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حقوق النشر محفوظة للتحاد العربي للنقابات 2018
الطبعة األولى باللغة العربية  2018

تم إعداد هذا الدليل في اطار  برنامج التعاون بين منظمة العمل الدولية  
واالتحاد العربي للنقابات
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»ال ينبغي أن يخلف الركـب أحداً وراءه«
مل وضع هذا الدليل؟

العمــال  نقابـــات  لتعريـــف  أداة  هـــو 
لعـــام  املســـتدامة  التنميـــة  بخطـــة 
منــه  االســتفادة  ويمكــن   ،20٣0
لشــرح الفـــرص التــي تتيحهـــا أهــداف 
الخطــة ال_ 17 غاياتهــا ال_ 169 فــي 
توفيــر معرفــة كافيــة لــدى النقابييــن 
التنميـــة  بعمليـــات  املنخرطيــن 
املســـتدامة الوطنيـــة بغيــة النهـــوض 
بأهـــداف النقابـــات العماليــة، أخــذا 
التنميــة  أهــداف  أن  االعتبــار  بعيــن 
قابلـــة  وغيــر  متكاملـــة  املســـتدامة  

 . للتجزئـــة

مباذا يخاطب هذا الدليل 
املنظامت النقابية العاملية ؟

 
ً
»ال ينبغــي أن يخلــف الركـــب أحــدا
وراءه«، تنفيذا لهذا الهدف السامي، 
يســعى هــذا الدليــل إليصــال رســالة 
علــى منظمــات  ينبغــي  بانــه  مفادهــا 
العمــال النقابيــة العمــل علــى محاربــة 
الفقر ، وضمان تمتع العمال بالعمل 
الالئق في بيئة صحية ، وتمكينهم من 
الوصــول خدمــات عامــة جيــدة مثــل 
الصحــي  والصــرف  وامليــاه  الصحــة 
مــع  والتدريــب،  الجيــد  والتعليــم   ،

التــزام العمــال والنقابــات العماليــة 
الجنســين  بيــن  التــوازن  بتعزيــز 
عــن تشــجيع   

ً
فضــال  ، فــي وفودهــا 

إشــراك القــادة النقابييــن الشــباب. 
املشــاركة  علــى  النقابــات  وحــث 
وبقــوة فــي مســار عمليــة خطــة عــام 
2030 ســواء علــى املســتوى العالمــي 
أم اإلقليمــي أم الوطــن، وذلــك عبــر 
دعم الحرية النقابية ، حرية تكوين 
االجتماعــي  والحــوار   ، الجمعيــات 
والحمايــة  الجماعيــة،  واملفاوضــة 
العمــال،  وحقــوق  االجتماعيــة 
فاعــل  بــدور  اإلضطــالع  وباملجمــل 
وهــام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
والحــرص علــى آليــات  املســتدامة، 
الرقابــة والتنفيــذ للتحقــق مــن أن 
علــى  تســير  النقابــات  هــذه  بلــدان 
بالتزاماتهــا  املســار الصحيــح للوفــاء 
الدوليــة  االتفاقيــات  بموجــب 

الوطنيــة. والتشــريعات 
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الهدف 1: 
القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله 

فــي كل مــكان
الهدف 2:

  القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر األمــن 
الغذائــي والتغذيــة املحســنة وتعزيــز 

ااملســتدامة الزراعــة 
الهدف 3:

 ضمــان تمتــع الجميــع بأنمــاط عيــش 
صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار

الهدف 4: 
املنصــف  الجيــد  التعليــم  ضامــن   
فــرص  وتعزيــز  للجميــع  والشــامل 

للجميــع الحيــاة  مــدى  التعلــم 
الهدف5:

الجنســين  بنــي  املســاواة  تحقيــق    
والفتيــات النســاء  كل  وتمكيــن  

الهدف 6:
وخدمــات  امليــاه  توافــر  ضمــان   
وإدارتهــا  للجميــع  الصحــي  الصــرف 

مســتدامة إدارة 
الهدف7 : 

بتكلفــة  الجميــع  حصــول  ضمــان 
الطاقــة  خدمــات  علــى  ميســورة 
واملســتدامة املوثوقــة  الحديثــة 

الهدف 8: 
املطـــرد  االقتصـــادي  النمـــو  تعزيـــز   

واملســـتدام،  للجميــع  والشـــامل 
والعمالــة الكاملـــة واملنتجــة، وتوفيــر 

للجميــع. الالئــق  العمــل 
الهدف 9:

عىــل  قــادرة  تحتيــة  بنــى  إقامــة   
الصمــود، وتحفيــز التصنيــع الشــامل 

االبتــكار وتشــجيع  للجميــع، 
الهدف 10:  

داخــل  املســاواة  انعــدام  مــن  الحــد 
وفيمابينهــا البلــدان 

الهدف 11:
 جعــل املــدن واملســتوطنات البشــرية 
شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى 

الصمــود ومســتدامة
الهدف 12: 

اســتهالك  أنمــاط  وجــود  ضمــان 
مســتدامة وإنتــاج 

الهدف 13:
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي   

لتغيــر املنــاخ وآثــاره
الهدف 14:

  حفــظ املحيطــات والبحــار واملــوارد 
نحــو  علــى  واســتخدامها  البحريــة 
مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

الهدف 15:
 حمايـــة النظـــم اإاليكولوجيـــة الربيـــة 
علــى  اســـتخدامها  وتعزيـــز  وترميمهـــا 

أهداف التنمية املستدامة
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نحـــو مســـتدام، وإدارة الغابـــات علــى 
نحومســـتدام، ومكافحـــة التصحـــر، 
وعكـــس  األرا�ضــي   تدهـــور  ووقـــف 
التنـــوع  فقـــدان  ووقـــف  مســـاره، 

البيولوجـــي
الهدف 16:

التشـــجيع علــى إقامــة مجتمعــات    
ال يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق 
وإتاحــة  املســـتدامة،  التنميــة 

اقــرت  الــذي  العــام  اجتماعهــا  فــي 
فيــه االســتراتيجية العامليــة متعــددة 
كانــت   ،)2016-2020( الســنوات 
قــد أسســت دعامــات علــى املســتوى 
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي لتنفيــذ 
أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة 
مســتوى  رفــع  بينهــا  ومــن   2030
الوعــي، الدعــوة، التعبئــة، والبحــث 
، ولذلــك تــم اختيــار األهــداف الســت 

التاليــة كأولويــة للنقابــات:
 لهدف 1: 

القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله 
فــي كل مــكان، 

الهدف5:
الجنســين  بنــي  املســاواة  تحقيــق    
والفتيــات،  النســاء  كل  وتمكيــن  

