىت أن بإمكـان أفقـر البلـدان يف           ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

ثمرت عائــدات ذا مــا اســُتإالعــامل أن تتحمــل نفقــات تــوفري احلــد األدىن للحمايــة االجتماعيــة   
  الدولة بشكل سليم.

  
 التنميـة البشـرية ورفـاه النـاس ال أن تتنـافس علـى       يف سـبيل ينبغي للبلـدان أن تتنـافس     
  .القاعسباق حنو  إىلسيؤدي الذي مستويات الضريبة  خفض

  فريناندو كاريرا كاستور، املمثل الدائم لغواتيماال لدى األمم املتحدة
  

ــدابري        - ٢٦ ــة تشــكل األســاس لت ــيريات يف النظــرة االجتماعي وأوضــحت املناقشــات أن التغ
مفادها أن محاية الفئـات   تطمينات إىلوأن عامة السكان رمبا يكونون حباجة  ،السياسات تلك

األكثر قابلية للتأثر هي يف مصلحة اجملتمع ككل. وقدم املشاركون يف اجللسة عـدة أمثلـة علـى    
التحديات اليت تواجه إجـراء التغـيري، ومنـها: أن فـتح أسـواق العمـل لصـغار السـن قـد يتطلـب           

بالضـرورة إدخـال    تنازالت من العمـال األكـرب سـناً وأن حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني يقتضـي        
تغــيريات يف املنــاهج الدراســية؛ وأن زيــادة املعونــة للبلــدان الناميــة ســيتوقف علــى إقنــاع دافعــي 

  الضرائب يف البلدان املاحنة باألسباب املوجبة هلذه االستثمارات.
ومثة صعوبة خاصـة تواجـه تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة تتمثـل يف أهنـا قـد تتطلـب             - ٢٧

ال يعتربهــا النــاس مــن مجلــة أولويــاهتم يف مــدى حيــاهتم اخلاصــة، ويف أهنــا قــد   اتبــاع سياســات
ــوان          ال ــذي أُجــري حتــت عن ــية. وبنتيجــة االستقصــاء ال ــة السياس ــن الناحي حتظــى بالشــعبية م
ــاهتم      “My Worldعــالَمي ” ــوا عــن أولوي ــون يف ســائر العــامل أن يعرب ــه املواطن ــِئل في ــذي ُس وال
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رجح أن تشــملها أهــداف التنميــة   قائمــة باملســائل الــيت ُيــ    املتعلقــة بالسياســات علــى أســاس   
تــبني أن املســائل املتصــلة بــتغري املنــاخ ومحايــة البيئــة تــأيت يف أدىن ســلّم اهتمامــات     ،املســتدامة

اللـهاث وراء حتقيـق مصـاحلهم الفرديـة املباشـرة أكثـر مـن         إىلالناس. وبشكل عام، مييل الناس 
تغري املناخ. وهذا املَيـل يضـفي صـعوبة خاصـة علـى وضـع       اهتمامهم مبسائل طويلة األجل مثل 

استجابة فعالـة علـى صـعيد السياسـات بشـأن مسـائل التنميـة املسـتدامة. وحيـث إن الربملـانيني           
تــدابري طويلــة الهنم يف وضــع ميكنــهم مــن التشــجيع علــى اختــاذ إفــبنــاخبيهم، علــى صــلة وثيقــة 

  .اف التنمية املستدامة أن تنجحريد ألهدأُذا ما إبد من اختاذها  ال اليت األجل
  

يتوقف حتقيـق الطموحـات التحويليـة ألهـداف التنميـة املسـتدامة علـى العمـل املتخـذ            
على الصعيد الوطين واملدعوم بتعاون دويل معزز. ولذلك، ستقوم الربملانات بـدور أساسـي   

ا علــى أرض الواقــع مــن خــالل إجــراء  تغــيري حقيقــي وتكييفهــ إىليف ترمجــة اخلطــة العامليــة 
كة قوية من جانب املواطنني، واالضـطالع علـى حنـو    شاَرصالحات تشريعية وضريبية، وُمإ

  فعال بالرقابة والتقييم واملساءلة.
  كي مون، األمني العام لألمم املتحدة -بان 

    
  تنظيم األسواق  -ألف   

السياســـة الضــريبية، أداة هامـــة   إىلضــافة  إعتــرب تنظــيم األســـواق بشــكل اســـتباقي،    ُي  - ٢٨
. اإلنسـان تستطيع احلكومات استخدامها لتعزيز أهداف التنميـة املسـتدامة مـن منظـور حقـوق      

احلكومات التزام بأن تنهض بصورة مباشـرة بأعبـاء مجيـع أفـراد شـعبها،       على ويف حني ال يقع
ــة. عليهــا لكــن جيــب  حمركــاً للنشــاط ويعتــرب نظــام الســوق   أن تكــون الضــامن للنتيجــة النهائي
 إىلحـد كـبري يف تنميـة األمـم. ومـع ذلـك، ويف سـياق التطلـع          إىل ما فتـئ ُيسـهم  االقتصادي و
بد من أن تكون هناك طرق فعالة تضمن بأن تدعم آليات السـوق بشـكل أفضـل     املستقبل، ال

  ذى به.  األيف إحلاق  كحد أدىن تتسبب  أالّو اإلنسانرفاه 
أما فعاليات القطاع اخلاص املدفوعة أساساً مبنطـق جـين الـربح فلـن تعمـل بالضـرورة،         - ٢٩
أهــداف التنميــة املســتدامة. ومــن الواضــح أن  حنــوذا مــا تركــت تعمــل وفقــاً آللياهتــا اخلاصــة، إ

األسواق، كما أظهرت األزمة االقتصادية واملالية اليت حدثت خالل السـنوات القليلـة املاضـية،    
ــنظم نفســ ــه الال ت حكوميــة اســتباقية للحفــاظ علــى   اتبــد مــن وجــود سياســ  ها بنفســها وأن
وللتأكد من أن حـاالت االنكمـاش ال جتعـل     وملنع حدوث عجز يف األسواق، أوضاع مستقرة

ــذا وجــود           ــه. ويقتضــي ه ــي علي ــا ه ــوأ مم ــأثر أس ــة للت ــر قابلي ــات األكث ــراء والفئ ظــروف الفق
بواهبــا أهيمنــة املصــاحل اخلاصــة وأن تكــون  مؤسســات عامــة قويــة وشــفافة ميكنــها أن تتحمــل  
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مفتوحــة ملشــاركة اجلمهــور ورقابتــه. وتتوقــف اســتعادة اجلمهــور ثقتــه بآليــة الســوق كمحــرك 
واتســاق السياســات مــع املبــادئ  ،علــى اصــالح مؤسســات احلكومــة حــد كــبري، إىل، للتنميــة

