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:لجلسة األولىا

كامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة استنادًا الى نهج مت

األدلةقائم على حقوق اإلنسان ومبني على



تحقيق تهدف الجلسة إلى إبراز جدوى وضرورة اتباع نهج متكامل قائم على حقوق اإلنسان ومبني على األدلة لتنفيذ و
. ساء والفتياتاهداف التنمية المستدامة والسيما الهدف الخامس منها المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل الن

نسانوتلقي هذه الجلسة الضوء على الترابطات الوثيقة بين الهدف الخامس ومقاصده والصكوك العالمية لحقوق اإل  .

كما تؤكد على أهمية إسناد عمليات التنفيذ والمتابعة والمراجعة إلى نهج مبني على البيانات .

كما تهدف الى إبراز أهمية وسائل التنفيذ كأساس لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة  .

الهدف من الجلسة



 ل جاء نتيجة عملية تشاورية بين الدول األعضاء مختلف اصحاب المصلحة مث2030اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام
.  منظمات المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة

 مقصدا تمثل اطارا شامال لتوجيه العمل 169هدفا و17الخطة تغطي مجموعة واسعة من األهداف والمقاصد تشمل

.  السنوات15اإلنمائي العالمي والوطني على مدى 

 في مسار نجاح تحقيق أهداف التنمية المستدامةالشراكة والمساءلة المتبادلة أهمية مبدأ.

ألهداف التنمية المستدامة 2030مكونات خطة عام 



 نمية المستدامةتحقق التوازن بين األبعاد الثالثة للتأهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة الخطة متكونة من  :

البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبُعد البيئي

 إلى تصبو الخطة:

اواة عالم يسود كافة أرجائه احترام حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان وسيادة القانون والعدالة والمس

.وعدم التمييز

امل اإلمكانات البشرية به تكافؤ للفرص يتيح تحقيق ك؛ عالم يحترم األعراق واالنتماء االثني والتنوع الثقافي

.  ويساهم في تحقيق االزدهار

نه جميع العوائق التي وتزاح ع، يتاح فيه لكل النساء والفتيات التمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسينعالم

.  تحول دون تمكينهن

ه عالم قوامه العدل واإلنصاف والتسامح واالنفتاح واإلشراك االجتماعي للجميع، وتلبى في

.احتياجات أشد الفئات ضعفا

خطة مستندة الى الحقوق وغير قابلة للتجزئة



 قانون لحقوق وحقوق اإلنسان إذ تستند أهداف التنمية المستدامة بشكل قوي على 2030ارتباط متين بين خطة

.اإلنسان

س هو تمتع جميع األشخاص بحقوق اإلنسان بشكل كامل دون وجود أي نوع من التمييز وتكري: الهدف األسمى للخطة

".ال أحد سوف يُترك في الخلف"االلتزام بمبدأ 

ية عالوة على ارتكازها بصفة أساسية على ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدول

.لحقوق اإلنسان وغيرها من الصكوك الدولية المتفق عليها ذات الصلة

 اء بموجب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتزامات الدول األعضالتأكيد واالعتراف بالترابط المباشر بين

وري مثل هيئات المعاهدات واالستعراض الد)القانون الدولي لحقوق اإلنسان واآلليات الدولية ذات الصلة 

(.  الشامل

 نهج شامل ومتسق قائم على حقوق اإلنسانعملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل اعتماد.

واالطار الدولي لحقوق االنسان2030خطة عام 



العديد من أهداف التنمية المستدامة تعكس حقوق اإلنسان
 8،11، 6، 4، 3، 2، 1األهداف -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 16الهدف -الحقوق المدنية والسياسية

 17، 13األهداف -الحق في التنمية

 16، 10، 5األهداف –المساواة

:أدوات البحث على اإلنترنت مفيدة

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf

http://sdg.humanrights.dk/ar

عالقة أهداف التنمية المستدامة بحقوق االنسان

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
http://sdg.humanrights.dk/ar


واآلليات الدولية لحقوق االنسان2030أمثلة عن ترابط خطة عام 



 ة والسياسية، وبالتالي ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنيالتمتّع بكل الحقوق دون استثناءحقوق اإلنسان تعني

