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 بين التطمعات والواقع 2030أجندة التنمية المستدامة 

 ورقة موقف

 

 أوال: المقدمة

، اجندة عالمية جديدة لمتنمية، خمفا ألىداف االلفية االنمائية، وذلك 2015أيمول/سبتمبر  25تبنى قادة العالم يوم الجمعة في 
المقبمة وتيدف الى القضاء  15عمى مدى السنوات الـ جندةاألفي اجتماع الجمعية العاممة السبعين لألمم المتحدة. تمتد ىذه 

مـا بينـيا؛ وبنـاء مجتمعات مسـالمة  عمى الفقر والجوع في كل مكـان؛ ومكافحـة كافة أشـكال عـدم المساواة داخل البمـدان وفي
مكين النساء والفتيات؛ وكفالة وعادلـة وشاممة لمجميع؛ وحمايـة حقوق االنسان والعمـل عمى تحقيق المسـاواة بين الجنسين وت

الحماية الدائمة لألرض ومواردىا الطبيعيـة، وتييئة الظروف المناسبة لمنمو االقتصـادي المستدام والمطرد الـذي يشـمل الجميـع، 
قدرات الوطنية. كما تم تحديد ولالزدىار العمـــيم وتـــوفير فـرص العمــل الكـريم لمكافـــة، مـــع مراعـاة مختمف مســـتويات التنميـــة وال

ىدفا محددا ليذه  الغاية، في ما كان القصد منو التأكيد عمى "اتساع ىذه الخطة ومدى  161غاية )ىدفا عاما( و  17
 طموحيا".

ثالث سنوات من المفاوضات السياسية والدبموماسية لعبت فييا الحكومات الدور الحاسم، الى  االجندةتطمب التوصل الى ىذه 
 ب مشاورات موسعة عمى المستويات الوطنية واالقميمية والدولية شممت المجتمع المدني والقطاع الخاص واالكاديميا. جان

شكمت الجمعية العامة المنعقدة في شكل مؤتمر قمة االمم المتحدة مناسبة لالحتفال باطالق ىذه االجندة التنموية "الواعدة"، 
ن كي مون أننا يمكن أن نشعر "بالفخر" بالتوصل إلى اتفاق حول ىذه الوثيقة العالمية. وأعمن األمين العام لألمم المتحدة با

مم المتحدة وترافقت ىذه المناسبة مع عدد كبير من االحداث عمى المستويات الوطنية واالقميمية والدولية التي نظمتيا وكاالت األ
 والمنظمات الشريكة لالحتفال بيذا االنجاز  الدولي. 

ابل كان العديد من منظمات المجتمع المدني، والحمالت الدولية التي رافقت مسار المفاوضات ومنيا شبكة المنظمات في المق
العربية غير الحكومية لمتنمية، تنظر الى الخطة المقرة بحذر وبعين نقدية. وتعود ىذه النظرة الى اسباب موضوعية نحاول 

ند الى مواقف بمورتيا الشبكة في مراحل مختمفة من المسار التشاوري وجاءت االضاءة عمييا في ورقة الموقف ىذه التي تست
. كما تسعى الورقة الى الخروج باستنتاجات حول دور 1نتيجة مشاورات اقميمية نظمتيا خالل السنوات الثالث الماضية

 المنظمات العربية في مرحمة ما بعد اقرار الخطة. 

 

 
                                                            

 . http://www.annd.org/data/item/pdf/313.pdfلقد تم جمع نتائج هذه المشاورات فً كتٌب ٌمكن تحمٌله على الرابط التالً:  1 

http://www.annd.org/data/item/pdf/313.pdf
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 ثانيا:  اجندة واسعة وغير مكتممة

، ىي اكثر من مجرد تعداد لغايات الحد االدنى، واقل من كونيا برنامج عمل لمتنمية 2030اجندة التنمية المستدامة لعام 
مكتمل المعالم. وىي بالتأكيد ليست خطة وليس مطموبا منيا ان تكون كذلك. وثمة ثغرات ىامة اعترت عممية التحضير، كما 

 االجندة نفسيا. 