  :8 الهــدف 
املطـــرد  االقتصـــادي  النمـــو  تعزيـــز 

إمكانيةوصـول الجميـع إلى العدالـة، 
مؤسســـات فعالــة وخاضعــة  وبنـــاء 
علــى  للجميــع  وشـــاملة  للمســـاءلة 

. املســتويات  جميــع 
الهدف 17:  

وتنشــيط  تنفيــذ  وســائل  تعزيــز 
الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة 

مة ا ملســتد ا

واملســـتدام،  للجميــع  والشـــامل 
والعمالــة الكاملـــة واملنتجــة، وتوفيــر 

للجميــع، الالئــق  العمــل 
 الهدف 10: 

الحــد مــن انعــدام املســاواة داخــل   
وفيمابينهــا، البلــدان 

 الهدف 13:
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي   

لتغيــر املنــاخ وآثــاره،
 والهدف 16: 

 التشـــجيع علــى إقامــة مجتمعــات ال 
يهمــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق 
وإتاحــة  املســـتدامة،  التنميــة 
إمكانيةوصـول الجميـع إلى العدالـة، 
مؤسســـات فعالــة وخاضعــة  وبنـــاء 
علــى  للجميــع  وشـــاملة  للمســـاءلة 
جميع املستويات .وفي العام 2019، 
املوضوعــي  االســتعراض  ســيركز 

استراتيجية شبكة التعاون التنموي النقايب  لألعوام )-2016
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علــى  املســتدامة  التنميــة  ألهــداف 
مواضيــع ذات صلــة بتمكيــن النــاس 
واملســاواة،  الشــمولية  وضمــان 
الســابقة  لألهــداف  فباإلضافــة 

علــى  التركيــز  ســيتم 
الهدف 4: 

الخــاص بجــودة التعليــم. وبنــاء علــى 
األولويــات التــي تبنتهــا االســتراتيجية 
العاملية املشار اليها آنفا سيتم القاء 

الضــوء علــى هــذه األهــداف الســت 
وبالغايــات  بالهــدف  التعريــف  عبــر 
وباملؤشــرات  بــه  الصلــة  ذات 
الدالــه عليــه  وكذلــك علــى كيفيــات 
آليــات  لذلــك  ويضــاف  القيــاس، 
العمل الدولية القاضية باملضمون 
كل  هــذا  غايــات  بــه  جــاءت  الــذي 

هــدف. 

اآلليات املؤرشات وحدة القياس  الغايات

-اإلعالن العاملي لحقوق 

االنسان

-العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية

-اتفاقية الحرية النقابية 

وحامية حق التنظيم، رقم 87، 

.1948

-اتفاقية حق التنظيم 

واملفاوضة الجامعية، رقم 98، 

.1949

-اتفاقية بشأن األهداف 

واملعايري األساسية للسياسة 

االجتامعية رقم 117، 1962.

 نسبة السكان الذين

 يعيشون دون خط

 الفقر الدويل، مصنفني

 بحسب نوع الجنس،

 والفئة العمرية،

 والوضع الوظيفي،

 واملوقع الجغرايف

.))حرضي/ريفي

 يقاس بعدد

 األشخاص الذين

 يعيشون بأقل من

 1.25 دوالر يف

.اليوم

 القضاء عىل الفقر

 املدقع للبرش أينام

 كانوا بحلول عام

2030.     

 نسبة السكان الذين

 يعيشون دون خط

 الفقر الوطني، مصنفني

 بحسب نوع الجنس

.والفئة العمرية

 تقاس وفقاً

 للتعاريف الوطنية

 مبقدار النصف عىل

 األقل بحلول عام

2030.

 تخفيض نسبة

 الرجال والنساء

 واألطفال من

 جميع األعامر

 الذين يعانون

 الفقر بجميع

 .أبعاده

القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان الهدف 1
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-اتفاقية بشأن املعايري الدنيا 

للضامن االجتامعي، رقم 102، 

.1952

-التوصية بشأن األرضيات 

الوطنية للحامية اإلجتامعية، 

رقم 202،

.2012

-إعالن فيالدلفيا بشأن أهداف 

وأغراض منظمة العمل 

الدولية.

 نسبة السكان الذين

 يعيشون دون خط

 الفقر الدويل، مصنفني

 بحسب نوع الجنس،

 والفئة العمرية،

 والوضع الوظيفي،

 واملوقع الجغرايف

.))حرضي/ريفي

 يقاس بعدد

 األشخاص الذين

 يعيشون بأقل

 من 1.25 دوالر

.يف اليوم

 استحداث نظم

 وتدابري حامية

 اجتامعية

 وتحقيق تغطية

 واسعة للفقراء

     .والضعفاء.2030

 نسبة السكان الذين

 يعيشون يف أرس

 معيشية ميكنها

 الحصول عىل الخدمات

األساسية

 تقاس بوصولها

 للجميع بحلول

عام 2030

 ضامن متتع

 الرجال والنساء،

 وخاصة الفقراء

 بنفس الحقوق

 يف  الحصول عىل

 املوارد االقتصادية

 والخدمات

 األساسية كحق

 امللكية والترصف

 واملرياث والخدمات

 املالية

 عدد الوفيات

 واملفقودين واملترضرين

 بسبب الكوارث من كل

100000شخص

 تقاس

 باالسرتاتيجيات

 لبناء القدرة عىل

 تحقيق الهدف

بحلول 2030

 بناء قدرات الفقراء

 عىل الصمود والحد

 من تعرضها وتأثّرها

 بالظواهر املتصلة

 باملناخ والكوارث

 االقتصادية

 واالجتامعية

.والبيئية
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 نسبة املوارد التي

 تخصصها الحكومة

 مبارشة لربامج الحد من

 الفقر. ونسبة اجاميل

 االنفاق الحكومي عىل

الخدمات األساسية

 يتقاس

 مبدى فعالية

 السياسات

 وبحجم

 مصادر وبرامج

 التمويل وال

سيام اإلمنائية

كفالة حشد موارد كبرية 

من مصادر متنوعة، 

من أجل تزويد البلدان 

النامية، وال سيام أقل 

البلدان منوا، مبا يكفيها من 

الوسائل التي ميكن التنبؤ 

بها من أجل تنفيذ الربامج 

والسياسات الرامية إىل 

القضاء عىل الفقر بجميع 

أبعاده

ال  االبعــاد،  متعــدد  هــدف  الفقــر 
االنســان  احتياجــات  علــى  يقتصــر 
بــل  واملشــربن  كاملــأكل  األساســية 
االحتيــاج  ملعالجــة  ليشــمل  يمتــد 
األخــرى الجوهريــة أيضــا كالحمايــة 
االجتماعية.  فيجدر لدى البحث في 
آليــات الحمايــة االجتماعيــة مراعــاة 
املالئمــة  التمويــل  آليــات  اختيــار 
باالســتثمارات  ذلــك  ومــدى عالقــة 
واألداء االقتصــادي. فيجــدر أيضــا 
اإلنفــاق  بحمايــة  االلتــزام  مراعــاة 
الجاري على الحماية االجتماعية في 

