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ش  الهدف 16: التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة ال ُيهمَّ
فيهــا أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحة إمكانية 

وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشــاملة للجميع على جميع المستويات

في ضعف ســيادة القانون، وعدم كفاية االلتزام بالمعاهدات واالتفاقّيات العالمية لحقوق اإلنســان، وتفاقم ظروف النزاع 
واالحتــال، عوامــل تخــلُّ بقدرة الدول العربية على تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المســتدامة. وتصطدم جهود تحقيق 

التنمية المســتدامة بنواقص تشــوب الحوكمة كتقّلص الفضاء المدني، والفســاد، وضعف المشــاركة السياسية لبعض 
الفئات االجتماعية. كما تعّمق هذه النواقص االســتقطاب والتمييز وعدم المســاواة. وتتطلب معالجة األســباب الجذرّية لهذه 
التحديات توفر إرادة سياســية حقيقية وتوســيع الفضاء المدني لانتقال إلى مجتمعات عادلة وســلمية وشــاملة للجميع، وبناء 

مؤسســات فاعلة وشــّفافة وخاضعة للمســاءلة قادرة على دعم تحقيق جميع أهداف التنمية المســتدامة.

وقائع

ُظم  لت مؤشــرات ســيادة القانون وجودة النُّ ســجَّ
 وكفــاءة الحكومــة ومســتويات الفســاد فــي 
 المنطقــة تراجعــًا خــال الفتــرة بيــن عامــي 

2010 و2016 1.

شــهدت غالبيــة البلــدان العربيــة فــي الســنوات 
األخيــرة تزايــدًا ملحوظــًا فــي االحتجاجــات 

الســلمية والمظاهــرات العنيفــة وعنــف الغوغــاء 
واســتخدام الشــرطة القــّوة المفرطــة فــي مواجهــة 

االحتجاجــات2. 

ال تــزال المنطقــة العربيــة شــديدة البعــد عــن إنهــاء 
جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفال وإســاءة 

معاملتهــم، إذ يتعــّرض 82.8 فــي المائــة مــن األطفــال 
للعقــاب الجســدي و/أو االعتــداء النفســي مــن 

مقّدمــي الرعايــة لهم3.

معّدل جرائم القتل المتعّمد

يقلُّ معّدل جرائم القتل المتعّمد في المنطقة عن المتوسط العالمي، 
ولكنه شديد التفاوت بين البلدان، وهو في أعلى مستوياته في جزر 

القمر والعراق وموريتانيا10. 

العنف ضد النساء والفتيات

 ينتشــر العنــف ضــّد النســاء والفتيــات علــى نطــاق واســع، 
 وتتعــّرض 37 فــي المائــة مــن النســاء المعاشــرات لعنــف 

جســدي فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــن4. وأكثــر من نصــف بلدان 
 المنطقــة ال يجــّرم العنــف ضــد المــرأة5. وال تجــّرم أغلبيــة 

البلــدان االغتصــاب فــي إطــار الزواج6.

الحصول على المعلومات

لم تعتمد سوى سّتة بلدان عربية سياسات بشأن ضمان الحصول 
على المعلومات، وهذه البلدان هي: األردن، وتونس، والسودان، 

ولبنان، والمغرب، واليمن8. 

يبقى عدد المحتجزين غير المحكوم عليهم كبيرًا. فقد 
سجلت عشرة بلدان من سبعة عشر بلدًا تتوفر فيها 
بيانات عن العقد الماضي معّدالت للمحتجزين غير 

المحكوم عليهم تزيد عن 30 في المائة من مجموع 
المحتجزين. وفي بعض البلدان، ارتفعت النسب لتبلغ 

89 في المائة بل وحتى 99 في المائة7.

يؤّثر الفساد في القطاع الخاص، فربع المؤسسات 
التجارية في المنطقة تقريبًا أفادت بأن موظفًا في 

القطاع العام طلب منها رشوة مرة واحدة على األقل. 
وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة المؤسسات التجارية 

التي طلب منها موظف في القطاع العام تقديم 
رشوة مرة واحدة على األقل 37 في المائة في العراق 

والمغرب، و65 في المائة في اليمن9.
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 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية

تسجيل الوالدات

 بلــغ تســجيل والدات األطفــال دون ســن الخامســة مســتوًى 
 جيــدًا نســبيًا فــي المنطقــة. لكــّن المتوســط اإلقليمــي يخفــي 
 تباينــًا كبيــرًا علــى صعيــد مجموعــات البلــدان، إذ أن 54 فــي 
 المائــة مــن األطفــال دون ســن الخامســة غيــر مســّجلين فــي 

البلــدان األقــل نموًا11.

الوفيات الناجمة عن المعارك

وصل عدد الوفيات الناجمة عن المعارك في المنطقة إلى أعلى 
معدالته المسجلة في عام 2014، فتجاوز 97 ألفًا ليقارب ما نسبته 

70 فــي المائــة مــن المجمــوع العالمــي. إال أن العــدد انخفــض إلى 
النصــف تقريبــًا فــي عــام 2017، فناهــز 42 ألفــًا. وانخفض مرة أخرى 

إلــى مــا دون 30 ألفــًا في عام 2018 13. 

واردات األسلحة

تلّقت المنطقة العربية، بين عامي 2014 و2018، حوالي 36 في المائة 
من الواردات العالمية لألسلحة الثقيلة، وهي النسبة األعلى في العالم 
بعد آسيا وأوقيانوسيا. وخال هذه الفترة، كان خمسة من أكبر عشرة 

مستوردين لألسلحة الثقيلة من بلدان المنطقة العربية )اإلمارات العربية 
المتحدة، والجزائر، والعراق، ومصر، والمملكة العربيةالسعودية(14.

دفعت أزمات االحتال والصراع المديدة بأكثر من 
14.9 مليون شخص إلى النزوح داخليًا في عام 2017. 

وبحلول منتصف عام 2018، بلغ عدد الاجئين من 
البلدان العربية المسّجلين لدى مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الاجئين أكثر من 8.7 مليونًا، بقي ثلثهم في 
المنطقة العربية، إضافة إلى نحو 5.4 مليون الجئ 

فلسطيني مسّجلين لدى األونروا12.

تسّجل المنطقة العربية أعلى نسبة مئوية في العالم 
للنفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

وقد بلغت نحو 6.2 في المائة في عام 2016. وتسّجل أمريكا 
الشمالية ثاني أعلى نسبة ال تتجاوز 2.06 في المائة15. 

قياس الهدف 16 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

تتوفر بيانات عن 7 من 23 مؤشرًا، وعن 7 من 12 مقصدًا للهدف 16 16.