عممية التشاور كانت واسعة النطاق ىذه المرة خالفا لما تم بالنسبة لمسار اىداف االلفية، اال ان  لجية التحضير، صحيح ان
الدور الحاسم كان لمحكومات ضمن آلية تفاوض ديبموماسي مفتوحة لم تحترم دائما الشروط العممية الموضوعية، االمر الذي 

مر الذي سوف يشكل صعوبة كبيرة امام الدول واالطراف المعنية جعل النتيجة تتمثل في عدد كبير من الغايات واالىداف، اال
بتحويميا الى خطط تنمية تتسم بالشمول واالتساق والفعالية، وتجعل االلتزام بمبدأ الترابط والتكامل بين الغايات واالىداف 

ني واالكاديميين والمواطنين وبالمقاربة المندمجة شديدة الصعوبة. كما انو عمى الرغم من المشاركة االوسع لممجتمع المد
 الناشطين، فإن التأثير الفعمي عمى المضمون والمسار كان محدودا، مما يجعل ىذه المشاركة شكمية بنسبة كبيرة.

اضف الى ذلك، الى انو لم تجر فعميا االستفادة من الدروس الكثيرة لمسار تنفيذ اىداف االلفية خالل الخمس عشرة سنة 
 ثر ذلك في االجندة الجديدة، بما يحمل خطر تكرار المقاربة المجزأة نفسيا في المستقبل.الماضية، ولم يظير ا

اخيرا، وعمى الرغم من الوقت الكافي الذي كان متاحا، فإن االجندة صدرت دون اعتماد المؤشرات التي تسمح بقياس التقدم. وال 
المتوقع صدور الحزمة االولى من المؤشرات التي سوف  تزال المجان االحصائية تعمل عمى انجاز اختيار المؤشرات حيث من

، في حين سوف يستغرق االمر وقتا اضافيا لكي تتمكن الدول من تحديد قائمة 2015مارس  –تعتمد عالميا في شير آذا 
ندة، كونو المؤشرات المكممة التي سوف تعتمدىا وطنيا. ويترك ذلك ثغرة ىامة، اذ ان اختيار المؤشرات ىو مكون ىام من االج

يكشف عمى االىداف واالنجازات المطموبة من الناحية العممية، اكثر من مجرد كونيا اعالن نيات عمى الورق، ويمكن ان يشكل 
 تراجعا عن االلتزامات الحالية الناجمة عن االتفاقات الدولية لحقوق االنسان. 

  

 ثالثا: تسييل عدم االلتزام وعدم االلزام

ال بل تقتصر  الستعراض لمدى تنفيد الخطة غير محددة بشكل واضح وال تشير الى الزامية االلتزام بيا،عمميات المتابعة وا 
االجندة عمى مجموعة من المبادئ االرشادية المستندة الى مبدأ الطوعية من قبل الحكومات في التنفيذ وفقا لألولويات 

الخرى المعنية باالجندة ايضا، بما في ذلك االطراف الدولية واالستراتيجيات الوطنية. وينطبق االمر نفسو عمى االطراف ا
 اىداف لاافشن االشباب االساسية التي ساىمات في م ىو بالتمويل االلتزام من التنصلويشار ىنا الى ان  الخاصة والعامة

ولية التي تقدم مصالح الشركاء . ان ىذه المقاربة غير الممزمة يقابميا أجندات ممزمة في المفاوضات التجارية الداالولى االلفية
التجاريين الدوليين والشركات التجارية عمى المصالح واالولويات الوطنية وتضييق مجاالت صنع السياسات الوطنية. ان ىذا 
التناقض ييدد امكانية تنفيذ اىداف التنمية المستدامة عمى المستوى الوطني. وال تتضمن الخطة اليات واضحة لمراجعة مدى 

 م مختمف الشركاء التنمويين ببنودىا، عمى ان تكون ممزمة ودورية.  التزا
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 رابعا:  ضعف مقاربة حقوق االنسان

التزامات ميمة ترتبط بتنفيذ العديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية  2030تضمنت  اجندة التنمية المستدامة لعام 
الى حقوق االنسان ولم تستند الى االلتزامات الدولية لحقوق االنسان عند تحديد والمدنية، لكنيا لم تنطمق من مقاربة شاممة 

االىداف عمى الرغم من االستناد الييا في المقدمة العامة. فالمغة الحقوقية حضرت في المقدمة وغابت في مضمون االىداف.  
دة وآليات صنع القرار الدولية مما يؤدي الى وىذا التوجو يعكس تزايد تأثير قطاع االعمال عمى حوكمة منظمات االمم المتح

 تراجع المغة الحقوقية في المؤسسة الدولية المعنية اساسا بحماية حقوق االنسان باتجاه التركيز عمى اىداف محددة وأقل تضمينا. 

