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توفر خطة العام 2030 ســبياًل لالستجابة 
بطريقــة شــاملة للتحديــات العالمية 
الرئيسية الراهنة مثل الصراعات والفقر 
وتغيــر المنــاخ والتمييز ضد النســاء 
والفتيــات والحاجة إلــى العمل المنتج 

والالئق إلى جانب النمو االقتصادي. 

يســعى إعــالن خطــة العــام 2030 واألهــداف والمقاصــد 
إلى االســتفادة من اإلنجازات التي تحققت في األهداف 
فــي  تأخــر  أو   ثغــرات  أي  لأللفيــة ومعالجــة  اإلنمائيــة 

التقدم أو التنفيذ.

يتألــف قــرار الجمعيــة العامة رقــم 1/70«تحويــل عالمنا: 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030« من األجزاء اآلتية: 

J  الديباجة؛

J  اإلعالن )الفقرات 1-53(؛

J  أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها 
)الفقرات 54-59(؛ 

J  وسائل التنفيذ والشراكة العالمية )الفقرات 60-71(؛

J .)91-72 والمتابعة واالستعراض )الفقرات

J  2030 مــن الضروري أن يتم العمــل على خطة العام
من خالل منهاج يســتفيد من جميع أجزاء الخطة، 
وال يركز فقط على األهداف والمقاصد، ال سيما وأن 
اإلعــالن يتطــرق إلــى جوانــب عديدة هامــة للتنمية 
المســتدامة غيــر موجــودة الحقــً فــي األهــداف أو  

المقاصد أو  المؤشرات.

J  األهداف والمقاصد التي تتضمنها الخطة مترابطة
وتعــزز بعضهــا بعضــً، ولذلك يجــب العمل عليها 

بشكل مترابط.

خلفية حول خطة 
التنمية المستدامة

ســاهم استعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف 
اإلنمائيــة لأللفيــة إلــى إيجــاد طريقــة جديــدة للتفكير 
حــول كيفية العمــل نحو التنمية المســتدامة، وحول 
مــا ينبغــي أن يتبع هــذه األهداف عند انتهــاء مدتها 
فــي العام 2015. ولقد وافقــت الدول األعضاء في األمم 
المتحــدة خالل مؤتمر ريــو +20 في يونيو 2012 على بدء 
عمليــة لوضــع خطــة للتنميــة المســتدامة لمــا بعــد 
العــام 2015. ومــن خــالل عملية تشــاور جمعــت العديد 
مــن أصحــاب المصلحــة، تمــت صياغــة خطــة التنميــة 
التنميــة  أهــداف  فيهــا  بمــا   ،2030 لعــام  المســتدامة 

المستدامة.

ُبنية خطة التنمية المستدامة لعام 2030

اعتمــدت األمــم المتحــدة فــي 25 ســبتمبر 2015 خــالل 
مؤتمــر القمة العالمي للتنميــة وثيقة »تحويل عالمنا: 
خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030«، بموجــب قــرار 
)يشــار   1/70 رقــم  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
إلــى هــذا القــرار فــي هــذه الوثيقــة بـــ »خطــة التنمية 

المستدامة«(.

تتضمــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 إعالنــً 
و17 هدفــً و169 مقصــدًا مرتبطــة باإلعــالن.1 وتم وضع 

مؤشرات خاصة بهذه المقاصد في وقت الحق

1  قرار الجمعية العمومية رقم 1/70: »تحويل عالمنا: خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030«، الديباجة.
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اإلعالن

يرتكز اإلعالن بقوة على مبادئ القانون الدولي. وتركز 
الخطة في اإلعالن على خمســة عناصر أساسية تؤطر 
وتعــزز طابعهــا العالمي والمتكامــل والتحويلي، من 

خالل التركيز على األمور اآلتية: 

الناس. . 1

الكوكب؛ . 2

االزدهار؛ . 3

السالم؛ . 4

الشراكة. . 5

تتمحــور أجندة التنمية المســتدامة حول ثالثة جوانب 
للتنميــة )الجوانب االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية(. 
وتعيــد خطة التنمية المســتدامة التأكيــد مرارًا على 

هذه الجوانب. 

هنــاك قلــق فــي أوســاط المهتمين 
وحقــوق  التنميــة  فــي  والمهتمــات 
اإلنسان أنه لم يحقق النموذج التقليدي 
المرتكــز علــى الجوانــب الثالثــة فقط 
والبيئية(  واالجتماعيــة  )االقتصاديــة 
تنميــة مســتدامة وعادلــة. وقــد تم 
توجيه عــدة دعوات إلعــادة النظر في 
هــذا النهج، مشــددين علــى أهمية 
الجوانــب السياســة والثقافــة، إضافة 
إلى الجوانب الثالثة األخرى، باعتبارهما 
بعدين رئيسيين للتنمية المستدامة. 

بالرؤيــة؛  تتعلــق  منفصلــة  أجــزاًء  اإلعــالن  يتضمــن 
اليــوم؛  عالمنــا  المشــتركة؛  وااللتزامــات  والمبــادئ 
الخطــة الجديــدة؛ وســائل التنفيــذ؛ وأخيــرًا المتابعــة 

واالستعراض. 

وكمــا يوضــح اإلعــالن، تســتند خطــة العــام 2030 إلــى 
االفتــراض بــأن تحقيــق التقــدم فــي خطــة العــام 2030 
يتطلب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع 
المدنــي، ويجــب أن تقوم على الشــفافية والمســاءلة 
المتبادلــة للشــركاء. كمــا أن بناء القــدرات أمر ضروري 

لتحقيق خطة العام 2030.
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لمحة عن أهداف التنمية المستدامة2

الفقــر بجميــع  1 )ال فقــر(: »القضــاء علــى  الهــدف 
أشكاله في كل مكان«

الهــدف 2 )ال جــوع(: »القضــاء علــى الجــوع وتوفير 
األمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعة 

المستدامة«

الهــدف 3 )الصحة الجيدة والرفــاه(: »ضمان تمتع 
الجميــع بأنمــاط عيش صحيــة وبالرفاهية في جميع 

األعمار«

الهــدف 4 )تعليــم ذو جــودة(: »ضمــان التعليــم 
الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص 

التعلم مدى الحياة للجميع 

الجنســين(:  بيــن  )المســاواة   5  الهــدف 
كل  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  المســاواة  »تحقيــق 

النساء والفتيات«

الهــدف 6 )الميــاه النظيفــة والصــرف الصحي(: 
»ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع 

وإدارتها إدارة مستدامة«

الهدف 7 )طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة(: »ضمان 
خدمــات  علــى  ميســورة  بتكلفــة  الجميــع  حصــول 

الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة«

الهــدف 8 )العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي(: 
»تعزيــز النمو االقتصــادي المطرد والشــامل للجميع 
والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر 

العمل الالئق للجميع«

2  نص أهداف التنمية المستدامة المدرج في قرار الجمعية العامة 
1/70: »تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030«، 21 أكتوبر/
تشرين األول 2015. والنصوص الموجزة لألهداف الواردة باللون األزرق 
هي ليست نصوصً رسمية واردة في خطة التنمية، بل تستند إلى 

الموقع اإللكتروني الرسمي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لألمم 
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/:المتحدة، على

  sustainable-development-goals/

الهــدف 9 )الصناعة واالبتكار والبنــى التحتية(: 
»إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، وتحفيــز 
وتشــجيع  للجميــع،  الشــامل  المســتدام  التصنيــع 

االبتكار«

الهــدف 10 )الحد مــن عدم المســاواة(: »الحد من 
انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها«

مســتدامة(:  ومجتمعــات  )مــدن   11  الهــدف 
شــاملة  البشــرية  والمســتوطنات  المــدن  »جعــل 

للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة«

المســؤول(:  واإلنتــاج  )االســتهالك   12  الهــدف 
»ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة«

الهــدف 13 )االجــراءات المناخية(: »اتخــاذ إجراءات 
عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره«

الهدف 14 )الحيــاة تحت الماء(: »حفــظ المحيطات 
والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة«

النظــم  »حمايــة  البريــة(:  )الحيــاة   15 الهــدف 
اإليكولوجيــة البريــة وترميمهــا وتعزيز اســتخدامها 
نحــو  علــى  الغابــات  وإدارة  مســتدام،  نحــو  علــى 
مســتدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي 

وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي«

الهدف 16 )السالم والعدل والمؤسسات القوية(: 
»التشــجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش 
فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
وإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميع إلــى العدالــة، وبناء 
وشــاملة  للمســاءلة  وخاضعــة  فعالــة  مؤسســات 

للجميع على جميع المستويات«

الهدف 17 )الشــراكات من أجــل األهداف(: »تعزيز 
وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن 

أجل تحقيق التنمية المستدامة«
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أهداف التنمية المستدامة

تتخــذ خطــة العــام 2030 من األهــداف اإلنمائيــة لأللفية 
منطلقــً لهــا، وتســعى إلــى إتمــام ما لــم يتحقق من 
هــذا اإلطــار وأيضــً تطويــر اطــار التنميــة المســتدامة 

استنادًا إلى الدروس المستفادة.