 وتركز مؤشــرات الهدف 16 على ُبعد األمن والســامة الذي يشــتمل 
عليــه هــذا الهــدف، ولكن على حســاب أبعاد أخــرى، كإمكانية الوصول 

إلــى العدالــة، ومــدى فعاليتهــا، وعدم التمييز، واالنفتاح والشــفافية. 
وتتعّلق 9 مؤشــرات من 23 مؤشــرًا مباشــرًة بالســامة واألمن17. 

وُيقاس الفســاد فقط من حيث الرشــاوى في المعامات التجارية، 
فا ُتعتبر في قياســه القضايا المتصلة بعمليات الشــراء واســتخدام 

األموال العامة. كما ال تتناول المؤشــرات بالتفصيل الازم ســيادَة 
القانــون، وال نظــام الضوابــط والموازيــن الــذي ينبغي اعتماده في 

مجاالت كالمالية العامة، وال ســبل الحماية من ســوء المعاملة 
وانتهاكات حقوق اإلنســان.

 وال تــزال المنطقــة تواجــه نقصــًا في بيانات حاســمة بشــأن 
المقصدين 16-6 و16-7 حول إنشــاء مؤسســات فاعلة وشــّفافة 

 وخاضعــة للمســاءلة، وضمــان اتخــاذ القــرارات على نحو 
مســتجيب لاحتياجــات وشــامل للجميــع وتشــاركي وتمثيلــي؛ 

والمؤشــر 16-3-1 المتعّلــق بإمكانيــة الوصــول إلــى آليــات العدالة؛ 
 والمؤشــر 16-5-1 المتعّلــق بالفســاد فــي القطــاع العام؛ والمؤشــر 
 16-10-1 المتعّلــق بااللتــزام باحتــرام الحريــة وحقوق اإلنســان. 

 وكل هــذه المقاصــد والمؤشــرات أساســية لرصــد التقــّدم في 
تعزيــز الحوكمــة الديمقراطيــة. 

ينطوي إنتاج البيانات المتعّلقة بالهدف 16 وجمعها على تحد سياسي 
حاسم، ألن معظم مقاصد هذا الهدف ومؤشراته تدور حول العاقة 
بين الدول واألفراد الذين تخدمهم. ويتطّلب إنتاج البيانات وجمعها 
الوثوق في اإلباغ وآليات ُمحَكمة لإلباغ واالنتصاف، ويعتمد على 

توفر آليات رصد مستقلة ومتينة، وعلى االلتزام السياسي بإنتاج 
بيانات شاملة ومفّصلة بالكامل حسب الجنس والدين واالنتماء 

العرقي ووضع اإلعاقة والموقع وحالة الهجرة والعمر، وغيرها من 
المعايير حسب السياق الوطني. 

الهدف 16
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وفــي حيــن يغطــي المقصــد 16-7 مفهــوم المجتمعــات الشــاملة 
والعادلــة، تســتكمله مقاصــد أهــداف أخــرى مــن أهــداف التنمية 

المســتدامة بمقاييــس لهــذه المجتمعــات، كشــمول الجميع في ُنُظم 

الحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتعليــم والمشــاركة 
والعمــل والتوّســع العمرانــي )أهــداف التنميــة المســتدامة 1، و3، و4، 

و5، و8، و11 وغيرهــا(. 

ش فيها أحد  العوائق الرئيســية أمام إقامة مجتمعات مســالمة ال ُيهمَّ
مــن أجل تحقيق التنمية المســتدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 
العدالة، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة للمســاءلة وشاملة للجميع 

على جميع المســتويات في المنطقة العربية

يشــتمل الهــدف 16 بوضــوح علــى القيــم التــي نصــت عليهــا ديباجــة 
خّطــة عــام 2030 ومقّدمتهــا، وعلــى الرؤيــة التحويليــة التــي 

وضعتهــا. ويســّلم هــذا الهــدف بالترابــط بيــن الســام والعدالــة 
والتنميــة المســتدامة. وفــي تركيــزه علــى الحوكمــة، يضــع الهــدف 16 

البعــد السياســي للتنميــة المســتدامة فــي صــدارة الجهــود الراميــة 
إلــى تحقيــق خطــة عام 2030. 

وترّكــز مقاصــد الهــدف 16 علــى الحوكمــة الســليمة، واتخــاذ 
القــرارات علــى نحــو شــامل وتمثيلــي، والمؤسســات الشــفافة 

والخاضعــة للمســاءلة، وتمكيــن جميــع أصحــاب المصلحــة، وتعزيــز 
المجتمعــات غيــر التمييزيــة الشــاملة للجميــع، واحتــرام الحريــات 
األساســية وحقــوق اإلنســان. فهــذه ركائــز يتكّفــل إرســاؤها بإقامــة 

المجتمعــات الســلمية. ويرتبــط الهــدف 16 بإمكانيــة الحصــول 
علــى الخدمــات والمــوارد، واســتخدام المــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا، 

وعــدم إهمــال أحــد، والمســاواة بيــن الجنســين، والحــدود الدنيا 
للحمايــة االجتماعيــة، والعمــل الائــق، ووضــع السياســات وخطــط 

العمــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة عمومــًا، وذلــك مــن خال وســائل 
كالتركيــز علــى إقامــة شــراكات مــع مجموعــة كبيــرة مــن األطراف 

المتنّوعــة لتحقيــق جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر. 

وفــي المنطقــة العربيــة، يــؤّدي االفتقــار إلــى مؤسســات خاضعــة 
للمســاءلة وشــفافة وفعالــة، تضمــن المســاواة والعدالــة، وتحافــظ 

علــى الســام إلــى تهديــد خطــة التنميــة برّمتهــا. ومقارنــًة بالمناطــق 
األخــرى، تســّجل المنطقــة العربيــة ككل درجــات منخفضــة فــي 

مؤشــرات الحوكمــة، بمــا فــي ذلــك ســيادة القانون، والمشــاركة 
والمســاءلة، وجــودة األنظمــة، واالســتقرار السياســي، وكفــاءة 
الحكومــة، والفســاد18. واجتمــاع التحديــات الهيكليــة العميقــة 

والمظالــم السياســية والصراعــات واالحتــال كفيــل بتهديــد النســيج 
االجتماعــي للمنطقــة. ويعــوق الفســاد وضعــف آليــات المســاءلة 

التحــّول نحــو مجتمعــات مزدهــرة وشــاملة للجميــع، تجمــع بيــن النمــو 
المنصــف واإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة. إضافــًة إلــى أّن ما 

يشــوب المنطقــة منــذ عقــود مــن قصــور علــى مســتوى حقوق اإلنســان 
والحوكمــة الديمقراطيــة يحــد مــن قــدرات الحكومــات علــى الوفــاء 

بالتزاماتهــا بشــأن مختلــف أهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى 
إحال ســام مســتدام.