االقتصاديــة.  األزمــات  أوقــات 
ينبغــي مراعــاة أال تقطــع إجــراءات 
علــى  باإلنفــاق  االلتــزام  التقشــف 
فــي  خاصــة  االجتماعيــة  الحمايــة 
مــن  البــد  حيــث  الكــوارث،  حــاالت 

باآلثــار  االعتــراف  باالعتبــار  األخــذ 
للحمايــة  اإليجابيــة  االقتصاديــة 
االجتماعية كاســتثمارات في التنمية 
حيــث  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
األســباب  أحــد  أن  باملراعــاة  جديــر 
التــي تهــدد الحمايــة االجتماعيــة فــي 
فتــرات األزمــات فــي العــادة هــو إعطــاء 
الدائنيــن  دفــع  الســتمرار  األولويــة 

لحكومييــن. ا
وبغيــة تحقيــق املســاعدة اإلنمائيــة 
الحمايــة  فــي  أهدافهــا  الدوليــة 
االجتماعيــة، البــد وأن يتــم إنفــاق 
مفيــد  بشــكل  العامــة  األمــوال 
الوطنيــة  الجهــود  فــي  للمســاهمة 
أنظمــة  وتمويــل  وتنفيــذ  لتصميــم 
الحمايــة االجتماعيــة، عبــر صناديــق 
ذات مصداقيــة تنشــأ لهــذه الغايــة.

القضاء عىل الفقر  )الهدف 1( هدف متعدد األبعاد
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اآلليات املؤرشات وحدة القياس  الغايات

- اإلعالن العاملي لحقوق 

االنسان

- 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

  اتفاقية املساواة يف األجور، 

رقم 100، 1951.

-   اتفاقية بشأن التمييز يف 

اإلستخدام واملهنة، رقم 111، 

.1958

- اتفاقية بشأن العامل ذوي 

املسؤولیات العائلیة، رقم 

1981 ،156

اتفاقية العمل الالئق للعامل 

املنزليني رقم 189، 20111.

اتفاقية العمل بعض الوقت، 

رقم 175، 175

.

 ما إذا كانت مثة أطر

 قانونية قامئة، أم ال،

 من أجل تعزيز وإنفاذ

 ورصد املساواة وعدم

 التمييز عىل أساس نوع

.الجنس

 فحص الترشيعات

.التمييز ية

 القضاء عىل جميع

 أشكال التمييز ضد

 النساء والفتيات

     .يف كل مكان

 نسبة النساء والفتيات

 يف الخامسة عرشة وما

 فوق الاليت تعرضن

 لعنف بدين أو جنيس

 أو نفيس من رشيك

حايل أو سابق

 تصنيف عىل أساس

والفئة العمرية

 ما إذا كانت مثة

 أطر قانونية قامئة،

 أم ال، من أجل

 تعزيز وإنفاذ

 ورصد املساواة

 وعدم التمييز

 عىل أساس نوع

 ..الجنس

 نسبة النساء الاليت 

 ترتاوح أعامرهن بني

 20 و24 عاما والاليت

 تزوجن أو ارتبطن

 برشيك قبل أن يبلغن

15 عاما و18 عاما

النسبة املئوية للفتيات 

والنساء الاليت ترتاوح 

أعامرهن بني 15 و49 

عاما الاليت خضعن 

لعملية تشويه/برت 

األعضاء التناسلية، 

بحسب الفئة العمرية.

 تصنيف عىل أساس

والفئة العمرية

 القضاء عىل 

 جميع املامرسات

 الضارة، من قبيل

 زواج األطفال

 والزواج املبكر

 والزواج القرسي،

 وتشويه األعضاء

 التناسلية لإلناث

))ختان اإلناث

تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات الهدف 5
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- اتفاقية العمل يف املنزل، رقم 

.1996 ،177

الحامية االجتامعية وتعزيز 

تقاسم املسؤولية داخل األرسة 

املعيشية والعائلة، حسبام 

يكون ذلك مناسباً عىل الصعيد 

الوطني.

-   اتفاقية حامية األمومة، 

رقم 183، 2000.

 لنسبة املئوية من

 الوقت املخصص

 لألعامل املرتلية وأعامل

 الرعاية غري مدفوعة

 األجر، بحسب نوع

 الجنس، والفئة

العمرية، واملوقع

 الفئة العمرية

 والجنس ووفقا

 للمناسبة عىل

الصعيد الوطني

 االعرتاف بأعامل 

 الرعاية غري

 مدفوعة األجر

 والعمل املنزيل

 وتقديرها من

 خالل توفري

 الخدمات العامة

 والبنى التحتية

ووضع سياسات

لحامية االجتامعية 

وتعزيز تقاسم 

املسؤولية داخل 

األرسة املعيشية 

والعائلة، حسبام 

يكون ذلك مناسباً 

عىل الصعيد 

الوطني

 نسبة املقاعد التي

 تشغلها النساء يف

 الربملانات الوطنية

والحكومات املحلية

 نسبة النساء يف

املناصب اإلدارية

 نسبة التمكني يف

 الحياة السياسية

واإلدارة

 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
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 نسبة النساء من سن 15 إىل 49

