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للنقابـات يف مثـل هـذه العمليـات. ويف الختـام، يشـكل هـذا 

املتصلـة  املسـائل  العامليـة بشـأن  للنقابـات  الدليـل مرجعـاً 
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عامـاً، فإننـي آمل بأن يكـون هذا الدليل املرجعـي أداة مفيدة 
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العـامل األقـرب إليهـا يف حـال احتياجهـا إىل أي مسـاعدة مـن 

قبـل منظمـة العمـل الدوليـة. كـام أوّد أن أعـرب عـن عميـق 

الذيـن  العـامل  الزمـالء يف مكتـب أنشـطة  تقديـري لجميـع 

سـاهموا يف صياغـة هـذه األداة املهمـة.

 ماريا هيلينا أندريه

مديرة مكتب أنشطة العامل
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استخدام الدليل املرجعي حول أهداف التنمية املستدامة

إن هـذا الدليـل املرجعـي هـو أداة لتعريـف نقابـات العـامل 

بخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام ٢٠٣٠. وهـو يهـدف بصفـة 

 ،٢٠٣٠ العـام  خطـة  بشـأن  مفصـل  رشح  توفـري  إىل  خاصـة 

والفـرص التي تتيحهـا الغايات واألهداف واملـؤرشات للنقابيني 

املنخرطـني يف عمليـات التنميـة املسـتدامة الوطنيـة مـن أجل 

النهـوض بأهـداف النقابـات العامليـة.

وعليـه، فأنتـم مدعـوون للتعـرف إىل مختلـف مكونـات خطة 

السـبعة  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  وقامئـة   ٢٠٣٠ العـام 

عـرش. وتجـدر اإلشـارة إىل أن كل هـدف مـن األهـداف مرتبط 

إىل  والنقابـات مدعـوة  واملـؤرشات.  الغايـات  مـن  مبجموعـة 

إيـالء اهتـامم خـاص للهـدف ٨ الـذي يرمـي إىل »تعزيـز النمو 

والعاملـة  واملسـتدام،  للجميـع  والشـامل  املطّـرد  االقتصـادي 

الكاملـة واملنتجـة، وتوفـري العمـل الالئـق للجميـع«، حيث إن 

هـذا الهـدف يتنـاول مسـائل العمـل والعمل الالئـق. ولكن مبا 

أن موضـوع العمـل الالئـق معمـم يف جميـع أهـداف التنميـة 

املسـتدامة، فمـن املهـم أيضـاً للقـراء أن يطّلعـوا عـىل غايـات 

أهـداف التنميـة املسـتدامة األخرى التي تتسـم بالقدر نفسـه 

مـن األهميـة بالنسـبة إىل العمـل الالئـق.

ينقسـم الدليـل املرجعـي إىل ثالثـة أقسـام رئيسـية. يتنـاول 

ومكوناتهـا   ٢٠٣٠ العـام  خطـة  عـن  رشحـاً  األول  القسـم 

املختلفـة. ومـن الـروري قـراءة هـذا القسـم مـن أجـل فهم 

وأهدافهـا. العـام ٢٠٣٠ ومكوناتهـا  نشـأة خطـة 

ويسـاعد القسـم الثاين عىل تقييـم أكرث ما يف أهـداف التنمية 

املسـتدامة أهميـة بالنسـبة إىل نقابـات العـال أو الحـاالت 

الوطنيـة. ويعـرض الدليل املرجعي أهداف التنمية املسـتدامة 

السـبعة عـرش بالتفصيـل. وييل عـرض كل هدف عـرض موجز 

لبعـض املسـائل الرئيسـية املتعلقـة بالهـدف، وبعـض املعايـري 

املرجعيـة املتصلـة بإنجاز بعض الغايات ضمـن الهدف املعني، 

عنـد توفـر البيانـات. وييل ذلك جـدول يعرض قامئـة بالغايات 

إيالئهـا  العـامل يف  نقابـات  ترغـب  قـد  التـي  األولويـة  ذات 

أهميـة خاصـة، إىل جانـب مؤرشاتهـا لقيـاس التقـدم املحـرز. 

وأخـرياً، ونظـراً لألهميـة البالغة التـي نوليها للنهـج القائم عىل 

الحقـوق إزاء التنميـة، نجـد يف إطـار هذا القسـم قامئة ببعض 

الصكـوك الصـادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة أو مجموعـة 

صكـوك حقـوق اإلنسـان املتصلة بالهـدف. وال بد مـن التأكيد 

عـىل أن األهـداف ذات األولويـة املقرتحـة ال تحمـل سـوى 

قيمـة دالليـة يف طبيعتهـا. ويجـب عـىل كل نقابـة وطنيـة أن 

تحـدد لنفسـها األهداف والغايـات واملـؤرشات ذات األولوية، 

مـع مراعاة التحديـات املحددة التي تواجههـا بلدانها. ويجب 

اعتبـار هـذه الغايـات مبثابـة نقـاط دخـول للنهـوض باملراكز 

النقابيـة واسـرتاتيجيات الدعوة.

وبعـد فهـم خطـة العـام ٢٠٣٠ وتقييـم أجزائهـا ذات الصلة، 

يتناول القسـم الثالـث العمل النقايب. ويتعـن عىل كل نقابة 

التنميـة  بأهـداف  الخاصـة  االسـرتاتيجية  تضـع خطتهـا  أن 

املسـتدامة. وألغـراض إعداد هـذه الخطة، يقدم هذا القسـم 

قامئـة تفاعليـة ملسـاعدة نقابـات العـامل عىل تقييـم الفرص 

والتحديـات التـي قـد تواجههـا يف املشـاركة يف عملية تطبيق 

أهـداف التنميـة املسـتدامة عىل املسـتوى الوطني. وتسـاعد 

خطتهـا  صقـل  عـىل  العـامل  نقابـات  أيضـاً  القضايـا  قامئـة 

املسـتفادة مـن تجـارب  الـدروس  إىل  اسـتناداً  االسـرتاتيجية 

مشـاركة سـابقة للنقابـات يف صنـع السياسـات االجتامعيـة 

واالقتصاديـة الوطنيـة.
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مقدمة يف خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠

يف ٢٥ أيلـول/ سـبتمرب ٢٠١٥، اعتمـد رؤسـاء دول وحكومـات 

العامـة لألمـم  الـدول األعضـاء يف الجمعيـة  ١٩٣ دولـة مـن 

املتحـدة عهـداً إمنائيـاً عامليـاً جديـداً بعنـوان »تحويـل عاملنـا: 

خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام ٢٠٣٠«1 دخـل حيـز النفـاذ يف 

األول مـن كانـون الثـاين/ ينايـر ٢٠١٦.

نشأة خطة العام ٢٠٣٠

تعـود أصـول هـذا اإلطار اإلمنـايئ العاملـي الجديـد إىل التقارب 

بـني عمليتـني عامليتني متكاملتني هـام أوالً إعالن قمـة األلفية2 

واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وثانيـاً مؤمتـرات األمـم املتحـدة 

املتعاقبـة املعنيـة بالبيئـة. ففـي عـام ٢٠٠٠، اعتمـدت األمـم 

املتحـدة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بوصفهـا اإلطـار اإلمنـايئ 

 ٨ مـن  مجموعـة  واعتمـدت  الدوليـة.  للمنظومـة  الرئيـي 

أهـداف وتـم تحديد عـام ٢٠١٥ كموعد نهـايئ لتحقيقها. ودعا 

هـذا النهـج إىل وضـع إطـار ملـا بعـد عـام ٢٠١٥ ليحـل محـل 

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة.

مبـوازاة هـذه العمليـة، ذكـر مؤمتـر األمـم املتحـدة للتنميـة 

املسـتدامة )ريـو+٢٠(، اسـتناداً إىل مؤمتـرات األمـم املتحـدة 

السـابقة املعنيـة بالبيئـة، يف وثيقتـه الختاميـة3 »ونحـن ندرك 

أن وضـع األهـداف ميكـن أن يفيـد أيضـا يف متابعـة العمـل 

بصـورة مركـزة ومتسـقة مـن أجل تحقيـق التنمية املسـتدامة. 

ونـدرك كذلـك أهميـة وفائـدة وجـود مجموعـة مـن أهـداف 

التنميـة املسـتدامة، التـي تسـتند إىل جـدول أعـامل القرن ٢١ 

تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، أيلول/ سبتمرب ٢٠١٥:    ١
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

RES/70/1&Lang=E

مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية، نيويورك، ٦-٨ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٠:   ٢
http://www.un.org/millennium/ declaration/ares552e.htm

مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+٢٠(: املستقبل الذي نصبو   ٣
https://documents-dds-ny. un.org/doc/UNDOC/GEN/ :إليه

N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement

وخطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ، وتحـرتم بصـورة كاملـة جميـع 

واألولويـات  والقـدرات  الظـروف  مراعـاة  مـع  ريـو،  مبـادئ 

الوطنيـة املختلفـة، وتتفـق مـع القانـون الـدويل، وترتكـز عىل 

االلتزامـات التـي أُعلـن عنها فعـال، وتسـاهم يف التنفيذ الكامل 

لنتائـج جميـع مؤمتـرات القمة الرئيسـية املعقـودة يف امليادين 

االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئيـة، مبـا يف ذلـك هـذه الوثيقـة 

الختاميـة. وينبغـي لهـذه األهـداف أن تعالج وتدمـج بطريقة 

متوازنـة جميـع األبعـاد الثالثـة للتنميـة املسـتدامة والصـالت 

القامئـة فيـام بينهـا. وينبغـي أن تتسـق األهداف املذكـورة مع 

خطـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة ملـا بعـد عـام ٢٠١٥ وأن تدمج 

فيهـا، بحيـث تسـهم يف تحقيـق التنميـة املسـتدامة وتكـون 

قـوة دافعـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة وتعميـم مراعاتها يف 

منظومـة األمـم املتحـدة ككل« )الفقـرة ٢٤٦(.

عـىل ضـوء هذا التقـارب بني عملية مـا بعد األهـداف اإلمنائية 

لأللفيـة وعمليـات مـا بعـد ريـو + ٢٠، انطلقـت املفاوضـات 

بشـأن خطـة إمنائيـة جديدة ملـا بعد عـام ٢٠١٥ من شـأنها أن 

تـؤدي إىل اعتـامد خطـة التنمية املسـتدامة لعـام ٢٠٣٠.

طبيعة خطة العام ٢٠٣٠

يتجـاوز إطـار أهـداف التنميـة املسـتدامة األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفيـة بأشـواط. فهـو إىل جانـب األهـداف اإلمنائية األساسـية 

مثـل القضـاء عـىل الفقـر والجـوع يحـدد مجموعـة واسـعة 

مـن األهـداف االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئيـة عـىل أسـاس 

نهـج متكامـل يسـتند إىل حقوق اإلنسـان. إن أهـداف التنمية 

املسـتدامة وغاياتهـا متكاملة وغري قابلـة للتجزئة، وهي عاملية 

بطبيعتهـا وشـاملة مـن حيـث إمكانيـة تطبيقهـا عـىل جميـع 

البلـدان الناميـة واملتقدمـة عىل السـواء. وهي تحقـق التوازن 

بـني أبعاد التنميـة املسـتدامة الثالثة، االقتصاديـة واالجتامعية 

والبيئيـة. وهـي تتعهـد بـأال يخلف الركـب أحـداً  وراءه.
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أهداف التنمية املستدامة
١٧ هدفاً، ١٦٩ غاية وعدد من املؤرشات

اإلعالن
الرؤية، االزدهار العميم وااللتزامات املشرتكة، 

ونداء للعمل من أجل تغيري عاملنا

التنفيذ
وسائل التنفيذ والرشاكات العاملية

املتابعة واالستعراض 
عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

املكونات الرئيسية لخطة العام ٢٠٣٠

التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ من ستة مكونات  تتكون خطة 

رئيسية هي: اإلعالن، و١٧ هدفاً من أهداف التنمية املستدامة، 

من  ومجموعة  هدف،  بكل  ترتبط  غاية   ١٦٩ من  ومجموعة 

املؤرشات املرتبطة بكل هدف لقياس التقدم املحرز يف التنفيذ، 

ووسائل تنفيذ الخطة، وأخرياً االستعراض واملتابعة.

اإلعالن

»بتحقيـق  والحكومـات  الـدول  رؤسـاء  التـزم  اإلعـالن،  يف 

التنميـة املسـتدامة بأبعادهـا الثالثـة- االقتصـادي واالجتامعي 

والبيئـي- عـىل نحـو متـوازن ومتكامـل« وبـأن يتخـذوا »أيضـاً 

اإلمنائيـة  األهـداف  إطـار  تحققـت يف  التـي  اإلنجـازات  مـن 

لأللفيـة منطلقـاً )لهـم( و]يسـعوا[ إىل النهـوض مبـا مل يكتمـل 

مـن أعاملهـا« )الفقـرة ٢(

ويضّمنـون رؤيتهـم يف اإلعالن »رؤية يف منتهـى الطموح تقوم 

عـىل إحـداث التحـول. فنحـن نصبـو إىل عـامل خـاٍل مـن الفقر 

والجـوع واملـرض والعـوز، ميكـن أن تنتعش فيه جميع أشـكال 

الحيـاة. ونصبـو إىل عـامل خـال مـن الخـوف ومـن العنـف« 

)الفقـرة ٧(. وتضّمنـت هـذه الرؤيـة مـا ييل:

واملـرض 	  والجـوع  الفقـر  مـن  خـاٍل  عـامل  إىل  نصبـو  نحـن 

والعـوز، ميكـن أن تنتعـش فيه جميع أشـكال الحياة. ونصبو 

إىل عـامل خـاٍل مـن الخـوف ومـن العنـف )الفقـرة ٧(

نحـن نصبـو إىل عـامل يسـود كافـة أرجائـه احـرتام حقـوق 	 

والعدالـة  القانـون  وسـيادة  اإلنسـان  وكرامـة  اإلنسـان 

)٨ )الفقـرة  التمييـز  وعـدم  واملسـاواة 

نحـن نصبـو إىل عـامل يتمتـع فيه كل بلـد بالنمـو االقتصادي 	 

املطـرد واملسـتدام الـذي يشـمل الجميع، وتتوافـر فيه فرص 

العمـل الكريم للكافـة )الفقرة ٩(.

وأقـام اإلعـالن الخطـة الجديدة عىل أسـاس مبـادئ والتزامات 

مشـرتكة، أي مقاصـد ميثـاق األمم املتحـدة ومبادئـه، واإلعالن 

لحقـوق  الدوليـة  واملعاهـدات  اإلنسـان،  لحقـوق  العاملـي 

اإلنسـان، وإعـالن األلفيـة، والوثيقـة الختاميـة ملؤمتـر القمـة 

العاملـي لعـام ٢٠٠٥، واإلعـالن بشـأن الحـق يف التنميـة ونتائج 

جميـع املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة التـي عقدتهـا 

األمـم املتحـدة )الفقرتـان ١٠ و١١(

ويف إطـار تنفيـذ خطـة العـام ٢٠٣٠، تعهـدت الحكومات »بأال 

يخلـف الركـب أحـداً وراءه« وبأن تسـعى الحكومـات جاهدة 

الركـب«  عـن  تخلفـاً  أشـّد  هـم  مـن  إىل  أوالً  »الوصـول  إىل 

)الفقـرة ٤(.

أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش

يف خطة العام ٢٠٣٠، اتخذت الحكومات »قراراً تاريخياً بشـأن 

مجموعـة مـن األهـداف والغايات العامليـة الشـاملة والبعيدة 

املـدى التـي تركـز عـىل النـاس وتفـي إىل التحـول« )الفقـرة 

٢(. وهـذه األهداف اإلمنائية املسـتدامة هـي األهداف العاملية 

الرئيسـية لخطة العـام ٢٠٣٠.
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وتعتـزم أهـداف التنمية املسـتدامة من اآلن وحتـى عام ٢٠٣٠ 

مـن بـني جملة أمـور أخرى »القضاء عىل الفقـر والجوع يف كل 

مـكان؛ ومكافحـة أشـكال عـدم املسـاواة داخل البلـدان وفيام 

بينهـا؛ وبنـاء مجتمعـات مسـاملة وعادلـة وشـاملة للجميـع؛ 

وحاميـة حقـوق اإلنسـان والعمـل عـىل تحقيـق املسـاواة بني 

الجنسـني ومتكـني النسـاء والفتيـات؛ وكفالـة الحاميـة الدامئـة 

لـألرض ومواردهـا الطبيعيـة... وتهيئة الظروف املناسـبة للنمو 

االقتصادي املسـتدام واملطرد الذي يشـمل الجميـع، ولالزدهار 

العميـم وتوافـر فـرص العمـل الكريـم للكافـة، مـع مراعـاة 

مختلـف مسـتويات التنميـة والقدرات الوطنيـة« )الفقـرة ٣(. 

ميكـن االطـالع عـىل القامئـة الكاملـة لألهـداف أدنـاه. ويُنظـر 

إىل أهـداف التنميـة املسـتدامة البالـغ عددهـا ١٧ هدفـاً عـىل 

أنهـا متكاملـة وغـري قابلـة للتجزئـة وتعكـس أبعـاد التنميـة 

الثالثة. املسـتدامة 

١٦٩ غاية

الغايـات. وتعتـرب  يرافـق كل هـدف عاملـي مجموعـة مـن 

الغايـات مرامـي ذات طابـع عاملـي يُطمـح إىل بلوغها، حيث 

تحـدد كل حكومـة غاياتهـا الوطنيـة الخاصـة بها مسرتشـدًة 

مبسـتوى الطمـوح العاملـي. ومـن املتوقـع أن يسـهم تحقيق 

كل غايـة مـن هذه الغايـات يف بلوغ األهـداف. وتم االتفاق 

األهـداف  تحقيـق  لضـامن  غايـة   ١٦٩ مجموعـه  مـا  عـىل 

بـني  الروابـط  والغايـات  األهـداف  وتدمـج  عـرش.  السـبعة 

الروريـة  والبيئيـة  واالجتامعيـة  االقتصاديـة  الجوانـب 

لتحقيـق التنميـة املسـتدامة.

املؤرشات

جـرى تفصيل أهـداف التنمية املسـتدامة التـي ترافقها غايات 

مـن خـالل مجموعة من املـؤرشات التي تركز عـىل نتائج قابلة 

للقيـاس. وهـذه املـؤرشات عمليـة املنحـى، وعامليـة بطبيعتها، 

وشـاملة مـن حيـث تطبيقهـا. وتوفر املـؤرشات وسـيلة لقياس 

التقـدم املحـرز يف تحقيـق الغايات، وتسـاهم بالتـايل يف إعداد 

تقاريـر مرحلية سـنوية عن أهـداف التنمية املسـتدامة.

ويف عـدد مـن الحاالت، كان أحـد املؤرشات املتعـددة األغراض 

مالمئـاً لقيـاس التقـدم املحـرز يف تحقيـق غايـة واحـدة. أما يف 

الحـاالت التـي تغطي الغايـات فيها عدة عنـارص مختلفة، فقد 

اقـرُتح مـؤرش واحـد لـكل غايـة. عـالوًة عـىل ذلـك، تـم اإلقرار 

بأنـه يف عـدد من الحـاالت، ال تعالج املـؤرشات املقرتحة جميع 

الجوانـب املتعـددة للغايـات وأنه سـيتعني، يف األجـل الطويل، 

أن يبـذل املجتمـع اإلحصـايئ جهـوداً لتحديـد مـؤرشات أخرى 

أن  ذلـك  ويعنـي  تحسـنها.  أو  القامئـة  املـؤرشات  تسـتكمل 

املـؤرشات قـد تتطـور عىل املـدى الطويل مع وضـع منهجيات 

أخـرى متفـق عليها دوليـاً واعتامد مؤرشات جديدة السـتكامل 

القامئة. املـؤرشات 

وبالنظـر إىل أن أحـد املبـادئ الرئيسـية لخطـة العـام ٢٠٣٠ 

يقـي بأنـه ال ينبغي أن يخلف الركـب أحداً وراءه، فقد بُذلت 

جهـود لضـامن تصنيـف املـؤرشات حسـب الدخـل، والجنـس، 

والسـن، واالنتـامء العرقي واالثني، والوضع مـن حيث الهجرة، 

واإلعاقـة، واملوقـع الجغرايف وغريها مـن الخصائص ذات الصلة 

يف السـياقات الوطنية.

وسيسـتكمل إطـار املـؤرشات العامليـة مبؤرشات تضعهـا الدول 

األعضـاء يف األمـم املتحـدة عىل الصعيدين اإلقليمـي والوطني.

وسائل التنفيذ 

تنـص خطـة العـام ٢٠٣٠ أيضـاً عـىل تنشـيط الرشاكـة العاملية 

لضـامن التنفيـذ. وقـد أدرجـت هـذه الرشاكـة يف خطـة العـام 

٢٠٣٠ كوسـيلة للتنفيـذ ويـرد ذكرهـا يف الهـدف ١٧ ويف إطـار 

كل هـدف مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة األخـرى. وتتعـزز 

وسـائل التنفيـذ كذلـك مـن خـالل الوثيقـة الختاميـة للمؤمتـر 

الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة الـذي عقـد يف أديـس أبابا يف 

متـوز/ يوليـو ٢٠١٥. وتكمـل هـذه الوثيقـة الختاميـة املعروفة 

أيضـاً باسـم خطـة عمل أديـس أبابا4 وسـائل التنفيـذ املقرتحة.

وتنميـة  والتكنولوجيـا  التمويـل  التنفيـذ  وسـائل  وتشـمل 

القـدرات.

خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية:  ٤
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/  
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وتركـز بعض العنارص الرئيسـية لوسـائل التنفيـذ عىل املجاالت 

التالية:

اسـرتاتيجيات التنميـة املسـتدامة اململوكـة للبلـدان والتـي 	 

تدعمهـا التعبئـة واسـتخدامها الفعال لتعبئة املـوارد املحلية 

واحـرتام الهامـش السياسـايت يف كل بلـد وتعـززه بيئـة دولية 

مواتية

التمويـل العـام الـدويل السـتكامل الجهـود الوطنيـة، مبا فيه 	 

املانحـة  الجهـات  وأعـادت  الرسـمية.  اإلمنائيـة  املسـاعدة 

للمسـاعدات اإلمنائية الرسـمية تأكيد التزاماتهـا »مبا يف ذلك 

التـزام العديـد مـن البلـدان املتقدمـة النمـو ببلـوغ هـدف 

تخصيـص نسـبة ٠.٧ يف املائـة مـن الدخـل القومـي اإلجاميل 

للمسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية للبلـدان الناميـة وتخصيـص 

نسـبة تـرتاوح بـني ٠.١٥ يف املائـة و ٠.٢ يف املائـة من الدخل 

القومـي اإلجاميل للمسـاعدة اإلمنائية الرسـمية ألقل البلدان 

منـواً« )الفقـرة ٤٣(

األعـامل التجاريـة الخاصـة، باعتبارهـا محركاً للنمو الشـامل 	 

وفـرص العمـل. ويف الوقـت الـذي تدعـو فيـه املؤسسـات 

حلـول  إليجـاد  اإلبداعيـة  قدراتهـا  تسـخري  إىل  التجاريـة 

لتحديـات التنميـة املسـتدامة، تواصـل خطـة العـام ٢٠٣٠ 

األعـامل  »قطـاع  سـتتعهد  الحكومـات  أن  إىل  باإلشـارة 

التجاريـة لجعلـه نشـطاً وحسـن األداء، مـع حاميـة حقـوق 

العـامل واملعايـري البيئية والصحية وفقـا للمعايري واالتفاقات 

هـذا  يف  الجاريـة  املبـادرات  وسـائر  الصلـة  ذات  الدوليـة 

الصـدد، مثل املبـادئ التوجيهية املتعلقة باألعـامل التجارية 

وحقـوق اإلنسـان ومعايري العمل ملنظمة العمـل الدولية...« 

)الفقـرة ٦٧(

التجـارة الدوليـة بوصفهـا محـركاً للنمـو االقتصادي الشـامل 	 

والحـد مـن الفقر

الديـون يف األجـل الطويـل 	  القـدرة عـىل تحمـل  اكتسـاب 

الديـون،  متويـل  إىل  تهـدف  منسـقة  سياسـات  باعتـامد 

الديـون، وإدارة  الديـن، وإعـادة هيكلـة  وتخفيـف عـبء 

سـليم بشـكل  الديـون 

آليـة تيسـري التكنولوجيـا تضمـن مـن بـني جملـة أمـور نقل 	 

بـرشوط  الناميـة  البلـدان  إىل  بيئيـاً  سـليمة  تكنولوجيـات 

مواتيـة

البيئيـة 	  التحديـات  )مثـل  النظاميـة  للمخاطـر  التصـدي 

واألزمـات املاليـة واالقتصادية العاملية والتحديـات يف اإلدارة 

االقتصاديـة العامليـة والتقلبـات املفرطـة يف أسـعار السـلع 

األساسـية والهجرة الدولية وجميع أشـكال العنف واإلرهاب 

السياسـات  اتسـاق  وتعزيـز  بالبـرش(  واالتجـار  والجرميـة 

املتعـددة األطـراف عـىل صعيـد املاليـة واالسـتثامر والتجارة 

والتنميـة واملؤسسـات البيئيـة.

املتابعة واالستعراض

مبتابعـة  ملتزمـة   ٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطـة  إن 

السـنوات  الخطـة عـىل مـدى  لتنفيـذ  واسـتعراض منتظمـني 

املتابعـة  عمليـات  وستسرتشـد  املقبلـة.  عـرشة  الخمـس 

واالسـتعراض عـىل جميـع املسـتويات مبجموعـة مـن املبـادئ 

تشـمل مـا يـيل:

سـتكون طوعية متسـك بزمامهـا البلدان وتأخذ يف الحسـبان 	 

اختـالف الظـروف والقـدرات ومسـتويات التنميـة الوطنية، 

وسـتحرتم الحيز السياسـايت واألولويات. وملا كانت السـيطرة 

الوطنيـة عـىل  زمـام األمور عامـالً أساسـياً يف تحقيق التنمية 

املسـتدامة، فـإن حصيلـة العمليـات املنفـذة عـىل املسـتوى 

الوطنـي ستشـكل الركيـزة التـي تسـند عمليات االسـتعراض 

عـىل الصعيديـن اإلقليمـي والعاملي... )الفقـرة ٧٤ )أ((

سـرتصد التقـدم املحـرز يف تنفيذ األهـداف والغايـات العاملية، 	 

مبا يشـمل وسـائل التنفيـذ، يف البلدان كافـًة... )الفقـرة ٧٤ )ب((

سـتكون مفتوحـة وجامعـة وتشـاركية وشـفافة أمـام جميع 	 

النـاس، وسـتدعم قيام جميـع أصحاب املصلحـة ذوي الصلة 

باإلبالغ )الفقـرة ٧٤ )د((

الجنسـانية، 	  االعتبـارات  وسـرتاعي  النـاس،  محورهـا  سـيكون 

وسـتحرتم حقـوق اإلنسـان، وسـرتكز بوجـه خاص عـىل الفئات 

األشـد فقـراً واألكـر ضعفـاً وتخلّفـاً عن الركـب )الفقـرة ٧٤ )ه((
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سـتجري أنشـطة املتابعـة واالسـتعراض عـىل الصعيـد الوطني 

والعاملي. واإلقليمـي 

...« عىل  األعضاء  الدول  تشجيع  تّم  الوطني،  الصعيد  عىل 

عىل القيام، يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، باتخاذ 

إجراءات طموحة عىل الصعيد الوطني لتلبية متطلبات تنفيذ 

تدعم  أن  یمکن  اإلجراءات  وهذه  عام.  بشكل  الخطة  هذه 

من  وتستفيد  املستدامة  التنمیة  أھداف  مرحلة  إلی  االنتقال 

أدوات التخطیط القامئة، من قبيل اسرتاتیجیات التنمیة الوطنیة 

والتنمية املستدامة، حسب االقتضاء )الفقرة ٧٨(. وفقاً ملبادئ 

التخطيط  عمليات   تكون  أن  ينبغي  واالستعراض،  املتابعة 

أمام  وشفافة  وتشاركية  وجامعة  »مفتوحة  الوطنية  والتنفيذ 

جميع الناس، وستدعم قيام جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 

باإلبالغ« )الفقرة ٧٤ )د((، مبا يف ذلك النقابات العاملية.

وتُشجع الدول األعضاء أيضاً عىل »إجراء استعراضات منتظمة 

وشاملة للتقدم املحرز عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني، 

عىل أن تقودها وتتحكم يف مسارها البلدان ذاتها. وميكن أن 

األصلية  الشعوب  االستعراضات من مساهامت  تستفيد هذه 

صاحبة  الجهات  وسائر  الخاص  والقطاع  املدين  واملجتمع 

املصلحة«)املادة ٧٩(، مبا يف ذلك النقابات العاملية.

لذلـك، فـإن النقابـات مدعـوة للمشـاركة بنشـاط يف عمليات 

املتابعـة واالسـتعراض الوطنيـة هـذه بشـأن أهـداف التنميـة 

املسـتدامة بهـدف تعزيـز حقـوق العـال ومصالـح الفقـراء 

والضعفـاء والدفـاع عنهـا. وينبغـي أن تركز مشـاركة النقابات 

بصفـة خاصـة عـىل الهـدف ٨ حـول »النمـو الشـامل وتوفـر 

العمـل الالئـق« وغرهـا مـن غايات العمـل الالئق الـواردة يف 

إطـار األهـداف األخـرى. وينبغي أن تكـون املشـاركة النقابية 

يف العمليـات الوطنيـة املتعلقـة بأهـداف التنميـة املسـتدامة 

التخطيـط  مـن  بـدءاً  الوطنيـة  يف جميـع مراحـل املسـارات 

والتنفيـذ، مـروراً بالرصـد واالسـتعراض، وصـوالً إىل اإلبالغ عن 

إنجـازات البلـدان يف تنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة.