  واملشاركة. الدميقراطية للمساءلة والشفافية
ؤولية الشـركات علـى الصـعيدين االجتمـاعي والبيئـي ميكـن أن       ن التشديد على مسـ إو  - ٣٠

يكون أداة فعالة يف وضع قواعد للقطاع اخلاص بطريقة مماثلـة لكشـف االنتـهاكات علـى املـأل      
ومـات مسـؤولية أن   كعالم. ومع ذلـك، تقـع علـى عـاتق احل    إلمبساعدة اجملتمع املدين ووسائل ا

الرئيسـية مثـل أهـداف التنميـة املسـتدامة.      ت التعهـدا تكفل اتساق أعمـال القطـاع اخلـاص مـع     
القـاع نتيجـة تـدين     إىلاسـتباقية للقطـاع اخلـاص ملنـع حـدوث سـباق       أكثـر  ويلزم وضع أنظمة 
ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن انتـــهاكات االجتمـــاعي والبيئـــي علـــى الصـــعيدين األجـــور واإلغـــراق 

  .اإلنسان  حلقوق
 

ضـل السياسـة املاليـة، الـيت     األسواق ال تـنظم نفسـها بنفسـها. ويتـأتى التـوازن بف       
  تتطلب سلطة عامة. وإذا مل نتحرك قُدما سادت الشعبوّية.  

  سريج جانكان، فرنسا  
    

ومن أهم القطاعات اليت هي حباجة إىل تنظيم، القطاع املايل، حيـث ينبغـي أن يكـون      - ٣١
حقيقــي. اهلــدف هــو ضــمان التوزيــع العــادل واملنصــف للمــوارد، دعمــا لقيــام اقتصــاد (منــتج) 

يتيسر ملعظم الناس احلصول على رأس املال، مما حيول دون مباشرة األعمال احلرة، ويتـرك   وال
الناس، وخباصة يف القطاع الزراعي، بال محاية يف أوقـات األزمـات. واملصـارف املتخصصـة يف     
 قطاعات صناعية معّينة، كالزراعة والتنمية الريفية، هـي أفضـل اسـتعدادا وأقـدر علـى األرجـح      
لتقدمي رأس املال الالزم. ويستلزم األمر ضّم القطاع املايل كشريط من أجل التنمية املسـتدامة.  
وحتقيقا هلذه الغاية، يتعني عليه دعم الصناعات التقدميـة، كالطاقـة املتجـددة، الـيت قـد ال ُتـؤيت       

العائـد  أرباحا يف املدى القصري ولكنـها تـؤيت يف هنايـة املطـاف أرباحـا كـبرية سـواء مـن حيـث          
  للمستثمرين أو من حيث فوائدها االجتماعية والبيئية.

  
ميكـــن للربملـــانيني املعاونـــة يف إقامـــة وتعزيـــز الشـــراكات مـــع القطـــاع اخلـــاص،   

واملصارف اإلقليمية واحمللية، وسائر املؤسسات املاليـة مـن أجـل توزيـع املـوارد توزيعـا       
  فعاال على حنو عادل ومنصف.

  ية العامةسام كوتيسا، رئيس اجلمع  
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ومن العراقيل الرئيسية يف هذا الصدد أن املؤسسات املاليـة الدوليـة الـيت تقـوم بـإقراض        - ٣٢
ــن         ــالغ ع ــات املقترضــة اإلب ــن احلكوم ــة، ال تقتضــي م املصــارف أو ســائر املؤسســات الوطني
 سياساهتا بشأن حقوق اإلنسـان والبيئيـة. فنـادرا مـا تتطـرق املفاوضـات بـني املؤسسـات املاليـة         
الدوليــة واحلكومــات ملســائل حقــوق اإلنســان، إذ إن تلــك املفاوضــات ال يشــارك فيهــا عــادة   
ســوى وزارات املاليــة ال الــوزارات ذات املســؤولية املباشــرة عــن حقــوق اإلنســان (مثــل وزارة 

  الشؤون اخلارجية ووزارة العدل).
مـا دامـت    وإن فرص األنظمة احلكومية على القطاع اخلاص سوف يظل معركة شـاقة   - ٣٣

املؤسسات املالية الدولية تشجع االستثمار يف بلـدان ضـعيفة التنظـيم. فعلـى سـبيل املثـال، فـإن        
تقرير البنك الـدول عـن ممارسـة األعمـال التجاريـة، يصـّنف البلـدان حسـب عـدد اإلجـراءات           
والوقت الذي يستغرقه بدء العمل التجاري، ولكنه ال يويل كثريا مـن االهتمـام حلقـوق العمـل     
والظروف البيئية، مما يشجع البلدان على خفض مستوى التنظيم إلغراء املستثمرين األجانـب.  
غري أن تلك االستثمارات ال تؤدي بالضرورة إىل آثار تعمّم بالتدريج اجملتمـع كلـه، علمـا بـأن     

  اخنفاض مستويات التنظيم قد يزيد الناس ضعفا يف مواجهة قوى السوق.
  

للثقة بسبب األزمة املالية. فقد أصـبح القطـاع املـايل    لقد شاهدنا حدوث فقدان   
خيطئ حبجم مبالغ فيه ضمن القطاعات الوطنية، واملمولون ينبغي مكافأهتم تبعـا لـرأس   

  املال الذي ينتجونه ال تبعا للدين الذي يسببونه.
  راديك سيكورسكي، رئيس الربملان، بولندا  

    
سياسات خاصة باملنافسة القوية للحيلولـة دون قيـام   ومثة هنج آخر فعال، وهو تصميم   - ٣٤

احتكارات ودون التالعب باألسعار، وهذا من شأنه محايـة املسـتهلكني كمـا مـن شـأنه تيسـري       
دخول أطراف جديدة يف السـوق، ممـا يسـاعد بـدوره علـى توسـيع الوعـاء الضـرييب مبـا يـدعم           

  .الربامج االجتماعية، وتطوير البنية األساسية، وما شابه
  

  متويل أهداف التنمية املستدامة  -باء   
يف هناية املطاف، فإن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يتطلب قاعـدة أقـوى لإليـرادات.      - ٣٥

وعلــى حــني أن املعونــة األجنبيــة ال تــزال مهمــة ملســاعدة البلــدان الناميــة، فإنــه يلــزم أن يكــون  
النصيب األكرب لتمويل أهـداف التنميـة املسـتدامة نابعـا مـن داخـل البلـدان ضـمانا لالسـتدامة.          