مؤشر الذي يحدد وىناك امثمة عديدة عمى ذلك: فباالشارة الى ادوات قياس الفقر في اليدف االول، فيي تتضمن عودة الى ال
دوالرا في اليوم وىي المقاربة التي افرغت الفقر من مضمونو كونيا تعتبر انو ظاىرة مرتبطة  1.25الفقر بمدخول اقل من 

بالدخل وال تاخذ باالعتبار االحتياجات االساسية االخرى التي تدخل في صمب المقاربة الحقوقية لتعريف الفقر. اليدف الثامن 
كل واضح بين التشغيل والعمل الالئق والنمو االقتصادي وىي مقاربة اقتصادية نيوليبيريالية بعيدة عن من الخطة يربط بش

المقاربة الحقوقية التي تعتبر الحق في التشغيل والعمل الالئق ىو حق لالنسان بغض النظر عن الوضع االقتصادي. كما ان 
ُييمَّش فييا أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة" وقد غاب عن  يتناول "التشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ال 16اليدف 

غايات ىذا اليدف موضوع "انياء االحتالل" والتأكيد عمى حق الشعوب في في تقرير مصيرىا مما يشكل تراجعا في االلتزامات 
تاريخ المعاصر الذي تشيده. كما الحقوقية بيذا الموضوع، الذي يشكل اولوية في المنطقة العربية نتيجة االحتالل االطول بال

تغيب آليات استعراض حقوق االنسان عن اي دور في الرصد وتنفيذ خطة التنمية الجديدة. وبالتالي فان خطة التنمية لم تجذر 
بمبادئ حقوق االنسان بل شكمت في بعض الحاالت تراجعا في االلتزامات الدولية بحقوق االنسان مما ييدد بحصر الجيود 

 ة في االىداف المحددة في الخطة عمى حساب المقاربة الحقوقية الشاممة.التنموي

 

 خامسا: خطة التنمية والنموذج التنموي

لم تغير الخطة في مقاربة النموذج التنموي المتبع منذ عشرات السنين والذي اثبت عدم قدرتو عمى تحقيق التنمية العادلة 
بمفيوم التنمية السابق عمى اكثر من صعيد. فمن جية اولى، يجري التركيز حصرا  والمستدامة، ال بل انيا تراجعت فعميا مقارنة

عمى ما يعتبر الركائز الثالثة لمتنمية المستدامة اي الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية، في حين يجري اىمال البعد 
كمة الديمقراطية، وكذلك يجر اغفال شبو تام لمبعد السياسي المؤسسي في التنمية المتمثل في الحفاظ عمى السالم واالمن والحو 

القيمي في التنمية ايضا. وكال البعدي )السياسي والثقافي( بالغي االىمية بالنسبة الى منطقتنا بشكل خاص، اضافة  –الثقافي 
 كوني لمتنمية. الى اىميتيما الكونية وضرورة اعطائيما االىمية نفسيا، كما لالبعاد االخرى، في االطار المفاىيمي ال

من ناحية اخرى، اعتبرت  االجندة ان من وسائل تعزيز الشراكة الدولية من اجل تنفيذ الخطة تعزيز نظام تجاري متعدد 
األطراف عالمي منصف في إطار منظمة التجارة العالمية، معتبرة ان منظمة التجارة العالمية ىي األداة األنجع لزيادة التأثير 



4 

ع إىمال النتائج المحتممة لمتحرير الكامل لألسواق الوطنية من خالل إزالة األنواع المختمفة من الحواجز التنموي لمتجارة، م
 التجارية.

