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 2017فرباير/ شباط  3
 مفاهيمية مذكرة

 للجميع والرفاه الكرامة يف حتقيق: عدم املساواة معاجلة حول عامة مناقشة

 رفاه على رمباش وله تأثري للجميع، وإتاحة الفرص اإلنسان حقوق يقوض املساواة عدم مستويات ايدإن تز 
  عاميف ويف استجابة لذلك،. والسياسي واالجتماعي االقتصادي االستقرار لعدم الطريق وميهد اإلنسان
 .حامسة إجراءات اختاذ على الدويل اجملتمع وافق ،2015

 فيماو  البلدان داخل املساواة انعدام من احلد" إىل احلكومات املستدامة، التنمية أهداف من 10 يدعو اهلدف
 ".بينها

 :التالية ألساسيةا الغايات اهلدف هذاتضمن  املمكنة، والتدخالت للقلق املثرية الرئيسية اجملاالت توضيحل

ون د الدخل ودعم استقرار ذلك النمويف الوصول تدرجييًا إىل حتقيق منو سيتم  ،2030 عام حبلول .1
 الوطين؛ املتوسط من أعلى مبعدلباملائة من السكان  40مستوى 

 بغض ع،للجمي والسياسي واالقتصادي االجتماعي االدماج وتعزيز سيتم متكني ،2030 عام وحبلول .2
 عالوض أو الدين أو األصل أو االنتماء العرقي أو العنصر أو اإلعاقة أو اجلنس أو العمر عن النظر

 ؛غريها أو االقتصادي
 اننيالقو  إزالةيتضمن ذلك  مبا النتائج، يف املساواة عدمأوجه  من واحلد الفرص تكافؤضمان  .3

 الصدد؛ هذا يف املناسبة واإلجراءات والسياسات التشريعات وتعزيز ،التمييزيةوالسياسات واملمارسات 
 املساواة من أكرب قدر وحتقيق االجتماعية، احلماية وسياسات واألجور املالية وخاصة سياسات، اعتماد .4

 .تدرجييا
 مات؛التنظي هذه تنفيذ وتعزيز العاملية املالية واملؤسسات األسواق ورصد تنظيم حتسني .5
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 واملالية االقتصادية تاملؤسسا يف القرار صنععملية  يفالنامية وإمساع صوهتا  بلدانال متثيل تعزيز ضمان .6

 .سساتوالشرعية للمؤ  ساءلةاملو  صداقيةاملو  فعاليةحتقيق املزيد من ال أجل من ،العاملية الدولية
 نفيذت خالل من ذلك يف مبا ،وانتقال األشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول هجرة تسهيل .7

 .جيد بشكل ةومنظم ةخمطط هجرة سياسات

 تتخذ أن دولة كلجيب على  و . هدفاً  17 من متكاملة حزمة هي SDGsإن أهداف التنمية املستدامة 
 جدول كاملل والسياسية، واالجتماعية االقتصادية املساواة عدم مكافحة ،10اهلدف  على قوية إجراءات

 .النجاح لتحقيق املستدامة التنمية وحتقيق الفقر على القضاء أعمال

املزيد من التفاصيل حول اإلجراءات مت تقدمي  ، SDGs أهداف التنمية املستدامة من 5 رقم اهلدف إطار يف
 ،16قم ر  اهلدفأما . واسعةال القضية هلذه خاص بشكل وهي جانب مهم ، املساواة اجلندريةاحملددة لتعزيز 

مجيع أهداف  ميدعفإنه  للمساءلة، وخاضعة فعالة مؤسسات وكذلك والعدالة، ، الشمولية اجملتمعات تعزيزعن 
 الجتماعيةا العدالة لتحقيق الالزمة باإلصالحات يتعلق فيما هاماً  توجيهاً قدم وي SDGsالتنمية املستدامة 

 املساواة دمع معاجلةفإن  متزايد، حنو على الشباب هتميش وحيث أنه يتم ها.ترك أي شخص وراء عدم وضمان
التنمية  أهدافدّل على ذلك عدة غايات من  كما  ،متكينهمو  الشباب مشاركة لدعم ربأك جهد بذلسيتطلب 
 .SDGs املستدامة

