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تحقيق السالم والعدل
وبناء مؤسسات قوية

تحقيق السالم والعدل
وبناء مؤسسات قوية:
ملاذا هما مهمني؟
ما هو الهدف هنا؟
الهدف هو التشجيع عىل إقامة
مجتمعات مساملة يسودها العدل
وال يُهمّ ش فيها أحد من أجل
تحقيق التنمية املستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إىل العدالة،
وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة
للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع
املستويات.

وملاذا؟
إن إقامة مجتمعات مساملة يسودها
العدل وال يُهمّ ش فيها أحد أمر
رضوري لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة .والناس يف كل مكان
بحاجة إىل أن يكونوا آمنني من
الخوف من جميع أشكال العنف،

وأن يشعروا باألمان وهم يعيشون
حياتهم أيا كان أصلهم العرقي أو
دينهم أو ميلهم الجنيس.
ولكي ننهض بأهداف التنمية
املستدامة نحتاج إىل مؤسسات عامة
فعالة وشاملة للجميع يمكنها أن
توفر تعليما ورعاية صحية جيدين،
وإىل سياسات اقتصادية عادلة،
وحماية بيئية شاملة للجميع.

وما الذي يلزم القيام
به لتحقيق ذلك؟
من أجل تحقيق السالم والعدالة
وشمول الجميع ،من املهم أن
تعمل الحكومات واملجتمع املدني
واملجتمعات املحلية معا عىل تنفيذ
حلول دائمة للحد من العنف،

إقامة
مجتمعات

مساملة

يسودها العدل

وال يُ ّ
همش
فيها أحد هي
أمور الزمة

من أجل تحقيق
أهداف التنمية
املستدامة.

وتحقيق العدالة ،ومكافحة الفساد،
وكفالة مشاركة شاملة للجميع يف
جميع األوقات.
ويجﺐ ضمان حرية التعﺒﺮﻴ عن
اﻵراء ،يف الﴪ والعلن ،ويجﺐ أن
يكون باستﻄاعة الناس اﻹسهام يف
اتخاذ القرارات التي تمﺲ حياتهم.
ويجﺐ تﻄﺒيق القوانني والسياسات
دون أي شكل من أشكال التمييﺰ.
وال بد من حل املنازعات عن ﻃريق
نُﻈم سياسية وقﻀائية فعالة.
ويجﺐ أن تخﻀع املؤسسات
الوﻃنية واملحلية للمساءلة وأن
تكون حارضة لتقديم الخدمات
األساسية لﻸﴎ واملجتمعات
املحلية بصورة منصفة ودون
الحاجة إىل رشاوى.

وﻛيﻒ ينﻄﺒق تحقيق هذا
الهدف ﻋﲇ ﱠ حيﺜما أُقيﻢ؟

إن الجرائم التي تُهدد أساس
املجتمعات املساملة ،بما فيها جرائم
القتل واالتجار والجرائم املنﻈمة
األخرى ،فﻀال عن القوانني أو
املمارسات القائمة عىل التمييﺰ،
تﴬ بجميع الﺒلدان .وحتﻰ أكﱪ
ديمقراﻃيات العالم تواجﻪ تحديات
كﺒﺮﻴة لدى التصدي للفساد،
والجريمة ،وانتهاكات حقوق
اﻹنسان لجميع من يﻀمهم الوﻃن.

وما هي تﻜلﻔة ﻋدم
اتﺨاذ إجﺮاء اﻵن؟
إن للعنف املسلﺢ وانعدام األمن أﺛرا
مدمرا عىل تنمية الﺒلد ،ويؤﺛران
عىل النمو االقتصادي ،وﻏالﺒا ما
تنشأ عنهما مﻈالم ﻃويلة األمد بني
املجتمعات املحلية.

وللعنف ،بجميع أشكالﻪ ،أﺛر واسع
النﻄاق عىل املجتمعات .فالعنف
يؤﺛر عىل صحة األﻃفال ونمائهم
ورفاههم وقدرتهم عىل النجاح.
وهو يُسﺒﺐ الصدمة ويُﻀعف
اﻹدماج االجتماعي.
وعدم إتاحة ُسﺒل االحتكام إىل
العدالة معناه أن تﻈل النﺰاعات
دون حل ،وال يكون بوسع الناس
الحصول عىل الحماية واالنتصاف.
واملؤسسات التي ال يكون أداؤها
وفقا للقوانني الﴩعية تكون
عرضة للتعسف وإساءة استخدام
السلﻄة ،وتكون أقل قدرة عىل
تقديم الخدمات العامة للجميع.
إن اﻹقصاء والتمييﺰ ال يُشكالن
فحسﺐ انتهاكا لحقوق اﻹنسان،
وإنما يﺜﺮﻴان أيﻀا االستياء
والعداوة ،ويمكن أن يُفﻀيا إىل
العنف.

وما الذي يمﻜننا
أن ﻧقوم به؟
ليكن لديكم اهتمام حقيقي بما
تقوم بﻪ حكومتكم .ولتقوموا
بالتوعية يف مجتمعكم املحﲇ
بحقيقة العنف ،وبأهمية إقامة
مجتمعات يسودها السالم والعدل،
ولتحددوا كيف يمكنكم العمل عىل
تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف
حياتكم اليومية.
مارسوا حقكم يف محاسﺒة
مسؤوليكم املنتخﺒني .ومارسوا

حقكم يف حرية الحصول عىل
املعلومات وأحيﻄوا ممﺜليكم
املنتخﺒني علما بﺂرائكم.
فلتكونوا أنفسكم عوامل للتﻐيﺮﻴ
— عﺰزوا اﻹدماج واالحﱰام ملن
يختلفون عنكم يف خلفياتهم أو
أصولهم العرقية أو دينهم أو نوع
جنسهم أو ميلهم الجنيس ،أو الذين
يعتنقون آراء مختلفة .فﺒوسعنا
معا أن نُسهم يف تحسني الﻈروف
لتوفﺮﻴ حياة كريمة للجميع.
لالﻃالع عىل املﺰيد بشأن الهدف ١٦
وسائر أهداف التنمية املستدامة،
يُرجﻰ زيارة املوقع:
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/