ــة يف كــل مكــان تقريبــا لألســباب غالبــا مــا تكــون          ومعلــوم أ ن امليزانيــات احلكوميــة مأزوم
  متشابكة، على الصعيدين الوطين والعاملي.  
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فعلى الصـعيد الـوطين، تتعـرض احلكومـات يف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة            - ٣٦
ــة علــى الســواء لضــغوط مــن أجــل التفــاوض بشــأن نظــام ضــرييب فضــفاض لألعمــال ال     تجاري

والشركات املتعـددة اجلنسـيات، ممـا يفضـي إىل تقلـيص اإليـرادات احلكوميـة. وتفتقـر البلـدان          
الناميــة خصوصــا إىل اخلــربة واملــوارد الكافيــة للتفــاوض بشــأن صــفقات عادلــة مــع الشــركات   
املعقودة اجلنسيات وضمان استفادة البلد لكل من استثماراهتا فيـه. وعلـى حـني أن الدراسـات     

ن ارتفاع معدالت الضرائب ال يؤدي بالضرورة إىل هروب رأس املال، فـإن تقـدمي ميـزة    تبني أ
ضريبية للشركات األجنبية لفترة زمنية حمددة ويف إطار تنظيمي قوي، قد يسـاعد علـى جلـب    
مزيد من االستثمارات إىل البلدان النامية الـيت غالبـا مـا تفتقـر إىل القـدرات واملهـارات الالزمـة        

  ات حملية.لبناء صناع
كما أن عبء خدمة الدين حيّد موارد العديد من البلدان النامية. وقد أكد العديد مـن    - ٣٧

املشاركني على أن الدين السيادي حيول دون اسـتثمار حكومـاهتم يف التنميـة البشـرية كشـرط      
ب آليـة  مسبق للتنمية املستدامة. وينبغي اعتبـار إدارة الـديون السـيادية منفعـة عامـة عامليـة تتطلّـ       

دوليــة إلعــادة هيكلــة الــديون مبــا ينصــف مجيــع األطــراف. ويــتعني علــى البلــدان االتفــاق علــى 
مؤسســة عامليــة تقــوم بالترتيــب لتســويات منظمــة للــديون مبــا مينــع حــاالت التخلّــف عــن دفــع  

  الديون وغريها من احلاالت اليت ُتوقع االضطراب يف األسواق املالية الدولية.
ــه     وعلــى صــعيد الــ   - ٣٨ ــراد لتوجي ــيح فرصــا للشــركات واألف دويل، فــإن نقــص التنظــيم يت

ــهرب الضــرييب علــى       ــب الضــرائب والت ــا يســمى مــالذات ضــريبية تســمح بتجّن أمــواهلم إىل م
الصــعيد الــدويل. وقــد اقترحــت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي مــؤخرا تــدابري 

هلـذا االقتـراح حـول العـامل ال يـزال ضـعيفا،        لكبح املالذات الضريبية، غري أن دعم احلكومـات 
  ويرجع هذا يف جزء منه إىل استفادة البلدان اليت يتدفق إليها رأس املال من هذه املمارسة.  

وبطبيعة احلال، فإن أي قاعدة متينة لإليرادات ال ميكـن أن تعتمـد اعتمـادا كليـا علـى        - ٣٩
بــد مــن اختــاذ  املتعــددة اجلنســيات. وال اإليــرادات املتأتيــة مــن الشــركات الوطنيــة والشــركات 

تدابري إلخضاع القطاع غري النظامي ملزيـد مـن الصـرامة يف التنظـيم وجبايـة الضـرائب. واحلـق        
أن التضامن ال يتأتى من ضمان قيام احلكومة مبـّد يـدها إىل مجيـع قطاعـات اجملتمـع، فحسـب،       

  ولة قوية.وإمنا يتأتى أيضا من إسهام مجيع قطاعات اجملتمع يف بناء د
وإضافة إىل مسألة الـدين السـيادي، فـإن النظـام الـدويل الـذي حيكـم دخـول السـوق،            - ٤٠

ألهـداف التنميـة   “ وسـائل التنفيـذ  ”وحقوق امللكية، ونقل التكنولوجيا وغري ذلك ممـا يسـمى   
املستدامة، حيتاج إىل اإلصالح إلتاحـة فـرص متكافئـة جلميـع البلـدان. ويشـمل ذلـك أيضـا أن         
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بلدان النامية صوت أقوى لدى البنـك الـدويل، وصـندوق النقـد الـدويل، وغريمهـا مـن        يكون لل
  اهليئات اليت هلا دور يف إدارة الشؤون االقتصادية العاملية.

  
  التوصيات الرئيسية    

والـيت قـد   نفلتـة  بد من وضع أنظمة حكوميـة حلمايـة املـواطنني مـن قـوى السـوق امل       ال  •  
  نسان وإىل آثار اجتماعية وبيئية سلبية.  تؤدي إىل انتهاكات حلقوق اإل

بــد مــن تعزيــز أو إنشــاء هيئــات تنظيميــة مســتقلة وغريهــا مــن املؤسســات العامــة،    ال  •  
  تكون خاضعة للمراقبة وحمّصنة ضد املصاحل اخلاصة.

بــد للمجتمــع الــدويل مــن اختــاذ إجــراءات حامســة لتعزيــز النظــام الضــرييب وظــروف  ال  •  
ــا يســمح    ــة لتحصــيل إيراداهتــا.    الســوق عامــة مب ــز سياســايت وســلطة كافي ــدان حبّي للبل

  ويستلزم األمر أيضا إنشاء آلية دولية لتسوية الديون.  
  

  عمل األمم املتحدة من أجل التنمية: كيف ميضي؟  
قدم جزء خاص من دورة االستماع حملـة عامـة شـاملة عـن عمـل األمـم املتحـدة          

  والتنفيذي.يف جمال التنمية على الصعيدين السياسي 
فقد وصف مارتن ساجديك، املمثل الدائم للنمسا لـدى األمـم املتحـدة ورئـيس       

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، دور اجمللس باعتباره هيئة مركزيـة صـانعة للقـرارات.    
وناقشت سوكي بيفـرز، مستشـارة فريـق العمليـات السياسـية الشـاملة للجميـع التـابع         

ائي، عمل جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، ومنظومـة األمـم      لربنامج األمم املتحدة اإلمن
املتحدة على الصعيد القطري. وقامت جني ستيوارت، املمثلة اخلاصة ومـديرة مكتـب   
منظمة العمل الدولية يف نيويورك، بعرض عمل املنظمة باعتبارها منظمة فريـدة ثالثيـة   

ــة، واألعمــال التج    ــني  األطــراف (إذ جتمــع بــني ممــثلني للحكوم ــة، والعمــل) ب  ١٥اري
  وكالة متخصصة مستقلة ذاتيا من وكاالت األمم املتحدة.