وتدفع االجندة  ايضا الى ان يكون لقطاع االعمال دور تنموي متعاظم، كونو يساىم في تعزيز النمو الذي يولد فرص عمل،  
كما تدعو  الى تمويل التنمية وتأمين الخدمات العامة من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ان التجارب في ىذا 

ق المواطن بالحصول عمى الخدمات العامة بغياب االطر التشريعية والمؤساتية وآلية النوع من الشراكات فشمت في ضمان حقو 
الشفافية والمساءلة التي تضمن حصول المواطن عمى الخدمات بما يتوائم مع معايير حقوق االنسان. في ىذا السياق، ومع 

رض "معايير حقوق االنسان ممزمة عمى قطاع الدور المتزايد لقطاع االعمال في التنمية، يصبح التوصل الى معاىدة دولية تف
 .2015االعمال" خطوة ضرورية لتنفيذ خطة ما بعد 

 
 سادسا: تقزيم مفيوم الشراكة من اجل التنمية

تتضمن االجندة ايضا مفيومًا جديدًا لـ"الشراكة الدولية لمتنمية" مختمفا عن السابق. ففي اىداف االلفية السابقة، وفي الغاية 
يدا الخاصة بالشراكة الدولية، تضمن االىداف المحددة في ىذه الغاية تركيزا متوازنا عمى االمور التالية: أوال تعزيز الثامنة تحد

التجارة العادلة بما يساعد الدول النامية عمى تحسين ادائيا االقتصادي وتحسين عائداتيا، وثانيًا اعادة النظر بموضوع الديون 
بيرة من الموازنات العامة وثالثا تطوير المساعدات التنموية كمًا ونوعًا، ورابعا نقل وتوطين الخارجية التي تستيمك موارد ك

التكنولوجيا الى البمدان النامية ومعالجة التحديات الناجمة عن توفر االدوية لالمراض المستعصية والوبائية وااللتزام بتوفير 
ليذا الغرض. أما في اجندة التنمية المستدامة الراىنة  2003ام فرص عمل لمشباب. . وقد اطمق مسار فاعمية المساعدات ع

فقد ضاع "اليدف الثامن" الخاص بالشراكة الدولية كما كان واردا في اىداف االلفية السابقة، وجرى اغراقو بقائمة طويمة من 
ولية الطرف الدولي واالطراف االىداف المحددة االخرى التي ترد كميا تحت عنوان وسائل التنفيذ، والتي ال تميز بين مسؤ 

يكون محورىا قطاع االعمال حيث يمعب الدور االساسي مع  "شراكات"الوطنية. كما تحول ىذا المفيوم من "الشراكة" نحو 
التقميل من أىداف تحقيق التجارة العادلة وتخفيف الديون وعدم االشارة الى تنظيم ومراقبة السياسات المالية وضبط حركة روؤس 

وفي السياق نفسو، نشير ايضا الى المعركة القاسية التي جرت خالل المفاوضات، بين   ل من خالل فرض ضرائب عمييااالموا
جبية دول العالم الثالث والمنظمات واالطراف الحريصة عمى مبدأ التنمية العادلة والمستدامة، وبين من كان ىدفيم االول ىو 

في التعامل مع مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة، حيث جرت مقاومة  النمو االقتصادي، والذي عبر عنو االختالف
عنيفة من قبل ممثمي قطاع االعمال والدول القوية، عمى رفض تعميم ىذه المبدأ عمى مجمل االىداف التنموية، ورفض اعطائو 

ية والعالقات بين االطراف التنموية، بما عناصر الدعم الكافية التي تجعل منو مبدأ مؤثرا في تقييم وتوجيو السياسات الدول
 يعطي مضمونا عادال لمشراكة. 