الفســاد منتشــر في جميع الدول العربية. ووفقًا لمؤشــر مدركات 
الفســاد لعام 2018، خمســة من أصل األحد عشــر بلدًا التي ســّجلت 

أســوأ الدرجــات عالميًا هــي من المنطقة.

ويهدد الفساد التحّول نحو التنمية المستدامة في القطاعين العام 
والخاص على السواء. وفي غياب الشفافية، ومع استئثار مصالح 

القّلة باألهمّية، يتضاءل احتمال وضع سياسات تراعي مختلف األبعاد 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية. كذلك يعرقل الوضع الراهن 

القدرة على تعبئة الموارد الازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

.Transparency International, 2018, 2019  :المصــدر

ال بــّد مــن اتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان فــي جمــع البيانــات الخاصــة بجميــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ويمكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان أن تــؤّدي دورًا مهمــًا فــي جمــع البيانــات، وال ســيما المتعّلقــة منهــا بالتمييــز والتحــّرش. وفــي دولــة فلســطين، اّتخــذت الهيئــة المســتقّلة لحقــوق 

اإلنســان والجهــاز المركــزي لإلحصــاء خطــوات مشــّجعة فــي هــذا االتجــاه. فحســب مذكــرة تفاهــم بينهمــا، يمكــن تبــادل اآلراء والتوجيــه للتصــّدي 
للتحديــات المرتبطــة بالبيانــات، وال ســيما المتصلــة بالفئــات األكثــر ضعفــًا والمهّمشــين، فضــاً عــن تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان علــى 

الصعيــد الوطنــي. 

.OHCHR, 2018  :المصــدر
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فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 16 في المنطقة العربية

عدم فعالية المؤسسات ومحدودّية المساءلة

ما زالت غالبية البلدان العربية تواجه صعوبات في إنشاء مؤسسات فاعلة وشّفافة وخاضعة للمساءلة تكون منفتحة ومتاحة. 
فالهياكل البيروقراطّية التي عفا عليها الزمن والفساد المستشري والمحسوبية ودينامّيات المحاباة تعصف بالقطاع العام، ما يحول 
ما تتخلل الثغرات الفصل بين السلطات المختلفة ما يحول دون  دون فعالية المؤسسات ويقّوض البيئة المؤاتية للمساءلة. وكثيرا ً

ممارسة تلك السلطات لتأثيرها الكامل على الدوام. ويتجّلى ذلك عندما يشكك المجتمع المدني في استقالية السلطة القضائية، أو 
عندما ُيعتبر أّن التغييرات الدستورية تخدم القرارات السياسية. 

ويرتبط ضعف المؤسسات ارتباطًا وثيقًا بضعف آليات المساءلة. فمن النادر أن ُتخِضَع البرلمانات العربية الوزراء للمساءلة، كما أن 
دورها محدود في اعتماد الميزانيات العامة ورصد تنفيذها، ما يعكس ضعف دورها الرقابي وعدم قدرتها على مساءلة الجهات 

التنفيذّية. ويتبين من انخفاض إقبال الناخبين، وال سيما الشباب منهم، الشعور بالحرمان وتدني الثقة في االنتخابات كشكل 
أساسي للمشاركة السياسية وكسبيل لحفز التغيير السياسي. وتعود ملكّية أغلبّية وسائل اإلعام في المنطقة إلى الدولة، أو تحصل 

على تمويلها من شخصّيات أو فئات سياسية، ما يحد من دورها في تعزيز ثقافة المساءلة.

ضعف سيادة القانون

بالرغم من التطورات اإليجابية، مثل اعتماد دساتير جديدة وإصاحات دستورية وسياسات ترتكز على الحقوق، ال تزال المنطقة 
العربية متأخرة في دعم سيادة القانون، بل وتراجعت على هذا الصعيد خال السنوات األخيرة19. وقد وّثقت عّدة منظمات وطنية 

ودولية حاالت احتجاز تعّسفي وتعذيب20. ويشيع في المنطقة االحتجاز المطّول قبل المحاكمة، فبات المتأثرون به يمّثلون، 
بالمتوسط في المنطقة، 50 في المائة من مجموع المحتجزين، وتصل نسبتهم إلى 70 في المائة في بعض البلدان، ما يسهم في 

تفّشي اكتظاظ السجون21. كذلك، فإّن القدرات الوطنية على ضمان العدالة االجتماعية وحماية حقوق اإلنسان للجميع قاصرة بفعل 
القوانين التمييزية وقوانين الطوارئ وغياب القوانين التي تحمي األفراد والجماعات من العنف واإليذاء واالستغال، بمن فيهم 

المحتجزون واألطفال وكبار السن والعّمال المهاجرون والنساء. 

تقّلص الفضاء المدني

يعّبر الفضاء المدني عن مدى قدرة المواطنين على ممارسة الحقوق األساسية في تكوين الجمعيات والتجّمع وحرّية التعبير، وهو 
محدود في العديد من البلدان العربية. ويرى مراقبو المجتمع المدني الدوليون أّن الفضاء المدني اليوم "مغلق" في تسعة بلدان 

ل" في أربعة بلدان، و"مضّيق عليه" في بلد واحد22. وفي السنوات األخيرة، فرض عدد من  عربية، و"مقموع" في ثمانية بلدان، و"معطَّ
البلدان قيودًا جديدة على المنظمات غير الحكومية، تشمل ضوابط أو تأخيرات تتعّلق بالترخيص وحشد الموارد والتجّمع والنفاذ إلى 
األماكن العامة23. وتؤّكد مجموعات المجتمع المدني أّن قوانين وتشريعات مكافحة اإلرهاب والجرائم السيبرانّية للتعامل مع التشهير 
تزيد من تقييد حرّية التعبير واستهداف اآلراء الناقدة على الصعيد الوطني. وتعّزز هذه النتائج الماحظات والتوصيات المنبثقة عن 
آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االستعراضات الدورّية الشاملة، وهيئات رصد المعاهدات واإلجراءات الخاصة24.

عدم إدراج حقوق اإلنسان كما يلزم في األعراف والممارسات االجتماعية والثقافية

تقع مسؤولية صون حقوق اإلنسان على عاتق الدولة. وهذه الحقوق هي حجر األساس لبناء مجتمعات شاملة للجميع وسلمية، ولذلك 
فمن الضروري أيضًا أن ترتكز على بنى أساسية اجتماعية وثقافية داعمة. ويتسع نطاق انتشار عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان 
كالعنف ضّد النساء واألطفال، والتمييز ضد المهاجرين والعّمال المنزليين، والعقوبات الجسدية في المدارس. والقبول االجتماعي 
لهذه االنتهاكات يعوق، في أحياٍن كثيرة، الجهود الرامية إلى إرساء آليات مؤسسية تتكفل بالعدالة والشمول، وإلى وضع السياسات 
الازمة للتصدي لتلك االنتهاكات. وفي ما يتعّرض له األشخاص ذوو اإلعاقة أو المنتمون إلى بعض األقلّيات من وصٍم دليٌل على 

أن المعايير االجتماعية والسلوكية السائدة يمكنها أن تغلب على محاوالت تعزيز الشمول والعدالة ذات الطابع الرسمي. وفي جميع 
أنحاء المنطقة، لم ُتدَرج حقوق اإلنسان كما يجب في المناهج الدراسية وال في معايير الحوكمة على الصعيدين المحلي والوطني.