وقد أبرزت العـروض الثالثـة مجيعهـا الكيفيـة الـيت أمكـن هبـا للربملانـات التعـاون            
على حنو وثيق مع األمم املتحدة على الصعيدين الوطين والعـاملي، والكيفيـة الـيت ميكـن     

  .٢٠١٥يف الدفع قُدما خبطة التنمية ملا بعد عام  هبا تعزيز هذا التعاون للمساعدة
  نقاط رئيسية

ــة        • ــد أهــداف التنمي ــى مقالي ــة عل ــق الســيطرة الوطني ــات دور رئيســي يف حتقي للربملان
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املستدامة والدفع قُدما بتنفيذها على الصعيد القطري. وميكـن دعـم هـذه األهـداف     
املتحدة. وكما يالحـظ بالفعـل يف   بتوثيق التعاون الداخلي بني الربملان وفريق األمم 

عدة بلـدان، فـإن تواصـل األمـم املتحـدة مـع الربملـان يف كـل منـها قـد سـاعد علـى             
تيسري إسهام الربملان يف تصميم ورصد خطة التنميـة الوطنيـة. غـري أنـه يلـزم إضـفاء       
صفة رمسية على هذه املمارسة وتوسـيعها لتشـمل املزيـد مـن البلـدان حـول العـامل.        

غــي للربملانـات املشــاركة علـى حنــو أوثـق يف إطــار عمـل األمــم املتحــدة     كـذلك، ينب 
خطــة عمــل منظومــة األمــم املتحــدة للنــهوض باالســتراتيجية  -للمســاعدة اإلمنائيــة 

اإلمنائيــة الوطنيــة. ويف أفضــل األحــوال، ينبغــي مواءمــة إطــار عمــل األمــم املتحــدة    
  احلكومة بالتنسيق مع الربملان. للمساعدة اإلمنائية مع الرؤية اإلمنائية اليت وضعتها

وكمــا يتضــح مــن حالــة منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن التفاعــل بــني األمــم املتحــدة      •
ــات ميكــن أن يتجــاوز األمــم املتحــدة األصــلية ليشــمل خمتلــف الوكــاالت      والربملان
املتخصصة، فمنظمـة العمـل الدوليـة واالحتـاد الربملـاين الـدويل يـربط بالفعـل بينـهما          

عــاون يهــدف إىل حشــد الــدعم الربملــاين للمبــادئ الرئيســية ملنظمــة العمــل   اتفــاق ت
ــة، وال ــات العمــل. وينبغــي      الدولي ــادئ املتجســدة يف خمتلــف اتفاقي ســيما تلــك املب

للربملــانيني الســعي لالنضــمام إىل وفــود بلــداهنم إىل مجعيــات منظمــة العمــل الدوليــة 
وإتاحــة العمــل الالئــق. حيــث جتــري مناقشــة مســائل متعلقــة بتــوفري فــرص العمــل   

ميكــن بالتنســيق مــع االحتــاد الربملــاين الــدويل أن يشــارك أعضــاء الربملانــات يف   كمــا
حلقات عمل ويف غريهـا مـن االجتماعـات املتخصصـة ملنظمـة العمـل الدوليـة الـيت         

  ميكن أن تساعد يف تعزيز قدرات رامسي السياسات.  
دخلـــت مـــؤخرا علـــى اجمللـــس وعلـــى الصـــعيد العـــاملي، فـــإن اإلصـــالحات الـــيت أُ   •

االقتصادي واالجتماعي سوف تتيح ألعضاء الربملانـات فرصـة أكـرب للمشـاركة يف     
املناقشات. ومن شأن مشاركة الربملانيني مشاركة فعالـة يف اجمللـس، أن يعـزز دوره    
يف جمال رسم السياسات وأن يضمن يف الوقت نفسه أن يـتم علـى الصـعيد الـوطين     

ية املتعلقــة بالسياســات الــيت يــتم التوصــل إليهــا علــى الصــعيد  تنفيــذ األفكــار الرئيســ
العاملي. وبعبارة أكثر حتديدا، ينبغي ألعضاء الربملانات أن يسـهموا يف رصـد تنفيـذ    
ــة املســتدامة باملشــاركة يف عمــل املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى     أهــداف التنمي

لرئيسـية والـذي تشـمل واليتـه     املعين بالتنمية املستدامة، الذي ميثل أحد املبتكـرات ا 
مراجعة التقارير املرحلية والوطنية علـى أسـاس منـتظم. ويشـارك الربملـانيون بالفعـل       
مشاركة فعالة يف منتدى التعاون اإلمنائي التابع للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،  
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حيث يسهمون مع غريهم مـن األطـراف املعنيـة يف عمليـة كـربى إلعـادة النظـر يف        
  منائي.التعاون اإل

ــس االقتصــادي           ــل يف اجملل ــق بالتكام ــد املتعل ــأن اجلــزء اجلدي ــع العمــل ب ــذا، م ه
ــالنظر يف مســائل حمــددة متعلقــة بالسياســات مــن منظــور     واالجتمــاعي، الــذي ُيعــىن ب
خــاص بالتنميــة املســتدامة (منظــور اقتصــادي واجتمــاعي وبيئــي)، ميثــل فرصــة أخــرى  

فة يف جمـال السياسـات، لإلسـهام يف عمـل هـذه      ساحنة للربملانيني ذوي اخللفيات املختل
  املهمة.  اهليئة

    
  الرصد واملساءلة: دور الربملانات، وضرورة مشاركة املواطنني  - خامسا   

إن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، مثلها مثل األهداف اإلمنائية لأللفيـة، يـتعني رصـده      - ٤١
واحمللـي. وال خيفـى أن جهـود الرصـد علـى      على كـل مـن الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين       

ــادل اخلــربات والتوصــيات. وال ينبغــي قصــر الرصــد العــاملي      ــيح الفــرص لتب الصــعيد الــدويل تت
ــة، بــل ينبغــي أيضــا أن يســري علــى أطــراف معنيــة أخــرى.      علــى العمليــات احلكوميــة الدولي

ك القطــاع اخلــاص إخضــاع مجيــع الشــركاء يف العمليــة اإلمنائيــة للمســاءلة، مبــا يف ذلــ   وينبغــي
  واجملتمع املدين.