من شـأن املتابعة واالسـتعراض عىل الصعيـد اإلقليمي أن تتيح 

فرصـاً سـانحة »للتعلـم من األقـران، بطرق منها االسـتعراضات 

الطوعيـة وتبـادل أفضـل املامرسـات وإجـراء مناقشـات بشـأن 

األهـداف املشـرتكة« )الفقرة ٨٠(.

وعىل الصعيد العاملي، تويل املتابعة واالستعراض دوراً محورياً 

خالل  من  يعمل  الذي  املستوى  الرفيع  السيايس  للمنتدى 

الجمعية العامة لألمم املتحدة واملجلس االقتصادي واالجتامعي. 

»سييّس  ييل:  مبا  املستوى  الرفيع  السيايس  املنتدى  ويكلف 

تبادل التجارب، مبا يشمل النجاحات املحققة والتحديات املاثلة 

والتوجيه  السياسية  القيادة  وسيوفر  املستخلصة،  والدروس 

والتوصيات املتعلقة باملتابعة. وسيعزز اتّساق سياسات التنمية 

أن  ويتعني  برمتها.  املنظومة  نطاق  عىل  وتنسيقها  املستدامة 

يركز  وأن  الدوام،  عىل  وطموحة  صالحة  الخطة  بقاء  يكفل 

والتحديات  املحققة  واإلنجازات  املحرز  التقدم  تقييم  عىل 

وأيضا  النامية،  والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  تواجهها  التي 

املنتدى  ويجتمع   .)٨٢ )الفقرة  والناشئة«  الجديدة  القضايا 

رعاية  تحت  سنوات  أربع  كل  مرة  املستوى  الرفيع  السيايس 

الجمعية العامة وتحت رعاية املجلس االقتصادي واالجتامعي 

يف السنوات التي تتخللها.

وسيسرتشد عمل املنتدى السيايس الرفيع املستوى مبا ييل:

التقريـر املرحـيل السـنوي عـن أهـداف التنميـة املسـتدامة 	 

الـذي سـيعّده األمـني العـام لألمـم املتحـدة بالتعـاون مـع 

منظومـة األمـم املتحـدة باإلسـتناد إىل املـؤرشات

تقريـر التنميـة املسـتدامة عـىل الصعيـد العاملـي الـذي من 	 

شـأنه أن يشـكل أداة قويـة قامئـة عىل األدلـة تدعم صانعي 

السياسـات يف سـعيهم إىل تحقيـق التنمية املسـتدامة

 	 ٢٩٠/٦٧ العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً  منتظمة  استعراضات 

عىل  االستعراضات  وستجرى   .٢٠١٣ يوليو  متوز/   ٩ بتاريخ 

ذاته،  الوقت  يف  اإلبالغ  عىل  التشجيع  مع  طوعي،  أساس 

وستشمل البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية فضالً عن 

صاحبة  الجهات  وسائر  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  كيانات 

املصلحة، مبا فيها املجتمع املدين والقطاع الخاص )الفقرة ٨٤(

اسـتعراضات مواضيعيـة للتقـدم املحرز عـىل صعيد أهداف 	 

التنمية املسـتدامة، مبا يف ذلك املسـائل الشـاملة.

خطـة عمـل أديـس أبابـا ووسـائل تنفيـذ أهـداف التنميـة 	 

املسـتدامة
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»مشـاركة  املسـتوى  الرفيـع  السـيايس  املنتـدى  وسـيدعم 

املجموعات الرئيسـية وسـائر الجهات صاحبـة املصلحة املعنية 

 »٢٩٠/٦٧ للقـرار  وفقـاً  واالسـتعراض  املتابعـة  عمليـات  يف 

البـاب أمـام مشـاركة املجموعـة  )الفقـرة ٨٩(. وهـذا يفتـح 

املتابعـة  الرئيسـية املعنيـة »بالعـامل والنقابـات« يف عمليـة 

العاملـي. الصعيـد  عـىل  واالسـتعراض 

ومنذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة األول املعني بالبيئة والتنمية 

املستدامة  التنمية  تحقيق  بأن  اإلعرتاف  تّم   ،١٩٩٢ عام  يف 

يتطلب مشاركة نشطة من جميع قطاعات املجتمع. واستناداً 

املجتمع  من  قطاعات  تسعة  اختيار  تم  الشعور،  هذا  إىل 

خاللها  من  ميكن  التي  الرسمية  الرئيسية  القنوات  بوصفها 

املتصلة  املتحدة  األمم  أنشطة  يف  الواسعة  املشاركة  تيسري 

»املجموعات  باسم  رسمياً  تُعرف  وهي  املستدامة.  بالتنمية 

الرئيسية« وتشمل القطاعات التالية: املرأة؛ األطفال والشباب؛ 

السكان األصليني؛ املنظامت غري الحكومية؛ السلطات املحلية؛ 

والصناعة؛  التجارية  املؤسسات  العاملية؛  والنقابات  العامل 

االتحاد  ويقوم  واملزارعني.  والتكنولوجية؛  العلمية  األوساط 

الدويل لنقابات العامل بتنسيق عمل الفريق الرئيي املعني 

»بالعامل والنقابات«.
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أهداف التنمية املستدامة

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان الهدف ١ 

القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة الهدف ٢ 

ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر الهدف ٣ 

ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع الهدف ٤ 

تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات الهدف ٥ 

ضامن توافر املياه وخدمات الرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة الهدف ٦ 

ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة الهدف ٧ 

تعزيـز النمـو االقتصـادي املطـرد والشـامل للجميع واملسـتدام، والعاملة الكاملـة واملنتجة، وتوفـري العمل الالئق  الهدف ٨ 
للجميع

إقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار الهدف ٩ 

الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها الهدف ١٠ 

جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة الهدف ١١ 

ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة الهدف ١٢ 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره* الهدف ١٣ 

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة الهدف ١٤ 

حاميـة النظـم اإليكولوجيـة الربيـة وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها عىل نحـو مسـتدام، وإدارة الغابـات عىل نحو  الهدف ١٥ 
مسـتدام، ومكافحـة التصحـر، ووقـف تدهـور األرايض وعكـس مسـاره، ووقـف فقـدان التنـوع البيولوجـي

ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املسـتدامة، وإتاحة إمكانية  التشـجيع عىل إقامة مجتمعات مسـاملة ال يُهمَّ الهدف ١٦ 
وصـول الجميـع إىل العدالـة، وبنـاء مؤسسـات فعالة وخاضعة للمسـاءلة وشـاملة للجميع عىل جميع املسـتويات

تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة الهدف ١٧ 

مع التسليم بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ هي املنتدى الدويل والحكومي الدويل الرئيي للتفاوض بشأن التصدي لتغري املناخ عىل   *
الصعيد العاملي.
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الهدف ١
القضاء عىل الفقر بجميع 

أشكاله يف كل مكان
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الهدف ١
القضاء عىل الفقر 

بجميع أشكاله 
يف كل مكان

القضاء عىل الفقر املدقع للناس أجمعني أينام كانوا   ١-١

بحلول عام ٢٠٣٠، وهو يُقاس حاليا بعدد األشخاص 

الذين يعيشون بأقل من ١.٢٥ دوالر يف اليوم

تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعامر   ١-٢

الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف 

الوطنية مبقدار النصف عىل األقل، بحلول عام ٢٠٣٠

استحداث نظم وتدابري حامية اجتامعية مالمئة عىل   ١-٣

الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق 

تغطية واسعة للفقراء والضعفاء، بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن متتّع جميع الرجال والنساء، وال سيام الفقراء   ١-٤

والضعفاء منهم، بنفس الحقوق يف الحصول عىل املوارد 

االقتصادية، وكذلك حصولهم عىل الخدمات األساسية، وعىل 

حق امتالك األرايض والترّف فيها وغريه من الحقوق 

املتعلّقة بأشكال امللكية األخرى، وباملرياث، وبالحصول عىل 

املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة املالمئة، والخدمات 

املالية، بـام يف ذلك التمويل املتناهي الصغر 

بحلول عام ٢٠٣٠، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة   ١-٥

عىل الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر 

املتطرفة املتصلة باملناخ وغريها من الهزات والكوارث 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية، بحلول عام ٢٠٣٠

كفالة حشد موارد كبرية من مصادر متنوعة، بـام يف  ١-أ 

ذلك عن طريق التعاون اإلمنايئ املعّزز، من أجل تزويد 

البلدان النامية، وال سيام أقل البلدان منوا، بـام يكفيها 

من الوسائل التي ميكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ الربامج 

والسياسات الرامية إىل القضاء عىل الفقر بجميع أبعاده

وضع أطر سياساتية سليمة عىل كل من الصعيد الوطني  ١-ب 

واإلقليمي والدويل، استناداً إىل اسرتاتيجيات إمنائية 

مراعية ملصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساين، من 

أجل تسيع وترية االستثامر يف اإلجراءات الرامية إىل 

القضاء عىل الفقر



٣

القضـاء  إىل   ٢٠٣٠ العـام  خطـة  مـن  األول  الهـدف  يدعـو 

عـىل الفقـر بجميـع أشـكاله يف كل مـكان. وهـو يؤكـد الحـق 

يف الحايـة االجتاعيـًة املكـرس يف اإلعـالن العاملـي لحقـوق 

الجميـع، والسـيا  إىل ضـان متّتـع  أيضـاً  اإلنسـان. ويدعـو 

إنتـاج  مـوارد  عـىل  الحصـول  يف  الحقـوق  بنفـس  الفقـراء، 

األساسـية. والخدمـات 

»الحرمان  بأنه  املطلق  الفقر  أو  املدقع  الفقر  تعريف  وميكن 

الشديد من اإلحتياجات اإلنسانية األساسية«. ومنذ عام ١٩٩٠، 

عاملي،  فقر  خط  تحديد  منتظمة  بصورة  الدويل  البنك  حاول 

استناداً إىل مقياس للفقر يف الدخل الذي يسمح بتحديد مدى 

الفقر املدقع يف العامل.

وتستند املنهجية املستخدمة إىل خطوط الفقر الوطنية املحولة 

باستخدام أسعار رصف تعادل القوة الرشائية )أي نفس الكمية 

بني  متساٍو  بشكل  تسعريها  يتم  التي  والخدمات  السلع  من 

البلدان وتحوَّل إىل عملة مشرتكة هي الدوالر األمرييك(1.

لـذا، فـإن خـط الفقـر الدويل الـذي تـّم تحديده بــ١.٢٥ دوالر 

يف اليـوم يف عـام ٢٠٠٥ يُسـتخدم يف الغايـة ١-١ يف إطـار هـذا 

الهـدف. غـري أنـه يف ترشيـن األول/ أكتوبر ٢٠١٥، حـدد البنك 

الـدويل خـط الفقـر الدويل املحـّدث الذي يقيـس الفقر املدقع 

بــ١.٩٠ دوالر. ومـن املهم أن نؤكد أنه عىل الرغم من التغريات 

يف الرقـم، تبقـى القيمـة الحقيقيـة لــ١.٩٠ دوالر عـىل أسـاس 

أسـعار اليـوم تضاهـي ١.٢٥ دوالر عـىل أسـاس أسـعار ٢٠٠٥. 

وسيسـتمر خـط الفقـر الدويل هـذا يف التغري يف املسـتقبل. 

ووفقاً ألحدث تقديرات البنك الدويل، كان ٨٩٦ مليون شـخص 

يف العـامل يعيشـون يف فقـر مدقع يف عـام ٢٠١٢ بأقل من ١.٩٠ 

دوالر يف اليـوم. مـا يعنـي أن ١٢.٧ يف املائـة مـن سـكان العـامل 

عانـوا مـن الفقـر املدقـع خـالل عـام ٢٠١٢. وعـىل الرغـم من 

أن العـامل حقـق الهـدف اإلمنـايئ لأللفيـة بخفض معـدل الفقر 

املدقـع إىل النصـف بحلـول عـام ١٩٩٠، فـإن مسـتوى الفقـر 

املدقـع يف العـامل ال يـزال مرتفعاً بشـكل غـري مقبول. 

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/ brief/ ،البنك الدويل  ١
global-poverty-line-faq

ويف حن انخفضت معدالت الفقر املدقع عىل الصعيد العاملي، 

انخفاض  إىل  االنخفاض  معظم  ويعزى  متفاوتاً.  التقدم  كان 

معدالت الفقر املدقع يف الصني. فبني عامي ١٩٨١ و٢٠١١، تخطى 

بـ١.٩٠  املحدد  الصني  يف  للفقر  األدىن  الحد  مليون شخص   ٧٥٣

جنوب  أفريقيا  يف  العامل  يف  املدقع  الفقر  معظم  ويرتكز  دوالر. 

التقديرات،  أحدث  فبحسب  آسيا.  جنوب  ويف  الكربى  الصحراء 

كان ٣٠٩ مليون شخص يعيشون يف الفقر املدقع يف جنوب آسيا 

خالل عام ٢٠١٢ مقابل ٣٨٨.٧ مليون شخص يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى. وعليه، فإن أكر من ٧٧.٨ يف املائة من الفقراء 

املدقعني يعيشون يف هاتني املنطقتني. كام أظهرت التقديرات أن 

١٤٧ مليون من الذين يعانون الفقر املدقع كانوا يعيشون يف رشق 

آسيا واملحيط الهادئ يف عام ٢٠١٢، مقابل ٤٤ مليوناً يف أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا الرشقية وآسيا الوسطى 

مجتمعًة.

ويف حـني أن خـط الفقـر الـدويل مهـم للمقارنة الدوليـة وتتبع 

خـط  فـإن  املدقـع،  الفقـر  عـىل  القضـاء  يف  املحـرز  التقـدم 

الفقـر الوطنـي يف بلدانكـم هـو األنسـب للدعـوة واملشـاركة 

 ١-١ الغايـة  أن  حـني  ويف  ذلـك،  عـن  فضـالً  السياسـات.  يف 

تركـز عـىل الفقـر املدقـع، فـإن الغايـة ١-٢ تدعـو إىل خفـض 

نسـبة األشـخاص الذيـن يعانـون الفقـر مبقـدار النصـف وفقـاً 

للتعاريـف الوطنيـة. لذلـك فـإن هـذه الغايـة تعنـي أن مهمة 

القضـاء عـىل الفقـر ال تقتـر عىل البلـدان املنخفضـة الدخل، 

بـل إن البلـدان املتوسـطة الدخـل   والبلـدان املتقدمـة مدعـوة 

أيضـاً إىل الحـد مـن مسـتويات الفقـر يف بلدانهـا اسـتناداً إىل 

خطـوط الفقـر املحـددة وطنيـاً. 

يف حـني أن البلـدان متوسـطة الدخـل متيـل إىل تحديـد خـط 

فقـر معتـدل يـرتاوح بـني ١.٩٠ و٣.١٠ دوالر من تعـادل القوة 

الرشائيـة للفـرد يف اليـوم، تحـدد البلـدان املتقدمـة خـط فقـر 

نسـبي يبلـغ ٦٠ يف املائـة مـن متوسـط   الدخـل النسـبي املتاح 

للبلـد. وتصـّح الغايـة ١-٢ بالنسـبة إىل جميع هـذه البلدان إذ 

تدعـو إىل تخفيض نسـبة الرجال والنسـاء واألطفـال من جميع 

األعـامر الذيـن يعانـون الفقـر بجميـع أبعـاده مبقـدار النصف 

عـىل األقـل وفقـاً للتعاريـف الوطنيـة، بحلول عـام ٢٠٣٠. 

جميـع تعاريـف الفقـر املذكـورة أعـاله هـي قياسـات الفقـر 

القامئـة عـىل الدخـل. غـري أنـه مـن املهـم أن نـدرك أن الفقـر 



٤

متعـدد األبعـاد. وهـو يغطـي مجموعـة كاملـة مـن القضايـا 

باالحتياجـات  تتصـل  الفقـراء  مداخيـل  جانـب  إىل  األخـرى 

األساسـية مثـل الحصـول عـىل الغـذاء واملـأوى وميـاه الـرشب 

اإلنسـان  بحقـوق  التمتـع  إىل  وصـوالً  والصحـة،  والتعليـم 

األساسـية مثـل عـدم التمييـز، والتحـرر مـن العمـل الجـربي، 

النقـايب. التنظيـم  والحـق يف 

وأحـد األسـباب الرئيسـية للفقـر هـو إنـكار الحـق يف الضـان 

االجتاعـي املنصـوص عليـه يف املـادة ٢٢ من اإلعـالن العاملي 

لحقـوق اإلنسـان. ويرتبـط عـدم وجـود مسـتويات كافيـة من 

الحاميـة االجتامعيـة بالفقـر املرتفـع واملزمـن، وعـدم كفايـة 

االسـتثامر يف رأس املـال البـرشي وضعـف الضوابـط التلقائيـة 

ووفقـاً  االقتصاديـة.  األزمـات  حالـة  يف  اإلجـاميل  للطلـب 

لتقديـرات منظمـة العمـل الدوليـة2، مل يتمكـن سـوى ٢٧ يف 

املائـة مـن سـكان العامل يف سـن العمـل وأرسهم يف عـام ٢٠١٢ 

مـن الوصـول إىل نظـم الضـامن االجتامعـي الشـاملة. وهـذا 

يعنـي أن ٧٣% مـن سـكان العـامل أي نحو ٥.٢ مليار شـخص ال 

يتمتعـون بالحاميـة االجتامعيـة الشـاملة- فهـم ال يحظـون إال 

بتغطيـة جزئيـة، يف حـال توفرهـا.

منظمة العمل الدولية، التقرير العاملي بشأن الحامية االجتامعية لعامي   ٢
٢٠١٤-٢٠١٥، بناء التعايف االقتصادي، والتنمية الشاملة والعدالة االجتامعية، 

جنيف، ٢٠١٤

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١

املؤرشاتالغايات

١-١ القضاء عىل الفقر املدقع للناس أجمعني أينام كانوا بحلول عام 
٢٠٣٠، وهو يُقاس حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

١.٢٥ دوالر يف اليوم

١-١-١ نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، 
بحسب الجنس والعمر والوضع الوظيفي واملوقع الجغرايف )حري/

ريفي(

١-٢ تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعامر 
الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية مبقدار 

النصف عىل األقل، بحلول عام ٢٠٣٠

١-٢-١ نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، 
بحسب الجنس والعمر

١-٢-٢ نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعامر الذين 
يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية

١-٣ استحداث نظم وتدابري حامية اجتامعية مالمئة عىل الصعيد 
الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية واسعة 

للفقراء والضعفاء، بحلول عام ٢٠٣٠

١-٣-١ نسبة السكان الذين تشملهم الحدود الدنيا/النظم الخاصة 
بالحامية االجتامعية، بحسب الجنس، مع التمييز بني األطفال 

والعاطلني عن العمل واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل/
األطفال حديثي الوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء

١-٤ ضامن متتّع جميع الرجال والنساء، وال سيام الفقراء والضعفاء 
منهم، بنفس الحقوق يف الحصول عىل املوارد االقتصادية، وكذلك 

حصولهم عىل الخدمات األساسية، وعىل حق امتالك األرايض 
والترّف فيها وغريه من الحقوق املتعلّقة بأشكال امللكية األخرى، 
وباملرياث، وبالحصول عىل املوارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة 

املالمئة، والخدمات املالية، بـام يف ذلك التمويل املتناهي الصغر 

١-٤-١ نسبة السكان الذين يعيشون يف أرس معيشية ميكنها الحصول 
عىل الخدمات األساسية

١-٥ بحلول عام ٢٠٣٠، بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عىل 
الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر املتطرفة املتصلة 

باملناخ وغريها من الهزات والكوارث االقتصادية واالجتامعية 
والبيئية، بحلول عام ٢٠٣٠

١-٥-١ عدد الوفيات واملفقودين واملتررين بسبب الكوارث من 
كل ٠٠٠ ١٠٠ شخص 

١-أ كفالة حشد موارد كبرية من مصادر متنوعة، بـام يف ذلك عن 
طريق التعاون اإلمنايئ املعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال 
سيام أقل البلدان منوا، بـام يكفيها من الوسائل التي ميكن التنبؤ 

بها من أجل تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء عىل الفقر 
بجميع أبعاده

١-أ-١ نسبة املوارد التي تخصصها الحكومة مبارشة لربامج الحد من 
الفقر

١-أ-٢  نسبة إجاميل اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات األساسية 
)التعليم والصحة والحامية االجتامعية( 



٥

منظمة العمل الدولية:

تساهم جميع معاير منظمة العمل الدولية يف تحقيق 
الهدف ١. ولكن ميكن اإلشارة بوجه خاص إىل ما ييل:

اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، ١٩٤٨ 	 
)رقم ٨٧(

 اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، ١٩٤٩ 	 
)رقم ٩٨(

االتفاقية بشأن األهداف واملعايري األساسية للسياسة 	 
االجتامعية، ١٩٦٢ )رقم ١١٧(

االتفاقية بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي، 	 
١٩٥٢ )رقم ١٠٢(

التوصية بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية، 	 
٢٠١٢ )رقم ٢٠٢(

منظمة العمل الدولية، التقرير العاملي بشأن الحامية 	 
االجتامعية ٢٠١٤-٢٠١٥

إعالن فيالدلفيا بشأن أهداف وأغراض منظمة العمل 	 
الدولية

صكوك حقوق اإلنسان:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

مالحظات:بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١

ما هو خط الفقر الوطني يف بلدك؟	 

ما الذي ميكن أن تقوم به نقابات العامل للمساهمة يف 	 

تحقيق الغايتني ١-١ و١-٢؟

ما هي تغطية الحامية اإلجتامعية املتوفرة يف بلدك؟	 

ما الذي ميكن أن تقوم به النقابات لزيادة تغطية الحامية 	 

االجتامعية عمودياً وأفقياً؟



٦

مالحظات:



٧

الهدف ٢
القضاء عىل الجوع وتوفري األمن 

الغذايئ والتغذية املحّسنة 
وتعزيز الزراعة املستدامة
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٨

الهدف ٢
القضاء عىل الجوع 

وتوفري األمن الغذايئ 
والتغذية املحّسنة 

وتعزيز الزراعة 
املستدامة

القضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع، وال سيام   ٢-١

الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، عىل ما 

يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام بحلول 

عام ٢٠٣٠

وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام   ٢-٢

٢٠٣٠، مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتّفق عليها دوليا 

بشأن توقّف النمو والهزال لدى األطفال دون سن 

الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات 

والحوامل واملراضع وكبار السن بحلول عام ٢٠٢٥

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية،   ٢-٣

وال سيام النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون 

األرسيون والرعاة والصيادون، مبا يف ذلك من خالل 

ضامن املساواة يف حصولهم عىل األرايض وعىل موارد 

اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف والخدمات املالية 

وإمكانية وصولهم إىل األسواق وحصولهم عىل الفرص 

لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم عىل فرص عمل غري 

زراعية، بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن وجود نظم إنتاج غذايئ مستدامة، وتنفيذ   ٢-٤

مامرسات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية 

واملحاصيل، وتساعد عىل الحفاظ عىل النظم 

اإليكولوجية، وتعزز القدرة عىل التكيّف مع تغري املناخ 

وعىل مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحاالت الجفاف 

ن تدريجيا  والفيضانات وغريها من الكوارث، وتحسِّ

نوعية األرايض والرتبة، بحلول عام ٢٠٣٠

الحفاظ عىل التنوع الجيني للبذور والنباتات املزروعة   ٢-٥

والحيوانات املدجنة واألليفة وما يتصل بها من األنواع 

الربية، مبا يف ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات 

املتنّوعة التي تُدار إدارة سليمة عىل كل من الصعيد 

الوطني واإلقليمي والدويل، وضامن الوصول إليها 

وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الجينية وما 

يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف عىل النحو 

املتفق عليه دوليا، بحلول عام ٢٠٢٠



٩

يرمـي الهـدف ٢ إىل القضاء عىل الجوع وسـوء التغذية بحلول 

عـام ٢٠٣٠. ويسـعى إىل ضـان حصـول الجميـع، والسـيا 

الفقـراء، عـىل مـا يكفيهم من الغـذاء املأمون واملغـذي طوال 

العـام. كا يسـعى إىل مضاعفـة دخل صغار منتجـي األغذية، 

والسـيا النسـاء، مبـا يف ذلـك مـن خـالل ضـان املسـاواة يف 

حصولهـم عـىل مـوارد اإلنتاج.

بفضـل األهـداف اإلمنائية لأللفيـة، تّم إحراز تقـدم عىل صعيد 

 ٢٠٠٥ بـني  املمتـدة  الفـرتة  ويف  العـامل.  يف  الجـوع  مكافحـة 

و٢٠٠٧، قـّدرت منظمـة األغذيـة والزراعة عـدد الذين يعانون 

مـن الجـوع عىل الصعيـد العاملي بـ٨٣٧ مليون شـخص. واليوم 

مـا زال ٧٩٥ مليـون شـخص يف جميـع أنحـاء العـامل يفتقـرون 

إىل إمكانيـة الحصـول بانتظـام عـىل كميـات كافية مـن الطاقة 

الغذائيـة. وإذا اسـتمرت االتجاهـات الحاليـة، سـيتّم تفويـت 

هـدف القضـاء عـىل الجـوع إىل حّد كبري بحلـول عـام ٢٠٣٠. ويلزم بالتـايل اتخاذ 

إجـراءات عاجلـة وحاسـمة للقضـاء عـىل الجـوع يف العـامل بحلول عـام ٢٠٣٠.

تفيد إحصاءات الجوع الصادرة عن برنامج األغذية العاملي1 مبا ييل:

ال يحصل نحو ٧٩٥ مليون شخص يف العامل عىل ما يكفي من الغذاء لعيش حياة . ١

صحية ونشطة، وهو ما يعادل واحد من كل تسعة أشخاص عىل وجه األرض.

تعيش الغالبية العظمى من سكان العامل الجوعى يف البلدان النامية حيث . ٢

يعاين ١٢.٩ يف املائة من السكان من نقص التغذية.

تُعترب آسيا القارة التي يعيش فيها أكر الناس جوعاً- أي ثلثا املجموع. . ٣

وانخفضت النسبة املئوية يف جنوب آسيا يف السنوات األخرية ولكنها شهدت 

زيادة طفيفة يف غرب آسيا.

تشكل أفريقيا جنوب الصحراء املنطقة التي تسجل أعىل نسب انتشار الجوع . ٤

)النسبة املئوية للسكان(، حيث إن شخصاً واحداً من بني كل أربعة أشخاص يعاين 

من نقص التغذية.

يُعترب سوء التغذية سبباً ملا يقارب نصف )٤٥%( وفيات األطفال دون سن . ٥

الخامسة- أي ٣.١ مليون طفل كل عام.

يعاين طفل بني ستة أطفال- أي نحو ١٠٠ مليون طفل- من نقص الوزن يف . ٦

البلدان النامية.

يعاين طفل من كل أربعة أطفال يف العامل من التقزم. وقد ترتفع النسبة إىل . ٧

واحد من كل ثالثة يف البلدان النامية.

لو كانت تتسنى للمزارعات فرص الحصول عىل املوارد نفسها املتوفرة للرجال . ٨

ألمكن خفض عدد الجياع يف العامل مبا يصل إىل ١٥٠ مليون نسمة.

يحر ٦٦ مليون طفل يف سن االلتحاق باملدارس االبتدائية إىل صفوفهم جياعاً . ٩

يف جميع أنحاء الدول النامية، ويبلغ عددهم ٢٣ مليوناً يف أفريقيا وحدها.