عدم توخي الشمول في وضع السياسات 

بالرغم من بعض التطّورات في مراعاة المشاركة في عمليات صنع القرار، ال تزال الحوكمة المركزية هي السائدة، وتحافظ على نهج 
عمودي ينطلق من األعلى إلى القاعدة في صنع السياسات. كما تواجه مراعاة المشاركة في وضع السياسات تحديًا إضافيًا يتمثل 

في انتشار أعراف ثقافية تعزز اإلقصاء. وال تزال نسبة تمثيل المرأة في المناصب العامة تمّثل المتوسط اإلقليمي األدنى في 
العالم، فنسبة النساء في المجالس التشريعية مثًا ال تتجاوز 19 في المائة25. 

ويؤّثر إقصاء بعض الفئات من المناصب السياسية أو عملية صنع القرار في طبيعة التشريعات والسياسات ومدى شمولها لمصالح مختلف 
ما الفقراء والعّمال والنساء والشباب والمحتجزون واألشخاص ذوو اإلعاقة واألقليات العرقية والدينية وغيرهم.  الفئات في المجتمع، وال سيَّ

ويحّد ذلك من اعتماد سياسات ترتكز على الحقوق، ويؤّثر سلبًا في قدرة الدولة على ضمان العدالة والمساواة أمام القانون.

في حين أقّرت بلدان عربية عّدة قوانين تنّظم الحصول على المعلومات، ال يزال على غالبّيتها أن تفّعل هذه القوانين في 
السياسات، أو أن تضع آليات لضمان التنفيذ ورصده26. وهذا القصور في التفعيل يقّوض قدرة المجتمع المدني على تقييم أثر 

صلة بمختلف أهداف التنمية المستدامة. السياسات اإلنمائّية المتَّ

205

 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية



التقرير العربي للتنمية المســتدامة 2020

206

الصراعات وحاالت عدم االستقرار الطويلة األمد في المنطقة العربية

شهدت المنطقة عددًا من الحروب، األهلّية منها أو بين الدول، التي خّلفت آثارًا مدّمرة على مكاسب التنمية. وتزداد التوترات القائمة بفعل 
تأثيرات خارجية واعتبارات جغرافية سياسية تحّفز الحروب بالوكالة. وفي حاالت كثيرة، كان لهذه الصراعات والتوترات أثر سلبي غير مباشر 

على البلدان المجاورة، ما أدى إلى انتشار التسّلح والتطّرف، وتزايد حدة االستقطاب في المنطقة، وتغذية الصراعات العرقية والطائفية. 

ونتج من هذه الصراعات وفاة وتشريد المايين من الناس في جميع أنحاء المنطقة، ووقوع خسائر اقتصادية فادحة. وفي تصنيف 
عالمي للتكلفة االقتصادية للعنف كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018، أتت الجمهورية العربية السورية والعراق 

في المرتبتين األولى والثانية على التوالي، تتبعهما عن كثب الصومال، وليبيا، واليمن27. 

وفي حين انخفض إجمالي واردات األسلحة في مناطق أخرى )في األمريكتين بنسبة 36 في المائة، وأوروبا بنسبة 13 في المائة، 
وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 6.7 في المائة، وأفريقيا بنسبة 6.5 في المائة(، ارتفع في المنطقة العربية بنسبة 78 في المائة بين عامي 

2009 و2013، وعامي 2014 و2018 28. وتســتنزف النفقات العســكرية واألمنية المتزايدة في جميع أنحاء المنطقة الميزانيات العامة 
ب على الصراعات آثار ضاّرة أخرى ال مهرب منها، تشمل تزايد االّتجار بالبشر والتدّفقات  من موارد قّيمة ضرورية للتنمية. كما تترتَّ

غير المشروعة لألموال واألسلحة.

وقّوضت الصراعات أيضًا، وبدرجة كبيرة، القدرة على تقديم الخدمات العامة وإمكانية الحصول عليها. فمعّدل االلتحاق بالمدارس 
في البلدان المتأّثرة بالصراعات في انخفاض، وتسود نظرة إلى المؤسسات التعليمية بأنها غير فاعلة. وفي عام 2017، احتاج نحو 

18.4 مليون طفل في سن الدراسة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم في سبعة بلدان تمّر في أزمات )الجمهورية العربية السورية 
والسودان والصومال ودولة فلسطين والعراق وليبيا واليمن(29. وُوّثقت عودة ظهور األمراض الوبائية، مثل الكوليرا، إضافًة إلى 

انتشار الجوع في البلدان التي تشهد صراعات وتلك التي ال تشهدها على حد سواء.

استمرار االحتالل اإلسرائيلي

تشهد المنطقة العربية احتاالً هو األطول في التاريخ الحديث. لقد تسبب االحتال اإلسرائيلي لدولة فلسطين بوضع تحديات 
كبيرة أمام التنمية، وبانتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، وبخسائر في األرواح بلغت اآلالف. وتمّثل بعض سياسات إسرائيل 
وممارساتها وإجراءاتها، كضم األراضي وبناء المستوطنات، انتهاكًا للقانون الدولي، كما أنها تحد من قدرة المؤسسات الفلسطينية 

على تزويد السكان بالخدمات الكافية والجيدة.

وفي كثير من األحيان يعاني المدنّيون الفلسطينيون من استخدام القوات العسكرية واألمنية اإلسرائيلّية المفرط وغير المتناسب 
للقّوة. فبين عامي 2014 و2019، مثًا، ُأصيب نتيجة للصراع المباشر 14,466 طفًا فلسطينيًا بجروح، وُقتل 720 طفًا آخر30. 

ويتعّرض معتقلون، من بينهم أطفال، للتعذيب وغيره من ضروب إســاءة المعاملة، خاصة أثناء التوقيف واالســتجواب. كذلك يوّلد 
هدم المنازل واإلخاء القســري في الضفة الغربية، وال ســيما القدس الشــرقية، بيئة قهرّية تضاهي التشــريد القســري، إذ ال يبقى 

د نحو 9,000 فلسطيني )من بينهم 4,697 طفًا( بسبب هدم  خيار أمام الفلسطينيين سوى الرحيل. وبين عامي 2009 و2018، ُشِرّ
المنازل31. ففي االســتياء على األراضي وضّمها، والقيود المفروضة على قدرة الفلســطينيين على بناء المنازل والمباني وعلى التنقل، 

انتهاكات منتظمة لحقوق اإلنسان األساسية للشعب الفلسطيني.