أمــا علــى الصــعيد الــوطين يتقيــد الرصــد باملســائل املتعلقــة باملســاءلة. وال خيفــى أن           - ٤٢
الربملانــات، بوصــفها اهليئــة السياســية األكثــر متثــيال للمجتمــع، تقــوم بــدور رئيســي علــى كــل    

مـات مـن إجـراءات داخليـة     املستويات: إذ إن هلا والية قانونية تراقب مبوجبها ما تتخذه احلكو
وخارجية، فضال عن والية تتواصل مبوجبها مـع ناخبيهـا، وتضـمن االسـتماع ألصـوات مجيـع       
قطاعــات اجملتمــع. وحــىت يتســىن للربملانــات أداء مهامهــا الرقابيــة، يــتعني عليهــا إدمــاج أهــداف 

هـذا إنشـاء جلـان    التنمية املستدامة إدماجـا أفضـل يف عملياهتـا وتعزيـز آلياهتـا الرقابيـة. ويشـمل        
متعددة األطراف ومتعددة املسؤوليات من أجل الدفع قُدما مبختلف األهداف بطريقـة شـاملة.   

بد من وجود آليات مؤسسية لتثبيت منظور طويل األجل يف رسـم السياسـات، مـن شـأنه      وال
  أن يساعد على التغلب على النهج القصري األمد املتأصل يف الدورة االنتخابية.

  
لكنها ال تعـين شـيئا إذا مل ُتَنفَّـذ. فلـنمعن      -رائعة والسياسات عظيمة  الكلمات  

ــال مــع        ــا هبــا ضــمان أن يكــون التواصــل علــى حنــو فع ــيت ميكنن ــة ال ــتفكري يف الكيفي ال
  املواطنني جزءا من عملية التنفيذ.  

  كورنني وودز، مدير محلة األمم املتحدة لأللفية  
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ويتعني على احلكومات أن تستثمر يف جتميع وحتليل البيانات املوثوقـة واآلنيـة لتحديـد      - ٤٣

األولويــات السياســاتية وقيــاس التقــّدم. ويتطلــب هــذا إفــراد مبــالغ ماليــة لضــمان بنيــة أساســية   
ميكنها توفري بيانات واحلصول أيضـا علـى بيانـات مـن الشـركات الـيت أصـبحت أطرافـا فاعلـة          

بد من إيالء اهتمام خاص لضـمان عـدم اسـتخدام     زايد يف توفري البيانات. والقوية على حنو مت
  البيانات ألغراض سلبّية غري مقصودة، وخباصة االضطهاد السيادي.

هــذا، ويــتعني تصــنيف البيانــات لتحديــد قطاعــات اجملتمــع املســتبعدة، واملســاعدة، يف     - ٤٤
هنايــة املطــاف، علــى صــياغة سياســة تســتهدف األســباب اجلذريــة لعــدم املســاواة. علمــا بــأن     

، الذي يعّبر من خالله سبعة ماليني شخص حول العـامل عـن   “عاملي”الربنامج املعروف باسم 
ن التأثري احملتمل لتحليل جمموعة من البيانات على أساس دميـوغرايف، مثـل   أولوياهتم اإلمنائية، يبّي

ــي أن        ــيت ينبغ ــق السياســات ال ــرق. وال خيفــى أن تطبي ــة، واجلــنس، والســن، والع ــة احمللي املنطق
ــها كــل فــرد، مثــل تعمــيم التعلــيم االبتــدائي، ســوف يســاعد علــى حتديــد الفئــات       يســتفيد من

ــة ألســباب هي  ــة. وميكــن حينئــذ للــدول اســتهداف سياســات تضــمن    املســتبعدة مــن التنمي كلي
  وصول اخلدمات على حنو فعال إىل تلك الفئات.

وتصــبح البيانــات املصــنفة ضــرورية ملرحلــة التنفيــذ. وعلــى حــني أن البيانــات اجملّمعــة     - ٤٥
ــات املصــّنفة       ــإن البيان ــات جملتمعاهتــا ككــل، ف ميكــن أن تســاعد احلكومــات علــى وضــع أولوي

عدة على استئصال املمارسات التمييزية من خـالل األنظمـة احلكوميـة وإدخـال     ضرورية للمسا
تغيريات يف األطر القانونية. ويف النهاية، تتطلب التنمية املستدامة شعور مجيع قطاعـات اجملتمـع   

  بأهنا جزء من العملية وأن بإمكان اجلميع االستفادة من نتائجها.
ــدور أساســي يف      - ٤٦ ــانيون ب ــوم الربمل ــو يضــمن مســاع كــل      ويق ــى حن ــات عل ــع البيان جتمي

ال أكثــر مــن  ١ ٠٠٠األصــوات. وعلــى ســبيل املثــال، إذا تواصــل كــل برملــاين يف العــامل مــع    
مليون إضافيني أن يصـبحوا علـى علـم بأهـداف التنميـة املسـتدامة.        ٤٣,٥ناخبيه، ميكن لنحو 

ر يف شــبكة اإلنترنــت غــري أن جتميــع البيانــات ال ميكــن أن يعتمــد اعتمــادا مطلقــا علــى مصــاد  
فحسب بل وعلى مصادر من خارجها. وعلى حني أن التكنولوجيا اجلديدة تتيح فرصـا هائلـة   
لتجميــع البيانــات وحتليلــها، فــإن الفجــوة يف إمكــان الوصــول إىل خــدمات اإلنترنــت هــي مــن  
ــدمي صــورة مشــوهة           ــك اخلــدمات وحــدها إىل تق ــى تل ــؤدي االعتمــاد عل ــث ي الضــخامة حبي

املواطنني. وإن احلاجة إىل األخـذ بـُنُهج لتجميـع البيانـات مـن خـارج اإلنترنـت        لوجهات نظر 
يف املائـة مـن كــل    ٧٥، الـذي قــام بتجميـع   “عـاملي ”توضـحها علـى حنـو فعـال خــربة برنـامج      

  األصوات عن طريق بطاقات االقتراح الورقية.  
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جتميع البيانـات   بد جلهود وال تكفي األرقام اجملمعة للحصول على صورة موثوقة. فال  - ٤٧
أن تضمن تغطية كل قطاعات اجملتمع. وميكن للربملانيني، بفضل ما هلـم مـن إمكانيـة فريـدة يف     
الوصول إىل ناخبيهم، املساعدة يف ضمان مسـاع كـل األصـوات. فثمـة العديـد مـن القطاعـات        