J  تقتضــي أهداف التنمية المســتدامة ضــرورة إتخاذ
وتنفيــذ إجراءات من قبــل جميع البلدان - الفقيرة 

والغنية ومتوسطة الدخل

J  لتعزيز االزدهار، تؤكد األهداف على أن القضاء على
الفقر يجب أن يتم جنبً إلى جنب مع االستراتيجيات 
الالئــق  والعمــل  االقتصــادي  النمــو  تبنــي  التــي 

والتعليم وغيرها من الحقوق

J  بيــن المســاواة  يؤكــد  منحــى  األهــداف  وتتبنــى 
الجنسين

J  القانــون ســيادة  أهميــة  األهــداف  وتؤكــد  كمــا 
الفاعلــة  والمؤسســات  العدالــة  إلــى  والوصــول 
والشــفافة وحماية الحقــوق والحريات كأهداف بحد 

ذاتها وكوسائل لتحقيق األهداف األخرى

J  تتنــاول األهداف مجموعة من الحقوق بما في ذلك
وفــرص  االجتماعيــة  والحمايــة  والصحــة  التعليــم 

العمل، مع التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة.

المقاصد 

لــكل هــدف عــدد مــن المقاصــد المرتبطــة بــه والتي 
تحــدد بالضبــط ما يؤمل تحقيقــه. تمت صياغة بعض 
المقاصــد بلغــة واضحــة تدريجيــة وينبغــي تحقيقها 
بحلــول العــام 2030، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر أقــل 
وضوحً. وهذا األمر يثير القلق ألن بعض الحقوق التي 
تتناولها هذه المقاصد تتعلق بالتزامات مباشرة تقع 
علــى عاتــق الــدول بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
مقاصــد  شــكل  علــى  تقديمهــا  ويعتبــر  اإلنســان. 
تدريجيــة، دون تحديــد عناصــر فوريــة مــن االلتزامــات 
حول هذه الحقوق يشــكل تعارضً مع التزامات الدول 

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

J  تشــدد آليــات حقــوق اإلنســان أنــه رغــم أن اإلعمال
التــام للحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة والثقافية 
يمكــن تحقيقــه تدريجيً، إال أن هنــاك التزامً فوريً 
علــى الدول فــي البدء باتخاذ خطــوات باتجاه هذا 
الزمــن.  مــن  مــدة قصيــرة معقولــة  فــي غضــون 
ملموســة  الخطــوات  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي 
ومحــددة وتهدف بأقصى قدر ممكن من الوضوح 
إلــى الوفــاء بااللتزامــات المعترف بها. كمــا أنه من 
الواضــح أن الــدول التــي ُيحرم فيهــا عدد هام من 
األفراد من المواد الغذائية األساسية، أو  من الرعاية 
الصحية األولية األساسية، أو  من المأوى والمسكن 
األساســيين، أو  مــن أشــكال التعليــم األساســية، 
ُتعتبــر، بداهــًة، متخلفــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا 
بمقتضــى قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي. ولكي 
تتمكــن الدول مــن تبرير تخلفها عــن الوفاء على 
الدنيــا بســبب قلــة  األقــل بالتزاماتهــا األساســية 
المــوارد المتاحــة، يجــب عليهــا أن تثبــت أنهــا قــد 
بذلــت كل جهــد مــن أجــل اســتخدام كل الموارد 
المتاحــة في ســبيل الوفــاء، على ســبيل األولوية، 
التحــرك  الدنيــا. ويتطلــب هــذا  االلتزامــات  بهــذه 
بأكبر قدر ممكن من الســرعة والفعالية نحو هذا 
الهــدف. وعالوة على ذلك، فإن أية تدابير تراجعية 
متعمدة في هذا الشــأن يجــب تبريرها تبريرًا تامً 
باإلشــارة إلــى تأثيــر هــذه التدابيــر التراجعية على 
كامــل الحقــوق وفــي ســياق االســتخدام الكامــل 
ألقصــى مــا هو متــاح من المــوارد. وبالمثــل، حتى 
فــي أوقــات وجــود قيــود شــديدة علــى المــوارد، 
ســواء بسبب عملية التكيف أو  بسبب االنتكاس 
يجــب  العوامــل،  مــن  ذلــك  غيــر  أو   االقتصــادي 
حمايــة الضعفــاء مــن أفــراد المجتمــع المعرضيــن 
 للمخاطــر باعتماد برامج هادفــة منخفضة الكلفة. 
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كمــا وان اإلشــارة إلــى أقصــى المــوارد المتاحة في 
فــي  تشــير  اإلنســان  اتفاقيــات حقــوق  مــن  عــدد 
آن واحــد إلــى المــوارد داخــل الدولــة وإلــى الموارد 
المتاحــة مــن المجتمــع الدولــي من خــالل التعاون 

الدوليين.3 والمساعدة 

J  .هناك 169 مقصدًا في المجموع

J  بعــض المقاصــد نوعي، في حيــن أن بعضها اآلخر
كمي.

J  بعــض المقاصــد هي مقاصــد »نتائج« فيمــا يرتبط
بعضها اآلخر بـ«العملية« للوصول إلى هذه النتائج. 

المؤشرات

العالمــي، ســيتم رصــد واســتعراض  علــى الصعيــد 
أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ17 ومقاصدهــا الـــ169 

باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية.

J  قــام فريق الخبراء المشــترك بين الوكاالت المعني
باقتــراح  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  بمؤشــرات 
مجموعــة مختارة من المؤشــرات ويقوم بتطويرها 

بشكل دوري.4 

3  لمزيد من المعلومات، انظر/ي لجنة األمم المتحدة للحقوق 
اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية، »التعليق العام رقم 3: طبيعة 

http://tbinternet.ohchr. التزامات الدول األطراف”، 1990، متوفر على
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=IN

 T%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=en
4  تم في التقرير األول لفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني 

بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة اقتراح 229 مؤشرًا وسيتم مراجعة 
 15 ،2/2017/3.E/CN هذه المؤشرات وتطويرها بشكل دوري، انظر/ي

ديسمبر 2016، 
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النهج الوطني 
الشامل 

تعكــس خطــة العــام 2030 تحوالً في التفكيــر اإلنمائي 
مــن التركيــز علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية إلــى 
التنميــة المســتدامة المرتكــزة علــى حقوق اإلنســان. 
عالميــً؛  إطــارًا  المســتدامة  التنميــة  خطــة  وتقــدم 
فيتعيــن علــى كل دولــة أن تحــدد أولوياتهــا الخاصة 
وأن توطــن مقاصدهــا ومؤشــراتها لتوجيــه التنفيــذ 
الوطنــي. ومــن المتوقــع بالتالي وضع خطــط إنمائية 
وطنيــة وتحديثهــا باســتمرار. وينبغي دعــم األهداف 
والمقاصــد الخاصــة بــكل بلــد بمؤشــرات محليــة ذات 

صلة من أجل تسجيل النتائج على أرض الواقع. 