ال تزال المنطقة العربية هي األخطر بالنسبة إلى الصحافيين، إذ ُقتل 
191 صحافيًا بين عامي 2012 و2016، أي 36 في المائة من إجمالي 

حاالت قتل الصحافيين حول العالم خال تلك الفترة.

وفي أجزاء من المنطقة العربية، جرى استغال المخاطر المتزايدة 
جراء انتشار الجماعات المتطّرفة العنيفة والصراعات لتبرير ازدياد 

عملّيات االعتقال واالحتجاز الواسعة النطاق، واإلغاق القسري لدور 
اإلعام، وفصل الصحافيين الناقدين، ومداهمة نقابات الصحافيين، 

وطرد الصحافيين األجانب.

مــن شــأن اعتمــاد نهــج الحكومــة المفتوحــة أن يدعم قــدرة البلدان 
العربيــة علــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة وإشــراك المواطنيــن في 
صنــع القــرارات الحكوميــة وتقديــم الخدمــات علــى نحــو يرّكز على 
المواطنيــن. وتتمّيــز الحكومــة المفتوحــة بفعاليتهــا وكفاءتهــا فــي 
أداء واجباتهــا، وبأنشــطتها الشــّفافة التــي تســتجيب الحتياجــات 

مواطنيهــا. وتقــّدر حكومــة كهــذه مشــاركة المواطنيــن وخبرتهم 
ومعرفتهــم عنــد اتخــاذ القــرارات. والحكومــة المفتوحــة هــي أيضًا 

حكومــة تتوخــى الشــمول وتتيــح خدماتهــا لجميــع المواطنين.

ن أنَّ من بيــن مجموع األطفال  أّكــدت مســوح وطنيــة عــّدة تزايــدًا مقلقــًا فــي انتشــار العنــف ضــد األطفــال فــي البلــدان العربيــة وتلــك المجــاورة لهــا. فتبيَّ
ض نحــو 71 مليــون طفــل )84 فــي المائــة( لنوع  المشــمولين بهــذه المســوح، البالــغ عددهــم 85 مليونــًا )تتــراوح أعمارهــم بيــن ســنتين و14 ســنة(، تعــرَّ

مــن أنــواع التأديــب العنيــف فــي األيــام الثاثيــن الســابقة للمســح، و68 مليــون طفــل )80 فــي المائــة( العتــداء نفســي، و60 مليــون طفل )70 فــي المائة( 
لعقوبــة جســدية، ونحــو 27 مليــون طفــل )31 فــي المائــة( لعقوبــة جســدية شــديدة. ويلقــي التحليــل الضــوء علــى ترابــٍط بيــن ارتفاع معّدل انتشــار 

الممارســات العنيفــة المســتخدمة فــي تأديــب األطفــال وبيــن القبــول الواســع النطــاق للعنــف العائلــي وتبريــره فــي المنطقة.

.UNESCO, 2016  :المصــدر.ESCWA, 2018a  :المصــدر

.UNICEF, 2019 :المصــدر
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 حتــى منتصــف عــام 2018، كان 5,781 فلســطينيًا محتجزيــن 
 فــي الســجون اإلســرائيلية )مــن بينهــم 270 طفــًا و65 امرأة(. 

 ومــن بيــن هــؤالء 456 محتجــزًا إداريــًا مــن دون تهمــة أو 
محاكمة.

 عندمــا يشــهد األطفــال صراعــًا، يمضــون حياتهــم وهــم يتعاملون 
مــع مــا يوّلــده ذلــك مــن صدمــة، وقــد ال يتمّكنون أبدًا مــن اللحاق 

بأقرانهــم. واألطفــال الذيــن يفقــدون أحــد الوالديــن أو كليهمــا، والذين 
ُيتركــون خــارج المدرســة وال ُيســجلون، يكافحــون باســتمرار للتغلــب 

علــى قيــود ُتفــَرض عليهــم في ســّن مبكــرة للغاية.

األطفــال غيــر المســّجلين مصــدر قلــق بالــغ. ففــي عــام 2017، مثًا، كان 
83 فــي المائــة مــن الاجئيــن الســوريين فــي لبنان دون ســن الخامســة 
غيــر مســّجلين. وعلــى المنطقــة اليــوم أن تتعامــل مــع قضيــة األطفال 

المولوديــن تحــت حكــم مــا يســّمى بتنظيــم الدولة اإلســامّية الذين 
ُأعطــوا وثائــق صــادرة عنــه. وإضافــًة إلى عــدم وضوح وضع هؤالء 

األطفــال، قــد يكونــون قــد تعّرضــوا للعنف والوحشــّية، مــا يتطّلب 
رعايــة متكاملــة خاصــة وطويلــة األمد.

شــهدت المنطقــة، فــي الســنوات األخيــرة، موجــات عديدة من 
االضطرابــات السياســية علــى الصعيــد الوطنــي. فاندلعــت احتجاجات 

فــي بلــدان كثيــرة، واســتمّر بعضهــا لفتــرة ال يســتهان بها. والشــواغل 
األساســية التــي كثيــرًا مــا يفيــد المحتّجــون بأنهــا دفعتهم إلى 

التحــّرك هــي عــدم المســاواة والظلــم االجتماعــي وأشــكال الحكم غير 
الديمقراطيــة والفســاد وانتشــار الفقــر والبطالــة.

.ADDAMEER, 2018 :المصــدر

.UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017 :المصــدر

عرضة لإلهمال
بالنظــر إلــى الطابــع العابــر للحــدود لقضايــا الســام والحوكمــة، يعّرض 
اإلخفــاق فــي تحقيــق الهــدف 16 المنطقــة ككل للتأخــر عــن المســيرة 

العالميــة نحــو التنميــة المســتدامة، إذ يتأثــر الجميــع بغيــاب الســام 
وضعــف مؤسســات الدولــة التمثيليــة، وتتفاقــم نتيجتهمــا أوجــه 

الضعــف القائمة. 