 بلد من ختتلف احللولإال أن  املسألة، هذه ًا دوليًا بني اآلراء حولتوافق ميثل 10 رقم دفويف حني أن اهل
 األبعاد تعددةم كظاهرةو . اجلميع يناسب واحد اسيمق يوجد الو  .والثقايف السياسي السياق على اعتماداً  آلخر

 .متعددة زوايا من املساواة عدممعاجلة  جيبفإنه  ومرتابطة،

 ، ميلكون الذين الو  ميلكون الذين بني الفجوة تقليص كيفية  حتديد وشعوهبا لحكوماتل 10 رقم اهلدفيرتك 
 لكل رتوكم األمر وباملثل،. األسفل يف الذين وأولئك االجتماعي السلم أعلى يف هم من بني عام وبشكل

 ومدى ،(3 الغاية) التمييزية القوانني معاجلة وكيفية ،(5 الغاية) التحسني تتطلبما هي النظم اليت  لتقرر دولة
 (.2 الغاية) عملية اختاذ قرار شاملة ضمان وطريقة
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 التنمية املستدامة أهداف مجيع ويف الغايات هذه بني الرئيس وحدامل وضوعامل اإلنسان حلقوق الدويل اإلطار يوفر

SDGs .األساسية احلقوق لتحقيق وسعها يف ما كل  تفعل أن احلكوماتالتزامًا على  اإلطار ذاوجيعلها ه 
 اجملتمع مسؤولية التنمية يف احلقيعترب  العاملي، الصعيد وعلى. السياسية واملشاركة والصحة التعليم يف احلق مثل

جتارية بني  واتفاقيات اقتصادية، وحوكمة أقوى،تنموي  تعاونمن بني أمور أخرى:  تطلبوي بأسره، الدويل
 .أطراف راحبة

 القضايا، هذه حول والنقاش الوعي 136 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل اجلمعية يف العامة املناقشةوستقدم 
. SDGs التنمية املستدامة أهداف من 10 رقم اهلدف تنفيذ حنو قدما للمضي طريقة وجود إىل وتشري

 ، واالجتماعية ،االقتصادية املساواة عدم معاجلة يف الوطنية خرباهتم لتبادل الربملانيني إىل موجهة والدعوة
هو  مهيةفإن األمر األكثر أ، إضافة إىل ذلك الضعيفة، والفئات ،والنساء ،الفقراء على وأثرها والسياسية،
 .بينها وفيما البلدان داخل فعال، حنو على املشكلة ملعاجلة ملموسة سياسة مقرتحات

 :يلي ما يف حتديدها الربملانيونيرغب  قد اليت األسئلةتتضمن 

م جيب على الدول أن تستهدف أ املسألة، هذه بشأن كافية  إرشادات 10رقم  يقدم اهلدف هل -
 ؟أكثر

كل أفضل دجموا بشـأن ي   األخرى، والفئات والشباب النساء وكذلك واملهمشني، للفقراء ميكن كيف -
 القرار؟ صنع عمليات مجيع يف

 ةاالقتصادي مطلوب احلد من التفاوتات مدى أي إىلوبشكل واضح  لتحديد طريقة هناك هل -
 بلد؟ كل  يف والسياسية واالجتماعية

 وجه عدمأ من خمتلفة أنواع بني الرتابط لضبط ومعاجلة متماسكة سياسات تصميم ميكن كيف -
 املساواة؟

 الصحية، الرعايةو  مثاًل ميزانيات أعلى للرفاه) املساواة لعدم االقتصادية التكلفةجيب األخذ ب كيف -
 السياسة؟ االستجابة يف( ذلك إىل وما اإلنتاجية وفقدان الثمن، باهظة أمن وأنظمة
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 ؟النقاش هذا طرح يف فعال بشكل للقيام أن ينخرط الربملانيون مع ناخبيهم ميكن كيف -
 الدول؟ بني املساواة عدم من الربملاين الدويل يف احلد أن يساعد التعاون ميكن كيف -

 معيةختتام اجلا قبل هالعتماد النقاش من الرئيسية السياسة توصياتالذي حيصر  اخلتامية الوثيقة شروعموسيقدم 
 .العامة
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Item 3 3 February 2016 

 
Concept note 

 

General Debate on Redressing inequalities: Delivering on 
dignity and well-being for all 

 
 
Rising levels of inequality undermine human rights and opportunity for all, having a direct 
impact on human well-being and setting the stage for economic, social and political 
instability. In response, in 2015, the international community agreed to take decisive 
action.  
 