تشري حسابات برنامج األغذية العاملي إىل أن هناك حاجة إىل ٣.٢ مليار دوالر . ١٠

أمرييك يف السنة للوصول إىل جميع األطفال البالغ عددهم ٦٦ مليون طفل 

ممن هم يف سّن االلتحاق باملدرسة.

https://www.wfp.org/hunger/stats  ١

٢-أ زيادة االستثامر، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل 

املعّزز، يف البنى التحتية الريفية، ويف البحوث الزراعية 

وخدمات اإلرشاد الزراعي، ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك 

الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة 

اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية، وال سيام يف أقل 

البلدان منوا

٢-ب منع القيود املفروضة عىل التجارة وتصحيح التشوهات 

يف األسواق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك عن طريق اإللغاء 

املوازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع 

تدابري التصدير ذات األثر املامثل، وفقا لتكليف جولة 

الدوحة اإلمنائية

٢-ج اعتامد تدابري لضامن سالمة أداء أسواق السلع األساسية 

ومشتقاتها وتيسري الحصول عىل املعلومات عن األسواق 

يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك عن االحتياطيات من 

األغذية، وذلك للمساعدة عىل الحد من شدة تقلب 

أسعارها



١٠

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٢

املؤرشاتالغايات

٢-١ القضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع، وال سيام الفقراء 
والفئات الضعيفة، مبن فيهم الرّضع، عىل ما يكفيهم من الغذاء 

املأمون واملغّذي طوال العام بحلول عام ٢٠٣٠

٢-١-١ معدل انتشار نقص التغذية

٢-١-٢ معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ املتوسط أو الشديد وسط 
السكان، استنادا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ

٢-٣ مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال 
سيام النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون األرسيون والرعاة 
والصيادون، مبا يف ذلك من خالل ضامن املساواة يف حصولهم عىل 

األرايض وعىل موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت واملعارف والخدمات 
املالية وإمكانية وصولهم إىل األسواق وحصولهم عىل الفرص 

لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم عىل فرص عمل غري زراعية، بحلول 
عام ٢٠٣٠

٢-٣-١ حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم املؤسسة 
الزراعية/الرعوية/الحرجية

٢-٣-٢ متوسط إيرادات صغار منتجي األغذية، بحسب الجنس 
ومكانتهم كأفراد من الشعوب األصلية

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٢

منظمة العمل الدولية:

اتفاقية حق العامل الزراعيني يف التجمع واالتحاد، ١٩٢١ 	 
)رقم ١١(

 االتفاقية بشأن منظامت العامل الريفيني، ١٩٧٥ 	 
)رقم ١٤١(

 التوصية بشأن منظامت العامل الريفيني، ١٩٧٥	 
)رقم ١٤٩(

 اتفاقية وثائق هوية البحارة )مراجعة(، ٢٠٠٣ 	 
)رقم ١٨٥(

 االتفاقية بشأن العمل يف قطاع صيد األسامك، ٢٠٠٧ 	 
)رقم ١٨٨(

االتفاقية بشأن رشوط استخدام عامل املزارع، ١٩٥٨ 	 
)رقم ١١٠(

 االتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، ١٩٦٩ 	 
)رقم ١٢٩(

اتفاقية طرائق تحديد املستويات الدنيا لألجور يف 	 
الزراعة، ١٩٥١ )رقم ٩٩(

اتفاقية السالمة والصحة يف الزراعة، ٢٠٠١ )رقم ١٨٤(	 

التوصية بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية، 	 
٢٠١٢ )رقم ٢٠٢(

 االتفاقية بشأن الشعوب األصلية والقبلية، ١٩٨٩ 	 
)رقم ١٦٩(

اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦ )٢٠٠٦(	 

جميع االتفاقيات األساسية	 

صكوك حقوق اإلنسان:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية
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مالحظات:

ما هو مستوى الجوع وسوء التغذية يف بلدك؟	 

ما الذي ميكن أن تقوم به نقابات العامل للمساهمة يف تحقيق الغايتني ٢-١ و٢-٣؟	 

هـل تدافـع نقابـات العامل عندكم عن مصالح صغار منتجي األغذية، والسـيام النسـاء والشـعوب األصليـة واملزارعني األرسيني 	 

والرعـاة والصياديـن؟ ويف حـال مل يكن كذلـك، ما هو السـبب؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف؟
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مالحظات:
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الهدف ٣
ضامن متتّع الجميع بأمناط 
عيش صحية وبالرفاهية يف 

جميع األعامر
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الهدف ٣
ضامن متتّع الجميع 
بأمناط عيش صحية 

وبالرفاهية يف جميع 
األعامر

خفض النسبة العاملية للوفيات النفاسية إىل أقل من ٧٠   ٣-١

حالة وفاة لكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي بحلول عام ٢٠٣٠

وضع نهاية لوفيات املواليد واألطفال دون سن الخامسة   ٣-٢

التي ميكن تفاديها بحلول عام ٢٠٣٠، بسعي جميع 

البلدان إىل بلوغ هدف خفض وفيات املواليد عىل األقل 

إىل ١٢ حالة وفاة يف كل ٠٠٠ ١ مولود حي، وخفض 

وفيات األطفال دون سن الخامسة عىل األقل إىل ٢٥ 

حالة وفاة يف كل ٠٠٠ ١ مولود حي

وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض   ٣-٣

املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبايئ 

واألمراض املنقولة باملياه واألمراض املعدية األخرى 

بحلول عام ٢٠٣٠

تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري   ٣-٤

املعدية مبقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز 

الصحة والسالمة العقليتني، بحلول عام ٢٠٣٠

تعزيز الوقاية من إساءة استعامل املواد، مبا يشمل   ٣-٥

تعاطي مواد اإلدمان وتناول الكحول عىل نحو ير 

بالصحة، وعالج ذلك

خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث   ٣-٦

املرور إىل النصف بحلول عام ٢٠٢٠

ضامن حصول الجميع عىل خدمات رعاية الصحة   ٣-٧

الجنسية واإلنجابية، مبا يف ذلك خدمات ومعلومات 

تنظيم األرسة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة 

اإلنجابية يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية بحلول عام 

٢٠٣٠

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك الحامية من   ٣-٨

املخاطر املالية، وإمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية 

الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع عىل 

األدوية واللقاحات اآلمنة والفعالة والجيّدة وامليسورة 

التكلفة

الحد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض الناجمة   ٣-٩

عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث 

الهواء واملاء والرتبة بحلول عام ٢٠٣٠

تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية  ٣-أ 

ملكافحة التبغ يف جميع البلدان، حسب االقتضاء
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بأمنـاط عيـش  الجميـع  إىل ضـان متتـع  الهـدف ٣  يسـعى 

صحيـة وبالرفاهيـة يف جميـع األعـار. وهـو يتنـاول جميـع 

األولويـات الصحيـة الرئيسـية، ويدعـو إىل تحقيـق التغطيـة 

الصحيـة الشـاملة للجميـع، وزيـادة التمويل يف قطـاع الصحة 

لتوظيـف القـوى العاملة يف هـذا القطاع وتطويرهـا وتدريبها 

واسـتبقائها، وتعزيـز قـدرات جميـع البلـدان يف مجـال الحـد 

مـن املخاطـر الصحيـة وإدارتهـا.

يرسـم تقريـر األمـم املتحـدة1 حـول اسـتعراض التقـدم املحرز 

نحـو تحقيق أهداف التنمية املسـتدامة مشـهد التقدم املحرز 

يف تحقيـق األهـداف الصحيـة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 

حتـى اآلن. ويف مـا يـيل بعـض االتجاهـات البارزة:

اإلصابة 	  معدل  انخفض  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  بفضل 

املناعة  نقص  فريوس  فيها  مبا  الرئيسية،  املعدية  باألمراض 

البرشية والسل واملالريا عىل الصعيد العاملي منذ عام ٢٠٠٠. 

وعىل الصعيد العاملي، بلغ عدد اإلصابات الجديدة بفروس 

نقص املناعة البرشية ٠.٣ إصابة جديدة لكل ٠٠٠ ١ شخص 

غري مصاب يف عام ٢٠١٥؛ وأصبح ٢.١ مليون شخص مصابني 

حديثاً خالل هذا العام. وكان معدل اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشية أعىل يف أفريقيا جنوب الصحراء، مع تسجيل 

١.٥ حالة جديدة لكل ١٠٠٠ شخص غري مصاب. 

يف عـام ٢٠١٤، أُبلـغ عـن وقـوع ٩.٦ مليـون حالـة جديـدة 	 

مـن اإلصابـة بالسـل )١٣٣ حالة لـكل ٠٠٠ ١٠٠ شـخص( يف 

جميـع أنحـاء العـامل، منهـا ٥٨ يف املائة يف جنوب رشق آسـيا 

وغـرب املحيـط الهادئ.

حواىل نصف سكان العامل معرضون لخطر اإلصابة باملالريا، 	 

ويف عام ٢٠١٥ بلغ معدل اإلصابة ٩١ حالة جديدة لكل ١٠٠٠ 

شخص معرض للخطر، أي ما يقدر بنحو ٢١٤ مليون حالة. 

مجمل  من  املائة  يف   ٨٩ الصحراء  جنوب  أفريقيا  وسجلت 

اإلصابات ٢٣٥  معدل  بلغ  العامل، حيث  عرب  املالريا  حاالت 

حالة لكل ٠٠٠ ١ شخص معرضني للخطر. يف عام ٢٠١٤، كان 

ما ال يقّل عن ١.٧ مليار شخص يف ١٨٥ بلداً يحتاجون إىل 

عالج ملرض مداري واحد مهمل عىل األقل.

بفضـل األهداف اإلمنائية لأللفية، انخفضت النسـبة العاملية 	 

للوفيـات النفاسـية أو عـدد حـاالت الوفـاة لـكل ٠٠٠ ١٠٠ 

مولـود حـي بنسـبة ٣٧ يف املائـة بـني عامـي ٢٠٠٠ و٢٠١٥، 

لتسـتقّر عىل معـدل يُقّدر بـ٢١٦ لـكل ٠٠٠ ١٠٠ مولود حي 

يف عـام ٢٠١٥. وعـىل الصعيد العاملي،  ٣مـن أصل ٤ والدات 

جـرت مبسـاعدة عاملـني ماهريـن يف مجال الرعايـة الصحية 

األمم املتحدة، التقدم املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة. تقرير   ١
األمني العام، املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة 

الذي يُعقد برعاية املجلس االقتصادي واالجتامعي، ٢٠١٦، ص. ٥-٧

دعم البحث والتطوير يف مجال اللقاحات واألدوية  ٣-ب 

لألمراض املعدية وغري املعدية التي تتعرض لها البلدان 

النامية يف املقام األول، وتوفري إمكانية الحصول عىل 

األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة، وفقا إلعالن 

الدوحة بشأن االتفاق املتعلق بالجوانب املتصلة بالتجارة 

من حقوق امللكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد 

حق البلدان النامية يف االستفادة بالكامل من األحكام 

الواردة يف االتفاق بشأن الجوانب املتصلة بالتجارة من 

حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأوجه املرونة الالزمة 

لحامية الصحة العامة، وال سيام العمل من أجل إمكانية 

حصول الجميع عىل األدوية

زيادة التمويل يف قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة  ٣-ج 

يف هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف البلدان 

النامية، وبخاصة يف أقل البلدان منوا والدول الجزرية 

الصغرية النامية، زيادة كبرية

تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيام البلدان النامية، يف  ٣-د 

مجال اإلنذار املبكر والحد من املخاطر وإدارة املخاطر 

الصحية الوطنية والعاملية
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يف عـام ٢٠١٥. وانخفضـت معـدالت وفيـات األطفـال مـا 

دون سـن الخامسـة بسعـة بني عامـي ٢٠٠٠ و٢٠١٥، حيث 

سـجلت تراجعـاً بنسـبة ٤٤ يف املائـة عـىل الصعيـد العاملـي. 

ومـع ذلـك، فقـد تويف ما يُقـدر بـ٥.٩ مليون طفل دون سـّن 

الخامسـة يف عـام ٢٠١٥، حيـث بلـغ معدل وفيـات األطفال 

دون سـن الخامسـة ٤٣ حالـة وفاة لـكل ٠٠٠ ١ مولود حي. 

وقـد انخفـض معـدل وفيـات املواليـد، أي احتـامل الوفاة يف 

أول ٢٨ يومـاً مـن الحيـاة، مـن ٣١ حالـة وفـاة لـكل ١٠٠٠  

مولـود حـي يف عـام ٢٠٠٠ إىل ١٩ حالـة وفـاة لـكل ١٠٠٠ 

الفـرتة، تجـاوز  مولـود حـي يف عـام ٢٠١٥. وخـالل هـذه 

عنـد  الحيـاة  قيـد  البقـاء عـىل  معـدل  املحـرز يف  التقـدم 

األطفـال الذيـن تـرتاوح أعامرهم بني شـهر واحد و٥٩ شـهراً 

التقـدم املحـرز يف الحـد من وفيـات املواليـد؛ ونتيجة لذلك، 

أصبحـت وفيـات املواليـد متثل حصة أكـرب )٤٥ يف املائة( من 

جميـع وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة.

يف مجـال الوقايـة مـن الحمـل غـر املرغـوب فيـه يف جميـع 	 

أنحـاء العـامل، اسـتوىف مـا يقـارب ٣ مـن كل ٤ نسـاء يف سـن 

اإلنجـاب )١٥ إىل ٤٩ سـنة( ممـن هّن متزوجـات أو يف عالقة 

حاجتهن لناحية تنظيم األرسة باسـتخدام وسـائل منع الحمل 

الحديثـة؛ أما يف أفريقيا جنـوب الصحراء وأوقيانيا، فقد كانت 

الحصـة أقـل مـن النصـف. وقـد انخفـض معـدل اإلنجاب يف 

مرحلـة املراهقـة بشـكل مطـرد يف جميـع املناطـق تقريبـاً، 

ولكـن ال تـزال هنـاك تفاوتات كبـرية: ففي عـام ٢٠١٥، تراوح 

معـدل املواليـد بـني املراهقـات اللـوايت تـرتاوح أعامرهـن بني 

١٥ و١٩ عامـاً بـني ٧ والدات لـكل ٠٠٠ ١ فتـاة يف رشق آسـيا 

و١٠٢ والدات لـكل ٠٠٠ ١ فتـاة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء.

مقدمـي 	  جميـع  مـن  الرسـمية  التدفقـات  مجمـوع  بلـغ 

الخدمـات لقطاعـي البحوث الطبيـة والصحة األساسـية ٨.٩ 

مليـارات دوالر خـالل عـام ٢٠١٤. ومن أصل هـذا املجموع، 

بلغـت املسـاعدة اإلمنائية الرسـمية املقدمة مـن املانحني يف 

لجنـة املسـاعدة اإلمنائيـة ٤.٥ مليـارات دوالر يف عـام ٢٠١٤، 

منـذ  الحقيقيـة  بالقيمـة  املائـة  يف   ٢٠ قدرهـا  بزيـادة  أي 

عـام ٢٠١٠. ويف عـام ٢٠١٤، أنفـق مبلـغ مليـار دوالر عـىل 

مكافحـة املالريـا، و١.٢ مليـار دوالر عـىل األمـراض املعديـة 

األخـرى، باسـتثناء اإليـدز.

مـن بـني جميع الوفيات بني األشـخاص الذيـن تقل أعامرهم 	 

عـن ٧٠ عامـاً والتـي يشـار إليهـا عـادًة بالوفيـات املبكـرة، 

يُقـدر أن ٥٢ يف املائـة كانـت ناجمة عن أمـراض غري معدية. 

وكانـت أكـر مـن ثالثـة أربـاع الوفيـات املبكـرة ناجمـة عن 

أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة، والسطـان، والسـكري، 

وأمـراض الجهـاز التنفـي املزمنـة. وعـىل الصعيـد العاملـي، 

انخفضـت الوفيات املبكـرة الناجمة عن تلـك الفئات األربع 

الرئيسـية مـن األمـراض غري املعديـة بنسـبة ١٥ يف املائة بني 

عامـي ٢٠٠٠ و٢٠١٢.

بالهـدف ١-٣  أيضـاً  الهـدف مرتبـط  أن هـذا  الواضـح  ومـن 

للجميـع.  اجتاعيـة مالمئـة  حايـة  بتحقيـق نظـم  املتعلـق 

وعـالوًة عـىل ذلـك، يؤكـد الهـدف ٣ )ج( األهميـة الحاسـمة 

لتوظيـف القـوى العاملة يف قطاع الصحـة وتطويرها وتدريبها 

واسـتبقائها يف البلـدان الناميـة لتحقيـق هذا الهدف. ويشـمل 

ذلـك ضـامن ظروف عمـل الئقـة للعاملني يف القطـاع الصحي، 

مبـا يف ذلـك حقهـم يف التنظيـم واملفاوضـة الجامعيـة.
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األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٣

املؤرشاتالغايات

٣-٣ وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل واملالريا واألمراض املدارية 
املهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبايئ واألمراض املنقولة باملياه 

واألمراض املعدية األخرى بحلول عام ٢٠٣٠

٣-٣-١ عدد اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية لكل 
٠٠٠ ١ شخص غري مصاب من السكان بحسب الجنس والعمر 

والفئات الرئيسية من السكان

٣-٣-٢ معدل انتشار داء السل لكل ٠٠٠ ١ شخص 

٣-٣-٣ عدد حاالت اإلصابة باملالريا لكل ٠٠٠ ١ شخص 

٣-٣-٤ عدد اإلصابات بأمراض التهاب الكبد الوبايئ باء لكل ٠٠٠ 
١٠٠ من السكان

٣-٣-٥ عدد األشخاص الذين يحتاجون تدخالت ملكافحة األمراض 
املدارية املهملة 

٣-٧ ضامن حصول الجميع عىل خدمات رعاية الصحة الجنسية 
واإلنجابية، مبا يف ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األرسة والتوعية 

الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية يف االسرتاتيجيات والربامج 
الوطنية بحلول عام ٢٠٣٠

٣-٧-١ نسبة النساء يف سن اإلنجاب )١٥-٤٩ سنة( الاليت لُبيّت 
حاجتُهن إىل تنظيم األرسة بطرق حديثة

٣-٨ تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبا يف ذلك الحامية من 
املخاطر املالية، وإمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية 

األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع عىل األدوية واللقاحات 
اآلمنة والفعالة والجيّدة وامليسورة التكلفة

٣-٨-١ تغطية توفر الخدمات الصحية األساسية )املعرَّفة باعتبارها 
متوسط التغطية التي توفر الخدمات األساسية املستندة إىل 

اإلجراءات الكاشفة التي تشمل الصحة اإلنجابية وصحة األمهات 
واملواليد الجدد واألطفال، واألمراض املعدية واألمراض غري املعدية 
والقدرة عىل توفري الخدمات وإمكانية الوصول إليها بني السكان 

عموما واألكر حرمانا خصوصا(

٣-٨-٢ عدد األشخاص املشمولني بالتأمني الصحي أو بنظام للصحة 
العامة لكل ٠٠٠ ١ نسمة

٣-٩ الحد بدرجة كبرية من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن 
التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث الهواء واملاء 

والرتبة بحلول عام ٢٠٣٠

٣-٩-١ معدل الوفيات املنسوب إىل األرس املعيشية وتلوث الهواء 
املحيط

٣-٩-٢ معدل الوفيات املنسوب إىل املياه غري املأمونة، وخدمات 
الرف الصحي غري املأمونة واالفتقار إىل املرافق الصحية )التعرض 

لخدمات غري مأمونة يف توفري املياه وخدمات الرف الصحي 
والنظافة الصحية للجميع(

٣-٩-٣ معدل الوفيات املنسوب إىل التسمم غري املتعمد

٣-ج زيادة التمويل يف قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة يف هذا 
القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها يف البلدان النامية، وبخاصة 

يف أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية، زيادة كبرية

٣-ج-١ معدل كثافة األخصائيني الصحيني وتوزيعهم

٣-د تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيام البلدان النامية، يف مجال 
اإلنذار املبكر والحد من املخاطر وإدارة املخاطر الصحية الوطنية 

والعاملية

٣-د-١ قدرة اللوائح الصحية الدولية والجاهزية ملواجهة حاالت 
الطوارئ الصحية
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بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٣

منظمة العمل الدولية:

اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، ١٩٨١ )رقم ١٥٥(	 

االتفاقية بشأن خدمات الصحة املهنية، ١٩٨٥ )رقم ١٦١(	 

اتفاقية االطار الرتويجي للسالمة والصحة املهنيتني، ٢٠٠٦ 	 
)رقم ١٨٧(

االتفاقية بشأن الوقاية والسيطرة عىل األخطار املهنية 	 
 الناتجة عن املواد والعوامل املسببة للسطان، ١٩٧٤ 

)رقم ١٣٩(

اتفاقية حامية العامل من املخاطر املهنية الناجمة عن 	 
تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات يف بيئة العمل، ١٩٧٧ 

)رقم ١٤٨(

اتفاقية الحرير الصخري )األسبستوس(، ١٩٨٦ )رقم ١٦٢(	 

االتفاقية بشأن السالمة يف استعامل املواد الكيميائية يف 	 
العمل، ١٩٩٠ )رقم ١٧٠(

بروتوكول عام ٢٠٠٢ التفاقية السالمة والصحة املهنيتني، 	 
١٩٨١

اتفاقية استخدام وظروف عمل ومعيشة العاملني 	 
بالتمريض، ١٩٧٧ )رقم ١٤٩(

االتفاقية بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي، ١٩٥٢ 	 
)رقم ١٠٢(

التوصية بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية، 	 
٢٠١٢ )رقم ٢٠٢(

التوصية بشأن فريوس نقص املناعة البرشية واإليدز، 	 
٢٠١٠ )رقم ٢٠٠(

صكوك حقوق اإلنسان:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	 
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مالحظات:

مـا هـي حالـة أوبئـة اإليـدز والسـل واملالريـا وغريهـا مـن األمـراض التـي تسـبب الوفـاة املبكـرة )أمـراض القلـب واألوعيـة 	 

الدمويـة والسطـان والسـكري وأمـراض الجهـاز التنفـي املزمنـة( يف بلـدك؟

إىل أي مدى تحقق التغطية الصحية الشاملة يف بلدك وما هي التحديات؟	 

مـا هـي املسـاهمة التـي ميكن أن تقدمهـا النقابات لضامن تخفيـض حاد يف الوفيات واألمـراض الناجمة عن املـواد الكيميائية 	 

الخطـرة وتلوث الهواء واملـاء والرتبة؟

كيـف ميكـن لنقاباتكـم أن تدعـو بفعاليـة لزيـادة التمويـل الصحـي وتوظيـف القـوى العاملـة يف قطـاع الصحـة وتطويرهـا 	 

وتدريبهـا واسـتبقائها؟



٢٠

مالحظات:
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الهدف ٤
ضامن التعليم الجيد املنصف 

والشامل للجميع وتعزيز فرص 
التعلم مدى الحياة للجميع
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٢٢

الهدف ٤
ضامن التعليم الجيد 

املنصف والشامل 
للجميع وتعزيز فرص 

التعلم مدى الحياة 
للجميع

ضامن أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدايئ وثانوي   ٤-١

مجاين ومنصف وجيّداً يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية 

مالمئة وفعالة بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل   ٤-٢

نوعية جيدة من النامء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

والتعليم قبل االبتدايئ حتى يكونوا جاهزين للتعليم 

االبتدايئ بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل   ٤-٣

التعليم التقني واملهني والتعليم العايل الجيد وامليسور 

التكلفة، مبا يف ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام ٢٠٣٠

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر   ٤-٤

لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية 

واملهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة 

بحلول عام ٢٠٣٠

القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ   ٤-٥

فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب 

املهني للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة 

والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع 

هشة، بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبرية من الكبار، رجاالً   ٤-٦

ونساء عىل حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول 

عام ٢٠٣٠

ضامن أن يكتسب جميع املتعلّمني املعارف واملهارات   ٤-٧

الالزمة لدعم التنمية املستدامة، مبا يف ذلك بجملة من 

الُسبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع 

أساليب العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني 

الجنسني، والرتويج لثقافة السالم ونبذ العنف واملواطنة 

العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مساهمة الثقافة يف 

التنمية املستدامة، بحلول عام ٢٠٣٠

بناء املرافق التعليمية التي تراعي الفروق بني الجنسني،  ٤-أ 

واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة 

وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف 

للجميع



٢٣

يسـعى الهـدف ٤ إىل ضـان التعليم املجاين والشـامل والجيد 

للجميـع وإىل تعزيـز فـرص التعلم مدى الحيـاة للجميع.

قطعـت األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أشـواطاً كبـرية يف تحقيـق 

للجميع1: التعليـم 

بلـغ معـدل االلتحاق الصـايف باملدارس االبتدائيـة يف املناطق 	 

الناميـة ٩١ يف املائـة يف عـام ٢٠١٥، بعـد أن كان ٨٣ يف املائة 

يف عام ٢٠٠٠

وغـري 	  االبتـدايئ  التعليـم  سـن  يف  األطفـال  عـدد  انخفـض 

امللتحقـني باملـدارس يف جميـع أنحـاء العـامل مبعـدل النصف 

١  األمم املتحدة، تقرير األهداف االمنائية لأللفية، ٢٠١٥

تقريبـاً، مـن ١٠٠ مليـون يف عـام ٢٠٠٠ إىل مـا يُقـدر بــ٥٧ 

مليـون طفـل يف عـام ٢٠١٥

حققـت أفريقيـا جنـوب الصحـراء أفضـل أرقام عـىل صعيد 	 

التحسـن يف التعليـم االبتدايئ مقارنًة بـأي منطقة أخرى منذ 

وضـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، حيـث حققـت املنطقـة 

زيـادة بنسـبة ٢٠ نقطة مئويـة عىل صعيد معـدل االلتحاق 

الصـايف يف الفرتة املمتـدة بني عامـي ٢٠٠٠ و٢٠١٥، باملقارنة 

مـع زيـادة قدرهـا ٨ نقاط مئوية بـني عامـي ١٩٩٠ و٢٠٠٠

ارتفـع معـدل اإلملـام بالقـراءة والكتابـة بـني الشـباب الذين 	 

تـرتاوح أعامرهـم بني ١٥ و٢٤ عاماً عـىل الصعيد العاملي من 

٨٣ يف املائـة إىل ٩١ يف املائـة بـني عامـي ١٩٩٠ و٢٠١٥. كـام 

انحـست الفجـوة بني النسـاء والرجال.

ولكن عىل الرغم من التقدم املحرز، فشـلت األهداف اإلمنائية 

لأللفيـة يف تحقيـق توفـر التعليم االبتـدايئ للجميـع. وبحلول 

عـام ٢٠١٥، كان مـا يُقـدر بــ٥٧ مليـون طفـل يف سـن التعليم 

االبتـدايئ خـارج املدرسـة. عـالوًة عـىل ذلـك، ال تـزال هنـاك 

ثغـرات يف مـا يتعلـق بنوعيـة التعليـم. ووفقاً لألمـم املتحدة2، 

يجـب أن يكـون األطفـال قادرين عـىل القـراءة والكتابة وفهم 

املفاهيـم األساسـية للرياضيـات يف نهايـة املرحلـة االبتدائيـة. 

غـري أن مـا بـني ٤٠ يف املائـة و ٩٠ يف املائـة مـن األطفـال مل 

ينجحـوا يف بلـوغ ولو املسـتويات الدنيا من الكفـاءة يف القراءة 

يف ١٠ بلـدان أفريقيـة يف عـام ٢٠١٤؛ ويف ٩ مـن هـذه البلـدان 

فشـل مـا يـرتاوح بـني ٤٠ يف املائـة و ٩٠ يف املائـة مـن األطفال 

يف بلـوغ الحـد األدىن مـن مسـتويات الكفـاءة يف الرياضيـات.

إىل  الرابـع  الهـدف  يسـعى  التـي  التحديـات  أبـرز  بـني  مـن 

معالجتهـا نجـد غيـاب الشـمولية يف التعليـم. وبحسـب األمم 

املتحـدة فـإن ثلثـي ما مجموعـه ٧٥٧ مليون بالغ غـري قادرين 

عـىل القـراءة والكتابـة كانـوا مـن النسـاء عـرب العـامل يف عـام 

خـارج  فتيـات   ١٠ كل  مـن  واحـدة  كانـت  وعمومـاً،   .٢٠١٣

املدرسـة خـالل عـام ٢٠١٣ مقابـل فتـى واحـد مـن أصـل ١٢. 

إىل ذلـك، فـإن احتـامل عـدم التحـاق األطفـال القادمـني مـن 

أفقـر ٢٠ يف املائـة مـن األرس باملدرسـة هـو أكـر بــ٤ أضعـاف 

مقارنـًة مبـن هـم أغنـى منهـم. ومن بـني ٥٧ مليـون طفل غري 

األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ٧-٨  ٢

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املنح املدرسية املتاحة  ٤-ب 

للبلدان النامية عىل الصعيد العاملي، وبخاصة 

ألقل البلدان منواً والدول الجزرية الصغرية النامية 

والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العايل، مبا يف 

ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والربامج التقنية والهندسية والعلمية 

يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى، 

بحلول عام ٢٠٢٠

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني، مبا  ٤-ج 

يف ذلك من خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني 

يف البلدان النامية، وبخاصة يف أقل البلدان منوًّا 

والدول الجزرية الصغرية النامية، بحلول عام ٢٠٣٠



٢٤

امللتحقـني باملـدارس، تكـون معدالت عـدم االلتحـاق باملدارس 

التـي يرأسـها  الريفيـة وبـني أطفـال األرس  املناطـق  أعـىل يف 

شـخص مل يكمـل تعليمـه االبتـدايئ.

بالحاجـة إىل مزيـد مـن املعلمـن  ويعـرتف الهـدف ٤ أيضـاً 

املؤهلـن مـن أجـل تحقيـق األهـداف. وبحسـب أرقـام األمـم 

املتحـدة، تشـري التقديـرات الحاليـة إىل الحاجـة إىل مـا يقـارب 

٢٦ معلّـامً يف الصفـوف االبتدائيـة بحلـول عـام ٢٠٣٠. وتواجه 

أفريقيـا تحديـاً كبرياً يف هـذا املجال، حيث إن بني ٧ و١٠ بلدان 

تعـاين نقصاً حـاداً يف معلمي املـدارس االبتدائيـة املؤهلني. ويف 

عـام ٢٠١٣، مل يتلـقَّ سـوى ٧١ يف املائة مـن املعلمني يف أفريقيا 

جنـوب الصحـراء و٨٤ يف املائـة مـن املعلمني يف شـامل أفريقيا 

تدريبـاً كافيـاً مبـا يتامىش مـع املعايـري الوطنية.