.الحق في التنميةضرورة تمكين جميع األشخاص من حقوق اإلنسان، بما في ذلك 

 ماجواإلد، والمساواة، التمكين: العديد من األهداف صراحة على المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان التاليةتشمل ،

.16الهدف ، 10الهدف ، 5لهدف ا: مثال. والمساءلة، الوصولوإمكانية

 فئات التنطبق على جميع البلدان واألشخاص وقطاعات المجتمع مع التعهد بُمعالجة حقوق واحتياجات 2030خطة عام

.كمسألة ذات أولويةاألكثر ضعًفا 

 األطفال ك ، وكذلالنساء والفتيات وقضايا المساواة بين الجنسين: فةالمستهدالعديد من الفئات الخطةشملت

، اإليدز/ ةالناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري، ووالشباب واألشخاص من ذوي اإلعاقة

.النازحين داخليًا والمهاجرينوالالجئين، والسكان األصليين، وكبار السنو

مبدأ عدم استثناء أحد



(مثال)مبدأ عدم استثناء أحد والمساواة بين الجنسين 

الهدف الخامس وعالقته 

باألهداف األخرى

ن هي قضيّة المساواة بين الجنسي

قضيييّة قائميية بييذاتها وهييي فييي 

الوقت عينيه يجيب أن تلحيظ فيي

. ويةكّل األبعاد والتدخالت التنم

 مين هنيا، مين الطبيعيي أن يكييون

هناك ترابط بين الهيدف الخيامس

واألهييداف األخييرى تعبيييرا  عيين 
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المقاصد: الهدف الخامس
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وسائل التنفيذ: الهدف الخامس
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مع قضايا المرأة( 3-2-1)المواضيع التي تربط أهداف التنمية المستدامة 



مع قضايا المرأة ( 7-6-4)المواضيع التي تربط أهداف التنمية المستدامة 



مع قضايا المرأة( 10-9-8)المواضيع التي تربط أهداف التنمية المستدامة 



مع قضايا المرأة ( 13-12-11)المواضيع التي تربط أهداف التنمية المستدامة 



مع قضايا المرأة ( 16-15-14)المواضيع التي تربط أهداف التنمية المستدامة 



 على المستوى الوطني يتطلب2030وضع خارطة طريق لتنفيذ خطة   :

 التخطيط وصنع السياسات؛

 ؛(وذلك من خالل التعبئة السياسية)التنفيذ من أجل تحقيق النتائج

 تخصيص مختلف الموارد وبناء القدرات؛

الرصد والمراجعة واالبالغ المنتظم.

 ضمان في إطار نظام مؤسسي وعمليات مفتوحة وشاملة وتشاركية وشفافة ل" المراجعة-الفعل-التخطيط "اعتماد دورة

.عدم استثناء أحد وعدم تخلّف أحد عن ركب تنفيذ الخطة

 مستدامة التقدم نحو تحقيق أهداف وغايات أهداف التنمية ال" متابعة ومراجعة"الحكومات تتحمل المسؤولية األساسية عن

.على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

المستدامة من منظور حقوق اإلنسانالتنميةأهدافواستعراضمتابعة



 ن الدول األعضاء على إجراء مراجعات منتظمة وشاملة للتقدم على المستويي2030تشجع خطة عام

.  الوطني وما دون الوطني، والتي تقودها وتوجهها الدول

 قيام الدول باستعراضات وطنية طوعية:

انيين تكون شمولية مع الحرص على إشراك جميع الجهات المعنية، من مجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين وبرلم

.  وغيرهم، بصفتهم شركاء في التنمية

ع التقارير الى وتتضمن بيانات جيدة وموثوقة ومصنفة يمكن استقاؤها من آليات اإلبالغ القائمة، بما في ذلك أليات رف

.  األليات الدولية لحقوق االنسان

المستدامة من منظور حقوق اإلنسانالتنميةأهدافواستعراضمتابعة



الثة للتنمية أن ترصد التقدم المحرز في تنفيذ األهداف والغايات العالمية، بما يشمل وسائل التنفيذ ويراعي األبعاد الث

؛ (االجتماعية واالقتصادية والبيئية)المستدامة 

راكات الالزمة؛ أن يكون توجهها أطول أجال لتساعد البلدان في اختيار سياسات مستنيرة وفي تعبئة وسائل التنفيذ والش