 عاما الاليت يتخذن بأنفسهن قرارات

 استخدام وسائل منع الحمل والرعاية

الخاصة بالصحة اإلنجابية

 عدد البلدان التي لديها قوانني

 وأنظمة تكفل حصول النساء من سن

 15 إىل 46 عاما عىل خدمات الرعاية

 واملعلومات والتثقيف يف مجال الصحة

الجنسية واإلنجابية

الفئة العمرية عىل  الجميع  حصول   ضامن 

الجنسية الصحة   خدمات 

الحقوق وعىل   واإلنجابية 

املتفق النحو  عىل   اإلنجابية، 

املؤمتر عمل  لربنامج  وفقا   عليه 

 الدويل للسكان والتنمية ومنهاج

الختامية والوثائق  بيجني   عمل 

.ملؤمترات استعراضهام

 نسبة املئوية لألشخاص الذين ميتلكون

 أرايض زراعية أو لديهم حقوق

 مضمونة يف األرايض الزراعية )من

 أصل مجموع السكان الزراعيني(،

 بحسب نوع الجنس؛ )ب( حصة

 املرأة بني املالك أو أصحاب الحقوق

 يف األرايض الزراعية، بحسب توع

 الحيازةالنسبة املئوية للبلدان التي

 يكفل فيها اإلطار القانوين )مبا يف

 ذلك القانون العريف( للمرأة املساواة

 يف الحقوق يف ملكية األرايض و/أو

.السيطرة عليها

 عدد األشخاص

 املستفيدين،

 الجنس، اإلطار

الترشيعي

لتخويل بإصالحات   قيام 

يف متساوية  حقوقا   املرأة 

وكذلك االقتصادية،   املوارد 

حق عىل  حصولها   إمكانية 

األرايض يف  والترصّف   امللكية 

وعىل املمتلكات،  من   وغريها 

واملرياث املالية،   الخدمات 

 واملوارد الطبيعية، وفًقا للقوانني

 ...الوطنية

 النسبة املئوية للبلدان التي لديها نظم

 لتخصيص وتتبع املخصصات العامة

 املرصودة للمساواة بني الجنسني

.ومتكني املرأة

 اعتامد سياسات سليمة

 وترشيعات قابلة لإلنفاذ

 وتعزيز السياسات والترشيعات

 القامئة من هذا القبيل للنهوض

 باملساواة بني الجنسني ومتكني

 كل النساء والفتيات عىل جميع

املستويات
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 نسبة األفراد الحائزين عىل

 هواتف نقالة/خلوية، بحسب

نوع الجنس

 عدد

 املستفيدين

ونوع الجنس

التكنولوجيا استخدام   عزيز 

تكنولوجيا وبخاصة   التمكينية، 

 املعلومات واالتصاالت، من أجل

.تعزيز متكني املرأة

يســتدعي  تحقيــق هــذا الهــدف الســير 
محــاوالت  بــذل  مــع  فــي طريــق طويــل 
طموحــة لوضــع إطــار عمــل للسياســات 
املســاواة  تحقيــق  تســعىالى  العامليــة 
عديــدة  مجــاالت  فــي  الجنســين  بيــن 
الرعايــة  إلــى  الوصــول  كتحســين 
الصحيــة والتعليــم واملرافــق الصحيــة 

للمــرأة. العامــة  الحيــاة  ونوعيــة 
حاجــة  ثمــة  الهــدف  هــذا  ولتحقيــق 
املــرأة  قــدرات  بنــاء  فــي  إلــى االســتثمار 
صياغــة  فــي  بنشــاط  املشــاركة  علــى 

وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة وإنمائيــة 
تعــزز  أن  مــن  للــدول  فالبــد  شــاملة. 
ــن 

ّ
تمِك بيئــة  تهيئــة  تدعــم  سياســات 

املــرأة مــن املشــاركة الكاملــة والفعالــة 
الحواجــز  وإزالــة  االقتصــاد،  فــي 
االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة 
التــي تحــول دون مشــاركتها وتمكينهــا.

تحقيق الهدف 5 طريق طويل: 

اآلليات املؤرشات وحدة القياس  الغايات

-   اإلعالن العاملي 

لحقوق االنسان

-   العهد الدويل 

الخاص بالحقوق 

االقتصادية 

واالجتامعية 

والثقافية

 معدل النمو السنوي 

 لنصيب الفرد من

 الناتج املحيل اإلجاميل

الحقيقي

 ينصيب الفرد

 من الناتج املحيل

اإلجاميل الحقيقي

حفاظ عىل النمو 

االقتصادي الفردي وفقا 

للظروف الوطنية، وبخاصة 

عىل منو الناتج املحيل 

اإلجاميل بنسبة 7 يف املائة 

عىل األقل سنويا يف أقل 

البلدان منوا.

القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان الهدف8 
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-   اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة 

إعالن بشأن القضاء 

عىل العنف ضد 

املرأة إعالن األمم 

املتحدة بشأن حقوق 

الشعوب األصلية

-   اتفاقية حقوق 

الطفل

 معدل النمو السنوي

 لنصيب الفرد العامل

 من الناتج املحيل

.اإلجاميل الحقيقي

 نصيب الفرد من

 الناتج املحيل

اإلجاميل الحقيقي

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.

 -اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي 

االعاقة

-اتفاقية الحرية 

النقابية وحامية حق 

التنظيم، رقم 87، 

.1948

اتفاقية حق التنظيم 

واملفاوضة الجامعية، 

رقم 98، 1949.

-   اتفاقية املساواة 

يف األجور، رقم 100، 

.1951

 نسبة العاملة غري

 الرسمية يف غري العاملة

 الزراعية، بحسب نوع

الجنس

نوع الجنس

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
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اتفاقية بشأن التمييز 

يف اإلستخدام واملهنة، 

رقم 111، 1958.

-    اتفاقية متعلقة 

بالعمل الجربي رقم 

. 1930 ، 29

بروتوكول عام ٢٠١٤ 

امللحق باتفاقية 

العمل الجربي لعام 

1930

 معدل الكفاءة يف

استخدام املوارد

 برامج تراعي الفصل

 املوازنة بني تحقيق

 النمو عىل حساب

.البيئة

 االستهالك مقابل

االنتاج

تحسني الكفاءة يف 

استخدام املوارد العاملية 

يف مجال االستهالك 

واإلنتاج، تدريجيا، حتى 

عام 2030، والسعي إىل 

فصل النمو االقتصادي 

عن التدهور البيئي، وفقا 

لإلطار العرشي للربامج 

بشأن االستهالك واإلنتاج 

املستدامني، مع اضطالع 

البلدان املتقدمة النمو 

بدور الريادة.

.  بروتوكول عام 

٢٠١٤ امللحق 

باتفاقية العمل 

الجربي لعام 1930.

-   اتفاقية إلغاء 

العمل الجربي رقم 

105 لعام 1957.

-   اتفاقية بشأن 

الحد األدىن لسن 

اإلستخدام، رقم 128 

لعام 1973.

-    اتفاقية أسوأ 

أشكال عمل األطفال، 

رقم 182 لسنة 1999

 متوسط الداخل يف

 الساعة للنساء والرجال

 العاملني، بحسب

 الوظيفة، والفئة

 العمرية، واألشخاص

.ذوي اإلعاقة

 معدل البطالة، بحسب 

 نوع الجنس، والفئة

 العمرية، واألشخاص

.ذوي اإلعاقة

 الوظيفة، والفئة

العمرية واإلعاقة

تحقيق العاملة الكاملة 

واملنتجة وتوفري العمل 

الالئق لجميع النساء 

والرجال، مبا يف ذلك 

الشباب واألشخاص ذوو 

اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء 

العمل املتكافئ القيمة، 

بحلول عام 2030
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-   اتفاقية تفتيش 

العمل، رقم 81 لعام 

.1947

-   اتفاقية بشأن 

تفتيش العمل يف 

الزراعة، رقم 129 

لعام 1969.