وبرامــج  سياســات  وضــع  ينبغــي 
لتنفيــذ أهداف التنمية المســتدامة 
بطريقة شــاملة ومترابطة، تربط بين 
مختلــف األهــداف والمقاصــد. فعلى 
ســبيل المثــال، ال ينبغــي النظر في 
هــدف القضــاء علــى الفقر مــن خالل 
زيــادة الدخــل فقــط، بــل يجــب بداًل 
مــن ذلــك أن يتناول النهج الشــامل 
لسياسات مكافحة الفقر جميع أبعاد 
المشــكلة، مثل االفتقار إلى التعليم 
وسوء الصحة والجوع وعدم الوصول 

إلى العمل المنتج الالئق.
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متابعة واستعراض 
خطة التنمية 

المستدامة - العملية

االستعراض الوطني الطوعي

بموجــب خطة التنمية المســتدامة، تم إنشــاء نظام 
خطــة  وتشــجع  الطوعيــة.  الوطنيــة  لالســتعراضات 
العــام 2030 الدول علــى »إجراء اســتعراضات منتظمة 
وشــاملة للتقــدم المحــرز علــى الصعيديــن الوطني 
فــي  وتتحكــم  تقودهــا  أن  علــى  الوطنــي،  ودون 
مسارها البلدان ذاتها« )الفقرة 79 من خطة التنمية 
دوليــً  االســتعراضات  هــذه  وســتتم  المســتدامة(. 
المســتوى،  الرفيــع  السياســي  إطارالمنتــدى  ضمــن 
حيــث تقــوم الــدول بتقديــم تقاريــر وطنيــة طوعية، 
تقــوم بهــا البلدان المتقدمة النمــو والبلدان النامية 

على حد سواء.

يشكل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 
بالتنميــة المســتدامة المنبر المركــزي لألمم المتحدة 
لمتابعة واســتعراض خطة التنمية المســتدامة لعام 
2030. ومــن المتوقــع أن يوفــر المنتدى قيادة سياســية 
ومنبــرًا للشــراكات باإلضافــة إلــى توفيــر التوجيهــات 

بشأن تنفيذ خطة العام 2030 ومتابعتها.5

 

5  لمزيد من المعلومات راجع/ي المنتدى السياسي الرفيع المستوى 
المعني بالتنمية المستدامة لعام 2016 – ضمان عدم ترك أحد خلفنا، 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016 على
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المتابعة واالستعراض من قبل الدول

ُتحمــل خطــة العــام 2030 الــدول مســؤوليات متابعة 
األهــداف  تنفيــذ  فــي  المحــرز  التقــدم  واســتعراض 
والمقاصــد علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة 

والعالمية على نحو منتظم.

علــى الصعيــد الوطني: تشــجع الخطة الــدول على 
»القيــام، في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، 
الوطنــي  الصعيــد  علــى  إجــراءات طموحــة  باتخــاذ 
لتلبيــة متطلبــات تنفيــذ هذه الخطة بشــكل عام« 
)الفقــرة 78 مــن خطــة التنمية المســتدامة(؛ وتنص 
»ســتكون  الوطنيــة  التخطيــط  عمليــات  أن  علــى 
مفتوحــة وجامعــة وتشــاركية وشــفافة أمــام جميع 
النــاس، وســتدعم قيــام جميــع أصحــاب المصلحــة 
ذوي الصلة باإلبالغ« )الفقرة 74 )د( من خطة التنمية 

المستدامة(.

»إجــراء اســتعراضات  الــدول علــى  الخطــة  وتشــجع 
منتظمة وشــاملة للتقــدم المحرز علــى الصعيدين 
الوطنــي ودون الوطنــي، علــى أن تقودها وتتحكم 
فــي مســارها البلــدان ذاتهــا. ويمكــن أن تســتفيد 
هذه االستعراضات من مساهمات الشعوب األصلية 
والمجتمــع المدنــي والقطاع الخاص وســائر الجهات 
صاحبــة المصلحــة ....« )الفقرة 79 مــن خطة التنمية 

المستدامة(

إجــراء  الخطــة  تشــجع  اإلقليمــي:  الصعيــد  علــى 
 االســتعراض علــى الصعيــد اإلقليمــي حيــث إن مــن 
شأن المتابعة واالستعراض اإلقليمي أن يتيحا فرصً 
»للتعلــم مــن األقــران، بطــرق منهــا االســتعراضات 
الطوعية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء مناقشات 
بشــأن األهــداف المشــتركة.« )الفقــرة 80 مــن خطــة 

التنمية المستدامة(

على الصعيد العالمي: يضطلع المنتدى السياسي 
مــع  العمــل  فــي  مركــزي  بــدور  المســتوى  الرفيــع 
الجمعيــة العامــة والمجلس االقتصــادي واالجتماعي 
في االســتعراض على الصعيد العالمي، حيث ييسر 
هــذا المنتــدى »تبادل التجارب، بما يشــمل النجاحات 
المحققة والتحديات الماثلة والدروس المستخلصة، 
وســيوفر القيــادة السياســية والتوجيــه والتوصيات 
سياســات  اتســاق  وســيعزز  بالمتابعــة.  المتعلقــة 
نطــاق  علــى  وتنســيقها  المســتدامة  التنميــة 
المنظومــة برمتهــا. ويتعيــن أن يكفل بقــاء الخطة 
صالحــة وطموحة على الدوام، وأن يركز على تقييم 
التقــدم المحــرز واإلنجازات المحققــة والتحديات التي 
تواجههــا البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، 
وأيضــً القضايــا الجديــدة والناشــئة«. )الفقرة 82 من 

خطة التنمية المستدامة(

يعقد المنتدى الرفيع المستوى تحت رعاية الجمعية 
العامــة لألمم المتحدة كل أربع ســنوات وتحت رعاية 

المجلس االقتصادي واالجتماعي كل سنة. 
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االستعراض المواضيعي

ســيقوم المنتدى السياســي الرفيع المســتوى أيضً 
باستعراضات مواضيعية منتظمة تعكس الطبيعة 
المتكاملــة وغير القابلة للتجزئــة والمترابطة ألهداف 
القضايــا  ذلــك  وســيتضمن  المســتدامة.  التنميــة 
المتداخلة والشــاملة والقضايا الناشــئة. وسيناقش 
المنتدى السياســي رفيع المستوى، برعاية المجلس 
فــي  اآلتيــة  المواضيــع  واالجتماعــي،  االقتصــادي 

المقبلة: السنوات 

2017: القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير؛

2018: التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة؛ و

2019: تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة.

كمــا وســيركز المنتــدى السياســي الرفيع المســتوى 
أيضــً في مناقشــاته على األهداف اآلتيــة، دون اإلخالل 
بالطابــع المتكامــل وغيــر القابــل للتجزئــة والمترابط 
إجــراء  تيســير  بغيــة  المســتدامة،  التنميــة  ألهــداف 
اســتعراض متعمق للتقدم المحرز في جميع األهداف 
مــع وســائل  أربــع ســنوات،  مــدى دورة مدتهــا  علــى 
التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالهــدف 17، الــذي 
ســيتم اســتعراضه ســنويً. وســتكون األهــداف التي 

سيجرى استعراضها كما يأتي:

2017: األهداف 1 و 2 و 3 و 5 و 9 و 14؛

2018: األهداف 6 و 7 و 11 و 12 و 15؛ و

2019: األهداف 4 و 8 و 10 و 13 و 16.
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أجندة التنمية 
المستدامة والعمل 

الالئق والنقابات العمالية 

تجدر اإلشــارة إلــى أن أجنــدة التنمية 
المســتدامة ال تشــير بشــكل مباشر 
إلى الحقــوق النقابيــة ودور النقابات 
أن  إال  التنميــة.  أجنــدة  تحقيــق  فــي 
الالئــق  العمــل  أجنــدة  إلــى  اإلشــارة 
لمنظمة العمل الدولية تشــمل ضمنًا 

حماية الحقوق النقابية. 

ويمكــن تلخيــص المحــاور االســتراتيجية األربعــة التي 
يحددهــا برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية 

بما يأتي: 

J استحداث فرص العمل

J توسيع نطاق الحماية االجتماعية

J تعزيز الحوار االجتماعي

J ضمان احترام الحقوق في العمل

التنميــة المســتدامة  الهــدف األساســي فــي أجنــدة 
المتعلــق بالعمــل الالئــق هــو الهــدف 8. وعــدد مــن 
مقاصــد الهــدف 8 باإلضافــة إلــى مقاصــد أخــرى فــي 
أجنــدة التنميــة المســتدامة تعالــج جوانــب عــدة مــن 
العمــل  منظمــة  قامــت  التــي  الالئــق  العمــل  أجنــدة 

الدولية بتطويرها وتبنيها. 