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٤

املؤرشاتالغايات

٤-١ ضامن أن يتمتّع جميع البنات والبنني بتعليم ابتدايئ وثانوي 
مجاين ومنصف وجيّداً يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالمئة 

وفعالة بحلول عام ٢٠٣٠

٤-١-١ نسبة األطفال والشباب: )أ( يف الصف الثاين/ الثالث؛ )ب( 
يف نهاية املرحلة االبتدائية؛ )ج( يف نهاية املرحلة األوىل من التعليم 
الثانوي الذين يحققون عىل األقل الحد األدىن من مستوى الكفاءة 

يف ’١‘ القراءة، ’٢‘ الرياضيات، بحسب الجنس

٤-٣ ضامن تكافؤ فرص جميع النساء والرجال يف الحصول عىل 
التعليم التقني واملهني والتعليم العايل الجيد وامليسور التكلفة، مبا 

يف ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام ٢٠٣٠

٤-٣-١ معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري 
الرسمي والتدريب خالل االثني عرش شهراً املاضية، بحسب الجنس

٤-٤ الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر 
لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل 

وشغل وظائف الئقة وملبارشة األعامل الحرة بحلول عام ٢٠٣٠

٤-٤-١ نسبة الشباب والبالغني الذين تتوافر لديهم مهارات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بحسب نوع املهارة

٤-٥ القضاء عىل التفاوت بني الجنسني يف التعليم وضامن تكافؤ 
فرص الوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات 

الضعيفة، مبا يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية 
واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول عام ٢٠٣٠

٤-٥-١ بيانات املساواة )أنثى/ذكر، وريفي/ُمُدين ، ومستوى الراء 
من القاع إىل القمة ومؤرشات أخرى مثل حالة اإلعاقة، والشعوب 

األصلية، واملتررين من النزاع متى أصبحت البيانات متوافرة( 
لجميع مؤرشات التعليم يف هذه القامئة التي ميكن تصنيفها 

٤-ج الزيادة بنسبة كبرية يف عدد املعلمني املؤهلني، مبا يف ذلك من 
خالل التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية، وبخاصة 

ا والدول الجزرية الصغرية النامية، بحلول عام  يف أقل البلدان منوًّ
٢٠٣٠

٤-ج-١ نسبة املعلمني يف )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدايئ؛ )ب( 
التعليم االبتدايئ؛ )ج( التعليم اإلعدادي؛ )د( التعليم الثانوي الذين 

حصلوا عىل األقل عىل الحد األدىن من التدريب املنظَّم للمعلمني 
)مثل التدريب الرتبوي(، قبل الخدمة أو يف أثناء الخدمة، الالزم 

للتدريس عىل املستوى املناسب يف بلد معني



٢٥

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٤

منظمة العمل الدولية:

توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع 	 
املدرسني، ١٩٦٦

اتفاقية املساواة يف األجور، ١٩٥١ )رقم ١٠٠(	 

 االتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، ١٩٥٨ 	 
)رقم ١١١(

 اتفاقية بشأن الحد األدىن لسن االستخدام، ١٩٧٣ 	 
)رقم ١٣٨(

اتفاقية بشأن اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، ١٩٧٤ 	 
)رقم ١٤٠(

اتفاقية بشأن التأهيل املهني والعاملة )املعوقون(، ١٩٨٣ 	 
)رقم ١٥٩(

اتفاقية تنمية املوارد البرشية، ١٩٧٥ )رقم ١٤٢(	 

توصية بشأن تنمية املوارد البرشية، ٢٠٠٤ )رقم ١٩٥(	 

صكوك حقوق اإلنسان:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

اتفاقية حقوق الطفل	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة	 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين 	 
وأفراد أرسهم



٢٦

مالحظات:

هل يوفر بلدكم تعليامً ابتدائياً وثانوياً مجانياً ومنصفاً وجميعاً لجميع األطفال؟ ما هي نسبة األطفال خارج املدرسة؟	 

ھـل تتـاح لجميـع البنـات والبنـني فـرص متسـاوية للحصـول علـی التعلیـم االبتـدايئ والثانـوي الجيد الـذي یؤدي إلـی توفیر 	 

التعلیـم التقنـي واملھنـي والعـايل الشـامل وامليسـور التكلفـة والجيـد، مبا يف ذلـك التعليـم الجامعي؟

ما هي الثغرات يف التدريب التقني واملهني يف بلدك؟	 

ما هي الثغرات عىل صعيد املعلمني املؤهلني وظروف عملهم يف بلدك؟	 



٢٧

الهدف ٥
تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني 
كل النساء والفتيات
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٢٨

الهدف ٥
تحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني 
كل النساء والفتيات

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء   ٥-١

والفتيات يف كل مكان

القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء   ٥-٢

والفتيات يف املجالني العام والخاص، مبا يف ذلك االتجار 

بالبرش واالستغالل الجني وغري ذلك من أنواع االستغالل

القضاء عىل جميع املامرسات الضارة، من قبيل زواج   ٥-٣

األطفال والزواج املبكر والزواج القسي وتشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث

االعرتاف بأعامل الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوعة   ٥-٤

األجر وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة والبنى 

التحتية ووضع سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز 

تقاسم املسؤولية داخل األرسة املعيشية والعائلة، حسبام 

يكون ذلك مناسبا عىل الصعيد الوطني

كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ   ٥-٥

الفرص املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل 

عىل جميع مستويات صنع القرار يف الحياة السياسية 

واالقتصادية والعامة

ضامن حصول الجميع عىل خدمات الصحة الجنسية   ٥-٦

واإلنجابية وعىل الحقوق اإلنجابية، عىل النحو املتفق 

عليه وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 

ومنهاج عمل بيجني والوثائق الختامية ملؤمترات 

استعراضهام

القيام بإصالحات لتخويل املرأة حقوقا متساوية يف  ٥-أ 

املوارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها عىل حق 

امللكية والترّف يف األرايض وغريها من املمتلكات، 

وعىل الخدمات املالية، واملرياث واملوارد الطبيعية، وفًقا 

للقوانني الوطنية

٥-ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني 

املرأة

٥-ج اعتامد سياسات سليمة وترشيعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز 

السياسات والترشيعات القامئة من هذا القبيل للنهوض 

باملساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات عىل 

جميع املستويات



٢٩

يف  الجنسـن  بـن  املسـاواة  تحقيـق  إىل   ٥ الهـدف  يسـعى 

جميـع أنحـاء العـامل ومتكـن النسـاء والفتيـات يف كل مـكان. 

ويسـعى هـذا الهـدف إىل القضاء عـىل جميع أشـكال التمييز 

عـىل أسـاس نـوع الجنـس ويهـدف إىل تأمـن تكافـؤ الفـرص 

واملعاملـة للفتيـات والنسـاء.

وبفضـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أحرز العامل بعـض التقدم 

يف مجـال املسـاواة بـني الجنسـني يف مجـاالت مثـل حصـول 

الفتيـات عىل التعليم، واالنخفـاض يف زواج األطفال، والحصول 

عـىل الحقوق الجنسـية واإلنجابية، وانخفـاض وفيات األمهات.

ووفقـاً لألمـم املتحـدة1، ضّمـن ١٤٣ بلداً املسـاواة بـني الرجال 

والنسـاء يف دسـاتريهم اعتبـاراً مـن عـام ٢٠١٤. ويُعترب تكريس 

املسـاواة بـني الجنسـني من خالل األطر القانونيـة خطوة هامة 

نحـو إنهـاء جميع أشـكال التمييز ضـد املرأة.

ويتمثـل أحد مجـاالت التمييز عىل صعيد العمـل غر املدفوع 

األجـر. ويشـدد تقرير األمـم املتحدة عىل أن النسـاء والفتيات 

يقمـن يف كل املناطـق بالجـزء األكـرب مـن العمـل غـري املأجور 

الـذي يشـمل تقديم الرعايـة واألعامل املنزليـة. وتفيد التقارير 

بـأن النسـاء ينفقـن معـّدل ١٩ يف املائة من وقتهـن كل يوم يف 

أنشـطة غـري مدفوعة األجـر، مقابل ٨ يف املائـة للرجال. ويلقي 

ذلـك عبئـاً غري مـربر عىل النسـاء اللـوايت يتعنّي عليهـن الجمع 

بـني العمـل غري املأجـور وتقديم الرعايـة بأجر.

ومـن املجـاالت األخـرى التي يظهر فيهـا التمييز نجـد الفجوة 

بـن معـدالت مشـاركة الرجـال والنسـاء يف العمـل يف مختلف 

أنحـاء العـامل- إذ تبلـغ ٤٧.٢ يف املائـة يف الرشق األوسـط، وأكر 

مـن ٤٠ يف املائـة يف جنوب آسـيا.

األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ٨-٩  ١

ويشـكل عـدم املسـاواة يف األجـور مجـاالً آخر يُظهر باسـتمرار 

التمييـز ضـد املرأة. وتقـدر منظمة العمل الدولية أن متوسـط   

الفجـوة يف األجـور بـن الجنسـن يف العـامل يبلـغ ٢٣ يف املائـة. 

وسـيجري مناقشـة هـذه املسـألة مبزيد مـن التفصيـل يف إطار 

.١٠ الهدف 

وعـىل الرغـم من وجـود قوانن لحايـة األمومة عـىل الصعيد 

العاملـي، إال أن التمييـز ضـد املـرأة عىل أسـاس األمومة منترش 

عىل نطاق واسـع. وترتاوح هذه الحاالت من الفصل التعسـفي 

إىل اختبـار الحمـل اإللزامـي. ومـن ناحيـة أخرى، بـدأت بعض 

البلـدان يف األخذ بسياسـات أكر مراعاًة لـألرسة لتحقيق توازن 

بـني دور املـرأة والرجـل يف تربية األطفال الحديثـي الوالدة.

ومـن السـامت األخرى للتمييز بني الجنسـني اسـتمرار التحرش 

الجنـي يف مـكان العمـل. وعىل الرغم من زيـادة الوعي حول 

هـذه املسـألة وبـذل بعض الجهـود لوضع ترشيعـات كافية، ال 

تـزال هنـاك ثغرات بـارزة يف القانون ويف املامرسـة العملية.

ويف مجـال مشـاركة املـرأة يف القيـادة، ياُلحـظ وجـود زيـادة 

يف مشـاركة املـرأة يف الربملانـات يف عـام ٢٠١٦، حيـث زادت 

نسـبة املشـاركة إىل ٢٣ يف املائـة، مـا ميثـل زيـادة بنسـبة ٦ يف 

املائـة عـىل مدى عقد من الزمـان. ونجد هذا التحـدي أيضاً يف 

األدوار القياديـة التـي تضطلع بها املرأة يف مختلف املؤسسـات 

واملنظـامت األخـرى، مبـا يف ذلـك النقابات العاملية. فمشـاركة 

املـرأة يف املناصـب القياديـة أدىن بكثـري من تحقيـق املناصفة.



٣٠

منظمة العمل الدولية:

اتفاقية املساواة يف األجور، ١٩٥١ )رقم ١٠٠(	 

 االتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، ١٩٥٨ 	 
)رقم ١١١(

االتفاقية بشأن العامل ذوي املسؤولیات العائلیة، ١٩٨١ 	 
)رقم ١٥٦(

 اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني، ٢٠١١ 	 
)رقم ١٨٩(

اتفاقية العمل بعض الوقت، ١٩٩٤ )رقم ١٧٥(	 

اتفاقية العمل يف املنزل، ١٩٩٦ )رقم ١٧٧(	 

اتفاقية حامية األمومة، ٢٠٠٠  )رقم ١٨٣(	 

مارتن أولز، شونا أولني، مانويال تومي، املساواة يف األجور، 	 
 ، Equal Pay, An introductory guide ،دليل متهيدي

منظمة العمل الدولية، ٢٠١٣

صكوك حقوق اإلنسان:

اإلعالن العاملي لإلنسان حقوق	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة	 

إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة	 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية	 

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٥

املؤرشاتالغايات

٥-١ القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات 
يف كل مكان

٥-١-١ ما إذا كانت مثة أطر قانونية قامئة، أم ال، من أجل تعزيز 
وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز عىل أساس الجنس

٥-٤ االعرتاف بأعامل الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوعة األجر 
وتقديرها من خالل توفري الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحامية االجتامعية وتعزيز تقاسم املسؤولية داخل األرسة 
املعيشية والعائلة، حسبام يكون ذلك مناسبا عىل الصعيد الوطني

٥-٤-١ نسبة الوقت املخصص لألعامل املنزلية وأعامل الرعاية غري 
مدفوعة األجر، بحسب الجنس والعمر واملكان 

٥-٥ كفالة مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص 
املتاحة لها للقيادة عىل قدم املساواة مع الرجل عىل جميع 

مستويات صنع القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

٥-٥-١ نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية 
والحكومات املحلية

٥-٥-٢ نسبة النساء يف املناصب اإلدارية

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٥



٣١

مالحظات:

كيف يظهر التمييز القائم عىل النوع اإلجتامعي يف بلدك؟	 

ما هي األطر القانونية القامئة من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز عىل أساس الجنس؟	 

ما هي نسبة الوقت الذي تخصصه النساء عىل العمل املنزيل وأعامل الرعاية غري املدفوعة األجر؟	 

ما هي نسبة النساء يف املناصب القيادية، مبا يف ذلك يف نقابات العامل؟	 



٣٢

مالحظات:



٣٣

الهدف ٦
ضامن توافر املياه وخدمات 

الرف الصحي للجميع 
وإدارتها إدارة مستدامة
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٣٤

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف عىل مياه   ٦-١

الرشب املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول عام ٢٠٣٠

تحقيق هدف حصول الجميع عىل خدمات الرف   ٦-٢

الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط يف العراء، 

وإيالء اهتامم خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن 

يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول عام ٢٠٣٠

تحسني نوعية املياه عن طريق الحد من التلوث ووقف   ٦-٣

إلقاء النفايات واملواد الكيميائية الخطرة وتقليل تّسبها 

إىل أدىن حد، وخفض نسبة مياه املجاري غري املعالجة إىل 

النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام املأمون 

بنسبة كبرية عىل الصعيد العاملي، بحلول عام ٢٠٣٠

زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة   ٦-٤

كبرية وضامن سحب املياه العذبة وإمداداتها عىل نحو 

مستدام من أجل معالجة شح املياه، والحد بدرجة كبرية 

من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه، بحلول 

عام ٢٠٣٠

تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه عىل جميع   ٦-٥

املستويات، مبا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود 

حسب االقتضاء، بحلول عام ٢٠٣٠

٦-٦ حامية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه، مبا 

يف ذلك الجبال والغابات واألرايض الرطبة واألنهار 

ومستودعات املياه الجوفية والبحريات، بحلول عام ٢٠٢٠

تعزيز نطاق التعاون الدويل ودعم بناء القدرات يف  ٦-أ 

البلدان النامية يف مجال األنشطة والربامج املتعلقة 

باملياه والرف الصحي، مبا يف ذلك جمع املياه، وإزالة 

ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة املياه العادمة، 

وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعامل، بحلول 

عام ٢٠٣٠

دعم وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية يف تحسني إدارة  ٦-ب 

املياه والرف الصحي

الهدف ٦
ضامن توافر املياه 
وخدمات الرف 

الصحي للجميع وإدارتها 
إدارة مستدامة



٣٥

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٦

صكوك حقوق اإلنسان:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية	 

اتفاقية حقوق الطفل	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة	 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	 

يسـعى الهـدف ٦ إىل ضـان توافـر امليـاه وخدمـات الـرف 

هـذا  ويف  مسـتدام.  نحـو  عـىل  وإدارتهـا  للجميـع  الصحـي 

الصـدد، يرمـي هذا الهدف إىل تحقيق حصول الجميع بشـكل 

منصـف عـىل مياه الـرشب املأمونـة وامليسـورة التكلفة، فضالً 

عـن ضـان نوعية املـوارد املائية واسـتدامتها يف جميـع أنحاء 

العـامل. وباإلضافـة إىل ما سـبق، يرمي هذا الهـدف إىل حصول 

الجميـع عـىل خدمـات الـرف الصحـي والنظافـة الصحيـة 

بحلـول عـام ٢٠٣٠.

وقـد أحـرز تقـدم يف مجـال الحصول عـىل مياه الـرشب، ولكن 

ال يـزال هنـاك الكثـري مـام ينبغـي القيـام بـه. فبحسـب األمـم 

املتحـدة2، اسـتخدم ٦.٦ مليـار شـخص أو مـا يعـادل ٩١ يف 

املائـة مـن سـكان العـامل مصـدراً محسـناً مليـاه الـرشب يف عام 

٢  األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ١٠-١١

٢٠١٥ مقابـل ٨٢ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٠. وعـىل الرغـم مـن 

هـذا التحسـن، فـإن مـا يُقـدر بنحـو ٦٦٣ مليون شـخص كانوا 

يسـتخدمون مصـادر ميـاه غـري محسـنة أو امليـاه السـطحية 

خـالل ذلـك العام.

مـن حيـث التوزيـع اإلقليمـي، بلغـت التغطيـة حـواىل ٩٠ يف 

املائـة أو أكـر يف جميـع املناطـق باسـتثناء أفريقيـا جنـوب 

الواسـعة  املسـاواة  عـدم  أوجـه  أن  بيـد  وأوقيانيـا.  الصحـراء 

النطـاق يف التغطيـة ال تـزال قامئـة داخل البلـدان ويف ما بينها. 

إىل ذلـك، ليسـت جميـع املصـادر املحسـنة آمنـة. ففـي عـام 

٢٠١٢، عـىل سـبيل املثال، أشـارت التقديـرات إىل أن ١.٨ مليار 

شـخص عـىل األقل تعرضوا ملصـادر مياه الـرشب امللوثة بالرباز.

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٦

املؤرشاتالغايات

٦-١ تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف عىل مياه الرشب 
املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول عام ٢٠٣٠

٦-١-١ نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الرشب 
التي تدار بطريقة مأمونة



٣٦

مالحظات:

ما هي نسبة السكان يف بلدك الذين يستفيدون من مياه الرشب املأمونة؟	 

ما الذي ميكن أن تقوم به نقابتكم لضامن حصول الجميع بشكل منصف عىل مياه الرشب املأمونة وامليسورة التكلفة؟	 



٣٧

الهدف ٧
ضامن حصول الجميع بتكلفة 
ميسورة عىل خدمات الطاقة 
الحديثة املوثوقة واملستدامة
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٣٨

ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات   ٧-١

الطاقة الحديثة املوثوقة بحلول عام ٢٠٣٠

تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف   ٧-٢

مجموعة من مصادر الطاقة العاملية بحلول عام ٢٠٣٠

ن يف كفاءة استخدام  مضاعفة املعدل العاملي للتحسُّ  ٧-٣

الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠

تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل  ٧-أ 

بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك تلك 

املتعلّقة بالطاقة املتجددة، والكفاءة يف استخدام الطاقة 

وتكنولوجيا الوقود األحفوري املتقدمة واألنظف، 

وتشجيع االستثامر يف البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا 

الطاقة النظيفة، بحلول عام ٢٠٣٠

توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسني مستوى التكنولوجيا  ٧-ب 

من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة واملستدامة 

للجميع يف البلدان النامية، وبخاصة يف أقل البلدان منوا 

والدول الجزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري 

الساحلية، وفقا لربامج الدعم الخاصة بكل منها عىل 

حدة، بحلول عام ٢٠٣٠

الهدف ٧
ضامن حصول الجميع 

بتكلفة ميسورة عىل 
خدمات الطاقة الحديثة 

املوثوقة واملستدامة



٣٩

يسـعى الهـدف ٧ إىل ضـان حصول الجميع بتكلفة ميسـورة 

عـىل خدمـات الطاقة الحديثـة املوثوقـة واملسـتدامة. ويُعترب 

حصول الجميع عىل الطاقة املسـتدامة الحديثة عامالً رئيسـياً 

مـن أجل تحقيق أهـداف التنمية املسـتدامة.

وتشـري بيانـات األمم املتحدة1 إىل زيادة مطردة بنسـبة سـكان 

العـامل املسـتفيدين مـن خدمـات الكهرباء مـن ٧٩ يف املائة يف 

عـام ٢٠٠٠ إىل ٨٥ يف املائـة يف عـام ٢٠١٢. وعـىل الرغـم مـن 

هـذا التقـدم، فـإن ما يُقـدر بنحـو ١.١ مليار شـخص ال يزالون 

مـن دون كهربـاء. ويف حـني يعـزى التقـدم املحـرز مؤخـراً إىل 

آسـيا، فـإن إمكانيـة الحصـول عـىل الكهربـاء يف جميـع أنحـاء 

العـامل غـري متسـاوية إىل حّد كبري. فمنذ عـام ٢٠١٠، كان ٨٠ يف 

املائـة مـن الذين سـكان العـامل الذين لديهـم إمكانية الحصول 

عـىل الكهربـاء من سـكان املدن.

١  األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ١١-١٢

عـالوًة عـىل ذلـك، فـإن حصـة الطاقـة املتجـددة )املسـتمدة 

مـن الطاقـة املائيـة والوقود الحيـوي الصلب والسـائل والرياح 

والشـمس والغـاز الحيـوي ومصـادر الطاقـة الحراريـة األرضية 

والبحريـة والنفايـات( مـن إجـاميل اسـتهالك الطاقـة النهايئ يف 

العـامل قـد ارتفعـت ببطء مـن ١٧.٤ يف املائة يف عـام ٢٠٠٠ إىل 

١٨.١ يف املائـة يف عـام ٢٠١٢، يف محاولـة للرتكيـز املتزايـد عـىل 

االسـتدامة البيئية،. غري أن اسـتهالك الطاقـة املتجددة الحديثة 

قـد منـا بسعـة مبعـدل ٤ يف املائـة سـنوياً بـني عامـي ٢٠١٠ 

و٢٠١٢، وشـكل ٦٠ يف املائـة مـن مجمـوع القـدرة الجديـدة 

عـىل توليـد الطاقة يف عـام ٢٠١٤. وتتمثـل التكنولوجيات التي 

والريـاح  الكهرومائيـة  الطاقـة  أكـرب مسـاهمة هـي  حققـت 

والطاقـة الشمسـية التـي تشـكل مجتمعـة ٧٣ يف املائـة مـن 

مجمـوع الزيـادة يف الطاقـة املتجـددة الحديثـة بـني عامـي 

و٢٠١٢.  ٢٠١٠

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٧

املؤرشاتالغايات

٧-١ ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة 
الحديثة املوثوقة بحلول عام ٢٠٣٠

٧-١-١ نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء

٧-١-٢ نسبة السكان الذي يعتمدون أساساً عىل الوقود والتكنولوجيا 
النظيفني

٧-أ تعزيز التعاون الدويل من أجل تيسري الوصول إىل بحوث 
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك تلك املتعلّقة بالطاقة 

املتجددة، والكفاءة يف استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود األحفوري 
املتقدمة واألنظف، وتشجيع االستثامر يف البنى التحتية للطاقة 

وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام ٢٠٣٠

٧-أ-١ جمع مبلغ بدوالرات الواليات املتحدة يف السنة ابتداء من 
عام ٢٠٢٠ بهدف الوفاء بااللتزام بتوفري مبلغ ١٠٠ بليون دوالر

٧-ب توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسني مستوى التكنولوجيا من 
أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة واملستدامة للجميع يف البلدان 

النامية، وبخاصة يف أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية 
النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، وفقا لربامج الدعم الخاصة 

بكل منها عىل حدة، بحلول عام ٢٠٣٠

٧-ب-١ االستثامر يف مجال كفاءة الطاقة كنسبة مئوية من الناتج 
املحيل اإلجاميل ومبلغ االستثامر املبارش األجنبي للتحويالت املالية يف 

البنية التحتية ويف خدمات التكنولوجيا ألغراض التنمية املستدامة

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٧

صكوك حقوق اإلنسان:

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 
والثقافية



٤٠

مالحظات:

ما هي نسبة السكان يف بلدك الذين يستفيدون من خدمات الكهرباء؟	 

ما هي حصة الطاقة املتجددة يف مجموع اإلستهالك النهايئ للطاقة يف بلدك؟	 

ما مدى إرشاك النقابات العاملية يف سياسة الطاقة من قبل الحكومة وما هي املساهمة التي ميكن أن تقدمها؟	 



٤١

الهدف ٨
تعزيز النمو االقتصادي املطرد 

والشامل للجميع واملستدام، 
والعاملة الكاملة واملنتجة، 

وتوفري العمل الالئق للجميع
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٤٢

الحفاظ عىل النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف   ٨-١

الوطنية، وبخاصة عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة 

٧ يف املائة عىل األقل سنويا يف أقل البلدان منوا

تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية من   ٨-٢

خالل التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا واالبتكار، مبا 

يف ذلك من خالل الرتكيز عىل القطاعات املتسمة بالقيمة 

املضافة العالية والقطاعات الكثيفة العاملة

تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم   ٨-٣

األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومبارشة األعامل 

الحرة، والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار، وتشجع عىل إضفاء 

الطابع الرسمي عىل املشاريع املتناهية الصغر والصغرية 

واملتوسطة الحجم، ومنوها، مبا يف ذلك من خالل الحصول 

عىل الخدمات املالية

تحسني الكفاءة يف استخدام املوارد العاملية يف مجال   ٨-٤

االستهالك واإلنتاج، تدريجيا، حتى عام ٢٠٣٠، والسعي 

إىل فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا 

لإلطار العرشي للربامج بشأن االستهالك واإلنتاج 

املستدامني، مع اضطالع البلدان املتقدمة النمو 

بدور الريادة

تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق   ٨-٥

لجميع النساء والرجال، مبن فيهم الشباب واألشخاص 

ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، 

بحلول عام ٢٠٣٠

الحد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني   ٨-٦

بالعاملة أو التعليم أو التدريب بحلول عام ٢٠٢٠

الهدف ٨
تعزيز النمو االقتصادي 

املطرد والشامل للجميع 
واملستدام، والعاملة 

الكاملة واملنتجة، وتوفري 
العمل الالئق للجميع



٤٣

اتخاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء عىل السخرة وإنهاء   ٨-٧

الرق املعارص واالتجار بالبرش لضامن حظر واستئصال 

أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك تجنيدهم 

واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله 

بحلول عام ٢٠٢٥

حامية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة   ٨-٨

واألمن لجميع العامل، مبن فيهم العامل املهاجرون، 

وبخاصة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري املستقرة

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل تعزيز السياحة   ٨-٩

املستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة 

واملنتجات املحلية بحلول عام ٢٠٣٠

٨-١٠ تعزيز قدرة املؤسسات املالية املحلية عىل تشجيع 

إمكانية الحصول عىل الخدمات املرفية والتأمني 

والخدمات املالية للجميع، وتوسيع نطاقها

زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان النامية،  ٨-أ 

وبخاصة أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك من خالل اإلطار 

املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة إىل 

أقل البلدان منوا

وضع وتفعيل اسرتاتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ  ٨-ب 

امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل الصادر عن منظمة 

العمل الدولية بحلول عام ٢٠٢٠

العال.  لنقابات  بالنسبة  األهم  الهدف  هو   ٨ الهدف  لعّل 

ويسعى هذا الهدف إىل تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل 

واملنتجة،  الكاملة  العالة  جانب  إىل  واملستدام،  للجميع 

وتوفر العمل الالئق للجميع. وهو يشمل من ناحية برنامج 

االسرتاتيجية  وأهدافه  الدولية  العمل  ملنظمة  الالئق  العمل 

األربعة، وهي الحقوق والعالة والحاية االجتاعية والحوار 

لتحقيق  السعي  بن  أخرى  ناحية  يربط من  االجتاعي. كا 

النمو االقتصادي وتوفر العمل الالئق للجميع.

االقتصـادي  النمـو  أن  واسـع  نطـاق  عـىل  املعـروف  مـن 

املطـرد رشط رضوري ولكنـه غـر كاٍف للحـد مـن الفقـر. 

لهـذا السـبب يصـف هـذا الهـدف طبيعـة النمـو االقتصادي 

املطلـوب. وال بـد مـن تحقيـق منـو ذات نوعيـة ليـس فقـط 

للمسـاعدة يف الحـد مـن الفقـر ولكـن للقيـام بذلـك بشـكل 

أسـايس مـن خـالل توفـري العاملـة الكاملـة والعمـل الالئـق 

للجميـع. ويشـدد الهـدف عـىل منـط مـن النمو يسـتمر عىل 

مـدى فـرتة طويلـة ويكـون شـامالً من خـالل معالجـة أوجه 

النمـو  مكاسـب  تقاسـم  وضـامن  الهيكليـة  املسـاواة  عـدم 

بشـكل عـادل حتـى يتسـنى للجميـع االسـتفادة مـن النمـو، 

ليـس القلـة فقـط؛ وأخـرياً، يشـدد عـىل منـط منـو مسـتدام- 

أي بعبـارة أخـرى منـط ال يـر برفـاه األجيـال املقبلـة ملجرّد 

تحقيـق مكاسـب قصـرية األجـل، ويـؤدي إىل التوفيـق بـني 

األبعـاد البيئيـة واالجتامعيـة واالقتصاديـة للتنميـة. وأخـرياً، 

يرفـض هـذا الهـدف النمـو غـر املنشـئ للعالـة ويدعو إىل 

منـط مـن النمـو االقتصادي كثيـف العاملة ويـؤدي إىل توفري 

العاملـة الكاملـة والعمـل الالئـق للجميـع.
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لتحقيـق هـذا الهـدف، يجـب وضـع العمـل الالئـق يف صميم 

سياسـات االقتصـاد الـكيل للبلـدان. وال ميكن النظـر إىل إيجاد 

وظائـف الئقـة عـىل أنهـا مجرد نتـاج ثانـوي للنمـو، بل يجب 

اسـرتاتيجية  تصميـم  يف  الرئيسـية  الشـواغل  أحـد  يكـون  أن 

النمـو االقتصـادي. وبعبـارة أخـرى، يجب أن يكون اسـتحداث 

الوظائـف الالئقـة شـاغالً رئيسـياً لسياسـة االقتصـاد الـكيل إىل 

جانـب الشـواغل املتعلقـة بالسياسـات املاليـة والنقدية.