املسـح.  يف اجملتمع اليت حتتـاج إىل االتصـال املباشـر هبـا وتشـجيعها علـى املشـاركة يف عمليـات         
، فـإن التصـويت عـن طريـق اإلنترنـت مييـل       “عـاملي ”وكما أوضح املسح الذي أجراه برنـامج  

إىل اجتــذاب اصــوات الرجــال علــى حــني أن بطاقــات االقتــراع الورقيــة تســمح ملــن يقومــون    
مبقـــابالت شخصـــية بالوصـــول إىل النســـاء وســـائر قطاعـــات اجملتمـــع الـــيت قـــد ُتســـتبعد بغـــري  

  الطريقة.  هذه
هود اليت تبـذهلا الربملانـات والربملـانيون لتجميـع البيانـات متكّنـهم أيضـا مـن تزويـد          واجل  - ٤٨

نــاخبيهم مبعلومــات حــول أهــداف التنميــة املســتدامة وإشــراكهم يف العمليــة. علمــا بأنــه لــدى   
بعض الربملانات بالفعل آليات قائمة تسمح بالتواصل املستمر بـني فـرادى الربملـانيني ونـاخبيهم     

ملسألة. ومـن األمثلـة علـى ذلـك نظـام أوغنـدا اجملـاين القـائم علـى أسـاس خـدمات            بشأن هذه ا
، الـذي يسـمح للشـباب األوغنـدي باالتصـال      “UReport”الرسائل القصـرية، املعـروف باسـم    

مباشرة مبمثليهم الربملـانيني بشـأن مسـائل مهمـة يف جمتمعـاهتم احملليـة. ويسـتفيد الربملـانيون مـن          
  بل األقران يف تبادل الدروس املستفادة واملمارسات الفُضلى.عمليات االستعراض من ق

  
ــة         ــم شخصــيا عــن أهــداف التنمي ــا كنــت ألعل ــدويل، م ــوال االحتــاد الربملــاين ال ل

ــب        ــدما تتطل ــم املتحــدة، وال ســيما عن ــات األم ــدركون عملي ــاس ال ي املســتدامة. فالن
  منظورا طويل األمد.  

ملــان، اليونــان، رئيســة اللجنــة الدائمــة ديونيزيــا ثيــودورا أفغرينوبولــو، عضــوة الرب
  املعنية بشؤون األمم املتحدة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل

    
وال بد للربملانات ووكاالت األمم املتحدة أن تعمل معـا علـى حنـو أكثـر تكـامال، مـن         - ٤٩

أجـــل تعزيـــز تـــدفق املعلومـــات إىل الربملانـــات، والقيـــام، يف هنايـــة املطـــاف، بتعزيـــز قـــدرات    
  الربملانات.  

  
  التوصيات    

ــة أهــداف ا       •   ــانيني مــن مراقب ــتمكني الربمل ــة ل ــالغ األمهي ــات املصــنفة ب ــوافر البيان ــة ت لتنمي
ــات         ــع البيان ــوال لتجمي ــات ختصــيص أم ــى الربملان ــتعني عل ــة. وي ــة قوي املســتدامة مراقب

  وحتليلها، وذلك من خالل املؤسسات احلكومية واجلهات املاحنة.
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وينبغي للربملانات والربملانيني القيام بدور فّعال يف توفري املعلومـات مبـا يتـيح املزيـد مـن        •  
ات عــن أهــداف التنميــة املســتدامة وإشــراكهم يف     الفــرص لتزويــد النــاخبني مبعلومــ   

  العملية.
التنميــة املســتدامة إدماجــا أفضــل يف عملياهتــا، ويـتعني علــى الربملانــات إدمــاج أهــداف    •  

ــددة      ــراف ومتعـ ــددة األطـ ــان متعـ ــاء جلـ ــذا إنشـ ــمل هـ ــة. ويشـ ــا الرقابيـ ــز آلياهتـ وتعزيـ
  ل.املسؤوليات للمساعدة على الدفع قُدما بكل األهداف بشكل شام

وينبغي لالحتاد الربملاين الدويل تعزيز جهوده الرامية إىل دعم قيام تعـاون أكثـر تكـامال      •  
بـني وكــاالت األمــم املتحـدة والربملانــات الوطنيــة، مبــا يف ذلـك دعــوة مســؤويل األمــم    

  كثر من اللجان الربملانية ذات الصلة.أاملتحدة للتفاعل بانتظام 
ير مرحلية عن تنفيذ أهداف التنمية املسـتدامة يف مجعيـات   وينبغي للربملانات تقدمي تقار  •  

  االحتاد الربملاين الدويل.
    

  املضّي قُدما: إسهام الربملانات يف عملية األمم املتحدة  - سادسا   
  

تقدم أهداف التنمية املسـتدامة نظـرة عامـة موجـودة لـدى اجملتمـع العـاملي والـيت           
وعـد مـن قـادة العـامل إىل مـواطنيهم. وأنـتم        ميكن بلوغها من دون الربملانات. وهذا ال

  بوصفكم برملانيني موقعكم يف ملتقى هذه العالقة.
تومــاس غــاس، األمــني العــام املســاعد لتنســيق السياســات والشــؤون املشــتركة   

  بني الوكاالت، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.
    

كـانون   ١املسـتدامة حّيـز النفـاذ، أال وهـو     ويف اليوم الذي تدخل فيـه أهـداف التنميـة      - ٥٠
، سـوف يــتعني علـى البلـدان أن تكــون جـاهزة عنـد خــط البدايـة، مدركــة       ٢٠١٦الثاين/ينـاير  

حتتاج إىل فعله لتبدأ مهمـة التنفيـذ الشـاقة. وقـد ركّـزت اجللسـة اخلتاميـة لـدورة االسـتماع           ملا
التنميـة املسـتدامة يف اجتمـاع القمـة     على الدور الرئيسي للربملانات املفضي إىل اعتماد أهـداف  

. كما أتاحـت اجللسـة للمشـاركني    ٢٠١٥الذي سوف تعقده األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 
فيها الفرصة الستعراض اخلطوات الرئيسية الـيت يعتـزم االحتـاد الربملـاين الـدويل واألمـم املتحـدة        

  ظر اجلدول الوارد يف املرفق الثاين).اختاذها يف الفترة السابقة النعقاد قمة األمم املتحدة (ان
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والتعــاون الوثيــق بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الربملــاين الــدويل واحلكومــات ميكــن أن     - ٥١
يضمن إحاطة الربملانات باملفاوضات اليت جتري يف األمـم املتحـدة، وميكـن أن يـوفر مـدخالت      

  ملاين الدويل.للمفاوضني احلكوميني، بشكل مباشر أو من خالل االحتاد الرب
ــدًءا مــن كــانون         - ٥٢ ــها ب ــاوض بكامل ــات التف ــات يف علمي ــر إشــراك الربملان ويســتلزم األم

ــاير  ــة        ٢٠١٥الثاين/ين ــات الرقابي ــا، واآللي ــزم تغيريه ــيت يل ــوانني ال ــدء مناقشــة الق ــن أجــل ب ، م
اهنم الالزمة، وكيفية إعادة ختصيص األموال، ويشجَّع الربملانيون علـى االنضـمام إىل وفـود بلـد    

القادمة إىل نيويورك للمشاركة يف املفاوضات. وتيسريا للمناقشـات داخـل الربملانـات الوطنيـة،     
  سوف يقدم االحتاد الربملاين الدويل بانتظام تقارير مستكملة عن املفاوضات.  