 أن تكون مفتوحة وجامعة وتشاركية وشفافة؛

ى أن يكون محورها الناس، وأن تراعي اعتبارات النوع االجتماعي، وتحترم حقوق اإلنسان، وتركز  بشكل خاص عل

الفئات األشد فقرا واألكثر ضعفا وتخلفا عن الركب؛ 

 أن تستند إلى األطر والعمليات القائمة لتفادي االزدواجية؛

لسن، أن تتوخى الدقة وتستند إلى أدلة وبيانات قطرية رفيعة الجودة ومصنفة بحسب الدخل، والنوع االجتماعي، وا

مية واالنتماء العرقي واالثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، والموقع الجغرافي، وغيرها من الخصائص ذات األه

.في السياقات الوطنية

من منظور حقوق االنسانالمبادئ: االستعراضات الوطنية الطوعية



ة عدم إغفال أي أحد في خطة التنمي: نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء البيانات

2030المستدامة لعام 



ناتمشاركة الفئات السكانية ذات العالقة في عمليات جمع البيانات، بما فيها التخطيط، وجمع البيانات، ونشر وتحليل البيا: المشاركة

تستوجب عملية التصنيف و. يتيح تصنيف البيانات لمستخدمي البيانات المقارنة بين الفئات السكانية، وفهم أوضاع مجموعات معينة: تصنيف البيانات

.القيام بجمع بيانات بشأن الخصائص ذات الصلة

ألفراد بخيار الكشف، أو وينبغي أن يحظى ا. ينبغي أن تكون الفئات السكانية محط االهتمام ذاتية التعريف لغايات جمع البيانات: التحديد الذاتي للهوية

.الحجب، عن معلومات تتعلق بخصائصهم الشخصية

هجية جمع البياناتيجب على جامعي البيانات توفير معلومات واضحة ويسهل الوصول إليها بصورة مفتوحة، بما في ذلك تصميم البحث ومن: الشفافية  .

.  وينبغي أن تكون البيانات التي تجمعها وكالة الدولة سهلة الوصول من قبل الجمهور بصورة مفتوحة

رية ردود األفراد ينبغي حماية البيانات التي يتم الكشف عنها لجامعي البيانات والحفاظ على خصوصيتها، كما ينبغي الحفاظ على س: الخصوصية

.ومعلوماتهم الشخصية

لفاعلة األخرى يخضع جامعي البيانات للمساءلة بشأن مراعاة حقوق اإلنسان في أعمالهم، وينبغي استخدام البيانات إلخضاع الدول والجهات ا: المساءلة

.  للمساءلة بشأن قضايا حقوق اإلنسان

ة عدم إغفال أي أحد في خطة التنمي: نهج قائم على حقوق اإلنسان إزاء البيانات

2030المستدامة لعام 



عملية أفضل

إدارة تشاركية وشاملة وشفافة وعادلة

يعزز شرعية أولويات التنمية

نتائج أفضل

 تحديد أفضل ومزيد من التركيز لمن تخلفوا عن ركب التنمية

 يعالج االتجاهات المثيرة لالنقسام والمزعزعة لالستقرار في تزايد أوجه عدم المساواة والتمييز...

يساهم في إعمال الحقوق للجميع ، ويتجنب ما يضر بمنوال التنمية

تحسين التآزر بين حقوق اإلنسان والتنمية والسالم واألمن

على القيمة المضافة ألهداف التنمية المستدامة من منظور النهج القائم: تلخيص

حقوق اإلنسان



أمثلة: أدوات البحث على اإلنترنت مفيدة 

 Universal Human Rights Index (الفهرس العالمي لحقوق االنسان)

https://uhri.ohchr.org/ar/search/Annotations

 SDG Tracker

https://sdg-tracker.org/

 The United Nations Sustainable Development Group (UNSDG) at the Global Level

https://undg.org/view-all-documents/

SDG – Human Rights Data Explorer (DIHR)

https://sdgdata.humanrights.dk/ar

https://uhri.ohchr.org/ar/search/Annotations
https://sdg-tracker.org/
https://undg.org/view-all-documents/
https://sdgdata.humanrights.dk/ar


أسئلة للنقاش



وشكرا على حسن االستماع