يتناول الهدف 8 مجموعتين من المسائل. فهو يروج 
مــن جهــة للنمو االقتصــادي، ويتناول مــن جهة أخرى 
العمالــة المنتجــة والعمــل الالئــق. وبــإدراج العنصرين 
فــي هدف واحــد، يمكن للمرء أن يســتنتج أن الهدف 
يؤيــد نموذجً يفتــرض أن النمو االقتصادي يعزز فرص 

العمل والعمالة ويعزز بوجه خاص العمل الالئق.

ولقــد اعتمــدت منظمة العمل الدوليــة برنامج العمل 
الالئــق فــي ما يتعلق بالناس في حياتهم في العمل، 
بمــا فــي ذلــك حــول فــرص العمــل المنتجــة والمــدرة 
للدخــل العادل والســالمة في مكان العمــل والحماية 
االجتماعيــة لألســر وآفــاق أفضــل للتنمية الشــخصية 
واالندمــاج االجتماعــي وحريــة النــاس فــي التعبيرعن 
مخاوفهــم وتنظيم القــرارات التي تؤثر على حياتهم 
والمشــاركة فيهــا وتكافــؤ الفرص والمعاملــة لجميع 
النســاء والرجال.6 وقــد قامت منظمــة العمل الدولية 
ونقابــات العمال بحملــة قوية من أجل الترويج للركائز 
األربع لبرنامج العمل الالئق لتصبح عناصر ال تتجزأ من 

الخطة الجديدة لعام 2030. 

 6  منظمة العمل الدولية، »العمل الالئق« على
 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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تســلط منظمة العمل الدولية الضوء 
علــى أن العمــل الالئــق ليــس مجرد 
هــدف - بل يشــكل محــركًا للتنمية 
المســتدامة. ولذلك، يمكــن القول إن 
هدف التنميــة المســتدامة 8 يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بجميــع أهداف التنمية 

المستدامة األخرى.

الهدف 8: العمل الالئق 

التنميــة  أجنــدة  فــي   8 الهــدف  مقاصــد  تقتــرح 
المستدامة تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل 
الالئق لجميع النساء والرجال؛ والحد بدرجة كبيرة من 
نســبة الشــباب غير الملتحقين بالعمالــة أو  التعليم 
الــرق  وإنهــاء  الســخرة  علــى  والقضــاء  التدريــب؛  أو  
المعاصــر واإلتجــار بالبشــر، وضمان حظر واســتئصال 
أســوأ أشــكال عمل األطفــال، بما في ذلــك تجنيدهم 
واستخدامهم كجنود؛ وحماية حقوق العمال، وتعزيز 

بيئة عمل سالمة وآمنة. 
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الهدف 8 - تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل 
للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، 

وتوفير العمل الالئق للجميع

وفقــً  الفــردي  االقتصــادي  النمــو  علــى  8.1  الحفــاظ 
الناتــج  نمــو  علــى  وبخاصــة  الوطنيــة،  للظــروف 
المحلــي اإلجمالي بنســبة 7 في المائة على األقل 

سنويً في أقل البلدان نموًا

اإلنتاجيــة  مــن  أعلــى  مســتويات  8.2  تحقيــق 
االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء بمســتوى 
التكنولوجيــا، واالبتــكار، بمــا فــي ذلــك من خالل 
بالقيمــة  المتســمة  القطاعــات  علــى  التركيــز 

المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة

8.3  تعزيــز السياســات الموجهة نحــو التنمية والتي 
تدعــم األنشــطة اإلنتاجية، وفــرص العمل الالئق، 
ومباشــرة األعمــال الحــرة، والقــدرة علــى اإلبــداع 
واالبتكار، وتشــجع علــى إضفاء الطابع الرســمي 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــاريع  علــى 
والمتوســطة الحجــم، ونموها، بما فــي ذلك من 

خالل الحصول على الخدمات المالية

8.4  تحســين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية 
فــي مجــال االســتهالك واإلنتــاج، تدريجيــً، حتــى 
العام 2030، والســعي إلى فصل النمو االقتصادي 
العشــري  لإلطــار  وفقــً  البيئــي،  التدهــور  عــن 
للبرامج بشــأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، 
مع اضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

8.5  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل 
الالئــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــا فــي ذلــك 
الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، وتكافــؤ األجــر 
لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول العام 2030

غيــر  الشــباب  نســبة  مــن  كبيــرة  بدرجــة  8.6  الحــد 
التدريــب  أو   التعليــم  أو   الملتحقيــن بالعمالــة 

بحلول العام 2020

8.7  اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة 
وإنهــاء الــرق المعاصــر واإلتجــار بالبشــر لضمــان 
حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل األطفال، 
بما فــي ذلك تجنيدهم واســتخدامهم كجنود، 
وإنهــاء عمــل األطفــال بجميــع أشــكاله بحلــول 

العام 2025

8.8  حمايــة حقــوق العمــل وتعزيز بيئة عمل ســالمة 
العمــال  فيهــم  بمــن  العمــال،  لجميــع  وآمنــة 
المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في 

الوظائف غير المستقرة

تعزيــز  إلــى  تهــدف  سياســات  وتنفيــذ  8.9  وضــع 
الســياحة المســتدامة التــي توفــر فــرص العمل 
وتعــزز الثقافة والمنتجــات المحلية بحلول العام 

2030

8.10  تعزيــز قــدرة المؤسســات الماليــة المحليــة على 
الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  تشــجيع 
المصرفيــة والتأميــن والخدمــات المالية للجميع، 

وتوسيع نطاقها

8.أ  زيــادة دعــم المعونــة مــن أجــل التجــارة للبلــدان 
الناميــة، وبخاصــة أقل البلدان نمــوًا، بما في ذلك 
مــن خــالل اإلطــار المتكامــل المعــزز للمســاعدة 

التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموًا

8.ب  وضــع وتفعيــل اســتراتيجية عالميــة لتشــغيل 
الشــباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن  الصــادر  العمــل 

بحلول العام 2020 
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أهداف أخرى ذات العالقة

العمــل الالئــق ودعــم حقوق العمــال أمران أساســيان 
للتنمية المستدامة، ومن الضروري التأكيد أن أجندة 
العمل الالئق تتعلق بخطة التنمية المســتدامة لعام 
2030 ككل مــع التركيــز بالطبــع على أهميــة الهدف 8. 
غيــر أن أهميــة خاصة أيضً في مــا يتصل باألهداف 1 و 
5 و 10 و 13 و 16. وتلعــب النقابــات العماليــة أدوارًا هامة 

في تحقيق جميع هذه الجوانب.7

الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشــكاله في كل 
مكان

إّن حمايــة حقــوق العمــال، التــي هــي فــي صلب عمل 
النقابات، من شأنها أن تخرج الناس من الفقر، كما أن 
إرســاء الحماية االجتماعية من شأنه أن يكفل أال يغرق 

الناس أكثر في الفقر.