منـذ األزمـة املاليـة العاملية، مل ينتعش االقتصاد العاملي بشـكل 

كيّل بعـد وال يـزال محـارصاً يف حلقـة مـن النمـو املنخفـض لها 

أثـر مدمـر عـىل اسـتحداث فـرص العمـل والحـد مـن الفقـر. 

ينمـو  أن  املتوقـع  فمـن  الدوليـة1،  العمـل  ملنظمـة  ووفقـاً 

االقتصـاد العاملـي خـالل العامـني القادمـني بنسـبة ٣% فقـط 

وهـو أقـل بكثـري مـام كان عليـه قبـل األزمـة املاليـة العامليـة 

األخـرية. ويـؤدي ضعف النمـو العاملـي، مقرتناً بإضفـاء الطابع 

املـايل عـىل االقتصاد العاملي وارتفاع مسـتويات عدم املسـاواة، 

إىل عاملـة مدمـرة وعواقـب اجتامعيـة.

ويشـمل العمـل الالئـق السـعي لتحقيـق العالـة الكاملـة. 

وبحسـب منظمـة العمـل الدوليـة2، تطـال البطالـة العامليـة 

٢٧ مليـون شـخص أكـر يف عـام ٢٠١٥ مقارنـًة مبرحلـة مـا 

قبـل األزمـة عـام ٢٠٠٧. ولـو بـدأت العـودة إىل مسـتويات 

النمـو التـي كانـت سـائدة مـا قبـل األزمـة، لـكان مـا يُقـدر 

بــ٧٠ مليـون شـخص عاطل عن العمـل لديهم وظيفـة اليوم. 

والشـباب هـم مـن بـني الفئـات األكر تأثـراً بالبطالـة. ويعاين 

حـواىل ٧١ مليـون شـاب مـن البطالـة عـىل الصعيـد العاملـي. 

إىل ذلـك، تشـري التقديـرات إىل أن ١٥٦ مليـون مـن الشـباب 

العاملـني أو ٣٨ يف املائـة مـن الشـباب العاملـني يف البلـدان 

الناشـئة والناميـة يعيشـون يف فقـر مدقـع أو معتـدل. لذلـك 

مثـة أزمـة توظيـف يزيد مـن تفاقمهـا اسـتمرار االقتصاد غري 

الرسـمي يف البلـدان الناميـة.

١  منظمة العمل الدولية، اآلفاق االقتصادية واالجتامعية العاملية، اتجاهات 
 ،World Economic and Social Outlook, Trends ،العام ٢٠١٦

جنيف، ٢٠١٦.

املرجع نفسه  ٢

ويف السـعي إىل توفـري العمـل الالئـق للجميـع، يتعـني أيضـاً 

مواجهـة التحـدي املتمثـل يف ضامن املامرسـة الفعالة للحقوق 

يف العمـل. وتكتـي الغاية ٨-٨ أهمية خاصـة لنقابات العامل 

حيـث تهـدف إىل حاميـة حقـوق العـامل مبـا يف ذلـك إيجـاد 

بيئـات عمـل توفـر السـالمة واألمـن لجميـع العـامل، وبخاصة 

املسـتقرة.  غـري  الوظائـف  يف  والعاملـني  املهاجريـن  للعـامل 

واملـؤرش الرئيـي للتقـدم املحـرز يف تحقيـق هـذه الغايـة هو 

الـذي  العمـل  لحقـوق  الوطنـي  االمتثـال  يف  زيـادة  تحقيـق 

ينطـوي يف جوهـره عـىل احـرتام الحريـة النقابيـة والحـق يف 

االتفاقيتـني  يف  مكرسـة  حقـوق  وهـي  الجامعيـة-  املفاوضـة 

املبـادئ والحقـوق األساسـية يف  ٨٧ و٩٨ ويف اإلعـالن بشـأن 

العمـل. ومـن بـني هـذه االتفاقيـات األساسـية الصـادرة عـن 

منظمـة العمـل الدوليـة، إن االتفاقيتـني ٨٧ و٩٨ هـام مـن بني 

أقـّل االتفاقـات التـي متّـت املصادقـة عليهـا. فأكـر مـن ٤٠ يف 

املائـة مـن سـكان العـامل يعيشـون يف بلـدان مل تصـدق عـىل 

هاتـني االتفاقيتـني األساسـيتني اللتـني تكرّسـان حقوقـاً متكينية 

لتحقيـق جميـع الحقـوق األخرى. وبالنسـبة لنقابـات العامل، 

فـإن حملـة املصادقـة عىل هذه الحقـوق األساسـية وتنفيذها، 

نظـام  يف  العمـل  حقـوق  احـرتام  ورصـد  باسـتخدام  مقرتنـًة 

اإلرشاف التابـع ملنظمـة العمل الدولية، تشـكل وسـيلة لضامن 

تحقيـق هـذه الغايـة.

وتسـعى الغايـة ٨-٧ إىل القضـاء عـىل العمـل الجـربي وإنهـاء 

عمـل األطفال بجميع أشـكاله. وتقـدر منظمة العمـل الدولية 

أن نحـو ٢١ مليـون شـخص هـم مـن ضحايـا العمـل القـسي 

أرقـام عاملـة  وتبلـغ  مليـون طفـل.  نحـو ٥.٥  منهـم  اليـوم، 

األطفـال اليـوم ١٦٨ مليـون طفـل منهـم ٨٥ مليـون طفـل يف 

أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال.

ويف مجـال التمييـز، فـإن التحديـات شـاقة بدورهـا. ومل يتـم 

 ١٠٠ رقـم  الدوليـة  العمـل  منظمـة  باتفاقيتـي  الوفـاء  بعـد 

و١١١ بشـأن التمييـز. وال يـزال التمييـز عـىل أسـاس العـرق أو 

اللـون أو الجنـس أو الديـن أو الـرأي السـيايس أو الجنسـية أو 

األصـل االجتامعـي أو غـري ذلـك من األسـباب واسـع االنتشـار. 

ويتمثـل أحـد املجـاالت التي تسـعى الغايـة ٨-٥ إىل معالجتها 

يف مجـال تكافـؤ األجـر بني الجنسـني، إذ تتقاىض النسـاء أجوراً 
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أقـّل مـن حيـث املعـّدل بنسـبة ٢٣ يف املائة عـن نظرائهن من 

الذكـور. ويعكـس ذلـك السياسـات واملامرسـات التمييزية ضد 

املـرأة والتقليـل مـن قيمة مسـاهمتها يف التنميـة. وهذا يفس 

الحاجـة إىل أن تواصـل نقابـات العـامل الكفاح مـن أجل وضع 

قوانـني وسياسـات اجتامعيـة واقتصاديـة ومؤسسـات من أجل 

تعزيـز تكافـؤ الفرص واملسـاواة يف املعاملة بـني الجميع.

ويتمثـل الهدف االسـرتاتيجي الثالث للعمـل الالئق يف الحاية 

االجتاعيـة. وكـام هـو مبني يف إطـار الغاية ١-٣، فـإن الحامية 

االجتامعيـة حـق مكـرس يف اإلعـالن العاملـي لحقوق اإلنسـان. 

ووفقـاً ملنظمـة العمـل الدوليـة3، ففـي عـام ٢٠١٢ كان ٢٧% 

فقـط مـن سـكان العـامل ممـن كانـوا يف سـن العمـل وأرسهـم 

لديهـم إمكانيـة الوصول إىل نظم الضامن االجتامعي الشـاملة، 

مـا يعنـي أن ٥.٢ مليـار شـخص يف العـامل ال يسـتفيدون مـن 

الحاميـة االجتامعيـة الشـاملة وال يحظـون إال بتغطيـة جزئية، 

يف حـال توفرها.

والعنـر التأسـيي األخـري للعمـل الالئـق هـو عنـر الحـوار 

االجتاعـي. فالهيـكل الثـاليث والحـوار االجتامعـي، إىل جانـب 

اعتـامد معايـري العمـل الدوليـة، هـي مـا مييـز منظمـة العمل 

الدوليـة عـن باقي املنظـامت يف املنظومة الدوليـة. وبعد قرابة 

قـرن مـن الحـوار االجتامعـي، ميكـن اليـوم إيجاد آليـات حوار 

اجتامعـي ثالثيـة وطنيـة يف حـواىل ٨٠ يف املائـة مـن جميـع 

الـدول األعضـاء يف منظمـة العمـل الدوليـة ذات مسـتويات 

أقـل  الجامعيـة  املفاوضـة  وتغطـي  الفعاليـة.  مـن  مختلفـة 

مـن ٢٠ يف املائـة مـن العـامل العاملـني بأجـر يف حـواىل ٦٠ يف 

منظمة العمل الدولية، التقرير العاملي بشأن الحامية االجتامعية لعامي   ٣
٢٠١٤-٢٠١٥، بناء التعايف االقتصادي، والتنمية الشاملة والعدالة االجتامعية، 

جنيف، ٢٠١٤

املائـة مـن جميـع الـدول األعضـاء يف منظمـة العمـل الدولية. 

ويف مجـال الحـوار االجتامعـي العابـر للحـدود، فقـد وقعـت 

اتحـادات النقابـات العاملية اتفاقات إطاريـة دولية مع رشكات 

متعـددة الجنسـيات، إال أن هـذه املبـادرات ال تـزال هشـة. 

وتثـري التحديـات الجديـدة التـي يطرحهـا االقتصـاد العاملـي، 

مـن قبيـل بروز سالسـل القيمـة العاملية وسياسـات التقشـف، 

صعوبـات جديـدة يف الحـوار االجتامعـي- والسـيام املفاوضـة 

الجامعيـة. ويبـدو أن املفاوضـة الجامعية القطاعيـة والوطنية 

تفقـد قدرتهـا عىل التفاوض عىل مسـتوى املؤسسـات. وبالتايل 

ينبغـي أن يكـون تعزيـز الهيـكل الثـاليث والحـوار االجتامعـي 

واملفاوضـة الجامعيـة عـىل وجـه الخصـوص جـزءاً أساسـياً من 

الجهـود النقابيـة الراميـة إىل جعـل الهـدف ٨ حقيقـة واقعـة.

يشدد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية4، 

مـن خـالل تركيزه عـىل طبيعة األهـداف االسـرتاتيجية األربعة 

والعاملـة  الحقـوق  )أي  الالئـق  العمـل  عليهـا  يرتكـز  التـي 

والحاميـة االجتامعيـة والحوار االجتامعي(، عـىل أن »األهداف 

االسرتاتيجية األربعة غري قابلة للتجزئة وهي مرتابطة ومتكافلة. 

والتقصري يف النهوض بأي هـدف من هـذه األهداف سوف ير 

لتحقيق  وتوخيًا  األخرى.  األهـداف  تحقيق  اتجاه  يف  بالتقدم 

الحد األمثل من أثرهـا، ينبغي للجهود املبذولة لتعزيزهـا أن 

تكون جزًءا من اسرتاتيجية عاملية ومتكاملة...«. لذلـك يجـب 

عـىل النقابات العالية أن تضمن أال تقتر سياسـات أهداف 

التنميـة املسـتدامة الوطنيـة الراميـة إىل تنفيـذ الهدف ٨ عىل 

سياسـات العالـة أو سياسـات الحايـة االجتاعية فحسـب، 

بـل أن تشـمل جميـع األبعـاد األربعة للعمـل الالئق.

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن  العدالة االجتامعية لتحقيق عوملة   ٤
عادلة الذي اعتمده مؤمتر العمل الدويل يف دورته السابعة والتسعني، 

جنيف، ١٠ حزيران/ يونيو ٢٠٠٨، ص. ١١.
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األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٨

املؤرشاتالغايات

٨-١ الحفاظ عىل النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، 
وبخاصة عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة ٧ يف املائة عىل األقل 

سنويا يف أقل البلدان منوا

٨-١-١ معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
الحقيقي

٨-٢ تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية من خالل 
التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك من 

خالل الرتكيز عىل القطاعات املتسمة بالقيمة املضافة العالية 
والقطاعات الكثيفة العاملة

٨-٢-١ معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج املحيل 
اإلجاميل الحقيقي

٨-٣ تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة 
اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومبارشة األعامل الحرة، والقدرة عىل 
اإلبداع واالبتكار، وتشجع عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل املشاريع 

املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم، ومنوها، مبا يف ذلك من 
خالل الحصول عىل الخدمات املالية

٨-٣-١ نسبة العاملة غري الرسمية يف غري العاملة الزراعية، بحسب 
الجنس

٨-٥ تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق لجميع 
النساء والرجال، مبن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ 

األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام ٢٠٣٠

٨-٥-١ متوسط الدخل يف الساعة للنساء والرجال العاملني، بحسب 
الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة

٨-٥-٢ معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي 
اإلعاقة

٨-٦ الحد بدرجة كبرية من نسبة الشباب غري امللتحقني بالعاملة أو 
التعليم أو التدريب بحلول عام ٢٠٢٠

٨-٦-١ نسبة الشباب )الذين ترتاوح أعامرهم بني ١٥ و ٢٤ سنة( 
خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب

٨-٧ اتخاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء عىل السخرة وإنهاء الرق 
املعارص واالتجار بالبرش لضامن حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل 

األطفال، مبا يف ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل 
األطفال بجميع أشكاله بحلول عام ٢٠٢٥

٨-٧-١ النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني ٥ و ١٧ 
سنة واملنخرطني يف سوق عمل األطفال وعددهم، بحسب الجنس 

والعمر

٨-٨ حامية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السالمة واألمن 
لجميع العامل، مبن فيهم العامل املهاجرون، وبخاصة املهاجرات، 

والعاملون يف الوظائف غري املستقرة

٨-٨-١ التواتر يف معدالت إصابات العمل املميتة وغري املميتة، 
بحسب جنس املهاجرين ووضعهم 

٨-٨-٢ زيادة يف االمتثال لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات 
واملفاوضة الجامعية( استنادا إىل نصوص منظمة العمل الدولية 

والترشيعات الوطنية، بحسب الجنس ووضع املهاجرين

٨-ب وضع وتفعيل اسرتاتيجية عاملية لتشغيل الشباب وتنفيذ 
امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل الصادر عن منظمة العمل 

الدولية بحلول عام ٢٠٢٠

٨-ب-١ مجموع اإلنفاق الحكومي يف الحامية االجتامعية وبرامج 
التوظيف كنسبة من امليزانيات الوطنية والناتج املحيل اإلجاميل



٤٧

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ٨

منظمة العمل الدولية:

تتصل جميع معاير العمل الدولية املنبثقة عن منظمة 
العمل الدولية بتحقيق العمل الالئق وتحقيق الغايات 

املحددة يف إطار الهدف ٨ من خطة العام ٢٠٣٠. ويف ما 
ييل بعض االتفاقيات التي يجب مراعاتها:

االتفاقيات األساسية:

 اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، ١٩٤٨ 	 
)رقم ٨٧(

 اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، ١٩٤٩	 
)رقم ٩٨(

اتفاقية املساواة يف األجور، ١٩٥١ )رقم ١٠٠(	 

 االتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، ١٩٥٨ 	 
)رقم ١١١(

 اتفاقية متعلقة بالعمل الجربي أو االلزامي، ١٩٣٠ 	 
)رقم ٢٩(

بروتوكول عام ٢٠١٤ امللحق باتفاقية العمل الجربي لعام 	 
١٩٣٠

اتفاقية إلغاء العمل الجربي، ١٩٥٧ )رقم ١٠٥(	 

 اتفاقية بشأن الحد األدىن لسن االستخدام، ١٩٧٣ 	 
)رقم ١٣٨(

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٩٩٩ )رقم ١٨٢(	 

اتفاقيات الحوكمة:

اتفاقية تفتيش العمل، ١٩٤٧ )رقم ٨١(	 

 االتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، ١٩٦٩ 	 
)رقم ١٢٩(

االتفاقية بشأن سياسة العاملة، ١٩٦٤ )رقم ١٢٢(	 

اتفاقية املشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمل 	 
الدولية، ١٩٧٦ )رقم ١٤٤(

مثة مجموعة واسعة من صكوك منظمة العمل الدولية 
األخرى تغطي سياسة العاملة والنهوض بها، والتوجيه 

والتدريب املهنيني، والسياسة االجتامعية، واألجور، 
ووقت العمل، والسالمة والصحة املهنيتني، والضامن 

االجتامعي، وحامية األمومة، والبحارة، وعامل املوانئ، 
والعامل املهاجرين، والشعوب األصلية والقبلية، فضالً عن 

فئات محددة من العامل، وجميعها تساهم يف تحقيق 
العمل الالئق للجميع. ميكن االطالع عىل هذه الصكوك 
عىل موقع منظمة العمل الدولية عىل شبكة اإلنرتنت: 
http://www.ilo.org/global/standards/ subjects-

covered-by-international-labourstandards/lang-
-en/index.htm



٤٨

نظرة عامة عىل بعض اإلعالنات والصكوك 
والوثائق املحددة ملنظمة العمل الدولية 

التي ميكن االستعانة بها بالنسبة إىل الغايات 
املحددة ضمن إطار الهدف ٨:

الغاية ٨-٣: 

توصية بشأن االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل 	 
االقتصاد املنظم، ٢٠١٥ )رقم ٢٠٤(

الغاية ٨-٥: 

إعالن فيالدلفيا بشأن أهداف وأغراض منظمة العمل 	 
الدولية 

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية 	 
من أجل عوملة عادلة 

االتفاقية بشأن األهداف واملعايري األساسية للسياسة 	 
االجتامعية، ١٩٦٢ )رقم ١١٧(

املساواة يف األجور، دليل متهيدي، منظمة العمل الدولية، 	 
٢٠١٣

الغاية ٨-٦:

القرار املتعلق بعاملة الشباب،  من القرارات التي 	 
اعتمدها مؤمتر العمل الدويل يف دورته الثالثة والتسعني 

)جنيف، حزيران/ يونيو ٢٠٠٥(

الغاية ٨-٧:

اتفاقية متعلقة بالعمل الجربي أو االلزامي، ١٩٣٠ 	 
)رقم ٢٩(

الربوتوكول عام ٢٠١٤ امللحق باتفاقية العمل الجربي 	 
لعام ١٩٣٠ 

اتفاقية إلغاء العمل الجربي، ١٩٥٧ )رقم ١٠٥(	 

 اتفاقية بشأن الحد األدىن لسن االستخدام، ١٩٧٣ 	 
)رقم ١٣٨(

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٩٩٩ )رقم ١٨٢(	 

الغاية ٨-٨: 

 اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، ١٩٤٨ 	 
)رقم ٨٧(

اتفاقية ممثيل العامل، ١٩٧١ )رقم ١٣٥( 	 

 االتفاقية بشأن منظامت العامل الريفيني، ١٩٧٥ 	 
)رقم ١٤١(

 اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، ١٩٤٩ 	 
)رقم ٩٨(

 اتفاقية عالقات العمل يف الخدمة العامة، ١٩٧٨ 	 
)رقم ١٥١( 

اتفاقية تشجيع املفاوضة الجامعية، ١٩٨١ )رقم ١٥٤(	 

صكوك حقوق اإلنسان: 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 	 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 	 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين 	 
وأفراد أرسهم 

اتفاقية حقوق الطفل 	 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	 



٤٩

مالحظات:

ما هو منط النمو االقتصادي يف بلدك؟ هل هو مطرد وشامل ومستدام؟	 

ھل یؤدي منط النمو االقتصادي يف بلدک إلی توفري العمل الالئق للجمیع؟	 

هـل تشـجع حكومتـك العمـل الالئق للجميع أم أنها تعزز سياسـات العمل الجزيئ أو الحامية االجتامعيـة دون إدراج الحقوق 	 

والحـوار االجتامعي فيها؟

كيف ميكن لنقابات العامل أن تضمن أن سياسة االقتصاد الكيل يف بلدك تسعى إىل   تحقيق العاملة الكاملة والعمل الالئق للجميع؟	 

كيف ميكن للنقابات أن تزيد من االمتثال لحرية تكوين الجمعيات واملفاوضة الجامعية؟	 



٥٠

مالحظات:



٥١

الهدف ٩
إقامة بنى تحتية قادرة 
عىل الصمود، وتحفيز 

التصنيع الشامل للجميع، 
وتشجيع االبتكار
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إقامة هياكل أساسية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة   ٩-١

وقادرة عىل الصمود، مبا يف ذلك البنى التحتية اإلقليمية 

والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادية ورفاه 

اإلنسان، مع الرتكيز عىل تيسري ُسبُل استفادة الجميع 

منها بتكلفة ميسورة وعىل قدم املساواة

تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتحقيق   ٩-٢

زيادة كبرية بحلول عام ٢٠٣٠ يف حصة الصناعة يف 

العاملة ويف الناتج املحيل اإلجاميل، مبا يتامىش مع 

الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان منوا

زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية الحجم   ٩-٣

وسائر املشاريع، وال سيام يف البلدان النامية، عىل 

الخدمات املالية، مبا يف ذلك االئتامنات ميسورة التكلفة، 

وإدماجها يف سالسل القيمة واألسواق

تحسني البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام   ٩-٤

٢٠٣٠ من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة 

استخدام املوارد وزيادة اعتامد التكنولوجيات والعمليات 

الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع 

البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

تعزيز البحث العلمي وتحسني القدرات التكنولوجية يف   ٩-٥

القطاعات الصناعية يف جميع البلدان، وال سيام البلدان 

النامية، مبا يف ذلك، بحلول عام ٢٠٣٠، تشجيع االبتكار 

والزيادة بنسبة كبرية يف عدد العاملني يف مجال البحث 

والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعني 

العام والخاص عىل البحث والتطوير

الهدف ٩
إقامة بنى تحتية قادرة 
عىل الصمود، وتحفيز 

التصنيع الشامل للجميع، 
وتشجيع االبتكار
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تيسري تطوير البنى التحتية املستدامة والقادرة عىل  ٩-أ 

الصمود يف البلدان النامية من خالل تحسني الدعم املايل 

والتكنولوجي والتقني املقدم للبلدان األفريقية، وأقل 

البلدان منوا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول 

الجزرية الصغرية النامية

دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار يف  ٩-ب 

البلدان النامية، مبا يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة 

مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة 

قيمة للسلع األساسية بني أمور أخرى

تحقيق زيادة كبرية يف فرص الحصول عىل تكنولوجيا  ٩-ج 

املعلومات واالتصاالت، والسعي إىل توفري فرص الوصول 

الشامل وامليسور إىل شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا 

بحلول عام ٢٠٢٠

يسـعى الهـدف ٩ إىل معالجـة ثالثـة مجـاالت ذات أهميـة 

خاصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة، وهـي إقامـة بنـى تحتيـة 

قـادرة عـىل الصمـود، وتحفيـز التصنيـع الشـامل واملسـتدام، 

االبتـكار. وتشـجيع 

جميـع هـذه القضايـا ذات أهمية اسـرتاتيجية خاصة بالنسـبة 

للبلـدان املنخفضـة واملتوسـطة الدخـل التـي تحتـاج إىل إجراء 

تحـول هيـكيل القتصاداتهـا الزراعية أو القامئة عـىل الصناعات 

االسـتخراجية إىل حـد كبـري. وسـتعزز هـذه العمليـة قدراتهـا 

الصناعيـة وقاعدتهـا التحويليـة، وسـتؤدي بدورهـا إىل توفـري 

التصنيـع.  مجـال  يف  املضافـة  والقيمـة  العاملـة  مـن  املزيـد 

وسـيؤدي كل ذلـك إىل توليـد مـوارد ميكن اسـتخدامها لتطوير 

التحتية. البنيـة 

ويفيـد تقريـر األمـم املتحـدة عـن التقـدم املحـرز يف تحقيـق 

أهـداف التنميـة املسـتدامة بأنـه »يف عـام ٢٠١٥، قدرت حصة 

الناتـج املحـيل  التحويليـة يف  الصناعـة  القيمـة املضافـة مـن 

اإلجـاميل يف املناطـق املتقدمـة النمـو بـ ١٣ يف املائـة، مام ميثل 

انخفاضـاً عـىل مـدى العقـد املـايض يعـزى بصـورة كبـرية إىل 

تزايـد دور الخدمـات يف املناطـق املتقدمـة النمـو. ويف املقابل، 

ظلـت حصـة القيمة املضافة مـن الصناعة التحويليـة يف الناتج 

املحيل اإلجاميل ثابتة نسـبياً يف املناطق النامية، حيث شـهدت 

زيـادة طفيفـة مـن ١٩ يف املائة يف عام ٢٠٠٥ إىل ٢١ يف املائة يف 

عـام ٢٠١٥. وتخفـي هذه القيم وراءهـا اختالفات كبرية، حيث 

تسـاهم القيمـة املضافـة من الصناعـة التحويلية مبـا يربو عىل 

٣١ يف املائـة مـن الناتـج املحيل اإلجاميل يف رشق آسـيا، و بـ ١٠ 

يف املائـة أو أقـل يف كل مـن أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى 

وأوقيانيـا. وتواجـه أقـل البلدان منـوا تحديات خاصـة يف مجال 

التصنيـع. فعـىل الرغـم من أن هـذه البلدان متثـل ١٣ يف املائة 

مـن سـكان العـامل، فإنهـا تسـاهم بأقـل مـن ١ يف املائـة مـن 

القيمـة املضافـة للصناعـة التحويلية العامليـة. ويف جميع أنحاء 

العـامل، يعمـل حـواىل ٥٠٠ مليـون شـخص يف مجـال الصناعات 

الصناعـة  وظائـف  أعـداد  انخفضـت  وبينـام  التحويليـة. 

التحويليـة يف البلـدان الصناعيـة، فقـد شـهدت زيـادة مطـردة 

يف البلـدان الناميـة. ويف أقـل البلـدان منـواً، تظـل القطاعـات 

الزراعيـة والتقليديـة هـي املصـادر الرئيسـية للعاملـة... ويف 

البلـدان الناميـة، شـكلت الصناعات الصغرية ما يقـّدر بـ ١٥ يف 

املائـة إىل ٢٠ يف املائـة مـن القيمـة املضافـة و ٢٥ يف املائـة إىل 
٣٠ يف املائـة مـن مجمـوع العاملـة الصناعيـة يف عـام ٢٠١٥«.5

٥   األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ٢٠
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األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ٩

املؤرشاتالغايات

٩-٢ تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتحقيق زيادة كبرية 
بحلول عام ٢٠٣٠ يف حصة الصناعة يف العاملة ويف الناتج املحيل 

اإلجاميل، مبا يتامىش مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها يف أقل 
البلدان منوا

٩-٢-١ القيمة املضافة من الصناعة التحويلية كنسبة من الناتج 
املحيل اإلجاميل وبحسب نصيب الفرد

٩-٢-٢ العاملة يف الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العاملة

مالحظات:

ما هو نسبة العاملة يف الصناعة التحويلية من مجموع العاملة يف بلدك؟	 

مـا هـي املنصـة السياسـية املتوفـرة لنقابات العـامل للدعـوة إىل التصنيع الشـامل للجميع، وتطويـر البنية التحتيـة، وتحقيق 	 

منو يف مسـتوى العاملـة يف الصناعـات التحويلية؟



٥٥

الهدف ١٠
الحد من انعدام املساواة 
داخل البلدان وفيام بينها
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التوصل تدريجيا إىل تحقيق منو الدخل ودعم استمرار   ١٠-١

ذلك النمو ألدىن ٤٠ يف املائة من السكان مبعدل أعىل 

من املعدل املتوسط الوطني بحلول عام ٢٠٣٠

متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي والسيايس   ١٠-٢

للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو 

االنتامء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع 

االقتصادي أو غري ذلك، بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام املساواة يف   ١٠-٣

النتائج، مبا يف ذلك من خالل إزالة القوانني والسياسات 

واملامرسات التمييزية، وتعزيز الترشيعات والسياسات 

واإلجراءات املالمئة يف هذا الصدد

اعتامد سياسات، وال سيام السياسات املالية وسياسات   ١٠-٤

األجور والحامية االجتامعية، وتحقيق قدر أكرب من 

املساواة تدريجيا

تحسني تنظيم ورصد األسواق واملؤسسات املالية   ١٠-٥

العاملية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيامت

ضامن تعزيز متثيل البلدان النامية وإسامع صوتها يف   ١٠-٦

عملية صنع القرار يف املؤسسات االقتصادية واملالية 

الدولية العاملية، من أجل تحقيق املزيد من الفعالية 

واملصداقية واملساءلة والرشعية للمؤسسات

تيسري الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم وآمن   ١٠-٧

ومنتظم ومتسم باملسؤولية، مبا يف ذلك من خالل 

تنفيذ سياسات الهجرة املخطط لها والتي تتسم 

بحسن اإلدارة

الهدف ١٠
الحد من انعدام 

املساواة داخل 
البلدان وفيام بينها
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تنفيذ مبدأ املعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان  ١٠-أ 

النامية، وبخاصة أقل البلدان منوا، مبا يتامىش مع 

اتفاقات منظمة التجارة العاملية

تشجيع املساعدة اإلمنائية الرسمية والتدفقات  ١٠-ب 

املالية، مبا يف ذلك االستثامر األجنبي املبارش، إىل 

الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، وال سيام أقل 

البلدان منوا، والبلدان األفريقية، والدول الجزرية 

الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، 

وفقا لخططها وبرامجها الوطنية

خفض تكاليف معامالت تحويالت املهاجرين  ١٠-ج 

إىل أقل من ٣ يف املائة، وإلغاء قنوات التحويالت 

املالية التي تربو تكاليفها عىل ٥ يف املائة، بحلول 

عام ٢٠٣٠

املساواة  انعدام  أشكال  كافة  الحّد من  إىل  الهدف ١٠  يرمي 

بغّض النظر عن الدخل، أو السّن، أو االنتاء العرقي أو اإلثني، 

أو العمر، أو اإلعاقة، أو األصل االجتاعي أو اللون، أو الدين، 

أو الرأي السيايس، أو األصل الوطني، أو أي وضع آخر. ويرمي 

هذا الهدف أيضاً إىل الحّد من انعدام املساواة بن البلدان.