 

 : دور منظمات المجتمع المدني بعد اقرار االجندةسابعا

امام ىذه المالحظات الجوىرية عمى المسار الذي ادى الى تراجع كبير في مضمون االلتزامات وفي المغة المستخدمة لموثيقة 
لكثير من  التفسيرات واالجتيادات التي قد تحول  االتجاه العام عن االىداف الفعمية، نرى ان النيائية كونيا تحتمل عمى ا

االطراف المعنيو في المنطقو، من حكومات وجيات دوليو معنيو واحزاب ومنظمات المجتمع المدني ان تجتيد الجتراح 



5 

ية واالقتصادية واالجتماعية وعدم االكتفاء برسم الواقع االقتراحات العممية التي تؤدي الى الخروج بالمنطقة من ازماتيا السياس
واستعطاء الدعم.  عمى ىذه القوى ان تستفيد من التجارب السابقو وان تجتيد في بحثيا عن النماذج المالئمو لمتحديات التي 

  لماضيوتواجو شعوب المنطقو وحكوماتيا وعدم االكتفاء بتطبيق السياسات التي عممت بموجبيا خالل العقود ا

في ظل منظومة  داخل المنطقة  تضع في صمب ميمتيا ورؤيتيا دعم كل اسباب السمم واالستقراروعمى ىذه الجيات أن 
 .الشعبية االنتفاضاتعمى اساس القوانين الدولية بعد التجارب التي شيدتيا المنطقة عقب رم حقوق االنسان حتديمقراطية ت

ية لمضمون االجندة، نعتقد اننا كمنظمات المجتمع المدني يجب ان نمعب دورا ميما في النظرة النقدىذه ولكن وعمى الرغم من 
 مرحمة مابعد اقرار االجندة من خالل:

، ىي كل يشمل الديباجة والمراجع والمصادر التي اشارت الييا، 2030التأكيد عمى ان اجندة التنمية المستدامة لعام  ●
نفيذ والتمويل، والمتابعة واالستعراض. والتأكيد عمى الرفض المطمق الى جانب الغايات واالىداف، ووسائل الت

لألجتزاء الذي وقعت فيو كثير من االطراف في مسار اىداف االلفية، حيث تم عزل قائمة الغايات واالىداف عن 
 اعالن االلفية وعن الدليل التفصيمي لتنفيذ اعالن االلفية، االمر الذي ساىم في الفشل. 

ضرورة االلتزام بالمقاربة المندمجة والتكامل بين الغايات واالىداف، ورفض مبدأ التجزئة القطاعية  التأكيد عمى ●
واالختيار االنتقائي ألىداف محددة، وعزليا عن الخطط التنموية العامة، وعن االتساق في السياسات، وبينيا وبين 

 المبادئ التنموية.
التنموية بما يتالئم مع وضع كل منطقة وكل بمد، وادماجيا في الخطط التأكيد عمى ضرورة تكييف الغايات واالىداف  ●

الوطنية نفسيا، ورفض اعتبار اجندة التنمية كائنا غريبا مسقطا عمى السياسات الوطنية. واستخدام المسار الوطني 
ر والتفاوض من جل تصحيح بعض االختالالت واالرتباك الموجودة في االجندة الجديدة، والناجمة عن آلية التحضي

 العالمية. 
الضغط نحو استمكال االجندة بتحديد المؤشرات ومعايير المراقبة والتنفيذ، عمى ان تتناول المؤشرات الجوانب النوعية  ●

 وبالتالي من دون ان تفقد مضمون االىداف المطروحة في الخطة.  لالىداف بدل من ان تكون مجرد مؤشرات كمية،
 ورصد التقدم في تحقيق الخطة، وتساعد عمى المساءلة والمحاسبة في حال عدم االلتزام،اقتراح اليات لمراقبة تنفيذ  ●

بالتنسيق والتناغم مع اليات المراجعة االخرى لاللتزامات الدولية لحقوق االنسان والتي تبقى االطر األشمل والمنطمق 
 االساسي لعممنا. 

مقاربة الشاممة والتضمينية ومسائمة جميع الجيات المعنية، التركيز عمى مراقبة تنفيد ىذه الخطة باالستناد الى ال ●
السيما الشركاء التنمويين من بينيم الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية ووكاالت االمم المتحدة مع التركيز عمى 

كزات حقوق مساءلة قطاع االعمال الذي يتزايد دوره التنموي والضعط من اجل اقرار آليات المساءلة انطالقا من مرت
 االنسان والياتو الدولية.