الهدف 2: القضاء على الجــوع وتوفير األمن الغذائي 
والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

يرتبط العمل الالئق أيضً بالقضاء على الجوع. وهناك 
ثالثــة جوانــب في هــذا اإلطــار: يوظف القطــاع الزراعي 
وإنتــاج األغذية عددًا من الناس أكبر من أي قطاع آخر؛ 
كما ويعيش معظم الناس الذين يعيشــون في فقر 
مدقــع فــي المناطق الريفيــة، ويعتمــد الكثير منهم 
على األرباح المكتســبة من الزراعة؛ ولذلك فإن العمل 
الالئــق في سلســلة إنتاج األغذية أمــر ضروري لتحقيق 

القضاء على الجوع 

الهدف 3: ضمــان تمتع الجميع بأنمــاط عيش صحية 
وبالرفاهية في جميع األعمار

يرتبــط العمــل الالئــق أيضــً بالصحــة الجيــدة والرفــاه. 
الصحيــون  العمــال  يزيــد  عناصــر:  ثالثــة  أيضــً  وهنــا 
وظــروف العمــل الالئــق واآلمــن مــن إنتاجيــة العمــال؛ 

7  شبكة تعاون نقابات العمال في التنمية، »أهداف التنمية المستدامة: 
http://www.ituc-csi.org/ :مسألة تخص نقابات العمال!«، متوفر على

IMG/pdf/tudcn_draft_pamphlet_24_sept.pdf

وفي الوقت نفسه، غالبً ما يدفع االفتقار إلى إمكانية 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الناس فــي كثير من 
األحيان إلى الخروج من قوة العمل والوقوع في الفقر؛ 
ويعمل القطاع الصحي بشــكل متزايد على توظيف 
المزيــد مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم، الذيــن 

يحتاجون أيضً إلى ظروف عمل الئقة.

الهدف 4: ضمــان التعليم الجيد المنصف والشــامل 
للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع 

ويرتبــط ذلــك أيضً بالتعليــم، الذي يشــكل غاية في 
حــد ذاتــه ووســيلة للحصــول على عمل الئــق، وخاصة 
للشــباب، فــي حيــن أن هنــاك حاجة إلــى التعلم مدى 
الحيــاة لمواكبــة المهــارات المتغيــرة الالزمــة لســوق 

العمل.

الهدف 5: تحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين 
كل النساء والفتيات

أساســيً  أمــرًا  للمــرأة  االقتصــادي  التمكيــن  يشــكل 
لتحقيق المســاواة بين الجنســين. فال تؤدي مشاركة 
المــرأة فــي العمــل المنتــج والالئــق إلــى منافــع لهــا 
إنصافــً  أكثــر  مجتمعــات  تحقيــق  إلــى  بــل  فحســب 
وديناميكيــة اقتصاديــة أكبــر تفيــد الجميــع. ولهــذا، 
فــإن وضع سياســات وقوانيــن جديدة لضمــان امتثال 
التمييــز  لتشــريعات مكافحــة  التجاريــة  المؤسســات 
وضمان المساواة والحد األدنى لألجور ومعايير العمل 
األساســية؛ ولحصول الجميع علــى الحماية االجتماعية 
هي جوانب اساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين 
فــي العمــل. ومــن المهــم اإلشــارة أن أجنــدة التنميــة 
المســتدامة ال تتعلق فقط بعمــل المرأة مدفوع األجر 
حيث ينص المقصد 5.4 على ضرورة »االعتراف بأعمال 
الرعايــة غير مدفوعــة األجر والعمل المنزلي وتقديرها 
مــن خــالل توفيــر الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة 
ووضــع سياســات الحمايــة االجتماعية وتعزيز تقاســم 
المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما 

يكون ذلك مناسبً على الصعيد الوطني«. 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_draft_pamphlet_24_sept.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_draft_pamphlet_24_sept.pdf
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الهــدف 9: إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود، 
للجميــع،  الشــامل  المســتدام  التصنيــع  وتحفيــز 

وتشجيع االبتكار

كما تشــكل التنمية الصناعية أمرًا حاســمً بالنســبة 
لعالــم العمــل، والعمــل الالئق أساســي لتكــون هذه 
التنميــة شــاملة للجميع ومســتدامة. وتتضمن برامج 
تنميــة البنية التحتيــة المكثفة للعمالــة فوائد عمالة 

كبيرة للنساء والرجال الذين يعيشون في فقر.

الهــدف 10: الحد مــن انعدام المســاواة داخل البلدان 
وفي ما بينها

أحــد الشــروط  المســاواة هــي  مكافحــة أوجــه عــدم 
األساسية للتنمية المستدامة. وتلعب نقابات العمال 
دورًا أساسيً في حث الحكومات على اعتماد سياسات 
بشــأن قضايا مثل األجــور، والضرائب، والحــدود الدنيا 

للحماية االجتماعية.

الهــدف 13: اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغّيــر 
المناخ وآثاره

يحتــاج ذلــك إلــى تغييــرات بعيــدة المــدى فــي نظــم 
الطاقــة وفــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة. وتحــث 
النقابــات الحكومــات على إعادة تدريــب العاملين في 
الصناعــات عاليــة االنبعاثــات ودعم العمــال المتأثرين 

بتغّير المناخ.

الهدف 16: التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة 
التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  أحــد  فيهــا  ــش  ُيهمَّ ال 
إلــى  الجميــع  وصــول  إمكانيــة  وإتاحــة  المســتدامة، 
العدالــة، وبناء مؤسســات فعالة وخاضعة للمســاءلة 

وشاملة للجميع على جميع المستويات

إن عمــل نقابــات العمــال علــى تعزيــز ســيادة القانون 
والديمقراطية والحريــة النقابية والمفاوضة الجماعية 
تســهم جميعها إسهامً قيمً في بناء مجتمع عادل 

وسلمي.

أجندة التنمية المستدامة واإلعاقة 

فــي مــا يتعلــق بأجنــدة النتميــة المســتدامة، اإلعاقة 
والعمــل، يهــدف المقصــد 8.5 إلــى تحقيــق العمالــة 
الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء 
والرجــال، بمــا في ذلك األشــخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ 
األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول العام 2030.

وباإلضافــة إلــى ذلك، تتضمن خطة العام 2030 إشــارات 
عديــدة تتعلــق بالوصــول إلــى العمــل، بمــا فــي ذلك 
المقصــد 4.5 بشــأن ضمان تكافؤ فــرص الوصول إلى 
التدريــب المهنــي للفئــات الضعيفــة، بمــا فــي ذلــك 
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ؛ والمقصــد 10.2 الــذي يشــير 
إلــى تمكيــن وتعزيــز اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصادي 
والسياســي للجميــع، بغــض النظــر عــن اإلعاقة. ومن 
المقاصد ذات الصلة الهامة أيضً بهذا اإلطار المقصد 
11.2 الــذي يدعــو إلــى توفيــر إمكانيــة وصــول الجميــع 
إلــى نظم نقــل مأمونة وميســورة التكلفة ويســهل 
الوصــول إليها ومســتدامة، وتحســين الســالمة على 
الطرق، وال سيما من خالل توسيع نطاق النقل العام، 
مــع إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات األشــخاص الذين 
يعيشون في ظل ظروف هشة بمن فيهم األشخاص 
ذوو اإلعاقة. وســيؤثر ذلك على زيــادة إمكانية وصول 
األشــخاص ذوي اإلعاقة إلى العمل والعمالة. واالمتثال 

اللتزاماتها«.8

8  اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: التعليق 
العام رقم 23 )2016( بشأن الحق في شروط عمل عادلة ومواتية، 

E/C.12/GC/23، 27 نيسان/ابريل 2016، الفقرة 59.
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دور نقابات العمال 
في أجندة التنمية 

المستدامة 

عملــت نقابــات العمال علــى خطة العــام 2030 وأهداف 
التنمية المستدامة منذ البداية، وحرصت على إظهار 
أهميــة إدمــاج العمل الالئق وعدم المســاواة وإشــراك 

المجتمع المدني بشكل بارز في األجندة.9 

بعد قمة األرض لعام 1992، أنشــئت تســع مجموعات 
للنــاس مــن أوســع شــريحة  رئيســية بحيــث يمكــن 
ممكنــة من المجتمع مــن تغذية عمل األمم المتحدة 
العمــال  المســتدامة. ويشــكل  التنميــة  فــي مجــال 
ونقابــات العمــال إحــدى هــذه المجموعــات؛ وتشــمل 
المجموعــات وقطــاع األعمــال والصناعــة، والمنظمات 
غيــر الحكوميــة.10 ومــن خــالل إشــراك منظمــة العمل 
الدوليــة ونقابــات العمــال فــي عمليــة صياغــة أجندة 
التنميــة المســتدامة لعام 2030، أدرجــت أولويات مثل 
العمــل الالئــق ومعالجــة عدم المســاواة فــي الخطة. 
وتشــتمل الخطــة إلــى اشــارات حــول ضــرورة تهيئــة 
المســتدام  االقتصــادي  للنمــو  المناســبة  الظــروف 
ولالزدهــار  الجميــع  يشــمل  الــذي  والرخــاء  والمطــرد 

العميم وتوافــر فرص العمل الكريم للجميع.