بحسـب أوكسـفام1، تراجعـت ثروة نصف سـكان العامل األشـد 

فقـراً برتليـون دوالر منـذ عـام ٢٠١٠، أي مبـا يعـادل نسـبة ٣٨ 

يف املائـة. ويف الوقـت نفسـه، ازدادت ثـروة األشـخاص اإلثنـي 

والسـتني األغنـى يف العـامل بحـواىل نصـف ترليـون دوالر لتبلـغ 

١.٧٦ ترليـون دوالر أمريـيك. وبالتـايل، ميلك ٦٢ شـخصاً قدر ما 

ميلكـه نصـف سـكان العامل.

أوكسفام، اقتصاد لنسبة ١ يف املائة من السكان، ورقة إعالمية صادرة عن   ١
أوكسفام عدد ٢١٠، ١٨ كانون الثاين ٢٠١٦.

ميكـن أيضـاً قيـاس االرتفـاع يف انعـدام املسـاواة مـن حيـث 

حصـة العمـل مـن الناتج املحـيل اإلجاميل )وهي نسـبة األجور 

وتحويـالت مدفوعـات الحاميـة االجتامعية يف اقتصـاد معنّي(. 

ووفقـاً لألمـم املتحـدة2، »انخفضـت حصـة العمـل مـن الناتج 

املحـيل اإلجـاميل عـىل الصعيـد العاملـي مـن ٥٧ يف املائـة عـام 

٢٠٠٠ إىل ٥٥ يف املائة عام ٢٠١٥، ال سـيام بسـبب ركود األجور 

وتراجـع املسـاهامت االجتامعيـة ألصحـاب العمـل يف البلـدان 

ارتفاعـاً  أو  اسـتقراراً  االتجـاه  املتقدمـة، يف حـني شـهد هـذا 

طفيفـاً يف البلـدان الناميـة«.

وهـذا مـا تؤكـده أيضـاً إثباتـات مقّدمـة مـن منظمـة العمـل 

الدوليـة3 التـي تشـري إىل أن »... حصـة األجـور يف الناتج املحيل 

متقدمـاً  بلـداً  عـدة عقـود يف ١٦  تراجعـت طيلـة  اإلجـاميل 

تتوفّـر البيانـات بشـأنها، مـن ٧٥ يف املائـة من الدخـل الوطني 

يف منتصـف السـبعينات إىل حـواىل ٦٥ يف املائـة يف السـنوات 

التـي سـبقت مبـارشة األزمة العامليـة. كذلك، انخفض متوسـط 

حصـة األجـور يف مجموعة مـن ١٦ بلـداً متقدمـاً واقتصاديات 

ناشـئة، مـن ٦٢ يف املائـة تقريبـاً مـن الناتـج املحـيل اإلجـاميل 

يف بدايـة التسـعينات إىل ٥٨ يف املائـة قبـل األزمـة مبـارشة. 

وحتـى يف الصـني، حيـث سـّجلت األجـور منـواً ملحوظـاً، ارتفع 

تكاليـف  ارتفـاع  مـن  بوتـرية أرسع  اإلجـاميل  املحـيل  الناتـج 

مـن  العمـل  حصـة  انخفضـت  وبالتـايل،  اإلجامليـة-  األجـور 

الدخـل الوطنـي«. ويف الختـام، مـا نشـهده مـن تحـّول للدخل 

عـن العمـل باتجـاه رأس املـال شـّكل عامـالً رئيسـياً يف ارتفـاع 

مسـتوى انعـدام املسـاواة يف العـامل.

مـن  عـدة  أشـكال  يف  املسـاواة  يف  االنعـدام  يتجـىّل  كذلـك، 

التمييـز. عـىل سـبيل املثـال، ال تـزال الالمسـاواة يف األجـر متثل 

أحـد اشـكال التمييز األكـر إلحاحاً بني الرجال والنسـاء. وتعترب 

منظمـة العمـل الدوليـة أن متوسـط الفجـوة يف األجـور بـني 

الرجـال والنسـاء عىل الصعيـد العاملي يبلغ نسـبة ٢٣ يف املائة. 

وعـىل الرغـم مـن اإلجـراءات املتّخـذة ملعالجـة هذه املسـألة، 

يبقـى التقـدم بطيئـاً عـىل هذا الصعيـد. وبحسـب التقديرات، 

يف ظـّل وتـرية التقّدم الحالية، سـوف يلزم ٧٥ سـنة أخرى لردم 

هـذه الفجـوة يف األجـور بـني الرجـال والنسـاء. وبالتـايل، مـن 

األمم املتحدة، املرجع اآلنف ذكره، ص. ١٤-١٥  ٢

 Tackling the global economic and ،منظمة العمل الدولية  ٣
employment crisis، الجهاز الرئايس، GB.317/WP/SDG/2، جنيف، 

آذار/مارس ٢٠١٣.



٥٨

الـرورة مبـكان تسيـع التدابـري ملعالجـة األسـباب الرئيسـية 

لهذه املشـكلة مبا يضمن تحقيق املسـاواة يف الفرص واملعاملة 

 . للجميع

تتطرق الغاية ١٠.٩ إىل شـواغل مجموعة من السـكان تتعرّض 

العـامل املهاجريـن.  التمييـز، وهـي فئـة  بصـورة خاصـة إىل 

وتسـعى هـذه الغايـة إىل خفـض تكاليف معامـالت تحويالت 

املهاجريـن إىل أقـل مـن ٣ يف املائـة. ووفقـاً لألمـم املتحـدة4، 

بلغـت مؤخـراً كلفـة تحويـل األمـوال عـرب الحـدود نسـبة ٧.٥ 

وصلـت  حـني  يف   ،٢٠١٥ عـام  املحـّول  املبلـغ  مـن  املائـة  يف 

التحويـالت باتجـاه البلـدان املتقدمـة إىل مبلـغ ٤٣١.٦ مليـار 

دوالر أمريـيك عـام ٢٠١٥.

األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ١٥  ٤

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١٠

املؤرشاتالغايات

١٠-١ التوصل تدريجيا إىل تحقيق منو الدخل ودعم استمرار 
ذلك النمو ألدىن ٤٠ يف املائة من السكان مبعدل أعىل من املعدل 

املتوسط الوطني بحلول عام ٢٠٣٠

١٠-١-١ معدالت منو نصيب الفرد من إنفاق األرس املعيشية أو 
إيراداتها ضمن أدىن ٤٠ يف املائة من السكان ومجموع السكان

١٠-٢ متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي واالقتصادي والسيايس 
للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتامء 

العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غري 
ذلك، بحلول عام ٢٠٣٠

١٠-٢-١ نسبة السكان الذين يعيشون دون ٥٠ يف املائة من متوسط 
الدخل، بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

١٠-٤ اعتامد سياسات، وال سيام السياسات املالية وسياسات األجور 
والحامية االجتامعية، وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجيا

١٠-٤-١ حصة العمل يف الناتج املحيل اإلجاميل،

مبا يف ذلك األجور ومدفوعات الحامية االجتامعية

١٠-٦ ضامن تعزيز متثيل البلدان النامية وإسامع صوتها يف عملية 
صنع القرار يف املؤسسات االقتصادية واملالية الدولية العاملية، من 

أجل تحقيق املزيد من الفعالية واملصداقية واملساءلة والرشعية 
للمؤسسات

١٠-٦-١ نسبة عضوية البلدان النامية وحقوقها يف التصويت يف 
املنظامت الدولية

١٠-٧ تيسري الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم وآمن ومنتظم 
ومتسم باملسؤولية، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة 

املخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة

١٠-٧-١ تكاليف التوظيف التي يتحملها املوظف كنسبة من 
اإليرادات السنوية يف بلد املقصد

١٠-٧-٢ عدد البلدان التي نفذت سياسات هجرة متسمة بحسن 
اإلدارة

١٠-ج خفض تكاليف معامالت تحويالت املهاجرين إىل أقل من ٣ 
يف املائة، وإلغاء قنوات التحويالت املالية التي تربو تكاليفها عىل ٥ 

يف املائة، بحلول عام ٢٠٣٠

١٠-ج-١ تكاليف التحويالت املالية كنسبة من املبالغ املحولة
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بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١٠

منظمة العمل الدولية:

األجور:

اتفاقية حامية األجور، ١٩٤٩ )رقم ٩٥(	 

اتفاقية تحديد الحد األدىن لألجور، ١٩٧٠ )رقم ١٣١(	 

اتفاقية املساواة يف األجور، ١٩٥١ )رقم ١٠٠(	 

 االتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، ١٩٥٨ 	 
)رقم ١١١(

الضان االجتاعي:

االتفاقية بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي، ١٩٥٢ 	 
)رقم ١٠٢(

التوصية بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية، 	 
٢٠١٢ )رقم ٢٠٢(

اتفاقية املساواة يف املعاملة )الضامن االجتامعي(، ١٩٦٢ 	 
)رقم ١١٨(

اتفاقية الحفاظ عىل الحقوق يف مجال الضامن 	 
االجتامعي، ١٩٨٢ )رقم ١٥٧(

اتفاقية حامية األمومة، ٢٠٠٠ )رقم ١٨٣(	 

العمل الجربي:

 اتفاقية متعلقة بالعمل الجربي أو االلزامي، ١٩٣٠ 	 
)رقم ٢٩(

بروتوكول عام ٢٠١٤ امللحق باتفاقية العمل الجربي لعام 	 
)P١٩٣٠ )٠٢٩

اتفاقية إلغاء العمل الجربي، ١٩٥٧ )رقم ١٠٥(	 

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٩٩٩ )رقم ١٨٢(	 

العال املهاجرون:

 اتفاقية بشأن العامل املهاجرين )مراجعة(، ١٩٤٩ 	 
)رقم ٩٧(

 اتفاقية العامل املهاجرين )أحكام تكميلية(، ١٩٧٥ 	 
)رقم ١٤٣(

اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة، ١٩٩٧ )رقم ١٨١(	 

صكوك حقوق اإلنسان:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	 

العهد الدويل للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنري	 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة	 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية	 

اتفاقية حقوق الطفل	 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة	 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين 	 
وأفراد أرسهم

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة 	 
النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

الجرمية املنظمة عرب الوطنية



٦٠

مالحظات:

ما هو مستوى عدم املساواة يف بلدك وما هي الدوافع وراء هذا التفاوت؟	 

ما هي حصة العمل )أي األجور ومدفوعات الحامية االجتامعية( يف الناتج املحيل اإلجاميل يف بلدك؟	 

مـن هـم الفئـات املتعرضة ملامرسـات متييزيـة يف بلدك وما هي السياسـات الالزمة لضامـن تكافؤ الفرص والسـاواة يف معاملة 	 

األشخاص؟ جميع 



٦١

الهدف ١١
جعل املدن واملستوطنات البرشية 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل 

الصمود ومستدامة
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٦٢

ضامن حصول الجميع عىل مساكن وخدمات أساسية   ١١-١

مالمئة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء 

الفقرية، بحلول عام ٢٠٣٠

توفري إمكانية وصول الجميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة   ١١-٢

التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسني السالمة 

عىل الطرق، وال سيام من خالل توسيع نطاق النقل العام، 

مع إيالء اهتامم خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون 

يف ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن، بحلول عام ٢٠٣٠

تعزيز التوسع الحري الشامل للجميع واملستدام،   ١١-٣

والقدرة عىل تخطيط وإدارة املستوطنات البرشية يف 

جميع البلدان عىل نحو قائم عىل املشاركة ومتكامل 

ومستدام، بحلول عام ٢٠٣٠

تعزيز الجهود الرامية إىل حامية وصون الرتاث الثقايف   ١١-٤

والطبيعي العاملي

التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد   ١١-٥

األشخاص املتررين، وتحقيق انخفاض كبري يف الخسائر 

االقتصادية املبارشة املتصلة بالناتج املحيل اإلجاميل 

العاملي التي تحدث بسبب الكوارث، مبا يف ذلك 

الكوارث املتصلة باملياه، مع الرتكيز عىل حامية الفقراء 

واألشخاص الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول 

عام ٢٠٣٠

الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، مبا يف   ١١-٦

ذلك عن طريق إيالء اهتامم خاص لنوعية الهواء 

وإدارة نفايات البلديات وغريها، بحلول عام ٢٠٣٠

توفري سبل استفادة الجميع من مساحات خراء   ١١-٧

وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع وميكن الوصول 

إليها، وال سيام بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام ٢٠٣٠

الهدف ١١
جعل املدن واملستوطنات 

البرشية شاملة للجميع 
وآمنة وقادرة عىل الصمود 

ومستدامة



٦٣

دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتامعية  ١١-أ 

والبيئية بني املدن واملناطق املحيطة باملدن 

واملناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطيط 

التنمية الوطنية واإلقليمية

العمل بحلول عام ٢٠٢٠، عىل الزيادة بنسبة  ١١-ب 

كبرية يف عدد املدن واملستوطنات البرشية التي 

تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل 

شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة يف استخدام 

املوارد، والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، 

والقدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث، ووضع 

وتنفيذ اإلدارة الكلية ملخاطر الكوارث عىل جميع 

املستويات، مبا يتامىش مع إطار سينداي للحد 

من مخاطر الكوارث للفرتة ٢٠١٥-٢٠٣٠

دعم أقل البلدان منوا، مبا يف ذلك من خالل  ١١-ج 

املساعدة املالية والتقنية، يف إقامة املباين 

املستدامة والقادرة عىل الصمود باستخدام املواد 

املحلية

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١١

صكوك حقوق االنسان:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

يرمـي الهـدف ١١ إىل تعزيـز قيـام مدن ومسـتوطنات برشية 

شـاملة للجميـع، وآمنـة، وقـادرة عـىل الصمود ومسـتدامة يف 

كافـة أنحـاء العامل.

تتوقّـع األمـم املتحـدة1 أنـه بحلـول عـام ٢٠٣٠، سـوف يصبـح 

سـتة مـن أصـل عـرشة أشـخاص مـن سـكان املـدن. وبحسـب 

تقديـرات األمـم املتحدة لعـام ٢٠١٤، كان يعيش أكر من ٨٨٠ 

األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ١٥-١٦  ١

مليـون شـخص يف أحيـاء فقـرية يف العـامل. كـام أشـارت بعـض 

التقديـرات للعـام ذاتـه إىل أن ٣٠ يف املائـة مـن سـكان املـدن 

كانـوا يعيشـون يف ظـروف أشـبه بتلـك السـائدة يف األحيـاء 

الفقـرية )٥٥ يف املائـة يف أفريقيـا جنوب الصحـراء(. وبالتايل، يف 

حـال اسـتمرار االتجاهـات الحاليـة، سـوف تبقى نسـبة مئوية 

كبـرية مـن سـكان املـدن تعيـش يف أحيـاء فقرية.

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١١

املؤرشاتالغايات
١١-١ ضامن حصول الجميع عىل مساكن وخدمات أساسية مالمئة 
وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقرية، بحلول عام 

٢٠٣٠

١١-١-١ نسبة السكان الحريني الذين يعيشون يف أحياء فقرية أو 
مستوطنات غري رسمية أو مساكن غري الئقة



٦٤

مالحظات:

كم من الناس يعيشون يف األحياء الفقرية يف بلدك؟	 

ما هي السياسات الالزمة لتحسني الظروف املعيشية لسكان األحياء الفقرية؟	 



٦٥

الهدف ١٢
ضامن وجود أمناط استهالك 

وإنتاج مستدامة
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٦٦

تنفيذ اإلطار العرشي لربامج االستهالك واإلنتاج   ١٢-١

املستدامني، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات 

وتويل البلدان املتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة 

مستوى التنمية يف البلدان النامية وقدراتها

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد   ١٢-٢

الطبيعية، بحلول عام ٢٠٣٠

تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العاملية   ١٢-٣

عىل صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكني مبقدار 

النصف، والحد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج 

وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك خسائر ما بعد الحصاد، 

بحلول عام ٢٠٣٠

تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية وجميع   ١٢-٤

النفايات طوال دورة عمرها، وفقا لألطر الدولية املتفق 

عليها، والحد بدرجة كبرية من إطالقها يف الهواء واملاء 

والرتبة من أجل التقليل إىل أدىن حد من آثارها الضارة 

عىل صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام ٢٠٢٠

الحد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات، من خالل املنع   ١٢-٥

والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة االستعامل، بحلول 

عام ٢٠٣٠

تشجيع الرشكات، وال سيام الرشكات الكبرية وعرب   ١٢-٦

الوطنية، عىل اعتامد مامرسات مستدامة، وإدراج 

معلومات االستدامة يف دورة تقديم تقاريرها

تعزيز مامرسات الرشاء العمومي املستدامة، وفقا   ١٢-٧

للسياسات واألولويات الوطنية

ضامن أن تتوافر للناس يف كل مكان املعلومات ذات   ١٢-٨

الصلة والوعي بالتنمية املستدامة وأمناط العيش يف 

وئام مع الطبيعة بحلول عام ٢٠٣٠

دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية  ١٢-أ 

والتكنولوجية للمي قدما نحو تحقيق أمناط االستهالك 

واإلنتاج األكر استدامة

الهدف ١٢
ضامن وجود أمناط 

استهالك وإنتاج 
مستدامة



٦٧

وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثريات السياحة  ١٢-ب 

املستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة 

واملنتجات املحلية، يف التنمية املستدامة

ترشيد إعانات الوقود األحفوري غري املتسمة  ١٢-ج 

بالكفاءة والتي تشجع عىل االستهالك املسف، 

عن طريق القضاء عىل تشوهات األسواق، وفقا 

للظروف الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق إعادة 

هيكلة الرائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات 

الضارة، حيثام وجدت، إلظهار آثارها البيئية، 

عىل أن تراعى يف تلك السياسات عىل نحو كامل 

االحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، 

والتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة التي قد 

تنال من تنميتها، وعىل نحو يكفل حامية الفقراء 

واملجتمعات املحلية املتررة

يرمـي الهـدف ١٢ إىل ضـان وجـود أمنـاط اسـتهالك وإنتـاج 

مسـتدامة. ويسـعى بالتـايل إىل معالجة مشـاكل مثل مشـكلة 

إدارة واسـتخدام املـوارد البرشيـة عـىل نحـو غـر مسـتدام، 

واإلدارة الضـارة بيئيـاً للمـواد الكيميائية والنفايـات، ورضورة 

الحـّد مـن توليـد النفايـات الخطرة.

ال بـّد أن الغايتـني اللتـني تتسـامن بأهميـة خاصة بالنسـبة إىل 

النقابـات يف إطـار هـذا الهـدف هـام الغايـة ١٢.٦ التـي تقي 

»بتشـجيع الرشكات، وال سـيام الرشكات الكبـرية وعرب الوطنية، 

عىل اعتامد مامرسـات مسـتدامة، وإدراج معلومات االستدامة 

إىل  ترمـي  التـي   ١٢.٧ والغايـة  تقاريرهـا«،  تقديـم  دورة  يف 

»تعزيـز مامرسـات الـرشاء العمومي املسـتدامة«. 

وتتوفّـر معلومـات محـدودة عـاّم تقـّدم بيد أن مؤمتـر منظمة 

»تعزيـز  بشـأن  قـراراً   ٢٠٠٧ عـام  اعتمـد  الدوليـة  العمـل 

الـرشكات املسـتدامة« يحّدد معايري تفصيليـة لتعزيز الرشكات 

املسـتدامة، وأدوار الهيئـات املكونـة ملنظمـة العمـل الدوليـة. 

وتـرد يف مـا يـيل بعـض العنـارص األساسـية يف هـذه املعايـري:

لقيـام رشكات مسـتدامة،  مؤاتيـة  بيئـة  توليـد  عـىل صعيـد 

متحورت السياسـات املقرتحة حول السـالم واالستقرار السيايس؛ 

الحكـم الرشـيد؛ الحـوار االجتامعـي؛ احـرتام حقـوق اإلنسـان 

الذاتيـة؛  املبـادرة  ثقافـة  الدوليـة؛  العمـل  ومعايـري  العامليـة 

سياسـات سـليمة ومسـتقرة يف مجـال االقتصـاد الكيّل وحسـن 

إدارة االقتصـاد؛ التجـارة والتكامـل االقتصادي املسـتدام؛ البيئة 

القانونيـة والتنظيميـة املمّكنـة؛ حكم القانـون وحقوق امللكية 

اآلمنـة؛ املنافسـة العادلـة؛ البنيـة التحتيـة املاديـة؛ تكنولوجيـا 

مـدى  والتعلّـم  والتدريـب  التعليـم  واالتصـاالت؛  املعلومـات 

الحيـاة؛ العدالـة االجتامعيـة واالندمـاج االجتامعـي؛ الحاميـة 

االجتامعيـة املالمئـة؛ واإلدارة املسـؤولة للبيئـة.

عـىل صعيـد املارسـات املسـؤولة واملسـتدامة عـىل مسـتوى 

التاليـة:  السياسـاتية  املجـاالت  عـىل  االتفـاق  تـّم  الـرشكات، 

تنميـة  الجيـدة؛  الصناعيـة  والعالقـات  االجتامعـي  الحـوار 

املـوارد البرشيـة؛ ظـروف العمـل؛ اإلنتاجيـة، واألجـور واملنافع 

املشـرتكة؛ املسـؤولية االجتامعيـة للرشكات؛ وحوكمـة الرشكات 

األعـامل.  ومامرسـات 



٦٨

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١٢

منظمة العمل الدولية:

االعالن الثاليث للمبادئ املتعلقة باملؤسسات املتعددة 	 
الجنسيات والسياسة االجتامعية

االتفاقية بشأن رشوط العمل يف العقود العامة، ١٩٤٩ 	 
)رقم ٩٤(

االستنتاجات املتعلقة بتعزيز املنشآت املستدامة، مؤمتر 	 
العمل الدويل، ٢٠٠٧

صكوك حقوق اإلنسان:

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية 	 
وحقوق اإلنسان

خاصـة،  بصـورة  واإلنتـاج  االسـتهالك  أمنـاط  يخـّص  مـا  ويف 

نـّص القـرار عـىل أن الحكومـات تضطلـع بـدور هـام يف تنفيذ 

السياسـات للتشـجيع عـىل اعتـامد أشـكال أكـر اسـتدامة من 

اإلنتـاج واالسـتهالك.

كذلـك، يف مـا يتعلـق مبارسـات الـرشاء العمومي، دعـا القرار 

إىل تعزيز عمليات مسـؤولة من الناحيتـني االجتامعية والبيئية 

يف مجـال الـرشاء العمومـي، واإلقـراض واالسـتثامر، مبـا يف ذلك 

عـىل املسـتويني الثنـايئ واملتعـدد األطـراف. ومـن شـأن هـذه 

السياسـات أن تعـّزز ثقافـة احـرتام حقـوق العامل وأن تشـكل 

مثـالً يُحتـذى بـه، وأن تشـّجع عـىل اعتـامد مامرسـات بيئيـة 

سـليمة. وقـد ُدعيت الحكومـات بعدها إىل اسـتخدام الحوافز 

واألنظمـة الريبيـة، مبـا يف ذلـك إجـراءات الـرشاء العمومـي، 

لتعزيـز أمنـاط اسـتهالك وانتاج تتـامىش مع متطلبـات التنمية 

املسـتدامة. عـالوًة عـىل ذلـك، تـّم التشـجيع أيضـاً عـىل إيجاد 

حلـول قامئـة عـىل السـوق الخاصـة، مثـل اسـتخدام املعايـري 

البيئيـة لتقييـم مخاطـر االئتـامن أو أداء االسـتثامر.

وبالتـايل، فـإن هـذه السياسـات، إضافـًة إىل السياسـات التـي 

يتـّم اعتامدهـا خـالل مرحلـة التحـّول العـادل )يتطـرق إليهـا 

الهـدف ١٣(، قـد تشـّكل القاعدة ملشـاركة النقابـات يف تعزيز 

أمنـاط اسـتهالك وإنتاج مسـتدامة من خالل تشـجيع الرشكات 

املستدامة.

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١٢

املؤرشاتالغايات

١٢-٦ تشجيع الرشكات، وال سيام الرشكات الكبرية وعرب الوطنية، 
عىل اعتامد مامرسات مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة يف 

دورة تقديم تقاريرها

١٢-٦-١ عدد الرشكات التي تنرش تقارير تتعلق باالستدامة

١٢-٧ تعزيز مامرسات الرشاء العمومي املستدامة، وفقا للسياسات 
واألولويات الوطنية

١٢-٧-١ عدد البلدان التي تنفذ السياسات وخطط العمل املتعلقة 
بالرشاء العمومي املستدام
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مالحظات:

هـل اعتمـدت رشكات يف بلـدك مامرسـات مسـتدامة كجزء ال يتجزأ من اهتامماتها األساسـية من ضمن أعاملها؟ وهل تشـارك 	 

النقابـات العاملية يف هذه العملية؟

كم عدد الرشكات يف بلدك التي تنرش تقارير حول اإلستدامة؟	 

ما مدى انتشار مامرسات الرشاء العمومي املستدامة القامئة عىل الحقوق يف بلدك؟	 
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مالحظات:
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الهدف ١٣
اتخاذ إجراءات عاجلة 

للتصدي لتغري املناخ وآثاره
©
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تعزيز املرونة والقدرة عىل الصمود يف مواجهة املخاطر   ١٣-١

املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان، 

وتعزيز القدرة عىل التكيف مع تلك املخاطر

إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات   ١٣-٢

واالسرتاتيجيات والتخطيط عىل الصعيد الوطني

تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية   ١٣-٣

واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف معه، 

والحد من أثره واإلنذار املبكر به

تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة  ١٣-أ 

النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ من التزام بهدف التعبئة املشرتكة ملبلغ قدره 

١٠٠ بليون دوالر سنويا بحلول عام ٢٠٢٠ من جميع 

املصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، يف سياق 

إجراءات التخفيف املجدية وشفافية التنفيذ، وجعل 

الصندوق األخر للمناخ يف حالة تشغيل كامل عن 

طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقت ممكن

تعزيز آليات تحسني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة  ١٣-ب 

الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف أقل البلدان منوا، 

والدول الجزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز عىل 

النساء والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشة

الهدف ١٣
اتخاذ إجراءات عاجلة 

للتصدي لتغري املناخ 
وآثاره
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يسـعى الهـدف ١٣ إىل معالجة أحد التحديـات املعارصة التي 

تهـّدد بتقويـض جهود التنمية ووجودنا البـرشي بحّد ذاته، األ 

وهـو تغـّر املنـاخ. ويدعـو الهـدف إىل اتخاذ إجـراءات عاجلة 

للتصـدي لتغـّر املنـاخ وآثـاره. ويشـر إطـار أهـداف التنمية 

املسـتدامة إىل تفاصيـل اإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا يف هـذا 

الصـدد باالسـتناد إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطارية بشـأن 

تغـّر املنـاخ، وهي تشـكل املنتـدى الدويل والحكومـي الدويل 

الرئيـي للتفـاوض حـول االسـتجابة العاملية لتغـّر املناخ.

إن التحـّدي املتمثـل بتغـرّي املنـاخ يعنـي يف طبيعتـه جميـع 

البلـدان، وتتطلّـب مواجهتـه اتخـاذ إجـراءت دوليـة متسـقة. 

لـذا، تـّم التوقيـع عـىل اتفـاق باريـس يف نيسـان/أبريل ٢٠١٦ 

حيـث اتفقـت األرسة الدوليـة عـىل اعتـامد إجـراءات ملواجهة 

التهديـد الـذي يطرحـه تغـرّي املنـاخ، والعمـل باتجاه بنـاء عامل 

أكـر اسـتدامة مـن خـالل مـا ييل:

العامليـة يف 	  الحـرارة  درجـة  متوسـط  ارتفـاع  عـىل  اإلبقـاء 

حـدود أقـل بكثـري مـن درجتني مئويتـني فوق مسـتويات ما 

قبـل الحقبـة الصناعيـة، ومواصلة الجهـود الراميـة إىل الحد 

مـن ارتفـاع درجـة الحـرارة عنـد ١.٥ درجـة مئويـة فـوق 

مسـتويات مـا قبـل الحقبـة الصناعيـة؛

تعزيـز قـدرة البلـدان عىل التكيّف مـع اآلثار السـلبية لتغرّي 	 

املنـاخ، وتوطيـد القـدرة عـىل الصمـود يف وجـه تغـرّي املناخ 

وتخفيـض انبعاثـات غـازات الدفيئة؛

جعل التدفقات املالية متامشية مع مسار يؤدي إىل انبعاثات 	 

مخّفضة لغازات الدفيئة وقادرة عىل تحمل تغري املناخ.