وسوف ُيطلب من الربملانات، بدورها، تقدمي تقـارير عـن مناقشـاهتا الداخليـة والتقـدم        - ٥٣
االجتماعات املقبلـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل. واملوضـوع الرئيسـي جلمعيـة االحتـاد          احملرز خالل

آذار/مــارس إىل  ٢٨الربملــاين الــدويل الثانيــة والــثالثني بعــد املائــة، املقــرر عقــدها يف الفتــرة مــن  
أهــداف التنميـة املســتدامة: حتويــل  ”، يف هــانوي، فييـت نــام، عنوانـه:   ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١

وهــذه ســوف تكــون هــي الفرصــة األوىل للربملــانيني لتقــدمي تقــارير عــن   “. إىل أفعــالاألقــوال 
كيفية مساعدهتم يف نقل وجهـات نظـر املـواطنني إىل داخـل العمليـة مـع االسـتعداد يف الوقـت         
نفسه للتنفيذ. وسوف تسنح فرصـة ثانيـة مـع انعقـاد املـؤمتر العـاملي الرابـع لرؤسـاء الربملانـات،          

  أيلول/سبتمرب. ٢آب/أغسطس إىل  ٣١قر األمم املتحدة يف الفترة من املقرر عقده يف م
  

ــة حبيــث       ــدمج يف العملي ال جيــب أن يتخلّــف الربملــانيون. فــنحن حباجــة إىل أن ُن
  تصبح أهداف التنمية املستدامة يف واقع األمر عملية إمنائية مرتكزة على الناس.

  صابر شودري، رئيس االحتاد الربملاين الدويل  
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  املرفق األول
  قائمة أعضاء األفرقة ومديري اجللسات    

بأسـلوب املقــابالت. وقــد تــألّف كــل   ٢٠١٤أُجريـت دورة االســتماع الربملانيــة لعــام    - ١
ــاألمم املتحــدة، خــبري          ــاألمم املتحــدة، ســفري ب ــي املســتوى (مســؤول ب ــثلني رفيع ــن مم ــق م فري

املقابلة األولية (اليت استغرقت مـا بـني   سياسات) وبرملانيني، وأداره إعالمي شهري. ويف أعقاب 
دقيقــة)، فُــتح البــاب للمشــاركني لطــرح األســئلة وإبــداء التعليقــات. وأُديل بكلمــة    ٤٠و  ٣٠

قبل بـدء عمـل   “ عاملي”رئيسية قبل اجللسة األوىل. ويف اليوم الثاين، قُّدم عرض بشأن برنامج 
  الفريق املعين بالبيانات.

  
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩    

ــن موضــوع      - ٢ ــة    ”قامــت اجللســة الصــباحية ع ــاس: احلــق يف التنمي ــة للن ــاء األولوي إعط
ببحث املفاهيم األساسية، والفرص والتحـديات الـيت ينطـوي عليهـا اختـاذ هنـج يقـوم        “ للجميع

على احلقوق. وقامـت أمينـة حممـد، املستشـارة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالتخطيط للتنميـة           
، بإلقـاء كلمـة رئيسـية، مث انضـمت إىل فريـق ضـم روبرتـو ليـون رامرييـز،          ٢٠١٥بعد عـام   ملا

عضو جملس النواب يف شيلي ورئيس جلنة التنميـة املسـتدامة والشـؤون املاليـة والتجاريـة التابعـة       
لالحتاد الربملاين الدويل، وإيفان سيمونوفيتس، األمني العام املساعد حلقـوق اإلنسـان، واألسـتاذ    

تون، األستاذ جبامعة نيويورك ومقـرر األمـم املتحـدة اخلـاص املعـين بـالفقر املـدقع        فيليب ج ألس
كنيـدي، اإلعالميـة لـدى جملـس      -وحقوق اإلنسان. وقامت بـإدارة املناقشـات جوليـا تـايلور     

  كارنيجي لألخالقيات يف الشؤون الدولية.  
ة: كيـف  عمل األمم املتحدة من أجـل التنميـ  ”وأعقب ذلك جزء خاص عن موضوع   - ٣

، لتعريــف أعضــاء الربملانــات بعمــل األمــم املتحــدة يف جمــال التنميــة علــى الصــعيدين    “ميضــي؟
السياسـي والتنفيـذي، وعـرض أفكـار علـيهم إلشـراك نـاخبيهم يف العمـل علـى حتقيـق أهــداف           
التنمية املستدامة. وقد ضم الفريق مارتن ساجديك، املمثل الدائم للنمسـا لـدى األمـم املتحـدة     

جمللس االقتصادي واالجتماعي، وسوكي بيفرز املستشـارة بفريـق العمليـات السياسـية     ورئيس ا
الشــاملة للجميــع، برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وجــني ســتيوارت، املمثلــة اخلاصــة ومــديرة  
مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة يف نيويــورك. وقــام بــإدارة املناقشــات بــادي تورســيين، املراقــب  

  ملاين الدويل لدى األمم املتحدة.  الدائم لالحتاد الرب
ــاس   ”ويف اجللســة املســائية عــن موضــوع     - ٤ ــل األســواق تعمــل لصــاحل الن ــة  جع األنظم

واليت جرى فيها حبث دور احلكومات يف ضـمان عـدم إضـرار األسـواق بالنـاس      “ والضمانات
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رة فريـق ضـم   بـإدا كنيدي  -واملعاونة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، قامت السيدة تايلور 
لورا روخاس، عضوة جملس الشيوخ يف املكسـيك، وفرينانـدو كـاريرا كاسـترو، املمثـل الـدائم       
لغواتيماال لدى األمم املتحدة، وإيفاجيسربس، نائبة مـدير مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية التـابع       

ملؤسســات لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وجيســيكا إيفــانز، كــبرية بــاحثني وحماميــة معنيــة با
  املالية الدولية، يف منظمة رصد حقوق اإلنسان.