9  شبكة تعاون نقابات العمال في التنمية، »أهداف التنمية المستدامة: 
http://www.ituc-csi.org/ : مسألة تخص نقابات العمال!«، متوفر على

IMG/pdf/tudcn_draft_pamphlet_24_sept.pdf
10  منبر معارف التنمية المستدامة، »العمال ونقابات العمال«، متوفر 

 https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about:على
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األعمال التجارية، 
حقوق اإلنسان 
وحقوق العمال

في ما يتعلق بالنمو االقتصادي، تركز مقاصد الهدف 
8 علــى عــدد مــن القضايــا بما فــي ذلك الحفــاظ على 
النمــو االقتصــادي للفــرد؛ وزيادة اإلنتاجيــة االقتصادية 
مــن خــالل التنويــع والتطــور التكنولوجــي واالبتــكار؛ 
الطابــع  إضفــاء  تدعــم  التــي  اإلنمائيــة  والسياســات 
الرسمي على المشــاريع المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة الحجــم ونموهــا؛ وتعزيز كفــاءة الموارد 

العالمية في االستهالك واإلنتاج.

ومــن الضــروري التأكيــد أن األعمــال التجاريــة ملزمــة 
باحتــرام قوانيــن العمــل واالتفاقيــات القائمــة لحماية 
حقــوق العمــل، حيث تحــدد اتفاقيات منظمــة العمل 
الدوليــة العديد من حقوق العمال األساســية. وتحدد 
المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة بشــأن األعمــال 
التجاريــة وحقوق اإلنســان مســؤولية األعمــال التجارية 
عــن احتــرام حقــوق العمــال. وبحســب قانــون حقــوق 
اإلنســان الدولي، على الحكومــات واجب حماية األفراد 
مــن االنتهــاكات مــن قبل جهــات خاصة بمــا في ذلك 

الشركات وغيرها من األعمال التجارية. 

االقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  تشــدد 
واالجتماعيــة والثقافيــة على واجب الدولــة »في اتخاذ 
تدابيــر تكفــل أال تتدخل األطــراف الثالثة، مثل أصحاب 
العمــل والمؤسســات التجاريــة مــن القطــاع الخــاص، 
بالتمتــع بالحــق فــي العمــل فــي ظــروف عمــل عادلــة 

ومواتية. 
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تنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة ورصدها: 

دور نقابات العمال

المهمــة اآلن هــي تحويــل أجندة التنمية المســتدامة 
إلــى حقيقــة تخدم حقوق العمــال والحقــوق النقابية. 
أبــدى العمــال رأيهم خــالل عملية تطوير خطــة العام 
2030، بمــا فــي ذلــك مــن خالل منظمــة العمــل الدولية 
والنقابــات العماليــة وهيئــات أخــرى؛ واآلن، هم بحاجة 
إلى اإلسهام في كل مستوى من مستويات التنفيذ 

على المستويات الوطنية والدولية. 

للعمال ونقاباتهم الحق في المشاركة 
فــي جميع جوانــب العمليــة الوطنية 
لتنفيذ خطة التنمية المستدامة في 
بلدانهــم. والنقابــات العماليــة التي 
تمثــل أصــوات المالييــن مــن العمال 
في جميــع أنحــاء العالم هــي أفضل 
مــن يمكنــه ضمــان ســماع رغباتهم 
المرحلــة  هــذه  فــي  وشــواغلهم 
الحاســمة. ويمكن للنقابات العمالية، 
مــن خــالل دورهــا التمثيلــي واســع 
القاعدة، أن تشــكل قــوة ضغط هامة 
تؤثــر علــى كيفيــة تحقيــق التنمية 

المستدامة على المستوى الوطني.

يحق للنقابات، باعتبارها إحدى المجموعات الرئيسية، أن 
تشــارك في مراحل التنفيذ والمتابعة والرصد. وهناك 
فرصــة مثاليــة للنقابــات للتأثيــر علــى االســتراتيجيات 
والخطــط الوطنيــة لتنفيذ خطة التنمية المســتدامة 

من خالل عدد من اإلجراءات بما فيها:11

J  العمــال ونقابــات  الحكومــات  بيــن  حــوار  إقامــة 
والمجموعــات الرئيســية األخــرى حــول السياســات 

االجتماعية واالقتصادية

J  الضغــط مــن أجــل ضمــان حريــة تكويــن النقابــات
والجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية 

J  صميــم فــي  الالئــق  العمــل  ليكــون  الضغــط 
استراتيجيات النمو الوطني

J  التأّكــد مــن أن الخطــط الوطنيــة ألهــداف التنميــة
فــي  العمــال  جميــع  مصالــح  تعالــج  المســتدامة 

قطاعات العمل المختلفة

J  معالجــة عــدم المســاواة والفقر من خــالل الضغط
األجــور  حــول  سياســات  تبنــي  الحكومــات  علــى 
والضرائــب والحمايــة االجتماعيــة للجميــع وظــروف 

العمل الجيدة

J  التأّكــد مــن أن الهــدف 8 ومقاصــده بشــأن العمل
الالئــق، وغيرهــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
الخطــة  فــي  مدرجــة  العالقــة،  ذات  ومقاصدهــا 

الوطنية للتنمية المستدامة.

11  “الدليل المرجعي لنقابات العمال بشأن خطة التنمية المستدامة 
 http://actrav-courses.itcilo.org/library/:لعام 2030”، متوفر على

sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-
unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs

http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
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التنميــة  وأهــداف  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
المستدامة12

منظمــة العمــل الدوليــة هــي وكالــة تابعــة لألمــم 
العمــل  معاييــر  وضــع  عــن  مســؤولة  المتحــدة 
ووضــع سياســات لتعزيــز العمــل الالئــق للجميــع. 
وخالفــً للوكاالت المتخصصة األخــرى التابعة لألمم 
المتحدة، لدى منظمة العمل الدولية هيكل إداري 
فريــد ثالثــي األطــراف يمثــل الحكومــات وأصحــاب 
العمل والعمال، ما يعطي العمال وأصحاب العمل 
صوتــً متســاويً مــع الحكومــات ويشــجع النقــاش 
الحــر والمفتــوح. ويتــم تنفيذ البرامج فــي كل بلد 
مــن خــالل برنامــج توفيــر العمــل الالئق، وهــو إطار 

ألنشطة منظمة العمل الدولية.

شــاركت منظمــة العمــل الدوليــة عــن كثــب فــي 
وضع خطة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، 
وبالتالــي فــإن برنامــج توفيــر العمــل الالئــق يحتــّل 
مكانــًة بــارزًة فــي “تحويــل عالمنــا” وفــي األهــداف 

نفسها، وال سيما الهدف 8.

إن منظمــة العمــل الدوليــة هي الوكالــة “الوصية” 
المســتدامة  التنميــة  ومقاصــد  أهــداف  علــى 
المتعلقــة بالعمــل، وهــي مســؤولة بصفــة خاصة 
بعــدد المتعلقــة  المؤشــرات  رصــد  تنســيق   عــن 

 من المقاصد.

12 مكتب اإلحصاءات التابع لمنظمة العمل الدولية، والمكتب 
اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية آلسيا والمحيط الهادئ، “مؤشرات 

العمل الالئق في إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية 
 المستدامة«، متوفر على:

groups/public/---asia/---ro-/http://www.ilo.org/wcmsp5 
pdf.493329_bangkok/documents/presentation/wcms

دور النقابات 

تعريف األعضاء بخطة العام 2030

ينبغــي أن يــدرك أعضــاء نقابــات العمــال أوالً أهميــة 
خطة العام 2030 للعمال واألشــخاص الذين يعيشــون 
المهاجريــن  العمــال  مثــل  هشــة  أوضــاع  ظــل  فــي 
المنظــم  غيــر  االقتصــاد  فــي  والنســاء والعمــال 
وصلتهــم بالحركــة النقابية. لذا يتعيــن على أعضاء 
النقابــات أن يكونــوا علــى علــمٍ بالقضايــا المتعلقــة 
المســتوى  علــى  والعمــل  المســتدامة  بالتنميــة 
الوطنــي والمحلــي وان يتمتعوا بالمهــارات واألدوات 
المناســبة. وســيتطلب هــذا فــي كثيــر مــن الحــاالت 
ولكــي  واألعضــاء.  النقابييــن  المســؤولين  تدريــب 
تشــارك النقابــات بفعاليــة، ينبغــي أن يكــون لديهــا 
فهم جيد للتطورات األخيرة على صعيد السياســات 

فــي بلدها في المجاالت ذات الصلة.