-   اتفاقية بشأن 

سياسة العاملة، رقم 

122 لعام 1964.

 النسبة املئوية للشباب

 )الذين ترتاوح أعامرهم

 بني 15 و24 سنة(

 خارج دائرة التعليم

.والعاملة والتدريب

الفئة العمرية الحد بدرجة كبرية 

من نسبة الشباب غري 

امللتحقني بالعاملة أو 

التعليم أو التدريب بحلول 

عام 2020

 النسبة املئوية لألطفال

 الذين ترتاوح أعامرهم

 بني 5 و17 سنة

 واملنخرطني يف سوق

 عمل األطفال وعددهم،

 بحسب نوع الجنس

.والفئة العمرية

 الفئة العمرية،

ونوع الجنس

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 2025

 التواتر يف معدالت

 إصابات العمل املميتة

 وغري املميتة، بحسب

 نوع جنس املهاجرين

ووضعهم

 نوع الجنس

والعاملة املهاجرة

حامية حقوق العمل 

وتعزيز بيئة عمل ساملة 

وآمنة لجميع العامل، مبن 

فيهم العامل املهاجرون، 

وبخاصة املهاجرات، 

والعاملون يف الوظائف غري 

املستقرة.
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 -  معدل السياحة من

 مجمل الناتج اإلجاميل

الحقيقي

 معدل السياحة

 من مجمل الناتج

اإلجاميل الحقيقي

وضع وتنفيذ سياسات 

تهدف إىل تعزيز السياحة 

املستدامة التي توفر فرص 

العمل وتعزز الثقافة 

واملنتجات املحلية بحلول 

عام 2030

 النسبة املئوية من

 البالغني )15 سنة

 فأكرث( الذين لهم

 حساب مرصيف أو

 حساب يف مؤسسة

 مالية أخرى أو لدى

 مقدم خدمات مالية

.متنقلة

 عدد فروع املصارف

 التجارية وأجهزة

 الرصف اآليل لكل

 100000 نسمة من

.البالغني

 نسبة عدد

 املصارف اىل عدد

البالغني

تعزيز قدرة املؤسسات 

املالية املحلية عىل 

تشجيع إمكانية الحصول 

عىل الخدمات املرصفية 

والتأمني والخدمات املالية 

للجميع، وتوسيع نطاقها.

 املعونة من أجل

 االلتزامات واملدفوعات

.املتصلة بالتجارة

حجم املعونات زيادة دعم املعونة من 

أجل التجارة للبلدان 

النامية، وبخاصة أقل 

البلدان منوا، مبا يف ذلك 

من خالل اإلطار املتكامل 

املعزز للمساعدة التقنية 

املتصلة بالتجارة إىل أقل 

البلدان منوا.
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 -  مجموع اإلنفاق

 الحكومي يف الحامية

 االجتامعية وبرامج

 التوظيف كنسبة مئوية

 من امليزانيات الوطنية

.والناتج املحيل اإلجاميل

 وضع وتفعيل

 اسرتاتيجية عاملية

 لتشغيل الشباب

 وتنفيذ امليثاق العاملي

 لتوفري فرص العمل

 الصادر عن منظمة

 العمل الدولية بحلول

عام2020

حجم فرص العمل وضع وتفعيل اسرتاتيجية 

عاملية لتشغيل الشباب 

وتنفيذ امليثاق العاملي 

لتوفري فرص العمل الصادر 

عن منظمة العمل الدولية 

بحلول عام 2020

مؤشــرا  ثالثيــن  علــى  يزيــد  مــا  هنــاك 
تتصل بتنفيذ سياسات العمل الالئق 
موزعــة علــى 10 أهــداف  مــن أهــداف 
التنمية املستدامة ، ويمكن ملس ذلك 
مــن خــالل مطالعــة األهــداف التاليــة:

·        الهدف 8 
الالئــق(:   والعمــل  والعمالــة  )النمــو 
التوظيــف  إلــى   :  8-5 الهــدف  يبتغــي 
الالئــق  والعمــل  واملنتــج  الكامــل 
للجميــع ، بمــا فــي ذلــك األجــر املتســاوي 

 . املتســاوية  القيمــة  العمــل ذي  عــن 
إلــى حمايــة    8،8 كمــا يســعى الهــدف 
اآلمــن  والعمــل   ، العمــال  حقــوق 
 ، العمــال  لجميــع  بيئــات  واملأمــون 
بمــا فــي ذلــك العمــال املهاجريــن ، علــى 
املهاجــرات  النســاء  الخصــوص  وجــه 
وأولئــك الذيــن يعملــون فــي ظــروف غيــر 

؛ مســتقرة
·        الهدف 1 )الفقر(  :

 يطالــب الهــدف 1.3 بتوســيع الحمايــة 
االجتماعيــة ؛

الهدف 8  يؤكد محورية العمل الالئق يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة
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)عــدم املســاواة(:   10 الهــدف          ·
تعزيــز  إلــى   10-4 الهــدف  يســعى 
املاليــة العامــة واألجــور واالجتماعيــة 
وتحقيــق املزيــد   ، سياســات الحمايــة 
مــن املســاواة تدريجيــا )زيــادة العمالــة 
حصــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي( ؛

·        الهدف 16 )املؤسسات الشاملة 
للمســاءلة(:  والخاضعــة  والعادلــة 
جمــع  يتطلــب   16.10.1 املؤشــر 
ضــد  العنــف  بشــأن  أيضــا  البيانــات 
القتــل   / االحتجــاز   / النقابييــن 

العمــل. مســتقبل 

القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كل مكان الهدف8 

اآلليات املؤرشات وحدة القياس  الغايات

- إلعالن العاملي لحقوق 

االنسان

-   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

-   اتفاقية حقوق الطفل

-   اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة

 معدالت منو

 نصيب الفرد

 من إنفاق األرس

 املعيشية أو

 إيراداتها ضمن

 أدىن 40 يف املائة

 من السكان

.ومجموع السكان

 التوصل تدريجيا إىل تحقيق 

منو الدخل ودعم استمرار 

ذلك النمو ألدىن 40 يف املائة 

من السكان مبعدل أعىل من 

املعدل املتوسط الوطني 

بحلول عام 2030

 نسبة السكان الذين

 يعيشون دون

 50 يف املائة من

 متوسط الدخل،

 مصنفة حسب الفئة

 العمرية، ونوع

 الجنس، واألشخاص

ذوي اإلعاقة

الفئة العمرية

ونوع الجنس

 األشخاص ذوي

اإلعاقة

 متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي

 واالقتصادي والسيايس للجميع،

 بغض النظر عن السن أو الجنس

 أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية

 أو األصل أو الدين أو الوضع

 االقتصادي أو غري ذلك، بحلول عام

2030.
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-   االتفاقية الدولية 

لحامية حقوق جميع 

العامل املهاجرين وافراد 

ارسهم

-   بروتوكول منع 

ومعاقبة االتجار 

باالشخاص وبخاصة 

النساء واألطفال

-   اتفاقية حامية األجور 

رقم 95 لسنة 1949.