وتــؤّدي عــدم قــدرة الدولــة علــى ضمان ســيادة القانون وإتاحة 
العدالــة للجميــع، فــي جميــع األماكــن وطــوال الوقت، إلى زيادة 

تعــّرض جميــع األفــراد للمخاطــر. غيــر أّن األفراد، كمــا الجماعات، 
الذيــن يتعّرضــون للتمييــز علــى أســاس هوّيتهــم أو وضعهم 

يواجهــون قيــودًا إضافيــة أو متداخلــة علــى مشــاركتهم السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة، وهــم، بصــورة خاصة، شــديدو التعّرض 

للمخاطــر. وتشــمل هــذه الفئــات الفقــراء واألشــخاص ذوي اإلعاقة 
واألقليــات العرقيــة والدينيــة، وعديمــي الجنســية أو الاجئيــن 

والعّمــال المهاجريــن وغيرهــم. ومــن الصعــب تحديــد أوجــه ضعفهم 
فــي غيــاب بيانــات مفّصلــة بالكامــل، وتســجيل مدني تام.

وتفتقــر المــرأة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة إلــى المواطنــة الكاملة 
وتواجــه تحديــات أكبــر فــي الوصــول إلى العدالــة. ويرتبط ذلك 

علــى وجــه الخصــوص بالوصــول إلــى العدالة في مســائل الجنســية 
والطــاق وحضانــة األطفــال وحيــازة األراضي والعنف على أســاس 

الجنــس والقيــود المفروضــة علــى التنّقــل32. وحتــى عندمــا توجد 
قوانيــن لحمايــة المــرأة، قــد ال يجــري إنفاذهــا، ألســباب منهــا عدم توفر 

آليــات تتكفــل باإلنفــاذ. وتهّمــش هــذه المظالــم المرأة فــي المجاالت 

 االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وتؤّخــر لألســف المنطقــة 
عــن تحقيــق الهدف 16.

وال يــزال الشــعب الفلســطيني يواجــه المصاعــب االقتصاديــة، 
وانعــدام األمــن، والعنــف والمــوت نتيجًة لاحتال اإلســرائيلي. 
فيهــّدد االحتــال جميــع جوانــب الحيــاة وجميــع أبعــاد التنمية. 
 ويحــدق بالفلســطينيين خطــر التأخــر عــن مســيرة التنميــة في 

حــال عــدم التوّصــل إلى ســام وعدالة مســتدامين33.

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 16

تكثيف الجهود لبناء مؤسسات فاعلة وشفافة . 1
وخاضعة للمساءلة:

تعزيز فصل السلطات، وال سيما بين السلطة القضائية 	 
والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

تفعيــل الرقابــة البرلمانّيــة، بمــا في ذلك مــن خال التعجيل 	 
بعمليــات اســتعراض الميزانّيــات والموافقــة عليها، وضمان 

تخصيــص المــوارد والحصــول علــى المعلومات التي تمّكن 
البرلمانــات مــن العمل بفعالية. 

وضع تشريعات للحد من الفساد والمحسوبية، واالستناد إلى 	 
الجدارة في المؤسسات واألشغال العامة.
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 وضــع آليــات داخلية وخارجية لمراجعة الحســابات 	 
والرقابــة، وتعزيــز دور األجهــزة العليــا للرقابــة المالية العامة 

والمحاســبة والمجالــس االقتصادية واالجتماعية.

 اســتخدام التكنولوجيــا لتعزيــز الحكومــة المفتوحة، واعتماد 	 
ُنهــج تشــاركية أكثــر فعاليــة فــي الحكــم، والحد من الفســاد، 

وتقييــم أثر السياســات.

دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وتشجيع . 2
الحريات المدنية:

 تبّني استراتيجيات ملموسة لمكافحة الفساد واعتماد ُنُظم 	 
قوية من الضوابط والموازين.

ضمان عمل المؤسسات القضائية والتشريعية على نحو مستقل.	 

 إلغاء القوانين التمييزية واستحداث قوانين ضّد التمييز 	 
لضمان المساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، بغض النظر 
 عن الجنس أو األصل العرقي أو حالة اإلعاقة أو وضع الهجرة 

أو غير ذلك من الخصائص.

سن قوانين لمكافحة جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف 	 
العائلي، والعنف في مكان العمل، والعنف ضد األطفال، والعنف 

ضد العّمال المنزليين، والعنف في السجون وأماكن االحتجاز، أو 
إنفاذ القوانين القائمة لهذه الغاية.

اعتماد قوانين للوصول إلى المعلومات و/أو تفعيلها من خال 	 
سياسات فاعلة وخاضعة للرصد.

 إصاح األجهزة األمنّية لتعزيز الشفافية واحترام حقوق 	 
 اإلنسان، والتقيد بالضمانات الدستورية للحقوق والحريات، 

مع ما يصاحب ذلك من آليات رقابة.

ضمان اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان في جمع البيانات 	 
بوجه عام، وتحسين جمع البيانات لجميع مؤشرات الهدف 16، 

 وتحسين عملية تحديد الفئات المعّرضة للمخاطر والمهّمشة 
على نحو منهجي.

توســيع الفضاء المدني وتشجيع منظمات . 3
المجتمــع المدني وتبّنــي ثقافة مدنية ملتزمة 

ونابضــة بالحياة؛ ومن الضروري أن تمتلك 
مجموعــات المجتمــع المدني القدرة على العمل 
كشــركاء في تحقيق خّطة عام 2030 ومســاءلة 

الدولة عن التقّدم:

 رفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، بما في 	 
ذلك ما يتعّلق بالترخيص والتجّمع وحشد الموارد.

 اســتحداث ضمانات دســتورية أو آليات أخرى ضرورّية 	 
 لحمايــة الحــق فــي حريــة التعبير وتكويــن الجمعيات في 
 مختلف أوســاط المجتمع المدني، بما في ذلك وســائط 

اإلعام واألوســاط األكاديمية. 

دعم جميع الجهود الرامية إلى تعميم حقوق . 4
اإلنسان بوصفها قيمًا اجتماعية:

 دمــج حقــوق اإلنســان الدوليــة فــي المناهــج التعليميــة 	 
ُظــم المدرســية   علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع النُّ

فــي المنطقة.

 التوعية بشأن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آليات 	 
 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االستعراض 

الدوري الشامل، باعتبارها بالغة األهمّية لتنفيذ الهدف 16.

 تيســير عمــل المؤسســات الشــعبية والمســتقّلة لحقــوق 	 
اإلنســان، بما في ذلك على المســتويات المحلية.

 تشــجيع المشــاركة على قدم المســاواة لجميع الفئات 	 
 االجتماعية، بما فيها النســاء والشــباب واألقلّيات، في 

صنــع القــرار على الصعيديــن المحلي والوطني.

تكثيف الجهود الرامية إلى تخفيف حّدة الصراعات . 5
ومعالجة أسبابها الجذرّية:

تعزيــز التحــاور والتعــاون على المســتوى اإلقليمــي لتحقيق الهدف 	 
16 نظــرًا إلــى الطابــع العابــر للحدود للصراع وأوجه التشــابه بين 

العوائــق الهيكليــة، بمــا فــي ذلك ضعف ســيادة القانون، وعدم 
فعالية المؤسســات، ومحدودية المســاءلة، وغيرها من التحديات 

التي تؤجج الســخط االجتماعي. 