االنطالق من اليدف العاشر المتعمق بالحد من انعدام المساواة داخل البمدان وفي ما بينيا، لممطالبة باعادة النظر  ●
بسياسات اعادة توزيع الثروات، واعتماد سياسات ضريبية عادلة، وسياسات الحماية االجتماعية الشاممة وسياسات 

 .ساىم في دعم القدرات االشرائية لممواطنيناالجور التي ت
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التأكيد عمى اليدف السادس عشر لجية الحوكمة الديمقراطية وبالتالي التركيز عمى فصل السمطات وتعزيز استقاللية  ●
السمطات القضائية بمختمف مكوناتيا، الحقوقية واالدارية والمالية، وتعزيز اليات التداول السممي لمسمطة بما يتيح 

 اءلة والمحاسبة.  المس
التعامل بشكل ذكي وخالق مع اليدف السابع عشر الخاص  بوسائل وآليات التنفيذ، لكونو اساسيا بالنسبة الى تحقيق  ●

مع  االىداف، والتاكد من التزام مختمف االطراف الشريكة بالعممية التنموية بالغايات الواردة فيو لضمان تطبيق الخطة
 .ة من اجل تعاون فعال والتزامات االطراف المعنية من خالل اتفاق بوسانالشراكة الدولي ربطو بمسار

ثارة أوسع حوار مجتمعي  ● بذل جيود مكثفة بحثية ونظرية لمتشاور حول قضية النموذج التنموي البديل، وا 
 واسع مع كافة األطراف المعنية )حكومية وغير حكومية( لمتبشير بذلك النموذج وعرض مالمحو .
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دولة عربٌة.  23منظمة غٌر حكومٌة تعمل فً  34ٌمٌة مكونة من تسعة شبكات وطنٌة و قل هً شبكة ا شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
 .3222بٌنما تأسس المكتب التنفٌذي للشبكة فً بٌروت عام  2991انطلق عمل الشبكة سنة 

 رؤيتنا
فً السٌاسات العامة ومنفتحة على الثقافات تتحدد رؤٌة الشبكة بقٌام مجتمعات مدنٌة فاعلة ومنتجة ودٌمقراطٌة فً المنطقة العربٌة، لتكون مؤثرة 

ٌة والثقافٌة، والمجتمعات األخرى ومتفاعلة معها. وفً هذه المجتمعات تصان كرامة األفرادوحرٌاتهم وحقوقهم السٌاسٌة والمدنٌة واالقتصادٌة واالجنماع
 فً اطار سٌادة القانون ودولة المؤسسات، وحٌث ٌعمها السالم واألمن واالستقرار

 تنامهم
لدٌمقراطٌة شبكة المنظمات العربٌة غٌر الحكومٌة للتنمٌة هً شبكة مدنٌة دٌمقراطٌة مستقلة، تهدف إلى تقوٌة المجتمع المدنً وتمكٌنه وتعزٌز قٌم ا

حرٌة الفرد وكرامته واحترام واحترام حقوق اإلنسان والتنمٌة المستدامة فً البلدان العربٌة والدٌمقراطٌة، بما ٌنسجم مع الشرعة الدولٌة لحقوق اإلنسان و
 التعددٌة والتوزٌع العادل للثروة والمحافظة على التراث الحضاري والثقافً فً المنطقة وتحقٌق األولوٌات التنموٌة للمجتمعات المحلٌة.

 /http://www.annd.org/arabicلمزٌد من المعلومات : 

 ا: لالتصال بن

 22932 2 429 433هاتف: 
 22932 2 528 343فاكس: 

  annd@annd.orgالبٌرد االلكترونً: 
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شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية هي شبكة مدنية دميقراطية مستقلة، تهدف إىل تقوية املجتمع املدين ومتكينه وتعزيز قيم الدميقراطية
واحرتام حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة يف البلدان العربية والدميقراطية، مبا ينسجم مع الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان وحرية الفرد وكرامته واحرتام

التعددية والتوزيع العادل للرثوة واملحافظة عىل الرتاث الحضاري والثقايف يف املنطقة وتحقيق األولويات التنموية للمجتمعات املحلية. 