-   اتفاقية املساواة يف 

األجور، رقم 100، 1951.

-   اتفاقية بشأن التمييز 

يف اإلستخدام واملهنة، 

رقم 111، 1958

-   االتفاقية بشأن 

املعايري الدنيا للضامن 

االجتامعي رقم 102 

لسنة 1952.

-   اتفاقية املساواة 

يف املعاملة )الضامن 

االجتامعي( رقم 118 

لسنة 1962.

اتفاقية متعلقة بالعمل 

الجربي رقم 29 ، 1930 .

 النسبة املئوية

 للسكان الذين

 أبلغوا عن تعرضهم

 شخصيا ملامرسات

 متييزية أو تحرش

 خالل االثني عرشة

 شهرا املاضية بناء

 عىل خلفيات

 متييزية محظورة

 مبوجب القانون

 الدويل لحقوق

اإلنسان

 قياس مستوى

ونسبة التمييز

 التوصل تدريجيا إىل تحقيق 

منو الدخل ودعم استمرار 

ذلك النمو ألدىن 40 يف املائة 

من السكان مبعدل أعىل من 

املعدل املتوسط الوطني 

بحلول عام 2030

 حصة العمل يف الناتج

 املحيل اإلجاميل، مبا يف

 ذلك األجور ومدفوعات

.الحامية االجتامعية

 نسبة حصة

 العمل من الناتج

اإلجاميل الحقيقي

 اعتامد سياسات، وال سيام

 السياسات املالية وسياسات األجور

 والحامية االجتامعية، وتحقيق قدر

.أكرب من املساواة تدريجيا

املؤرشات املالية املؤرش املايل  تحسني تنظيم ورصد

 األسواق واملؤسسات

 املالية العاملية وتعزيز

تنفيذ تلك التنظيامت
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 بروتوكول عام ٢٠١٤ 

امللحق باتفاقية العمل 

الجربي لعام 1930.

-   اتفاقية إلغاء العمل 

الجربي رقم 105 لعام 

.1957

-   اتفاقية بشأن الحد 

األدىن لسن اإلستخدام، 

رقم 128 لعام 1973.

-    اتفاقية أسوأ أشكال 

عمل األطفال، رقم 182 

لسنة 1999.

اتفاقية تفتيش العمل، 

رقم 81 لعام 1947.

-   اتفاقية بشأن العامل 

املهاجرين رقم 97 لسنة 

.1949

-   اتفاقية العامل 

املهاجرين )احكام 

تكميلية( رقم 143 تاريخ 

.1975

 اتفاقية وكاالت 

االستخدام الخاصة رقم 

181 تاريخ 1997.

 النسبة املئوية

 لعضوية البلدان

 النامية وحقوقها

 يف التصويت يف

.املنظامت الدولية

نسبة املساهمة 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

 تكاليف االنتداب

 التي يتحملها املوظف

 كنسبة مئوية من

 اإليرادات السنوية يف

بلد املقصد

 نسبة كلفة

 االنتداب إىل

 مجموع اإليرادات

السنوية

 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

حصة بنود 

التعريفات 

الجمركية املطبقة 

عىل الواردات من 

أقل البلدان منوا/

البلدان النامية 

املتمتعة باإلعفاء 

الكامل من الرسوم 

الجمركية.

 نسبة التعريفة

الجمركية
 تنفيذ مبدأ املعاملة

 الخاصة والتفضيلية

 للبلدان النامية،

 وبخاصة أقل البلدان

 منوا، مبا يتامىش مع

 اتفاقات منظمة

.التجارة العاملية
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 مجموع تدفقات

 املوارد املخصصة

 للتنمية، مصنفة

 بحسب البلدان

 املستفيدة والبلدان

 املانحة وأنواع

 التدفقات )عىل

 سبيل املثال

 املساعدة اإلمنائية

 الرسمية، واالستثامر

 األجنبي املبارش،

.)والتدفقات األخرى

 مجموع وأنواع

التدفقات

تشجيع املساعدة اإلمنائية 

الرسمية والتدفقات 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.

 تكاليف التحويالت

 املالية كنسبة مئوية

من املبالغ املحولة

 كلفة نسبة

التحويالت

 خفض تكاليف معامالت تحويالت

 املهاجرين إىل أقل من 3 يف املائة،

 وإلغاء قنوات التحويالت املالية

 التي تربو تكاليفها عىل 5 يف املائة،

.بحلول عام 2030

اهــداف  مــن   10 الهــدف  فبحســب 
فــي  الخلــل  فــان  التنميــة املســتدامة، 
بيــن  املســاواة  وعــدم  القــوى  تــوازن 
الدول والتباين في القوة االقتصادية، 
بالناتــج  بقــدر  كبيــر  بشــكل  يرتبــط  ال 
امليزانيــات  فحجــم   املحلــي اإلجمالــي. 
الثــروة  وحجــم صناديــق   ، التجاريــة 
املــوارد  إلــى  والوصــول   ، الســيادية 
والتأثيــر علــى املفاوضــات   ، الطبيعيــة 
التجاريــة والنظــم الضريبيــة العامليــة ، 
وقــوة العملــة ، وحجــم الديــن الوطنــي 

عــدم  فــي  هامــة  هــي جملــة عوامــل  ؛ 
الــدول. بيــن  املســاواة 

وبحســب مضاميــن هــذا الهجــف فــان 
االلتزامــات  بتطبيــق  الــدول  التــزام 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ال يتوقــف 
فالتزامــات  اإلقليميــة.  الحــدود  عنــد 
اإلنســان  بحقــوق  املتعلقــة  الــدول 
وتحمــي  تحتــرم  وجوهريــة  مترابطــة 
وتدعــم إعمــال جميــع حقــوق اإلنســان 

فهــي قواعــد آمــرة.