وينـّص اتفـاق باريـس يف مقدمتـه أيضـاً عـىل وجـوب األخـذ 

يف االعتبـار »رضورة تحقيـق التحـول العـادل للقـوى العاملـة 

وإيجـاد العمـل الكريـم والوظائـف الالئقـة، وفقـاً لألولويـات 

اإلمنائيـة املحـددة وطنيـاً«.

بشأن  توجيهية  خطوطاً  الدولية  العمل  منظمة  وقد وضعت 

التحّول العادل يف اجتامع ثاليث للخرباء.1 وتحّدد هذه الخطوط 

منظمة العمل الدولية، خطوط توجيهية لتحّول عادل باتجاه إقامة   ١
اقتصاديات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع، جنيف، ٢٠١٥.

التوجيهية عدداً من املبادىء التي من شأنها أن توّجه عملية 

االنتقال إىل عامل أكر استدامة. وهي تشمل ما ييل:

حـول 	  قـوي  اجتامعـي  توافـق  إىل  التوصـل  األسـايس  مـن 

الهـدف ومسـارات االسـتدامة. وينبغـي أن يشـكل الحـوار 

املؤسـي التخـاذ  اإلطـار  مـن  يتجـزأ  ال  االجتامعـي جـزءاً 

كافـة. املسـتويات  عـىل  وتنفيذهـا  القـرارات 

مـن شـأن السياسـات أن تحـرتم، وتعـّزز وتحّقـق املبـادىء 	 

والحقـوق األساسـية يف العمـل.

البعـد 	  االعتبـار  يف  تأخـذ  أن  والربامـج  للسياسـات  ينبغـي 

القـوي... الجنسـاين 

يجـب أن توفّـر السياسـات املتّسـقة يف املجـال االقتصـادي، 	 

التعليم/التدريـب  قطاعـات  ويف  واالجتامعـي،  والبيئـي، 

والعمـل بيئـًة ممّكنـة...

إطـاراً 	  املتّسـقة  السياسـات  توفّـر هـذه  أن  كذلـك، يجـب 

للتحـّول العـادل للجميع من أجل التشـجيع عىل اسـتحداث 

املزيـد مـن فـرص العمـل الالئقة...

»ما من حّل واحد يناسب الجميع«. ينبغي تصميم السياسات 	 

والربامج مبا يتامىش مع الظروف الخاصة بالبلدان.

لـدى تنفيـذ اسـرتاتيجيات التنميـة املسـتدامة، مـن الهـام 	 

تعزيـز التعـاون الـدويل بـني البلـدان.

ثـّم تحـّدد هـذه الخطـوط التوجيهيـة السياسـات التـي يجـب 

لضـامن  األولويـة  ذات  السياسـاتية  املجـاالت  يف  تطبيقهـا 

تحـّول عـادل. وتشـمل هـذه املجـاالت السياسـاتية االتسـاق يف 

السياسـات والرتتيبات املؤسسـية لتحقيق تحـّول عادل للجميع؛ 

الثـاليث؛  والتمثيـل  االجتامعـي  بالحـوار  املتصلـة  السياسـات 

السياسـات املتصلـة باالقتصاد الكيّل والنمو؛ السياسـات الخاصة 

باملؤسسـات؛ السياسـات الخاصـة بتنميـة املهـارات؛ السياسـات 

الحاميـة  سياسـات  املهنيتـني؛  والصحـة  بالسـالمة  الخاصـة 
االجتامعيـة؛ والسياسـات الخاصـة بسـوق العمـل الناشـط.2

مثله )للحصول عىل تفاصيل االقرتاحات السياسية، يُرجى العودة إىل   ٢
املبادىء التوجيهية ملنظمة العمل الدولية الخاصة باالنتقال العادل(
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وتضطلـع النقابـات بـدور رئيي يف ضامن أن تفـي الحكومات 

بالتزاماتهـا يف إطـار اتفاق باريس.

لـذا، يتعـنّي عـىل النقابـات أن تضمـن مـا يـيل، مـن بـني أمـور 

اخرى:

أن تكـون املسـاهامت الوطنيـة شـاملة، وأن تـدرج  جوانب 	 

متصلـة بالعمل الالئـق والتحـّول العادل.

االسـرتاتيجيات 	  الوطنيـة يف  املسـاهامت  إدراج  يتـامىش  أن 

الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة يف البـالد مـع متابعـة خطـة 

لعـام ٢٠٣٠. التنميـة 

كل 	  تجـري  التـي  االسـتعراض  لـدورات  السـليم  التصميـم 

خمـس سـنوات واملتفـق عليهـا يف باريـس، حيـث يجـري 

قيـاس املسـاهامت مقارنـًة مبسـؤوليات وقـدرات كل بلـد، 

وحيـث يسـاهم املجتمـع املـدين يف عمليـات التقييـم التـي 

تبنـي موثوقيـة النظـام.

وتقديـم 	  املحـرز  التقـدم  لقيـاس  واضحـة  معايـري  وضـع 

بالوعـود. الوفـاء  يضمـن  مبـا  التقاريـر 

تنفيـذ االلتزامـات املتصلـة بتمويل املناخ، مبا يف ذلك حشـد 	 

الحكومـات القطريـة ملبلـغ ١٠٠ مليـار دوالر أمرييك بحلول 

عـام ٢٠٢٠، ومـن األهميـة مبـكان البنـاء عـىل هـذا املبلـغ 

للتوصـل إىل التزامـات جديـدة وأكـر طموحاً لدعـم البلدان 

الناميـة يف أهدافهـا اإلمنائية.

عـىل 	  العـادل  التحـّول  تدابـري  لتمويـل  األمـوال  تخصيـص 

واإلقليمـي. والقطاعـي  الوطنـي،  املسـتوى 

يصبـح نقـل التكنولوجيا واملعلومـات واقعاً. ومـن الروري 	 

دعـم البحـوث واالبتـكار يف البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك 

تحقيـق زيـادة ملحوظـة يف ميزانيـات البحـوث والتنميـة، 

مـن أجـل ضـامن متلّـك ومالءمة االبتـكارات، والحـؤول دون 

ظهـور أشـكال أخـرى مـن االرتهـان.

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١٣

املؤرشاتالغايات

١٣-٢ إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات 
واالسرتاتيجيات والتخطيط عىل الصعيد الوطني

١٣-٢-١ عدد البلدان التي أبلغت عن وضع أو تفعيل سياسة/
اسرتاتيجية/خطة متكاملة تزيد من قدراتها عىل التكيف مع اآلثار 
الضارة لتغري املناخ وتعزز قدراتها عىل التأقلم مع املناخ وانبعاثات 

غازات الدفيئة عىل نحو ال يهدد إنتاج األغذية )مبا يف ذلك وضع 
خطط تكيُّف وطنية، وتقديم مساهمة محددة عىل الصعيد 

الوطني، وبالغات وطنية، وتقرير عن املستجدات لفرتة السنتني، 
أو غري ذلك(

١٣-ب تعزيز آليات تحسني مستوى قدرات التخطيط واإلدارة 
الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف أقل البلدان منوا، والدول الجزرية 

الصغرية النامية، مبا يف ذلك الرتكيز عىل النساء والشباب واملجتمعات 
املحلية واملهمشة

١٣-ب-١ عدد أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية 
التي تتلقى دعام متخصصا وكمية الدعم املقدم، مبا يف ذلك التمويل 

والتكنولوجيا وبناء القدرات، آلليات تحسني مستوى قدرات 
التخطيط واإلدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ، مبا يف ذلك الرتكيز 

عىل النساء والشباب واملجتمعات املحلية واملهمشة
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بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١٣

منظمة العمل الدولية:

مبادئ توجيهية لالنتقال العادل نحو االقتصادات 	 
واملجتمعات املستدامة بيئياً للجميع، ٢٠١٥

 صكوك األمم املتحدة:

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ	 

اتفاق باريس )اتفاق باريس املعتمد مبوجب اتفاقية 	 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(

مالحظات:

هل تنخرط نقابات العامل يف بلدك يف مسألة تغري املناخ؟ يف حال الجواب بالنفي، ملَ ال؟	 

ما هي السياسات التي تنادي بها النقابات لضامن عملية انتقال عادلة؟	 
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مالحظات:
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الهدف ١٤
حفظ املحيطات والبحار 

واملوارد البحرية واستخدامها 
عىل نحو مستدام لتحقيق 

التنمية املستدامة
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منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة   ١٤-١

كبرية، وال سيام من األنشطة الربية، مبا يف ذلك الحطام 

البحري، وتلوث املغذيات، بحلول عام ٢٠٢٥

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية عىل نحو   ١٤-٢

مستدام وحاميتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية 

كبرية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرتها عىل الصمود، 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصالحها من أجل تحقيق 

الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام ٢٠٢٠

تقليل تحمض املحيطات إىل أدىن حد ومعالجة آثاره،   ١٤-٣

مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون العلمي عىل جميع 

املستويات

تنظيم الصيد عىل نحو فعال، وإنهاء الصيد املفرط   ١٤-٤

والصيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم 

ومامرسات الصيد املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قامئة عىل 

العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ما كانت 

عليه يف أقرب وقت ممكن، لتصل عىل األقل إىل 

املستويات التي ميكن أن تتيح إنتاج أقىص غلة مستدامة 

وفقا ملا تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام ٢٠٢٠

حفظ ١٠ يف املائة عىل األقل من املناطق الساحلية   ١٤-٥

والبحرية، مبا يتسق مع القانون الوطني والدويل 

واستنادا إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة، بحلول 

عام ٢٠٢٠

حظر أشكال اإلعانات املقدمة ملصائد األسامك التي   ١٤-٦

تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األسامك، 

وإلغاء اإلعانات التي تساهم يف صيد األسامك غري 

املرشوع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، واإلحجام عن 

استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم 

بأن املعاملة الخاصة والتفضيلية املالمئة والفعالة 

للبلدان النامية وأقل البلدان منوا ينبغي أن تكون جزءا 

ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن 
اإلعانات ملصائد األسامك، بحلول عام ٢٠٢٠.1

مع مراعاة ما يجري حاليا من مفاوضات يف إطار منظمة التجارة العاملية،   ١
وخطة الدوحة اإلمنائية، ووالية هونغ كونغ الوزارية.

الهدف ١٤
حفظ املحيطات 

والبحار واملوارد البحرية 
واستخدامها عىل نحو 

 مستدام لتحقيق 
التنمية املستدامة



٧٩

زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية   ١٤-٧

الصغرية النامية وأقل البلدان منوا من االستخدام 

املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل 

اإلدارة املستدامة ملصائد األسامك، وتربية األحياء 

املائية، والسياحة، بحلول عام ٢٠٣٠

زيادة املعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث،  ١٤-أ 

ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايري اللجنة 

األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية 

املتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسني 

صحة املحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي 

البحري يف تنمية البلدان النامية، وال سيام الدول 

الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا

توفري إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيني إىل  ١٤-ب 

املوارد البحرية واألسواق

تعزيز حفظ املحيطات ومواردها واستخدامها  ١٤-ج 

استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدويل 

بصيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

التي تضع اإلطار القانوين لحفظ املحيطات ومواردها 

واستخدامها عىل نحو مستدام، كام تشري إىل ذلك 

الفقرة ١٥٨ من وثيقة ”املستقبل الذي نصبو إليه“

املحيطـات  إجـراءات لصـون  اتخـاذ  إىل  الهـدف ١٤  يسـعى 

والبحـار واملـوارد البحريـة واسـتخدامها عـىل نحـو مسـتدام 

لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. وتشـمل هـذه اإلجـراءات الحّد 

مـن التلـّوث البحـري، وإدارة النظـم اإليكولوجيـة البحريـة 

املحيطـات،  تحّمـض  آثـار  ومعالجـة  وحايتهـا،  والسـاحلية 

وإنهـاء الصيـد املفرط وحظر بعض أشـكال اإلعانـات املقّدمة 

ملصائـد األسـاك. 

تهتـم النقابـات بصـورة خاصـة بظروف عيـش وعمـل البحارة 

وصغـار الصياديـن. ونظـراً إىل أن مصائـد األسـامك تسـاهم إىل 

حـّد ملحـوظ يف األمـن الغـذايئ العاملـي، يتسـم رفـاه البّحـارة 

والصياديـن الحرفيني بأهمية حاسـمة. وتتمثل إحدى املشـاكل 

الرئيسـية التـي يواجههـا العـامل يف الـرر الـذي يلحـق مبوائل 

األسـامك، ويف الصيـد املفـرط الـذي يقلّـص التنـّوع البيولوجي 

واألرصـدة السـمكية وال سـيام تلـك املتاحـة لصغـار الصيادين 

الحرفيـني. وفقاً لألمـم املتحدة1، وباالسـتناد إىل تقييم األرصدة 

السـمكية، فقـد تراجعـت النسـبة املئويـة لألرصـدة السـمكية 

البحرية ضمن املسـتويات املسـتدامة بيولوجياً من ٩٠ يف املائة 

عـام ١٩٧٤ إىل ٦٩ يف املائـة عـام ٢٠١٣. ومل يرتّـب هذا االتجاه 

تبعـاٍت سـلبية عـىل سـبل العيـش صغـار الصياديـن فحسـب، 

إمنـا هـو يدعـو أيضـاً إىل تحقيق اسـتدامة صيد األسـامك.

األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص. ١٨-١٩  ١



٨٠

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١٤

منظمة العمل الدولية:

اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦ )ملك، ٢٠٠٦(	 

 االتفاقية بشأن العمل يف قطاع صيد األسامك، ٢٠٠٧ 	 
)رقم ١٨٨(

االتفاقية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، ١٩٥٨ )رقم 	 
)١١١

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١٤

املؤرشاتالغايات

توفري إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيني   ١٤-ب 
إىل املوارد البحرية واألسواق

١٤-ب-١ التقدم الذي تحرزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/
تنظيمي/سياسايت/مؤسي يعرتف بحقوق مصائد األسامك الصغرية 

يف الوصول إىل املوارد البحرية ويحمي هذه الحقوق

مالحظات:

هل تتوافق ظروف عمل الصيادين مع اإلتفاقية ١٨٨؟	 

هل يتمتع صغار الصيادين بإمكانية الوصول الكايف إىل املوارد البحرية واألسواق؟	 



٨١

الهدف ١٥
 حامية النظم اإليكولوجية الربية 

وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو 
مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو 

مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األرايض وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي
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٨٢

ضامن حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم   ١٥-١

اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال 

سيام الغابات واألرايض الرطبة والجبال واألرايض 

الجافة، وضامن استخدامها عىل نحو مستدام، وذلك 

وفقا لاللتزامات مبوجب االتفاقات الدولية، بحلول 

عام ٢٠٢٠

تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة لجميع أنواع الغابات،   ١٥-٢

ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة 

وتحقيق زيادة كبرية يف نسبة زرع الغابات وإعادة زرع 

الغابات عىل الصعيد العاملي، بحلول عام ٢٠٢٠

مكافحة التصحر، وترميم األرايض والرتبة املتدهورة،   ١٥-٣

مبا يف ذلك األرايض املتررة من التصحر والجفاف 

والفيضانات، والسعي إىل تحقيق عامٍل خاٍل من ظاهرة 

تدهور األرايض، بحلول عام ٢٠٣٠

ضامن حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية، مبا يف ذلك   ١٥-٤

تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها عىل توفري 

املنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية املستدامة، 

بحلول عام ٢٠٣٠

الهدف ١٥
 حامية النظم اإليكولوجية 

الربية وترميمها وتعزيز 
استخدامها عىل نحو 

مستدام، وإدارة الغابات 
عىل نحو مستدام، 

ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األرايض وعكس 
مساره، ووقف فقدان 

التنوع البيولوجي

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل   ١٥-٥

الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، 

دة ومنع  بحلول عام ٢٠٢٠، بحامية األنواع املهدَّ

انقراضها

تعزيز التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة   ١٥-٦

عن استخدام املوارد الجينية، وتعزيز السبل املناسبة 

للوصول إىل تلك املوارد، عىل النحو املتفق عليه دوليا

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غري املرشوع   ١٥-٧

لألنواع املحمية من النباتات والحيوانات واالتجار بها، 

والتصدي ملنتجات األحياء الربية غري املرشوعة، عىل 

مستويي العرض والطلب عىل السواء 



٨٣

اتخاذ تدابري ملنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إىل   ١٥-٨

النظم اإليكولوجية لألرايض واملياه وتقليل أثر ذلك 

إىل حد كبري، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء 

عليها، بحلول عام ٢٠٢٠

إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي   ١٥-٩

يف عمليات التخطيط الوطني واملحيل، والعمليات 

اإلمنائية، واسرتاتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، 

بحلول عام ٢٠٢٠

حشد املوارد املالية من جميع املصادر وزيادتها  ١٥-أ 

زيادة كبرية بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم 

اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً 

حشد موارد كبرية من جميع املصادر وعىل جميع  ١٥-ب 

املستويات بغرض متويل اإلدارة املستدامة للغابات 

وتوفري ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز 

تلك اإلدارة، مبا يف ذلك حفظ الغابات وإعادة 

زرع الغابات

تعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية إىل مكافحة  ١٥-ج 

الصيد غري املرشوع لألنواع املحمية واالتجار بها، 

وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات املجتمعات 

املحلية عىل السعي إىل الحصول عىل فرص سبل 

كسب الرزق املستدامة

يشـكل الهدف ١٥ هدفاً شـامالً يسـعى إىل حاية االسـتخدام 

املسـتدام للنظـم اإليكولوجيـة الربيـة، وترميمهـا وتعزيزهـا، 

التصّحـر،  ومكافحـة  مسـتدام،  نحـو  عـىل  الغابـات  وإدارة 

ووقـف تدهور األرايض وعكس مسـاره ووقـف فقدان التنّوع 

البيولوجي.

ينّصـب االهتـامم األول للنقابـات يف إطـار هـذا الهـدف عـىل 

ظـروف عمـل العاملـني يف الغابـات. بحسـب منظمـة العمـل 

الدوليـة، يوظـف قطاع الغابات يف العـامل ما يناهز ١٣.٧ مليون 

عامـل نظامـي. ويتواجـد ٦٠ يف املائـة مـن هـؤالء العاملـني يف 

عـرشة بلـدان، وال سـيام الصني، والواليـات املتحـدة األمريكية، 

وإندونيسـيا،  وأملانيـا،  واليابـان،  والهنـد،  وروسـيا،  والربازيـل، 

وإيطاليـا وماليزيـا. إمنـا يتّسـم هـذا القطـاع أيضـاً مبسـتويات 

عاليـة مـن العمـل غري النظامي الـذي يفاقمه التوّسـع يف قطع 

األخشـاب بصورة غري قانونية. فالغابات بشـكل عام وعمليات 

قطـع األخشـاب بشـكل خـاص خطـرية يف طبيعتهـا. وبالتـايل، 

غـري  القطـاع  يف  منهـم  أولئـك  وبخاصـة  العاملـون،  يتعـرّض 

النظامـي، إىل مشـاكل خطرية عـىل صعيد صحتهم وسـالمتهم. 

ومثة مجال آخر ذات أولوية ميكن أن توفّر فيه النقابات قيمًة 

اإلمنائية  املساعدة  مجال  وهو  الهدف،  هذا  لتحقيق  مضافة 

الرسمية. بالفعل، تحتاج البلدان األكر فقراً إىل هذه املساعدة 

لتحقيق هذا الهدف- من أجل إدارة غاباتها عىل نحو مستدام 

مثالً، وتعزيز التنّوع البيولوجي ومكافحة التصّحر.



٨٤

بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١٥

منظمة العمل الدولية:

االتفاقية بشأن السالمة والصحة يف الزراعة، ٢٠٠١ 	 
)رقم ١٨٤(

اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، ١٩٨١ )رقم ١٥٥(	 

اتفاقية االطار الرتويجي للسالمة والصحة املهنيتني، 	 
٢٠٠٦ )رقم ١٨٧(

اتفاقية خدمات الصحة املهنية، ١٩٨٥ )رقم ١٦١(	 

مدونة قواعد املامرسات الصادرة عن منظمة العمل 	 
الدولية حول السالمة والصحة يف العمل يف الغابات، 

جنيف، ١٩٩٨

صكوك األمم املتحدة:

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١٥

املؤرشاتالغايات

١٥-ب حشد موارد كبرية من جميع املصادر وعىل جميع املستويات 
بغرض متويل اإلدارة املستدامة للغابات وتوفري ما يكفي من الحوافز 
للبلدان النامية لتعزيز تلك اإلدارة، مبا يف ذلك حفظ الغابات وإعادة 

زرع الغابات

١٥-ب-١ املساعدة اإلمنائية الرسمية واإلنفاق العام للحفظ 
واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

مالحظات:

 هل تدار الغابات يف بلد بشكل مستدام؟	 

ما هو مستوى العاملة يف قطاع الغابات يف بلدك؟	 

مـا هـي رشوط العمل يف قطاع الغابـات وهل يواجه العامل 	 

تحديات عىل صعيد صحتهم وسـالمتهم؟



٨٥

الهدف ١٦
ش  التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهمَّ

فيها أحد من أجل تحقيق التنمية املستدامة، 
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، 
وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة للجميع عىل جميع املستويات
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٨٦

الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل   ١٦-١

به من معدالت الوفيات يف كل مكان

إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بالبرش   ١٦-٢

وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم

تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل،   ١٦-٣

وضامن تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة

الحد بقدر كبري من التدفقات غري املرشوعة لألموال   ١٦-٤

واألسلحة، وتعزيز اسرتداد األصول املسوقة وإعادتها 

ومكافحة جميع أشكال الجرمية املنظمة، بحلول عام 

٢٠٣٠

الحد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة بجميع   ١٦-٥

أشكالهام

الهدف ١٦
التشجيع عىل إقامة 

مجتمعات مساملة ال 
ش فيها أحد من أجل  يُهمَّ
تحقيق التنمية املستدامة، 

وإتاحة إمكانية وصول 
الجميع إىل العدالة، وبناء 
مؤسسات فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة للجميع 

عىل جميع املستويات

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل   ١٦-٦

جميع املستويات

ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات   ١٦-٧

وشامل للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات

توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مؤسسات   ١٦-٨

الحوكمة العاملية
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توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف ذلك تسجيل   ١٦-٩

املواليد، بحلول عام ٢٠٣٠

كفالة وصول الجمهور إىل املعلومات وحامية   ١٦-١٠

الحريات األساسية، وفقاً للترشيعات الوطنية 

واالتفاقات الدولية

تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل  ١٦-أ 

منها التعاون الدويل، سعياً لبناء القدرات عىل 

جميع املستويات، وال سيام يف البلدان النامية، 

ملنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجرمية

تعزيز إنفاذ القوانني والسياسات غري التمييزية  ١٦-ب 

لتحقيق التنمية املستدامة

ميثـل الهـدف ١٦ الهـدف املتصـل بالحوكمـة من بـن أهداف 

التنميـة املسـتدامة. فهـو ال يسـّلط الضـوء عىل النهـج القائم 

عـىل الحقـوق لبلوغ أهداف التنمية املسـتدامة فحسـب، إمنا 

يشـّدد أيضـاً عـىل أهميـة سـيادة القانـون، واحـرتام الحقـوق 

التنميـة املسـتدامة  وقيـام مؤسسـات فعالـة لتنفيـذ خطـة 

لعـام ٢٠٣٠. ويسـعى هـذا الهـدف إىل التشـجيع عـىل إقامـة 

مجتمعـات مسـاملة ال يُهّمـش فيهـا أحـد، وتحقيـق العدالـة 

للجميـع، وبنـاء مؤسسـات فعالـة عـىل جميع املسـتويات.

جـرت مناقشـة عدد من االتجاهـات يف الغايـات ذات األولوية 

االتجـار  مثـل  أخـرى،  أهـداف  إطـار  يف   ١٦ الهـدف  ضمـن 

بالبـرش )أُنظـر الهـدف ٨( والقوانني والسياسـات غري التمييزية 

)الهدفان ٥ و١٠(. وأّما الغايات املعنية بتعزيز سـيادة القانون، 

وضـامن قيـام مؤسسـات فعالـة، وخاضعة للمسـاءلة وشـفافة 

فهـي تكتسـب أيضـاً أهمية خاصـة بالنسـبة إىل النقابات التي 

غالبـاً مـا تواجـه حاالت انتهـاك لحقـوق العامل.

وبالنسـبة إىل الغايـة ١٦.٨ املتعلقـة بشـمولية النظـام الدويل، 

تفيـد األمـم املتحـدة يف تقريرهـا1 أنـه بينـام متثـل البلـدان 

الناميـة نسـبة ٦٣ يف املائـة مـن حقـوق التصويـت يف بنـك 

التنميـة األفريقـي، فهـي متثـل ٣٥ يف املائـة يف صنـدوق النقـد 

الـدويل و٣٨ يف املائـة يف البنـك الدويل لإلنشـاء والتعمري التابع 

الجهـود  مـن  املزيـد  بـذل  ينبغـي  وبالتـايل،  الـدويل.  للبنـك 

لتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة يف املؤسسـات االقتصاديـة، 

واالجتامعيـة والسياسـية الخاصـة بالحوكمـة العامليـة.

التفـاوض  يف  للنقابـات  الفعالـة  املشـاركة  تتّسـم  بالفعـل، 

وضـع  ويف  كـام  عامـًة،  االجتامعـي  الحـوار  ويف  الجامعـي 

السياسـات املتصلـة بالتنميـة الوطنية، بأهميـة حيوية لضامن 

للتمييـز  املعرّضـة  الفئـات  مـن  العـاّمل وغريهـم  يتمثـل  أن 

والهشاشـة يف عمليـة اتخاذ القرارات. ويف هـذا الخصوص، فإن 

الغايـة ١٦.٧ هامـة جـداً سـيام أنهـا تسـعى إىل ضـان اتخـاذ 

القـرارات عـىل نحـو مسـتجيب لالحتياجـات وشـامل للجميع 

وتشـاريك ومتثيـيل عـىل جميـع املسـتويات. ولذا، مـن األهمية 

الجامعـي  التفـاوض  لتعزيـز  الغايـة  هـذه  اسـتخدام  مبـكان 

والحـوار االجتامعـي بصـورة عامـة.

وفقـاً ملنظمـة العمـل الدوليـة2، تتوفـر آليـات ثالثيـة وطنيـة 

للحـوار االجتامعـي يف حـواىل ٨٠ يف املائـة مـن جميـع الـدول 

األعضـاء يف املنظمـة. غـري أن العمـل الفعـال لهذه املؤسسـات 

يـرتاوح يف العـامل. وتشـري االتجاهـات الحاليـة إىل أن ضعـف 

آليـات التفـاوض الجامعـي نتيجـة بعـض العوامـل مثـل تزايد 

املنافسـة العاملية، وإصالح قانون العمل وسياسـات التقّشـف. 

كذلـك، تواجـه آليات الحـوار االجتامعـي عدداً مـن التحديات 

مـن قبيـل تزايـد التعقيـدات يف الرتتيبـات التعاقديـة، وظهـور 

أشـكال غـري اعتياديـة للعاملة واسـتمرار العمل غـري النظامي. 

األمم املتحدة، املرجع املذكور آنفاً، ص.٢١  ١

منظمة العمل الدولية، الحوار االجتامعي، مناقشات متكررة يف إطار إعالن   ٢
منظمة العمل الدولية بشأن  العدالة االجتامعية لتحقيق عوملة عادلة، 
مؤمتر العمل الدويل، التقرير السادس، الدورة الثانية بعد املائة، ٢٠١٣.
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ونتيجـة هـذا االتجـاه، يغطـي التفـاوض الجامعي أقـل من ٢٠ 

يف املائـة مـن العامل يف األعامل املأجـورة يف حواىل ٦٠ يف املائة 

مـن جميـع الـدول األعضـاء يف منظمـة العمل الدوليـة. ويبدو 

لصالـح  يرتاجـع  والوطنـي  القطاعـي  الجامعـي  التفـاوض  أن 

التفـاوض عـىل مسـتوى املؤسسـة. ورغـم أن االتحـاد العاملـي 

اتفاقـات إطاريـة دوليـة مـع رشكات  العـامل وقّـع  لنقابـات 

متعـددة الجنسـيات، مـا زال الحـوار االجتامعـي عـرب الحـدود 

هشـاً. غـري أن هذا االتجـاه إلضعاف الحـوار االجتامعي يرتافق 

بجهـود ترمـي إىل تعزيـز آليـات الحـوار االجتامعـي يف عـدد 

مـن البلـدان الناميـة. لـذا، يتعـّن عـىل النقابـات أن تعتمـد 

تعزيـز الحـوار االجتاعـي، وبخاصـة زيـادة تغطيـة التفاوض 

بلـوغ  باتجـاه  املحـرز  للتقـدم  مـؤرشاً  ونطاقـه،  االجتاعـي 

الغايـة ١٦.٧ يف الهـدف املعنـي بالحوكمـة.  

وأّمـا الغايـة ١٦.١٠ التـي تسـعى إىل كفالـة وصـول الجمهـور 

إىل املعلومـات وحاميـة الحريات األساسـية، فيجب أن تشـكل 

أولويـة رئيسـية بالنسـبة إىل النقابات. ويكـرّس كل من اإلعالن 

العاملـي لحقـوق اإلنسـان والعهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق 

املدنية والسياسـية مامرسـة الحريات األساسـية. وتشـمل هذه 

الحقـوق األساسـية الحـق يف حريـة الشـخص وأمنـه، وحريـة 

الـرأي والتعبـري، وحرية التجّمع والحـق يف محاكمة عادلة أمام 

محكمـة مسـتقلة نزيهـة. وتنـّص املـادة ٢٢ من العهـد الدويل 

الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية عـىل أن »لـكل فرد حق 

يف حريـة تكويـن الجمعيـات مـع آخريـن، مبـا يف ذلـك حـق 

إنشـاء النقابـات واالنضـامم إليهـا من أجـل حاميـة مصالحه«. 