ضمان اإلعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني . 6
في تقرير المصير، بما في ذلك حق الالجئين 

الفلسطينيين:

تحقيــق الســام المســتدام، وإنهــاء احتــال يهــدد رفــاه الناس 	 
الذيــن يعيشــون تحــت وطأتــه، وااللتــزام الكامــل بالقانــون 

الدولي.
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 1-16
الحــد بدرجة كبيــرة من جميع أشــكال العنف 

 ومــا يّتصــل به من معــّدالت الوفّيات في 
مكان  كل 

 1-1-16
عــدد ضحايا القتــل العمد لكل 100,000  

نســمة، بحســب العمر ونوع الجنس

الشــكل 1 عدد ضحايا القتل العمد لكل 100,000 نســمة 

ماحظــة: ُترّجــح جميع المتوســطات حســب عدد الســكان، بالرجوع إلى 
 United Nations Population( )2015( التقديــرات الســكانية األحدث

 .)Division, 2017; United Nations Statistics Division, 2019
ويشــمل المجمــوع اإلقليمــي للمنطقــة العربيــة قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعــوام المذكورة للبلــدان التاليــة: الجمهورية العربية الســورية 
)2010(، تونــس والكويــت ومصر )2012(، اليمــن )2013(، البحرين 

والعــراق وُعمــان وقطر )2014(، اإلمــارات العربية المتحــدة والجزائر 
وجــزر القمــر وجيبوتي والصومــال وليبيا والمغــرب والمملكــة العربية 

الســعودية وموريتانيــا )2015(، األردن ولبنــان ودولة فلســطين )2016(. 
 United Nations( ووفقــاً لشــعبة اإلحصاءات في األمــم المتحدة

Statistics Division, 2019(، إّن هذا المؤشــر ال يشــمل حاالت القتل 
المتصلــة مباشــرًة بالحروب/الصراعــات وغيرهــا من حــاالت القتل التي 

ترقــى إلى مســتوى جرائم الحرب.

مقاصد الهدف 16 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 2-1-16
الوفّيات المتصلة بالنـــزاعات لكل 100,000  

نسمة، بحســب العمر والجنس والسبب

 3-1-16
نســبة الســكان الذين تعّرضــوا للعنف البدني 

أو النفســي أو الجنســي خال االثني عشر 
السابقة شهراً 

 4-1-16
نســبة السكان الذين يشعرون باألمان عند 

تجوالهــم على األقدام بمفردهم في أنحاء 
المنطقة التي يعيشــون فيها

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 2-16
إنهاء إســاءة معاملة األطفال واســتغالهم 

واالتجار بهم وتعذيبهم وســائر أشــكال 
العنــف المرتكب ضّدهم

 3-16
تعزيز ســيادة القانون علــى الصعيدين 

الوطنــي والدولــي وضمان تكافؤ فرص 
وصــول الجميع إلى العدالة 

 4-16
الحد بقدر كبير من التدّفقات غير المشــروعة 
لألموال واألســلحة، وتعزيز استرداد األصول 
المســروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال 

الجريمــة المنظمة، بحلول عام 2030

 1-2-16
نســبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ســنة واحدة و17 سنة والذين تعّرضوا ألي 
عقاب بدني و/أو اعتداء نفســي من جانب 

مقّدمي الرعاية في الشــهر السابق

 1-3-16
نســبة ضحايا العنف خال االثني عشــر شــهراً 

الســابقة الذيــن أبلغوا عّمــا تعرضوا له من 
إيــذاء إلى الســلطات المختّصــة أو غيرها من 

آليــات تســوية النـــزاعات المعترف بها رســمياً

 1-4-16
القيمــة اإلجماليــة للتدّفقــات الماليــة غير 

المشــروعة الداخلــة والخارجــة )بالقيمة 
الحالّيــة لدوالرات الواليــات المتحدة(

الشكل 2 نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة 
و14 سنة والذين تعّرضوا ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من 

جانب مقّدمي الرعاية في الشــهر الســابق )بالنسبة المئوية(

ماحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ســنة واحدة و14 ســنة، بالرجوع إلى التقديرات الســكانية 

 United Nations Population Division, 2017;( )2015( األحــدث
United Nations Statistics Division, 2019(. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
لبنان )2009(، العراق )2011(، األردن وتونس وقطر )2012(، الجزائر واليمن 

)2013(، السودان ودولة فلسطين ومصر )2014(، موريتانيا )2015(.

 2-2-16
عدد ضحايا االتجار بالبشــر لكل 100,000  
نســمة، بحسب الجنس والعمر وشكل 

االستغال

 3-2-16
نســبة الشابات والشبان الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 ســنة و29 سنة الذين تعّرضوا 
للعنف الجنســي قبل سّن الثامنة عشرة

 2-3-16
المحتجزون غير المحكوم عليهم كنســبة من 

مجموع السجناء

 2-4-16
نسبة األســلحة المضبوطة أو المعثور عليها 

ت سلطة مختصة عن  أو المســّلمة التي تحرَّ
مصدرها غير المشــروع/ظروفها أو تثّبتت من 

ذلك، تمشــياً مع الصكوك الدولية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية

 6-16
إنشــاء مؤسسات فعالة وشّفافة وخاضعة 

للمســاءلة على جميع المستويات 

 5-16
الحد بدرجة كبيرة من الفســاد والرشوة بجميع 

أشكالهما 

 7-16
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مســتجيب 

لاحتياجات وشــامل للجميع وتشاريك وتمثيلي 
على جميع المستويات

 2-5-16
نســبة األعمال التجاريــة التي اّتصلت مّرة 

واحدة على األقل بمســؤول حكومي 
ودفعت رشــوة إلى مســؤول حكومي أو 

طلب منها أولئك المســؤولون الحكوميون 
دفع رشــوة، خال االثني عشــر شهراً 

السابقة

 1-6-16
النفقــات الحكوميــة الرئيســية كنســبة من 

الميزانيــة األصليــة المعتمــدة، بحســب القطاع 
)أو بحســب رمــوز الميزانية أو ما شــابه( 

 1-5-16
نســبة األشخاص الذين اّتصلوا مّرة واحدة 

على األقل بمســؤول حكومي ودفعوا رشوة 
لمســؤول حكومي، أو طلب منهم أولئك 

المســؤولون الحكوميون دفع رشوة، خال 
االثني عشــر شهراً السابقة 

 1-7-16
نســبة الوظائف )بحسب العمر، والجنس، 

واألشــخاص ذوي اإلعاقة، والفئات السكانية( 
في المؤسســات العامة )الهيئات التشريعية 

الوطنيــة والمحلية، والخدمة العامة، 
والســلطة القضائية( مقارنة بمستويات 

التوزيــع على الصعيد الوطني

الشــكل 3 عدد/نســبة الشركات التي ُطلب منها مّرة واحدة 
على األقل دفع رشــوة )بالنسبة المئوية(

ماحظة: المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية هي متوسطات 
بسيطة لقيم البلدان. ويشمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً 
بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: العراق )2011(، األردن 

وتونس وجيبوتي ودولة فلسطين ولبنان والمغرب واليمن )2013(، 
السودان وموريتانيا )2014(، مصر )2016(.