ومن المهّم أيضً البحث عن شــركاء متشابهين في 
التفكير، مثل المنظمات النسائية، ومنظمات حقوق 
اإلنســان، أو  غيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
الوطنية أو اإلقليمية، للنظر في تنظيم انشطة معً 

بشأن القضايا المشتركة ووضع الرسائل الرئيسية.

التأثيــر علــى السياســات لتنفيــذ خطــة 
العام 2030 على جميع األصعدة

يمكن لنقابات العمال أن تشارك في صنع السياسات 
بأهــداف  المتصلــة  القضايــا  بشــأن  الحكوميــة 
ومقاصــد خطــة العــام 2030. ويمكن أن يتــم ذلك على 
الصعيــد الوطنــي، مــن خــالل المشــاركة فــي صياغة 
االستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية المستدامة 
واالســتراتيجيات والخطــط المواضيعيــة والقطاعيــة 

ذات العالقة.13

13 “استراتيجية شبكة تعاون نقابات العمال في التنمية على خطة 
 https://www.ituc-africa. :التنمية المستدامة لعام 2030، متوفر على

org/IMG/pdf/tudcn_agenda_2030_strategy_19.09_en.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_493329.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_493329.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_493329.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_493329.pdf
https://www.ituc-africa.org/IMG/pdf/tudcn_agenda_2030_strategy_19.09_en.pdf
https://www.ituc-africa.org/IMG/pdf/tudcn_agenda_2030_strategy_19.09_en.pdf
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 التأثير على السياســات من خالل عمليات 
المتابعة واالستعراض

إجــراء  الحكومــات  مــن   2030 العــام  خطــة  تطلــب 
المحــرز فــي تنفيــذ  للتقــدم  اســتعراضات منتظمــة 
الخطــة وأهدافهــا على األصعدة الوطنيــة واإلقليمية 
والدوليــة. وهذا يوفــر للنقابات العمالية فرصة مثالية 
للتأثير على السياسات التي تدافع عن حقوق العمال 
وتحمي مصالح الفقراء والضعفاء من خالل المشاركة 
فــي عمليــات المتابعــة واالســتعراض هــذه بــدءًا مــن 
التخطيط والتنفيذ ووصوالً إلى الرصد واالســتعراض 
واإلبالغ عن اإلنجازات. ويمكن المشاركة على الصعيد 
العالمي من خالل المشــاركة في المنتدى السياســي 
لحقــوق  المتحــدة  األمــم  وآليــات  المســتوى  الرفيــع 

اإلنسان وآليات منظمة العمل الدولية.14

علــى الصعيــد الوطنــي، يمكــن لنقابــات العمــال أن 
تقوم بما يأتي:

J  مطالبة حكومتها بإشراك نقابات العمل في وضع
الخطط من أجل تنفيذ خطة العام 2030

J  االنضمــام إلــى تحالفــات المجتمــع المدنــي للعمل
مــع أصحاب المصلحة اآلخرين بشــأن تنفيذ أهداف 

التنمية المستدامة

J  المشــاركة في برنامج توفير العمل الالئق لمنظمة
العمــل الدولية في بلدها، والــذي يتضمن العديد 
التنميــة  أهــداف  تغطيهــا  التــي  القضايــا  مــن 

المستدامة

J  التعــاون مــع هيئات األمــم المتحدة علــى الصعيد
المحلي

J  تعريــف العمــال علــى خطــة العــام 2030 وأهميتها
بالنسبة لحياتهم.

14  “الدليل المرجعي التحاد النقابات في خطة التنمية المستدامة لعام 
 http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/ :2030” متوفر على

en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/
trade-union-reference-manual-on-sdgs

علــى الصعيــد اإلقليمــي، يمكــن لنقابــات العمــال أن 
تقوم بما يأتي:

J  مطالبــة حكوماتهــا بنقــل أولوياتهــا النقابية إلى
األجســام المتخصصة في الهيئــات اإلقليمية التي 
تتعامل مع خطة العام 2030 )جامعة الدول العربية 

واالتحاد األفريقي(

J  المشــاركة فــي مبــادرات األمــم المتحــدة اإلقليمية
لرصد واستعراض ومتابعة خطة العام 2030

J  المشــاركة في مبادرات المجتمع المدني اإلقليمية
لتنفيذ خطة العام 2030.

علــى الصعيــد العالمــي، يمكــن لنقابــات العمــال أن 
تقوم بما يأتي:

J  مطالبــة حكوماتهــا بــإدراج أولويــات النقابــات فــي
المنتدى السياســي الرفيع المســتوى التابع لألمم 
المتحــدة، الــذي يقــوم باســتعراض ورصــد تنفيــذ 

خطة العام 2030

J  اســتخدام آليــات منظمــة العمــل الدوليــة وآليــات
حقوق اإلنســان التابعة لألمم المتحدة الســتعراض 
تنفيــذ أهــداف التنمية المســتدامة علــى الصعيد 
الوطنــي، وال ســيما في ما يتعلــق بكيفية تأثيرها 

على العمل والعمالة.
النظام اإلشرافي لمنظمة العمل الدولية15

يدعم االلتزام بتطبيق معايير منظمة العمل الدولية 
نظام إشــرافي فريد من نوعه علــى الصعيد الدولي. 
بفحــص  بانتظــام  الدوليــة  العمــل  منظمــة  وتقــوم 
تطبيــق المعايير من قبل الدول األعضاء وتشــير إلى 
المجاالت التي يمكن تطبيقها على نحو أفضل. وفي 
حالة وجود أي مشــاكل في تطبيق المعايير، تســعى 
منظمــة العمــل الدوليــة إلــى مســاعدة البلــدان مــن 

خالل الحوار االجتماعي والمساعدة التقنية.

15  للمزيد من المعلومات عن النظام اإلشرافي لمنظمة العمل الدولية، 
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and- :انظر/ي

promoting-international-labour-standards/lang--en/index.htm

http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--en/index.htm
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مختلفــة  وســائل  الدوليــة  العمــل  منظمــة  وضعــت 
لإلشــراف علــى تطبيــق اتفاقيــات وتوصيــات منظمــة 
العمــل الدولية فــي القانون والممارســة بعد تصديق 

الدول عليها. وهناك نوعان آللية اإلشراف:

J  الدوريــة التقاريــر  فحــص  العــادي:  اإلشــراف  نظــام 
المقدمــة من الــدول األعضــاء بشــأن التدابير التي 
اتخذتها لتنفيذ أحكام االتفاقيات المصدق عليها

J  اإلجــراءات الخاصــة: إجراءات حــول بيانــات وإجراءات
شكاوى ذات تطبيق عام، باإلضافة إلى إجراء خاص 

للحرية النقابية

النظام العادي لإلشراف على تطبيق المعايير
يســتند نظــام اإلشــراف العــادي إلــى قيــام الهيئتين 
التابعتيــن لمنظمــة العمــل الدوليــة بفحــص التقارير 
عــن التطبيــق فــي القانــون والممارســة المرســلة من 
الــدول األعضــاء، وعــن المالحظــات الــواردة فــي هــذا 
أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  مــن  الصــدد 

العمل. وهناك لجنتان: 

J  االتفاقيــات بتطبيــق  المعنيــة  الخبــراء  لجنــة 
والتوصيات

J  اللجنــة الثالثيــة لمؤتمــر العمــل الدولــي المعنيــة
بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

اإلجراءات الخاصة
خالفً لنظام اإلشــراف العادي، تستند اإلجراءات الثالثة 

الواردة أدناه إلى تقديم بيان أو  شكوى:

J  إجــراء للبيانات بشــأن تطبيــق االتفاقيات المصدق
عليها.

