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دور المجتمع المدني في ذلك ؟



o في األمم المتحدة؛ 2000في بداية األلفية، اجتمع قادة العالم عام
لوضع رؤية واسعة؛ لُمحاربة الفقر بأبعاده الُمتعددة

oُترجمت هذه الرؤية إلى أهداف األلفية اإلنمائية الثمانية
oتم تحقيق إنجازات هامة ولكن مازال الكثيرون وراء الركب  :
.مازال عدم المساواة بين الجنسين قائًما✓
:  مازالت هناك فجوة شاسعة بين✓
.األغنى واألفقر-
.المناطق الريفية والحضرية-
اء هم األكثر يعيق تغير المناخ والتدهور البيئي أي تقدم، ويكون الفقر ✓

.معاناة
.تظل الصراعات الخطر األكبر على التنمية اإلنسانية✓
الخدمات مازال الماليين يعيشون في فقر وجوع، ال يحصلون حتى على✓

.األساسية

أهداف 8
االبلدان النامية واألكثر فقر  

أعدها خبراء
تركز على المجتمع 



غاية169هدف و17

 .دةالُمتحاألممفياألعضاءالدولكلُمشاركة

ومنظماتالحكوميةغيرالمنظماتمعالتعاون
 .المدنيالُمجتمع

المستوىعلىوالتشاورمفتوحةُمنتديات
 .العالمحولواإلقليمي

حولشخصمليون 4،5منأكثررأياستطالع
 .تحقيقهايُمكنوكيفاألهدافأهم

أفضلمكانًاالعالمجعلفيالرغبةعلىاالتفاق
.فيهللعيشُمساواةوأكثر



التكامل بين جميع 
األهداف



للتنمية المستدامة ؟16ما هو الهدف 

16غايات الهدف 
.الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان•
.إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم•
.تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة•
ها الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادت•

.2030ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 
.إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات•
.الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما•
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع •

.المستويات
.توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية•
2030.توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام •
.دوليةكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية واالتفاقات ال•
تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيًا لبناء القدرات على جميع •

.المستويات، وال سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة
.تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة•



للتنمية المستدامة ؟16ما هي أهمية الهدف 

ة محوري بالنسبة لبقي
ةالمستدامالتنميةأهداف 



16مقاصد الهدف 
.الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان•
.إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم•
.على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالةتعزيز سيادة القانون •
وتعزيز استرداد األصول المسروقة واألسلحة، التدفقات غير المشروعة لألموال الحد بقدر كبير من •

.2030ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام وإعادتها
.الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما•
.إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات•
على جميع وتشاركي وتمثيلي وشامل للجميع ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات •

.المستويات
.توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية•
2030.توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام •
، وفقًا للتشريعات الوطنية واالتفاقاتكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية•

.الدولية
، سعيًا لبناء القدرات على جميع التعاون الدوليذات الصلة، بوسائل منها تعزيز المؤسسات الوطنية •

.المستويات، وال سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمة
.تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة•

أهمية خاصة 
حة بالنسبة لمكاف

الفساد



أهمية بالنسبة للشبكة 
العربية لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد

اعالن تونس للمساءلة في خدمة التنمية المستدامة في ❑
:المنطقة العربية

حيث ُتسهم ورغبًة في تدعيم الجهود المبذولة وتوسيع تأثيرها ب"
ادية بشكل ملموس في النهوض باألوضاع السياسية واالقتص
ة للعام واالجتماعية في منطقتنا وتحقيق أهداف التنمية المستدام

المتعلق بالسالم والعدل 16وخاصة منها الهدف 2030
“والمؤسسات القوية

:عاعالن بغداد مكافحة الفساد في خدمة امن االنسان والمجتم❑
ة العالمية تأكيدنا على التزامنا بالعمل معا من أجل تنفيذ األجند"

2015بشأن التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في2030
المتعلق بالسالم والعدل 16بأهدافها السبعة عشر، وال سيما الهدف 

"والمؤسسات القوية



للتنمية المستدامة في المنطقة 16كيف يبدو واقع تحقيق الهدف 
العربية وهي أبرز التحديات ؟

حقائق 6
أساسية

الحكومية المؤشرات المتعلقة بسيادة القانون والجودة التنظيمية والفعالية. 1
ومؤشرات الفساد تظهر تراجعا في المنطقة

ألخيرة تصاعدت بشكل ملحوظ في معظم البلدان العربية في السنوات ا. 2
رطة االحتجاجات السلمية والمظاهرات العنيفة والعنف الغوغائي وقوة الش

المفرطة في مواجهة المظاهرات
ال المنطقة العربية بعيدة جدا عن إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطف.3

وإساءة معاملتهم
. ال تزال هناك أعداد كبيرة من المحتجزين بدون محاكمة. 4
إلى اعتمدت ست دول عربية فقط سياسات ذات صلة لضمان حق الوصول.5

AVاألردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس واليمن : المعلومات
نسق التنمية، على جودة الخدمات العمومية وعلى يؤثر الفساد على. 6

االستثمار والقطاع الخاص



العراق



األردن



مصر



تونس



لبنان



المغرب



فلسطين



المعوقات األساسية

المؤسسات غير الفعالة 
والمساءلة المحدودة  ضعف سيادة القانون  تقلص المساحة المدنية  

ضعف إدماج حقوق اإلنسان 
في المعايير والممارسات 

االجتماعية والثقافية 

وضع السياسات غير 
الشاملة للجميع



تكثيف الجهود لبناء مؤسسات فعالة
تعزيز: وخاضعة للمساءلة والشفافية

سلطة الفصل بين السلطات، وخاصة بين ال
التنفيذيةالقضائية والسلطتين التشريعية و 

ة دعم سيادة القانون ومكافح
الفساد وتعزيز الحريات 

المدنية

اك توسيع الفضاء المدني وإشر 
.  منظمات المجتمع المدني

ال كشركاء في تحقيق جدول أعم
ومحاسبة الدولة 2030عام 

على التقدم المحرز

دعم جميع الجهود المبذولة
للنهوض بحقوق اإلنسان

للتنمية المستدامة ؟16كيف نعزز فرص تحقيق الهدف 



ف ما هو دور المجتمع المدني في تحقيق الهد
؟16

oزيز غطاء شامل لنشاط المجتمع المدني في مجال تع
النزاهة ومكافحة الفساد بغطاء أممي

o اطار لتكامل الجهود مع فاعلين غير حكوميين
دف ناشطين في ميادين أخرى مرتبطة بغايات اله

حقوق االنسان، حقوق الطفل، مناهضة )16
...(التعذيب

oأساس منصة للتشبيك اإلقليمي والدولي بناء على
مفاهيمي وعملي موحد

o مورد إضافي للمعلومات بخصوص اإلنجازات
والنقائص

o فرصة لممارسة ضغط إيجابي على الحكومات
تبطة والسلط الوطنية في اطار التزامها الدولية المر 

قة بهذا الهدف وآليات الرصد والمتابعة ذات العال



إلهتمامكمشكرا 

"وحدة الدعم اإلقليمية"
ادالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفس

: @UNDP_ACIAC
: aciac@undp.org