 2-6-16
نســبة السكان الراضين عن تجربتهم األخيرة 

في االســتفادة من الخدمات العامة

 2-7-16
نســبة الســكان الذين يعتقدون أن صنع 

القــرار عملية شــاملة للجميع وملبية 
لاحتياجات، بحســب الجنس والعمر واإلعاقة 

والفئة الســكانية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 8-16
توســيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في 

مؤسسات الحوكمة العالمية

 9-16
توفير هويــة قانونية للجميع، بما في ذلك 

تســجيل المواليد، بحلول عام 2030 

 1-8-16
نســبة عضويــة البلــدان النامية في 

المنظمــات الدوليــة وحقوقها في 
التصويــت في تلــك المنظمات

 1-9-16
نســبة األطفال دون سن الخامسة الذين 
ُســجلت والداتهم في قيد السجل المدني، 

بحسب العمر

الشــكل 4 العضوية في المنظمات الدولية ونســبة حقوق 
التصويت فيها )بالنســبة المئوية(

الشــكل 5 نســبة األطفال دون سن الخامســة الذين ُسّجلت 
والداتهم في قيد الســجل المدني )بالنســبة المئوية(

ل كل  ماحظة: ُيصّور هذان المؤشران الفرعيان للمؤشر 16-8-1 وُيَحلَّ
منهما  منهما على حدة الختاف نطاقهما ووحدة كلٍّ منهما، وألن كا ً

يمثل مفهوماً يختلف في موضوعه عن اآلخر. ومقياس المؤشر الفرعي 
األّول هو متوسط حسابي بسيط لسبعة متغّيرات وهمّية يمّثل كل 

منها منظمة دولية، وتسّجل قيمة 1 إذا كان البلد عضواً فيها، و0 إن لم 
يكن كذلك. ومقياس المؤشر الفرعي الثاني هو متوسط حسابي بسيط 

لسبعة متغّيرات تبّين القّوة التصويتّية للبلدان في كل من المنظمات 
الدولية السبع، كما ُحِسب في مصادر البيانات أو ُنقل عنها، وكما هو 

ن في المرفق. والمجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية لكل  مبيَّ
من المؤشرين المستحدثين هي متوسطات بسيطة لقيم البلدان، 
وبالتالي تمّثل، على التوالي، متوسط نسبة العضوية في المنظمات 
الدولية لكل منطقة ومتوسط حقوق التصويت. وتشمل المجاميع 

اإلقليّمية للمنطقة العربية لهذين المؤشرين قيماً بيانية لجميع البلدان 
ُسّجلت في عام 2017.

ماحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ســنة واحدة وأربع ســنوات )أي دون سّن الخامسة(، 
 United Nations( )2015( بالرجوع إلى التقديرات الســكانية األحدث

 Population Division, 2017; United Nations Statistics Division,
2019(. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعوام المذكورة للبلــدان التالية: لبنان )2009(، العراق والمغرب 
)2011(، األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة وتونس وجزر القمر )2012(، 

الجزائر واليمن )2013(، الســودان ودولة فلســطين ومصر )2014(، قطر 
وموريتانيا )2015(.
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 الهدف 16: الســام والعدل والمؤسسات القوية

16-أ 
تعزيز المؤسســات الوطنية ذات الصلة، 

بوســائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء 
القدرات على جميع المســتويات، وال سيما 
في البلــدان النامية، لمنع العنف ومكافحة 

اإلرهاب والجريمة 

 10-16
كفالــة وصول الجمهور إلى المعلومات 

وحماية الحريات األساســية، وفقاً للتشريعات 
الوطنية واالتفاقات الدولية

16-ب 
تعزيز القوانين والسياســات غير التمييزية 

لتحقيق التنمية المســتدامة وإنفاذها

16-أ-1 
وجــود مؤسســات وطنية مســتقّلة لحقوق 

اإلنســان وفقــاً لمبادئ باريس

 2-10-16
عــدد البلدان التــي تعتمد وتطّبــق ضمانات 
دســتورية و/أو تشــريعّية و/أو سياســاتية 

إلطــاع الجمهور علــى المعلومات

 1-10-16
عــدد ما تّم التحقق منه من حاالت القتل، 

واالختطاف، واالختفاء القســري، واالحتجاز 
التعّســفي، والتعذيب للصحفيين والعاملين 

في الوســط اإلعامي المرتبطين بهم 
والنقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنســان 

خال االثني عشــر شهراً الماضية

16-ب-1 
نســبة الســكان الذين أبلغوا عــن تعّرضهم 

شــخصياً لممارســات تمييزيــة أو تحّرش خال 
االثني عشــر شــهراً السابقة ألســباب يحّظر 

القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان التمييز 
على أساســها

الشــكل 7 البلدان التي تحوي مؤسســات وطنية مستقّلة 
لحقوق اإلنســان وفقاً لمبادئ باريس )كلياً أو جزئياً(

الشــكل 6 عدد البلدان التي تعتمد وتطّبق ضمانات دســتورية 
و/أو تشريعّية و/أو سياساتية إلطاع الجمهور على المعلومات 

ماحظة: المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية هي متوسطات 
بسيطة لقيم البلدان، تمّثل نسبة البلدان الممتثلة في العالم أو في 

منطقة أو منطقة دون إقليمية معينة. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في عام 2018 لجميع البلدان.

ماحظة: اســُتحِدث متغّير وهمي تتراوح قيمته بين صفر وواحد من 
المجموعتيــن المحفوظتين لهذا المؤشــر )االطاع على المرفق لمزيد 

مــن المعلومات(. والمجاميــع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية 
للمتغّير الوهمي المســتحدث هي المتوســطات البسيطة لقيم البلدان، 
نظراً إلى أنه مؤشــر على مســتوى الدولة. وبالتالي تمّثل المجاميع نســبة 

البلــدان الممتثلــة في العالم أو فــي منطقة أو منطقة دون إقليمية 
معّينة. ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي عام 2017 لجميع البلدان.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.
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 .)United Nations Statistics Division, 2018( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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