J  إجراء للشكاوى بشأن تطبيق االتفاقيات المصدق
عليها.

J  إجــراء خــاص بشــأن الشــكاوى المتعلقــة بالحريــة
النقابية من خالل لجنة الحرية النقابية
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المشاركة بشكل 
فّعال: الدروس 

المستفادة

للنقابــات تاريــخ طويــل مــن المشــاركة الفّعالــة فــي 
بيــن  واضحــة  صلــة  وإقامــة  العالميــة،  التنميــة  أطــر 
العمــل النقابي اليومــي والتخطيط الوطني للتنمية 
المستدامة هو امر في غاية األهمية. وتشير الدروس 
المســتفادة من هــذا العمل وغيره مــن األعمال، التي 
تشــمل العمــل في بيئــات معقــّدة وربما غيــر مؤاتية 
للعمــال والنقابــات، إلــى أن عــددًا مــن التكتيكات قد 
تســاعد النقابــات علــى المشــاركة في تنفيــذ أهداف 

التنمية المستدامة16:

اإلصــرار على إشــراك نقابــات العمال: فــي الماضي، 
تــم تهميــش نقابــات العمــال في بعــض األحيــان، ألن 
الحكومات تضعها على نفس مستوى المنظمات غير 
الحكومية في منتديات التشــاور، حيث يتم اســتبعاد 
النقابــات العمالية بحجــة أن المنظمات غير الحكومية 
والمنظمــات الخيرية مشــمولة فــي المشــاورات. ومن 
هنــا مــن المهم تذكيــر الحكومــات ومســؤولي األمم 
المتحدة بأن نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية 
مختلفــة )ليس أقلهــا أن نقابات العمال هي منظمات 
للعمــال(. يعكــس  ديمقراطيــة وتمثيليــة وجماعيــة 
مكانــة  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  الثالثــي  الهيــكل 
نقابات العمال، على قدم المســاواة مع أصحاب العمل 
ومنظمات الصناعــات، وينبغي للنقابات أن تصر على 

ذلك على الصعيد الوطني.

16  الدليل المرجعي لنقابات العمال بشأن خطة التنمية المستدامة 
 http://actrav-courses.itcilo.org/library/ :لعام 2030«، متوفر على

sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-
unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs

 اإلســتباقية: بدالً من انتظار دعوتها للمشــاركة في 
وضــع خطــط العمــل الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، 
يجب على النقابات أن تعّد مواقفها واســتراتيجياتها 
بشــكل اســتباقي وفــي أقــرب وقــت ممكــن، وإعــالم 
أجــل  مــن  الحكومــة  بهــا والضغــط علــى  الحكومــة 

تبنيها.

بنــاء المهــارات: ســتحتاج العديد مــن النقابــات إلى 
التقنيــة  القضايــا  بشــأن  الجماعيــة  خبرتهــا  زيــادة 
 ،2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  بخطــة  المتعلقــة 
مثــل مراجعــة وتحليل السياســة االقتصاديــة العامة، 
والمؤشــرات  العمالــة،  وسياســة  العامــة،  والميزانيــة 
اإلحصائيــة، باإلضافــة إلــى خطــة التنمية المســتدامة 

ذاتها وعالقتها بحقوق العمال والحقوق النقابية.

اإلصــرار علــى المشــاركة الحقيقيــة فــي جميــع 
المراحــل: تظهــر التجربــة أنــه عندما شــاركت نقابات 
العمال في هذا النوع من المشورات كانت المشاورات 
أحيانــً رمزيــًة، دون أي محاولــة حقيقيــة مــن األطــراف 
إلــى وجهــات نظــر بديلــة. وفــي حيــن أن  لالســتماع 
النقابــات قــد تكون قد ُشــجعت على المســاعدة في 
وضع خطط وطنية، فإنها كثيرًا ما تم استبعادها من 
مراحــل التنفيذ والرصد والتقييم الحيوية. لذلك، من 
الضروري أن تصر النقابات على إشــراكها في المراحل 
األولية من المشــاورات ووضع االستراتجيات والخطط، 
بما في ذلك بأن تشارك في لجان صياغة هذه الوثائق 

وأيضً في المتابعة واإلشراف على التنفيذ. 

http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
http://actrav-courses.itcilo.org/library/sdgs/en/other-documents-and-links/resources-for-trade-unions/trade-union-reference-manual-on-sdgs
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الدعوة إلى السياسات لصالح الفقراء: تتبنى العديد من 
الحكومات سياسات ليست في صالح الفقراء والفئات 
المهمشــة، وقــد ُتفــرض عليها مثل هذه السياســات 
مــن خالل اتفاقيــات الدين والمســاعدة الدوليــة. لذلك 
يجــب أن تكون النقابات قادرة على تحليل السياســات 
وتأثيرها ومستعدة لمساءلة الحكومات والمؤسسات 

المالية بشأن سياساتها هذه.

العمل مــع الشــركاء: يمكــن أن يســاعد العمل مع 
منظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى المتشــابهة فــي 
التفكير في بناء حركة من أجل السياسات االجتماعية 
واالقتصادية التقدمية. ومن شأن العمل عن كثب مع 
نقابــات العمــال األخــرى في البلــد، أو  حتى مــن بلدان 
أو  مناطــق أخرى، أن يســاعد علــى توفير صوت نقابي 
موحــد أقــوى فــي التفــاوض بشــأن الخطــة الوطنيــة 

ألهداف التنمية المستدامة.

اإلصــرار علــى العمل الالئــق بمعناه الواســع: ترّكز 
االقتصــاد  علــى  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي  الحكومــات 
والعمالــة وتســتبعد قضايــا مهمة أخــرى مثل حقوق 
العمــال. وينبغــي لنقابــات العمال أن تصــر على إدراج 
الحقوق ومختلف أشــكال العمل والحماية االجتماعية 
ألهــداف  الوطنيــة  الخطــة  فــي  االجتماعــي  والحــوار 

التنمية المستدامة.

كســب دعم وســائل اإلعالم: يمكن لنقابات العمال 
أن تعمــل بنجــاح مــع وســائل اإلعــالم لتأييــد موقفها 
حــول خطــة التنميــة. ويمكن أن يكون هــذا، باإلضافة 
إلــى الضغــط وحمــالت التوعيــة العامــة، مفيــدًا فــي 

كسب تأييد الرأي العام.

معاييــر العمل الدوليــة: االتفاقيات األساســية 
لمنظمة العمل الدولية17

حــّدد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدولية ثماني 
“أساســية” تغطــي مواضيــع  باعتبارهــا  اتفاقيــات 
ُتعتبــر مبــادئ وحقوقً أساســية فــي العمل. وهي 
تتعلق بالمســائل اآلتية: الحريــة النقابية واالعتراف 
الفعلــي بالحق فــي المفاوضة الجماعيــة؛ والقضاء 
علــى جميــع أشــكال العمــل الجبــري أو  اإللزامــي؛ 
والقضــاء الفعلــي علــى عمــل األطفــال؛ والقضــاء 
وهــذه  والمهنــة.  االســتخدام  فــي  التمييــز  علــى 
المبــادئ مشــمولة أيضــً في إعــالن منظمة العمل 
الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســية فــي 

العمل )1998(.

وتتجسد المبادئ في االتفاقيات األساسية الثماني 
اآلتية لمنظمة العمل الدولية:

اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحماية حــق التنظيم، . 1
1948 )رقم 87(

والمفاوضــة . 2 النقابــي  التنظيــم  حــق  اتفاقيــة 
الجماعية، 1949 )رقم 98(

اتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم 29(. 3

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 )رقم 105(. 4

االتفاقيــة بشــأن الحد األدنى لســن االســتخدام، . 5
1973 )رقم 138(

6 . 1999 األطفــال،  عمــل  أشــكال  أســوأ   اتفاقيــة 
)رقم 182(

اتفاقية المساواة في األجور، 1951 )رقم 100(. 7

اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، 1958 . 8
)رقم 111(

 17 منظمة العمل الدولية، “االتفاقيات والتوصيات”، متوفر على: 
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-

international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm
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