  
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠    

عـدم املسـاواة والتمييـز: آثـار التنميـة وطـرق       ”قامت اجللسـة الصـباحية عـن موضـوع       - ٥
بــالتركيز علــى طــرق تعزيــز أهــداف التنميــة املســتدامة، وحبــث املبــادرات    “ تغــيري اجتــاه التيــار 

اسات. وضم الفريق دبيكا كاداغا، رئيسة برملان أوغنـدا، وفـاروق محيـد نائيـك،     املتعلقة بالسي
غارســـيا، املمثـــل الـــدائم  -عضــو جملـــس الشـــيوخ يف باكســـتان، وخـــوان كــارلوس منـــدوزا   

لكوســتاريكا لــدى األمــم املتحــدة، وآن مــاري غــويتز، األســتاذة اإلكلينيكيــة مبركــز الشــؤون   
ــة وكــبرية مستشــاري شــؤون الســل   ــم املتحــدة للمــرأة، وســاكيكو    العاملي ــة األم م واألمــن، هيئ

فوكودارباد، املدرسة اجلديـدة، نائـب رئـيس جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالسياسـات اإلمنائيـة.          
  “.الدميقراطية اآلن”وقد أدارت هذه اجللسة نرمني شيخ اإلعالمية بربنامج 

واملساءلة خبصـوص أهـداف التنميـة    الرصد ”وقبل انعقاد اجللسة املسائية عن موضوع   - ٦
ــتدام ــاس واملؤسســات   ةاملس ــم املتحــدة     “متكــني الن ــودين وودز، مــديرة محلــة األم ــت ك ، قام

، وفـور  “أداة دينامية للتفاعل بني أعضاء الربملانـات والنـاخبني  : عاملي”لأللفية، يعرض برنامج 
ثيـودورا أفغرينوبولـو، عضـوة     تقدمي السيدة وودز هذا العرض، انضمت إىل فريق ضـم ديونزيـا  

 الربملــان اليونــاين ورئيســة اللجنــة الدائمــة املعنيــة بشــؤون األمــم املتحــدة، وماريــا كريســتينا         
املمثلة الدائمة لألرجنتني لدى األمم املتحـدة وكلـري ميالميـد، مـديرة برنـامج النمـو       بريسيفال، 

ة فريـق اخلـرباء االستشـاري املسـتقل     والفقر وعدم املساواة مبعهد التنمية اخلارجية، ورئيسة أمان
املعين بتسخري ثورة البيانات ألغـراض التنميـة املسـتدامة. وقامـت بـإدارة اجللسـة نـرمني شـيخ،         

  “.الدميقراطية اآلن”اإلعالمية بربنامج 
، الـــذي وضـــع “املضـــي قُـــدما”واخُتتمـــت دورة االســـتماع جبلســـة عـــن موضـــوع    - ٧

وضــات املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة، والطــرق الــيت  اخلطــوات املقبلــة الــيت تتخــذ يف املفا
ميكن هبا للربملانات املشاركة يف العملية. وقد خاطب احلضـور صـابر شـودري، رئـيس االحتـاد      
الربملاين الدويل، ورانكو كريفوكابيتس، رئـيس برملـان اجلبـل األسـود، وتومـاس غـاس، األمـني        

ملشتركة بني الوكاالت بـإدارة الشـؤون االقتصـادية    العام املساعد لتنسيق السياسات والشؤون ا
  واالجتماعية، وأدار اجللسة السيد مارتن تشونغونغ، األمني العام لالحتاد الربملاين الدويل.  
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  املرفق الثاين
  املضّي قُدما    

  
٢٠١٥          ٢٠١٤          
كانون

األول/ 
  ديسمرب

كانون 
 سبتمربأيلول/ أغسطسآب/  متوز/يوليه يونيهحزيران/  أيار/مايو نيسان/أبريل  آذار/مارس شباط/فرباير  الثاين/يناير 

 التقريـــــــــــــــر
التــــــــــــوليفي 
  لألمني العام

   املفاوضات احلكومية الدولية

مجعيــــــة االحتــــــاد الربملــــــاين     
ــية   ــة الرئيسـ ــدويل: املناقشـ الـ
بشــــــأن أهــــــداف التنميــــــة 
ــارير األوىل  املســـــتدامة التقـــ

  األعضاءالواردة من 

اللجنـــة التحضـــريية للمـــؤمتر  
العــــــاملي الرابــــــع لرؤســــــاء 
الربملانــــات التقــــارير الثانيــــة 

  الواردة من األعضاء

املؤمتر العاملي الرابـع لرؤسـاء   
  الربملانات

    تقارير االحتاد الربملاين الدويل الشهرية إىل األعضاء عن مستجدات املفاوضات   
اعتماد طرائق 

  التفاوض
مناقشـــــــات  

رئــــــــــــــيس 
اجلمعيـــــــــــة 
ــة:  العامــــــــــ
ــائل  وســــــــــ

  التنفيذ

مناقشـــــــات
رئــــــــــــــيس 
ــة  اجلمعيـــــــــ
ــة:  العامــــــــــ
النـــــــــهوض 
باملســــــــاواة 
بني اجلنسني 
ومتكـــــــــــني 

  املرأة

ــات رئـــيس اجلمعيـــة مناقشـ
ــوية املنازعـــات   العامـــة: تسـ

ــز   ــلمية وتعزيـ ــائل السـ بالوسـ
التعــاون بــني األمــم املتحــدة   

  واملنظمات اإلقليمية
  

النــدوة الــيت يعقــدها منتــدى  
التعــاون اإلمنــائي يف كوريـــا   

  (نيسان/أبريل)

ــاع  االجتمــــ
ــع  الرفيــــــــــــ
ــتوى  املســـــــ

ئيس رلـــــــــــــ
ــة  اجلمعيـــــــــ
ــة:  العامــــــــــ

ــة  مكافحـــــــ
  تغري املناخ

املــؤمتر املعــين 
بتمويـــــــــــل  
ــة  التنميـــــــــــ

  (إثيوبيا)

ــؤمتر    مـــــــــــــ
بعــــــد  مــــــا
 ٢٠١٥ عــام

)٢٣-٢١ 
أيلــــــــــــول/ 

  سبتمرب)

    جلسات استماع مع اجملتمع املدين (يومان)   
    اإلقليمية ألعضاء االحتاد الربملاين الدويل ومحلة الربملانات/االحتاد الربملاين الدويل مستمرة ...االجتماعات  
                

  
  
 