Goal 10 of the Sustainable Development Goals, calls on governments to "reduce 
inequalities within and among countries".  
 
Articulating key areas of concern and possible interventions, this goal includes the 
following core targets: 
 
1. By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per 

cent of the population at a rate higher than the national average;  
 

2. By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, 
irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or 
other status;  

 

3. Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by 
eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate 
legislation, policies and action in this regard;  

 

4. Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and 
progressively achieve greater equality;  

 

5. Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions 
and strengthen the implementation of such regulations;   

 

6. Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-
making in global international economic and financial institutions in order to deliver 
more effective, credible, accountable and legitimate institutions;   

 

7. Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, 
including through the implementation of planned and well-managed migration 
policies. 

 
The SDGs are an integrated package of 17 goals. Each nation must take strong action on 
Goal 10, combatting economic, social and political inequalities, for the entire agenda of 
poverty eradication and sustainable development to succeed.  
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Specific action to advance gender equality, a particularly important aspect of this broad issue, is 
further elaborated under Goal 5 of the SDGs. Goal 16, on promoting inclusive societies, justice, as 
well as effective and accountable institutions, underpins all of the SDGs and provides important 
guidance as to the reforms required to advance social justice and ensure that no one is left behind. 
As youth are increasingly marginalized, tackling inequality will require a dedicated effort to support 
youth participation and empowerment, as several targets of the SDGs suggest.  
 
While Goal 10 represents the global consensus on this issue, solutions vary from country to 
country depending on the political and cultural context. There is no one-size fits all. As a 
multidimensional and inter-linked phenomenon, inequality needs to be tackled from multiple angles.  
 
Goal 10 leaves it to governments and their people to determine how to reduce the gap between the 
haves and the haves not and more generally between those at the top of the social ladder and 
those at the bottom. Likewise, it is up to each country to decide which regulations need to be 
improved (target 5), how to address discriminatory laws (target 3), and the extent and manner to 
ensure inclusive decision-making (target 2).  
 
The international human rights framework provides the main unifying theme between these targets 
and throughout the SDGs. This framework makes it mandatory for governments to do everything 
they can to realize fundamental rights such as the right to education, health, and political 
participation. Globally, the right to development is the responsibility of the entire international 
community, requiring stronger development cooperation, economic governance, and win-win trade 
agreements, among others things.  
 
The general debate at the 136

th
 IPU Assembly will advance awareness and discussion on these 

issues and indicate a way forward toward the implementation of Goal 10 of the SDGs. 
Parliamentarians are invited to share their national experience in tackling economic, social and 
political inequality, its impact on the poor, women and vulnerable groups, as well as, more critically, 
concrete policy proposals to effectively address the problem, both within and among countries.  
 
Questions that parliamentarians may wish to address include: 
 

- Does Goal 10 provide sufficient guidance on this issue, or should countries aim higher? 
 

- How can the poor and marginalized, as well as women, youth and other groups, be better 
included in all decision-making? 

 

- Is there a way to determine fairly the extent to which economic, social and political inequalities 
need to be reduced in each country? 

 

- How can policies be designed coherently to capture and address the inter-linkages between 
various types of inequality? 

 

- How should the economic cost of inequality (i.e., higher welfare and health care budgets, 
expensive security systems, lost productivity etc.) be factored into the policy response? 

 

- How can parliamentarians engage with their constituents to effectively carry forward this 
debate? 

 

- How can inter-parliamentary cooperation help to reduce inequality among countries? 
 
A draft outcome document capturing the main policy recommendations from the debate will be 
submitted for adoption before the closing of the Assembly. 
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