ال يعني الهدف 10 قياس قضية عدم املساوة بني الدول عىل أساس الناتج 
املحيل اإلجاميل
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اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره الهدف 13

اآلليات املؤرشات وحدة القياس الغايات

-   اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية بشأن تغري املناخ

-   اتفاق باريس املعتمد 

مبوجب اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ

-   مباديء توجيهية 

لإلنتقال العادل نحو 

االقتصادات واملجتمعات 

املستدامة بيئياً للجميع 

2015

 اسرتاتيجيات الدول

 الوطنية واملحلية

لتخفيض املخاطر

 عدد الوفيات

 واملفقودين واملترضرين

 جراء الكوارث بنسبة

100000 شخص

 عدد الدول

 التي تبنت

اسرتاتيجيات

عدد املتأثرين

تعزيز املرونة والقدرة عىل 

الصمود يف مواجهة األخطار 

املرتبطة باملناخ والكوارث 

الطبيعية يف جميع البلدان، 

وتعزيز القدرة عىل التكيف 

مع تلك األخطار

 عدد البلدان 1.2.3 
 التي أبلغت عن إنشاء

 أو تنفيذ سياسة /
 اسرتاتيجية / خطة
 متكاملة تزيد من

 قدرتها عىل التكيف
 مع اآلثار الضارة لتغري
 املناخ ، وتعزز القدرة

عىل التكيف
 مع تغري املناخ

 وانبعاثات غازات
 الدفيئة بطريقة
 ال تهدد إنتاج

 الغذاء )مبا يف ذلك
 وضع خطة وطنية
 للتكيف ، وتقديم
 مساهمة محددة
 وطنيا ، وبالغات

 عىل الصعيد
 الوطني ، وتقرير
 املستجدات كل

.)سنتني

 وجود خطط

 واسرتاتيجيات

وطنية

 إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ

 يف السياسات واالسرتاتيجيات

والتخطيط عىل الصعيد الوطني
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اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره الهدف 13

اآلليات املؤرشات وحدة القياس الغايات

-اإلعالن العاملي لحقوق 

االنسان

-   العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية

-   العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية 

والسياسية

-   اتفاقية مناهضة 

التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة او 

العقوبة القاسية او 

الالنسانية او املهينة

-   اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز 

العنرصي.

-   إعالن بشأن القضاء 

عىل العنف ضد املرأة 

2015.

اتفاقية أسوأ أشكال عمل 

األطفال، رقم 182 لسنة 

.1999

-   اتفاقية تفتيش 

العمل، رقم 81 لعام 

.1947

-   اتفاقية بشأن تفتيش 

العمل يف الزراعة، رقم 

129 لعام 1969.

 عدد ضحايا القتل

 العمد لكل 100000

 ألف نسمة، بحسب

 الفئة العمرية ونوع

.الجنس

 النسبة املئوية للسكان 

 الذين تعرضوا للعنف

 البدين أو النفيس أو

 الجنيس خالل االثني

.عرش شهرا املاضية

الفئة العمرية

نوع الجنس

سبب الوفاة

الحد بدرجة كبرية من جميع 

أشكال العنف وما يتصل به 

من معدالت الوفيات يف كل 

مكان

 النسبة             
 املئوية لألطفال الذين
 ترتاوح أعامرهم بني
 سنة واحدة و17

 سنة والذين تعرضوا
 ألي عقاب بدين و/أو

 اعتداء نفيس من جانب
 مقدمي الرعاية يف

.الشهر املايض
 عدد ضحايا اإلتجار  
 بالبرش لكل 100000

 نسمة، بحسب
 نوع الجنس، والفئة

 العمرية، وشكل
.االستغالل

 عدد الفتيات والشبان 
 الذين تعرضوا للعنف

 الجنيس )18-29(
.)عاماسنتني

الفئة العمرية

نوع الجنس

شكل االستغالل

 انهاء إساءة املعاملة واالستغالل

 واالتجار بالبرش وجميع أشكال

العنف ضد األطفال وتعذيبهم
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 عدد البلدان التي أبلغت

 عن تعزيز بناء القدرات

 املؤسسية والنظامية

 والفردية لتنفيذ التكيف

 ونقل التكنولوجيا ،

واإلجراءات اإلمنائية

 اإلبالغ عن

 تعزيز بناء

القدرات

تحسني التعليم وإذكاء الوعي 

والقدرات البرشية واملؤسسية 

للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف 

معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر 

به

-   اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ

-   اتفاق باريس 

املعتمد مبوجب 

اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ

-   مباديء 

توجيهية لإلنتقال 

العادل نحو 

االقتصادات 

واملجتمعات 

املستدامة بيئياً 

للجميع 2015

 املبلغ الذي يجمع سنويا

 مقيام بدوالر الواليات

 املتحدة اعتباراً من عام

 2020 وحتى يتم الوفاء

 بالتزام بتعبئة مبلغ قدره

.100 بليون دوالر

 تشغيل

 الصندوق

 األخرض

للمناخ

تنفيذ ما تعهدت به األطراف من 

البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ من التزام بهدف التعبئة 

املشرتكة ملبلغ قدره 100 بليون دوالر 

سنويا بحلول عام 2020 من جميع 

املصادر لتلبية احتياجات البلدان 

النامية، يف سياق إجراءات التخفيف 

املجدية وشفافية التنفيذ، وجعل 

الصندوق األخرض للمناخ يف حالة 

تشغيل كامل عن طريق تزويده 

برأس املال يف أقرب وقت ممكن

 عدد البلدان األقل منوا
 والدول الجزرية الصغرية

 التي تتلقى دعام
 متخصصا وكمية الدعم

 املقدم، مبا يف ذلك
 التمويل والتكنولوجيا

،وبناء القدرات
 آليات تحسني مستوى

 قدرات التخطيط
واإلدارة الفعالني

 املتعلقني بتغري املناخ،
 مبا يف ذلك الرتكيز

 عىل النساء والشباب
 واملجتمعات املحلية

واملهشمة

 الفئات

 املستهدفة:

 الشباب

 والنساء

 واملجتمعات

 املحلية

املهمشة

 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
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التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من أجل 
تحقيق التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى 

العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة وشاملة للجميع 
على جميع املستويات.

الهدف 16

اآلليات املؤرشات وحدة القياس الغايات

  اإلعالن العاملي لحقوق 

االنسان

-   العهد الدويل الخاص 

بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية

-   العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية 

والسياسية

-   اتفاقية مناهضة 

التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة او 

العقوبة القاسية او 

الالنسانية او املهينة

اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز 

العنرصي.