بحسـب مجموعـة قـرارات ومبـادىء منظمـة العمـل الدولية 

بشـأن حريـة تكويـن الجمعيـات، »ال ميكـن أن تتطـّور حركـة 

نقابيـة حرة ومسـتقلة حقـاً إالّ يف ظـل احرتام حقوق اإلنسـان 

األساسـية«. وبالتـايل، فـإن حريـة تكوين الجمعيـات والحقوق 

النقابيـة تشـكل حريات أساسـية.

غري أن الحاالت التي أُحيلت إىل لجنة حرية تكوين الجمعيات 

والتقاريـر املتتاليـة الصـادرة عـن لجنة الخـرباء املعنية بتطبيق 

الدوليـة،  العمـل  ملنظمـة  التابعـة  والتوصيـات  االتفاقيـات 

تبـنّي االنتهـاكات الواسـعة النطـاق للحقـوق األساسـية للعامل 

والنقابـات. وتتنـّوع هـذه االنتهـاكات بـني أعـامل التمييز ضد 

النقابيـني، وانتهاكات حقوق اإلنسـان والحريـات املدنية، مبا يف 

ذلـك االعتقـاالت االعتباطيـة، واالختفـاءات القسيـة، وحاالت 

تعذيـب وقتـل النقابيـني. لـذا، فإن الغايـة ١٦.١٠ تشـكل غايًة 

هامـة تسـمح للنقابات ضامن احرتام حريـة تكوين الجمعيات 

والتعبـري للجميع.
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األهداف واملؤرشات ذات األولوية بالنسبة إىل نقابات العال يف إطار الهدف ١٦

املؤرشاتالغايات

١٦-٢- إنهاء إساءة املعاملة واالستغالل واالتجار بالبرش وجميع 
أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم

١٦-٢-١ نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني سنة واحدة و ١٧ 
سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدين و/أو اعتداء نفي من جانب 

مقدمي الرعاية يف الشهر املايض

١٦-٢-٢ عدد ضحايا االتجار بالبرش لكل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة، بحسب 
الجنس والعمر وشكل االستغالل

١٦-٢-٣ نسبة الشابات والشبان الذين ترتاوح أعامرهم بني ١٨ و ٢٩ 
سنة الذين تعرضوا للعنف الجني قبل سن الثامنة عرشة

١٦-٣ تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل، وضامن 
تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة

١٦-٣-١ نسبة ضحايا العنف خالل االثني عرش شهرا املاضية التي 
أبلغ ضحاياها عام تعرضوا له من إيذاء إىل السلطات املختصة أو 

غريها من آليات تسوية النـزاعات املعرتف بها رسميا 

١٦-٣-٢ املحتجزون غري املحكوم عليهم كنسبة من مجموع السجناء

١٦-٦ إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة عىل جميع 
املستويات

١٦-٦-١ النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة من امليزانية األصلية 
املعتمدة، بحسب القطاع )أو بحسب رموز امليزانية أو ما شابه(

١٦-٦-٢ نسبة السكان الراضني عن تجربتهم األخرية يف استعامل 
الخدمات العامة

١٦-٧ ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل 
للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع املستويات

١٦-٧-١ نسبة الوظائف )بحسب العمر، والجنس، واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، والفئات السكانية( يف املؤسسات العامة )الهيئات الترشيعية 

الوطنية واملحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية( مقارنة 
مبستويات التوزيع عىل املستوى الوطني

١٦-٧-٢ نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة 
للجميع وملبية لالحتياجات، بحسب الجنس والعمر واإلعاقة والفئة 

السكانية 

١٦-٨ توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف مؤسسات الحوكمة 
العاملية

١٦-٨-١ نسبة البلدان النامية األعضاء يف املنظامت الدولية وحقوقها 
يف التصويت يف تلك املنظامت

١٦-١٠ كفالة وصول الجمهور إىل املعلومات وحامية الحريات 
األساسية، وفقاً للترشيعات الوطنية واالتفاقات الدولية

١٦-١٠-١ عدد ما تم التحقق منه من حاالت القتل، واالختطاف، 
واالختفاء القسي، واالحتجاز التعسفي، والتعذيب للصحفيني 

والعاملني يف الوسط اإلعالمي املرتبطني بهم والنقابيني واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان خالل االثني عرش شهرا املاضية

١٦-ب تعزيز إنفاذ القوانني والسياسات غري التمييزية لتحقيق 
التنمية املستدامة

١٦-ب-١ نسبة السكان الذين أبلغوا أنهم شعروا شخصيا بتعرضهم 
للتمييز أو املضايقة خالل االثني عرش شهرا املاضية، استناداً إىل 

أساس من التمييز املحظور مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان
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بعض الصكوك والوثائق املتصلة بالهدف ١٦

منظمة العمل الدولية:

 اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، ١٩٤٨ 	 
)رقم ٨٧(

 اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، ١٩٤٩ 	 
)رقم ٩٨(

اتفاقية املشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمل 	 
الدولية، ١٩٧٦ )رقم ١٤٤(

اتفاقية تفتيش العمل، ١٩٤٧ )رقم ٨١(	 

االتفاقية بشأن سياسة العاملة، ١٩٦٤ )رقم ١٢٢(	 

 االتفاقية بشأن تفتيش العمل يف الزراعة، ١٩٦٩ 	 
)رقم ١٢٩(

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٩٩٩ )رقم ١٨٢(	 

صكوك األمم املتحدة:

االعالن العاملي لحقوق اإلنسان	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 	 
والثقافية

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	 

اتفاقية حقوق الطفل	 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 	 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب 	 
الوطنية

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز 	 
العنري

االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء 	 
القسي

إعالن القضاء عىل العنف ضّد املرأة	 
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مالحظات:

ما هو تقييمك لحالة سيادة القانون والوصول إىل العدالة يف بلدك؟	 

ما هو تقييمك لفعالية وشفافية ومساءلة املؤسسات يف بلد؟	 

كيف ميكن تعزيز الحوار االجتامعي واملفاوضة الجامعية عىل وجه الخصوص؟	 

مـا هـي حالـة حريـة تكويـن الجمعيـات يف بلدك؟ ما هـي التحديات التـي تواجهها وكيف ميكـن للنقابات أن تعـزز الحريات 	 

األساسـية بالتعـاون مـع غريها مـن منظامت حقوق اإلنسـان ؟



٩٢

مالحظات:



٩٣

الهدف ١٧
تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط 

الرشاكة العاملية من أجل 
التنمية املستدامة
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٩٤

املالية 

تعزيز تعبئة املوارد املحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدويل   ١٧-١

إىل البلدان النامية، لتحسني القدرات املحلية يف مجال تحصيل 

الرائب وغريها من اإليرادات

قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف مجال املساعدة   ١٧-٢

اإلمنائية الرسمية تنفيذاً كامالً، مبا يف ذلك التزام العديد من تلك 

البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة ٠.٧ يف املائة من دخلها 

القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة إىل البلدان 

النامية، وتخصيص نسبة ترتاوح بني ٠.١٥ يف املائة و ٠.٢ يف 

املائة من الدخل القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية الرسمية 

ألقل البلدان منوا؛ ويُشّجع مقدمو املساعدة اإلمنائية الرسمية 

عىل النظر يف إمكانية رسم هدف يتمثل يف تخصيص ٠.٢٠ يف 

املائة عىل األقل من الناتج القومي اإلجاميل للمساعدة اإلمنائية 

الرسمية ألقل البلدان منوا

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان   ١٧-٣

النامية

مساعدة البلدان النامية يف تحقيق القدرة عىل تحمل الديون   ١٧-٤

عىل املدى الطويل من خالل تنسيق السياسات الرامية إىل تعزيز 

التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب 

االقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقرية 

املثقلة بها إلخراجها من حالة املديونية الحرجة

اعتامد نظم لتشجيع االستثامر ألقل البلدان منواً، وتنفيذها  ١٧-٥

التكنولوجيا

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الشامل والجنوب وفيام بني   ١٧-٦

بلدان الجنوب والتعاون الثاليث فيام يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل املعارف وفق رشوط 

متفق عليها، بوسائل تشمل تحسني التنسيق فيام بني اآلليات 

القامئة، وال سيام عىل مستوى األمم املتحدة، ومن خالل آلية 

عاملية لتيسري التكنولوجيا

تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها ونرشها وتعميمها   ١٧-٧

يف البلدان النامية برشوط مواتية، مبا يف ذلك الرشوط التساهلية 

والتفضيلية، وذلك عىل النحو املتفق عليه

التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات يف مجاالت   ١٧-٨

العلم والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان منواً بحلول 

عام ٢٠١٧، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الهدف ١٧
تعزيز وسائل تنفيذ 

وتنشيط الرشاكة 
العاملية من أجل 
التنمية املستدامة



٩٥

بناء القدرات

تعزيز الدعم الدويل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية   ١٧-٩

تنفيذاً فعاالً ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية 

الرامية إىل تنفيذ جميع أهداف التنمية املستدامة، بوسائل 

تشمل التعاون بني الشامل والجنوب وفيام بني بلدان الجنوب 

والتعاون الثاليث

التجارة

إيجاد نظام تجاري متعدد األطراف عاملي وقائم عىل القواعد   ١٧-١٠

ومفتوح وغري متييزي ومنصف يف إطار منظمة التجارة العاملية، 

بوسائل منها اختتام املفاوضات الجارية يف إطار خطة الدوحة 

اإلمنائية التي وضعتها تلك املنظمة

زيادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبريًة، وال سيام بغرض   ١٧-١١

مضاعفة حصة أقل البلدان منواً من الصادرات العاملية بحلول 

عام ٢٠٢٠

تحقيق التنفيذ املناسب التوقيت لوصول منتجات جميع   ١٧-١٢

أقل البلدان منواً إىل األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص 

مفروضة، متاشياً مع قرارات منظمة التجارة العاملية، بوسائل 

منها كفالة جعل قواعد املنشأ التفضيلية املنطبقة عىل واردات 

أقل البلدان منواً شفافًة وبسيطًة، وكفالة مساهمة تلك القواعد 

يف تيسري الوصول إىل األسواق

املسائل العامة

اتساق السياسات واملؤسسات

تعزيز استقرار االقتصاد الكيل عىل الصعيد العاملي، بوسائل   ١٧-١٣

تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية املستدامة  ١٧-١٤

احرتام الهامش السياسايت والقيادة الخاصني بكل بلد لوضع   ١٧-١٥

وتنفيذ سياسات للقضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية املستدامة

رشاكات أصحاب املصلحة املتعددين

تعزيز الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة،   ١٧-١٦

واستكاملها برشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين لجمع 

املعارف والخربات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتقاسمها، 

وذلك بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف جميع 

البلدان، وال سيام البلدان النامية

تشجيع وتعزيز الرشاكات العامة وبني القطاع العام والقطاع   ١٧-١٧

الخاص ورشاكات املجتمع املدين الفعالة، باالستفادة من 

الخربات املكتسبة من الرشاكات ومن اسرتاتيجياتها لتعبئة 

املوارد

البيانات والرصد واملساءلة

تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، مبا يف ذلك   ١٧-١٨

أقل البلدان منواً والدول الجزرية الصغرية النامية، لتحقيق 

زيادة كبرية يف توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت 

وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، والجنس، والسن، واالنتامء 

العرقي واإلثني، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاقة، واملوقع 

الجغرايف وغريها من الخصائص ذات الصلة يف السياقات 

الوطنية، بحلول عام ٢٠٢٠

االستفادة من املبادرات القامئة لوضع مقاييس للتقدم املحرز   ١٧-١٩

ل الناتج املحيل اإلجاميل،  يف تحقيق التنمية املستدامة تكمِّ

ودعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية، بحلول عام 

٢٠٣٠



٩٦

مالحظات:

ما هو مستوى املساعدة اإلمنائية الرسمية يف بلدك؟	 

مـا الـذي تفعلـه نقابتـك لحـّث الحكومـة عـىل بلـوغ هـدف تخصيـص نسـبة ٠.٧ يف املائـة مـن دخلهـا القومـي اإلجـاميل 	 

للمسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية؟

ما هي التغيريات املطلوبة يف النظام الدويل لضامن التنمية املستدامة؟	 



٩٧

نحو مشاركة النقابات 
يف أهداف التنمية 
املستدامة الوطنية
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٩٨

توجيه النقابات إىل املشاركة يف العمليات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

وتحديات  فرصاً  املستدامة  التنمية  أهداف  اعتامد  يطرح 

بالنسبة إىل النقابات. وفقاً لخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠، 

سوف تجري مراجعة الخطة واستعراضها عىل املستوى الوطني، 

أهداف  لتنفيذ  األهم  الصعيد  أن  غري  والعاملي.  واإلقليمي 

ع جميع  التنمية املستدامة فهو الصعيد الوطني. وبالتايل، تُشجَّ

البلدان عىل أن تضع يف أقرب وقت ممكن استجابات وطنية 

مبادىء  مع  ومتشياً  الخطة.  لهذه  اإلجاميل  للتنفيذ  طموحة 

املتابعة واالستعراض، يجب أن تكون هذه العمليات الوطنية 

وشاملة،  مفتوحًة،  واالستعراض  والتنفيذ  بالتخطيط،  املعنية 

وتشاركية وشفافة بحيث يشارك فيها جميع أصحاب املصلحة 

ذات الصلة، مبا يف ذلك النقابات. 

يحّق للعال املشاركة يف جميع الجوانب املتصلة 

بالعمليات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

فالعّال ومنظاتهم النقابية هم أفضل من ميكنهم 

متثيل مصالحهم الخاصة. ولذا، تُدعى النقابات إىل 

املشاركة عىل نحو ناشط يف هذه العمليات الوطنية 

املعنية مبتابعة واستعراض تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة بهدف تعزيز حقوق العال ومصالح األشد 

فقراً يف املجتمع والدفاع عنها. 

العمليات  يف  املشاركة  النقابات  عىل  يتعّن  ملاذا 
الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؟

توّفر أهداف التنمية املستدامة فرصًة فريدة للنقابات للقيام 

مبا ييل:

الوطنية، 	  السياسات  بلدانها يف وضع  املشاركة مع حكومات 

وبالتايل التأثري عىل السياسات االجتامعية واالقتصادية الوطنية.

الدفاع عن املواقف السياسية التقليدية للنقابات مثل حرية 	 

الكاملة،  والعاملة  الجامعي،  والتفاوض  الجمعيات  تكوين 

وظروف  الالئقة،  واألجور  للجميع،  االجتامعية  والحامية 

العمل الجيدة، وأمن الدخل بالنسبة إىل الفقراء وغريها من 

املواقف.

شاملة 	  الوطنية  النمو  اسرتاتيجيات  جعل  يف  املساهمة 

ومستدامة

والسعي 	  الالئق،  بالعمل  الوطنية  النمو  اسرتاتيجيات  ربط 

إىل استهداف العاملة يف سياسات االقتصاد الكيّل وإىل وضع 

العمل الالئق يف قلب اسرتاتيجيات النمو

ضمن 	  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  التحديات  مواجهة 

اسرتاتيجية متسقة للتنمية الوطنية

حول 	  االجتامعي  الحوار  عىل  املؤسي  الطابع  إضفاء 

السياسات االجتامعية واالقتصادية الوطنية

التنمية 	  الوطنية لتحقيق أهداف  تتناول الخطط  ضامن أن 

املستدامة مصالح جميع العامل- من املعلّمني إىل العاملني 

يف مجال الصحة والعامل الريفيني، والعاملني يف القطاع غري 

النظامي

معالجة أوجه انعدام املساواة وفقر العامل من خالل اعتامد 	 

االجتامعية  والحامية  املالية  والسياسات  األجور،  سياسات 

املقرتحة أصالً ضمن غايات أهداف  السياسات  وغريها من 

التنمية املستدامة.

مكافحة التمييز بني الرجال والنساء وكافة أشكال التمييز	 

ضامن أن تشكل الغايات يف الهدف ٨ بشأن »النمو الشامل 	 

بالعمل  املتصلة  األخرى  والغاية  للجميع«،  الالئق  والعمل 

الخطة  من  جزءاً  أخرى،  أهداف  ضمن  والواردة  الالئق 

الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

تطـرح أيضـاً املشـاركة يف أطـر التنميـة الوطنيـة عـدداً مـن 

التحديـات بالنسـبة إىل النقابـات. ويجـب أالّ يغيـب هـذا 

األمـر عـن األذهـان لـدى االنخـراط يف العمليـات الوطنيـة 

لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة. وتشـمل بعـض هـذه 

التحديـات:



٩٩

غيـاب القـدرات الداخليـة: قد ال تتمتع النقابـات بالقدرات 	 

الالزمـة للمشـاركة يف هذه العمليـات الوطنية بصورة فعالة. 

وقـد يظهـر هـذا الغيـاب يف القـدرات عـىل صعيـد الخـربة 

املطلوبـة لوضع السياسـات داخل النقابـة، األمر الذي يحول 

دون مسـاهمتها املجديـة يف النقاشـات حـول السياسـات؛ 

أو قـد تفتقـر النقابـة إىل القـدرات املؤسسـية التـي تخّولهـا 

اتبـاع عمليـات معقـدة يف األجل الطويل؛ أو قـد تفتقر بكل 

بسـاطة إىل املـوارد املالية إلطالق حمـالت أو برامج تعليمية 

حول أهـداف التنمية املسـتدامة.

تحويـل املـوارد املحـدودة: قـد يسـتتبع املشـاركة يف وضـع 	 

سياسـات التنميـة الوطنيـة رضورة تحويـل املـوارد البرشيـة 

واملاليـة الضئيلـة أيضـاً عـن بعـض املهـام الرئيسـية األخرى. 

الوطنيـة،  اإلمنائيـة  الربامـج  االنخـراط يف هـذه  لـدى  لـذا، 

يجـب أن يـزن قـادة النقابـات مشـاركتهم عىل نحـو واقعي 

بحيـث تأخـذ يف االعتبـار مواردهـم املحـدودة.

حريـة تكويـن الجمعيـات والتفـاوض الجاعـي: إن عـدم 	 

توفّـر بيئة ممكنـة تتيح حرية تكوين الجمعيـات والتفاوض 

الجامعـي يطـرح أيضـاً التحديـات من حيـث اإلقـرار بالدور 

املـرشوع الـذي ميكن أن تؤديه النقابات يف وضع السياسـات 

االجتامعيـة واالقتصاديـة الوطنيـة. كذلـك، ميكـن أن تعيـق 

الحكومـات مشـاركة النقابـات ألسـباب سياسـية. ويف هـذه 

الحـاالت، قـد يتمثل الخطـر يف أن متيل النقابـات إىل الرتكيز 

آخريـن  أمـام  مفتوحـاً  املجـال  فتـرتك  اسـتمراريتها  عـىل 

السياسـات. لتحديد 

مؤاتيـة: 	  غـر  نتائـج  عـىل  املرشوعيـة  إضفـاء  يف  الخطـر 

لـدى املشـاركة يف هـذه الربامـج اإلمنائيـة الوطنيـة، يتمثـل 

ال  قـد  نتائـج  عـىل  املرشوعيـة  إضفـاء  يف  املخاطـر  أحـد 

تكـون النقابـات وافقـت عليهـا بالـرورة. وميكـن أن تلجـأ 

الحكومـات إىل العمليـات التشـاركية كمجـرد واجهـة زائفـة 

العتـامد سياسـات ال تكـون يف مصلحـة العـامل. لـذا، وفيـام 

أن مشـاركة النقابـات يف هـذه العمليـات لتحقيـق أهـداف 

النقابـات  تعـي  أن  يجـب  رضوريـة،  املسـتدامة  التنميـة 

إمكانيـة أن يتم »اسـتخدامها« إلضفـاء املرشوعية عىل نتائج 

غـري مؤاتيـة للعـامل والفقـراء.

بالتـايل، يجـب أن تنخـرط النقابات يف هـذه العمليات الوطنية 

لتحقيـق أهـداف التنمية املسـتدامة، إمنا يتعـنّي عليها أن تعي 

أيضـاً التحديـات التـي قـد تواجههـا يف إطـار ضامن مشـاركتها 

الفعالة.

برأيك، هل هناك أسباب أخرى تجعل املشاركة يف أهداف التنمية املستدامة تتيح فرصاً وتطرح تحديات لنقابات 
العال؟ ضع قامئة بهذه الفرص والتحديات انطالقاً من منظورك الوطني.

التحدياتالفرص
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الدروس املستمدة من مشاركة سابقة للنقابات يف أطر التنمية الوطنية

الوطنيـة  التنميـة  أطـر  يف  النقابـات  مشـاركة  إىل  باالسـتناد 

السـابقة مثـل ورقات اسـرتاتيجية الحّد من الفقـر الصادرة عن 

مؤسسـات بريتـون وودز، تـّم اسـتخالص عـدد مـن الـدروس 

قـد تسـاعد النقابـات اليـوم يف املشـاركة عىل نحو أكـر فعالية 

يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام ٢٠٣٠. تـرد أدنـاه بعـض 

النصائـح، ليـس بصفـة أوامـر يجب اتباعهـا، إمنا كمجـرد أفكار 

مـن شـأنها أن تلهـم وتوّجـه النقابـات للمشـاركة يف العمليات 

الوطنيـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة.

العمـل بصـورة اسـتباقية وطالئعية: تشـري تجربـة النقابات 	 

اسـتباقية،  تكـون  أن  رضورة  إىل  سـابقة  إمنائيـة  برامـج  يف 

حـول  باملفاوضـات  املبـارشة  تسـبق  مبـادرات  تتخـذ  وأن 

هـذه الخطـط الوطنيـة. فعوضاً عـن انتظار أن يتـّم دعوتها 

للمشـاركة، ينبغـي للنقابـات أن تأخـذ زمام املبـادرة إلعداد 

مواقفهـا، وإطـالع الحكومـة عليهـا وصياغـة اسـرتاتيجيات 

حتـى قبـل املبـارشة باملفاوضـات الرسـمية.

الحاجـة إىل بناء مسـتمر للقـدرات: غالباً ما تشـكل الحاجة 	 

الفنيـة،  للقـدرات، وبخاصـة يف املسـائل  بنـاء مسـتمر  إىل 

تحديـاً بالنسـبة إىل عدد مـن النقابات. وحـني ال تتوفر هذه 

القـدرات لـدى النقابـة، تعاونـت بعـض املنظـامت بشـكل 

وثيـق مع مراكز بحوث ذات التوّجـه املامثل لتعزيز قدراتها 

الفنيـة. وأّمـا املجـاالت التـي تحتـاج إىل بنـاء القـدرات فهي 

خاصـة سياسـات االقتصاد الـكيّل، ووضع امليزانيـات العامة، 

وسياسـة العاملـة واملـؤرشات اإلحصائية. 

مـا كانـت تُدعـى 	  ضـان مشـاركة رفيعـة الجـودة: غالبـاً 

النقابـات إىل املشـاركة يف صياغـة الخطـط الوطنيـة إمنا كان 

يتـّم تجاهلهـا يف مراحـل التنفيـذ، والرصـد والتقييـم لهـذه 

الخطـط الوطنيـة. عـالوًة عىل ذلـك، كانت تقتر املشـاركة 

يف أغلـب األحيـان عـىل مجـرد عمليـة استشـارية رسـمية أو 

كانـت مجـرّد واجهـًة زائفـة، ومل تكـن مترينـاً مجدياً يسـعى 

إىل إيجـاد مسـارات إمنائيـة بديلـة وموثوقـة. ويف حـني أن 

املشـاركة يف عمليـات تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة 

هامـة، يجـب أن تشـّدد النقابـات عـىل أن العنر األسـايس 

هو جـودة هـذه املشـاركة.

الرغـم 	  عـىل  بالسياسـات:  املتصلـة  املسـائل  يف  االنخـراط 

مـن األطـر العامليـة للتنميـة، متيـل الحكومـات إىل التمسـك 

بسياسـات تقليديـة نيوليربالية بإيعاز من املؤسسـات املالية 

الدوليـة. وبالتـايل، ال بـّد مـن أن تعـّزز النقابـات قدراتهـا 

بشـأن املسـائل املتعلقـة بالسياسـات، وأن ترشك مؤسسـات 

التمويـل الدوليـة عـىل نحو حاسـم يف توجيهات السياسـات 

يف بلدانهـا.

بناء الشـبكات: شـّكلت إقامـة تحالفات واسـعة النطاق مع 	 

منظـامت أخـرى للمجتمع املـدين ذات تفكري مامثل وسـيلًة 

مجديـة لبنـاء قـوى مقابلة كبرية ملامرسـة الضغوط من أجل 

وضع سياسـات اجتامعيـة واقتصادية تقدمية.

ضـان الوحـدة يف عمـل النقابـات: يف البلـدان التـي تتعّدد 	 

فيهـا املنظـامت النقابية، ثبـت أنه من املجـدي إقامة منصة 

نقابيـة وطنيـة ترتكـز عـىل وحـدة العمـل، بحيـث يكـون 

خطـة  حـول  املفاوضـات  خـالل  موّحـد  صـوت  للنقابـات 

 . لتنمية ا

التشـديد عـىل نهـج العمـل الالئـق: اتجهـت الحكومات يف 	 

الربامـج اإلمنائيـة السـابقة عـىل الرتكيـز فقـط عـىل املسـائل 

املتصلـة بالعاملـة، وقلّلـت مـن أهميـة الركائـز األخـرى يف 

العمـل الالئـق، وبخاصـة اإلشـارة إىل حقـوق العـامل. لـذا، 

يتعـنّي عـىل النقابـات أن تركّـز عـىل دمـج األبعـاد األربعـة 

الحقـوق، والعاملـة، والحاميـة  الالئـق، وال سـيام-  للعمـل 

االجتامعيـة والحوار االجتامعـي- يف الخطة الوطنية لتحقيق 

أهـداف التنميـة املسـتدامة.

متثيـل النقابـات مقابـل متثيـل املنظـات غـر الحكوميـة: 	 

لقـد ُوضـع متثيـل النقابـات يف املشـاورات الوطنيـة يف بعض 

البلـدان عىل مسـتوى متثيـل املنظامت غـري الحكومية، األمر 

الـذي أفـى إىل تهميـش النقابـات يف منتديات املشـاورات. 

لـذا، مـن األهميـة مبـكان تثقيـف الحكومـات واملسـؤولني 

يف األمـم املتحـدة عـىل الفروقـات بـني النقابـات واملنظامت 

غـري الحكوميـة- وبخاصـة اإلشـارة إىل أن النقابـات، وعـىل 
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عكـس املنظامت غـري الحكوميـة، هي دميوقراطيـة ومتثيلية 

ومنظامت جامهرييـة للعامل.

االجتاعـي حـول 	  الحـوار  املؤسـي عـىل  الطابـع  إضفـاء 

السياسـات االقتصاديـة واالجتاعيـة: مـن خـالل االنخـراط 

يف هـذه الربامـج اإلمنائيـة الوطنيـة، متكنـت بعـض النقابات 

مـن توفـري مزيـد مـن الفضـاءات للحـوار االجتامعي بشـأن 

اسـتطاعت  الزمـن،  مـرور  ومـع  االقتصاديـة،  السياسـات 

إضفـاء الطابـع املؤسـي عـىل املناقشـات حـول السياسـات 

االقتصاديـة واالجتامعيـة يف الهيئـات الثالثيـة التقليديـة.

الدعـوة: حظيـت مواقـف النقابات بشـأن جوانـب محددة 	 

مـن خطـة التنميـة يف بعـض البلـدان بالدعـم واملنـارصة يف 

وسـائل اإلعـالم، وحمـالت الضغـط والتوعيـة. وقـد أثبـت 

هـذا األمـر جـدواه يف حشـد الـرأي العـام ملسـاندة مواقـف 

النقابـات والحقـوق األساسـية يف التنميـة.

التمثيـل يف هيئـات التخطيـط الوطنيـة: تبـنّي أن املشـاركة 	 

يف هيئـات التخطيـط الوطنيـة تشـكل وسـيلة فعالـة لتكون 

النقابـات يف قلـب عمليـات تخطيـط ورصـد وتقييـم هـذه 

التمثيـل  التـي كفلـت هـذا  الوطنيـة. والنقابـات  الخطـط 

التنميـة  خطـط  عـىل  بقـوة  التأثـري  يف  نجحـت  لنفسـها، 

الوطنيـة.

ربـط اسـرتاتيجية النقابـات باالنخـراط يف تحقيـق أهـداف 	 

التنميـة املسـتدامة: إن النقابات التي حّققـت النجاح األكرب 

يف الربامـج السـابقة كانـت تلك التي متّكنت مـن إقامة رابط 

بـني عملها اليومي وشـواغلها التقليدية مـن جهة، وعمليات 

التخطيـط الوطنيـة مـن جهـة أخـرى. وكان مـن شـأن هـذا 

الرابـط أن سـاعد  النقابـات يف إدمـاج طلبـات املشـاركة يف 

هـذه الخطـط اإلمنائيـة الوطنيـة، وأعطى معنًى ملشـاركتها.

 من خالل تجربتك يف املشاركة يف خطط / سياسات التنمية الوطنية املاضية، 
 ما هي الدروس التي تعلمتها والتي قد تكون مفيدة ملشاركة النقابات يف املستقبل 

يف عمليات التنمية املستدامة؟ ضع قامئة بهذه الدروس املستفادة.
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