-   إعالن بشأن القضاء 

عىل العنف ضد املرأة .

-   اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية املنظمة 

عرب الوطنية

 اتفاقية الحرية النقابية 

وحامية حق التنظيم، 

رقم 87، 1948.-  

 اتفاقية حقوق الطفل

 عدد ضحايا القتل   

 العمد لكل 100000

 ألف نسمة، بحسب

 الفئة العمرية ونوع

.الجنس

 النسبة املئوية  

 للسكان الذين تعرضوا

 للعنف البدين أو

 النفيس أو الجنيس

 خالل االثني عرش شهرا

.املاضية

االلفئة العمرية

نوع الجنس

سبب الوفاة

الحد بدرجة كبرية من جميع 

أشكال العنف وما يتصل به 

من معدالت الوفيات يف كل 

مكان

      -                 
 النسبة املئوية لألطفال
 الذين ترتاوح أعامرهم
 بني سنة واحدة و17
 سنة والذين تعرضوا
 ألي عقاب بدين و/أو

 اعتداء نفيس من جانب
 مقدمي الرعاية يف

.الشهر املايض
 عدد ضحايا اإلتجار   
 بالبرش لكل 100000

 نسمة، بحسب
 نوع الجنس، والفئة

 العمرية، وشكل
.االستغالل

 عدد الفتيات   
 والشبان الذين تعرضوا
للعنف الجنيس )-18

.29( عاما

الفئة العمرية

نوع الجنس

شكل االستغالل

 انهاء إساءة املعاملة

 واالستغالل واالتجار بالبرش

 وجميع أشكال العنف ضد

األطفال وتعذيبهم
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-   اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ

-   اتفاق باريس 

املعتمد مبوجب 

اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ

-   مباديء 

توجيهية لإلنتقال 

العادل نحو 

االقتصادات 

واملجتمعات 

املستدامة بيئياً 

للجميع 2015

 نسبة ضحايا العنف           

 خالل االثني عرش شهرا

 امالضية التي أبلغ ضحاياها

 عام تعرضوا له من إيذاء

 إىل السلطات املختصة أو

 غريها من آليات تسوية

 النـزاعات املعرتف بها

.رسميا

 املحتجزون غري املحكوم  

 عليهم كنسبة مئوية من

.مجموع السجناء

 نسبة غري

 املحكوم

 عليهم اىل

 مجمل

السجناء

تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين 

الوطني والدويل وضامن تكافؤ فرص 

وصول الجميع إىل العدالة

 ا النسبة املئوية ملا يُضبط

 من أسلحة وما يُقيّد

 ويُقتفي أثره من أسلحة

 صغرية وأسلحة خفيفة، وفقا

 للمعايري الدولية والصكوك

.القانونية

 نسبة

 التدفقات

  املالية

 الداخلة

 والخارجية

بالدوالر

الحد بقدر كبري من التدفقات غري 

املرشوعة لألموال واألسلحة، وتعزيز 

اسرتداد األصول املرسوقة وإعادتها 

ومكافحة جميع أشكال الجرمية 

املنظمة، بحلول عام 2030

 نسبة األشخاص الذين

 قدموا رشاوى ملوظفني

 عاميني او طلب منهم

 ذبك خالل االثني عرش

شهرا املاضية

نسب الرشاوى  الحد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة

بجميع أشكالهام
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 النفقات الحكومية الرئيسية

 كنسبة من امليزانية األصلية

 املعتمدة، بحسب القطاع

 أو بحسب رموز امليزانية أو

.ما شابه

 مستوى الرضا عن الخدمات

الحكومية

 حجم

النفقات

 قياس

 مستوى

الرضا

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة 

وخاضعة للمساءلة عىل جميع 

املستويات

 سبة الوظائف )بحسب

 الفئة العمرية، ونوع

 الجنس، واألشخاص ذوي

 اإلعاقة، والفئات السكانية(

 يف املؤسسات العامة

 )الهيئات الترشيعية الوطنية

 واملحلية، والخدمة العامة،

 والسلطة القضائية( مقارنة

 مبستويات التوزيع عىل

.املستوى الوطني

 نسبة السكان الذين

 يعتقدون أن صنع القرار

 عملية شاملة للجميع

 وملبية لالحتياجات، بحسب

 الجنس والعمر واإلعاقة

والفئة السكانية

 الفئة

العمرية

نو ع الجنس

 الفئات 

السكانية

 نسبة

اإلعاقة

ضامن اتخاذ القرارات عىل نحو 

مستجيب لالحتياجات وشامل 

للجميع وتشاريك ومتثييل عىل جميع 

املستويات

 النسبة املئوية للبلدان

 النامية األعضاء يف

 املنظامت الدولية

 وحقوقها يف التصويت

يف تلك املنظامت

 نسبة الحق يف

التصويت

 توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف

مؤسسات الحوكمة العاملية
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 النسبة املئوية لألطفال دون

 سن الخامسة الذين ُسجلت

 والدتهم يف قيد السجل

املدين، بحسب العمر

 الفئة

العمرية

توفري هوية قانونية للجميع، مبا يف 

ذلك تسجيل املواليد، بحلول عام 

2030

 عدد ما تم التحقق منه من

 حاالت القتل، واالختطاف،

 واالختفاء القرسي،

 واالحتجاز التعسفي،

 والتعذيب للصحفيني

 والعاملني يف الوسط

 اإلعالمي املرتبطني بهم

 والنقابيني واملدافعني عن

 حقوق اإلنسان خالل االثني

عرش شهرا املاضية

 عدد

 الحاالت

 بحسب نوع

الرضر

كفالة وصول الجمهور إىل املعلومات 

وحامية الحريات األساسية، وفقاً 

للترشيعات الوطنية واالتفاقات 

الدولية

 وجود مراكز مستقلة

 لحقوق االنسان تنفيذا

ملبادئ باريس

 وجود معاهد

ومراكز

 تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة،

 بوسائل منها التعاون الدويل، سعياً لبناء

 القدرات عىل جميع املستويات، وال سيام

 يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة

اإلرهاب والجرمية

 النسبة املئوية للسكان

 الذين أبلغوا أنهم

 شعروا شخصيا بتعرضهم

 للتمييز أو املضايقة

 خالل االثني عرش

 شهرا املاضية، استنادا

 إىل أساس من التمييز

 املحظور مبوجب القانون

 الدويل لحقوق اإلنسان،

 مصنفة بحسب الفئة

العمرية ونوع الجنس

 الفئة العمرية

 ونوع الجنس

للمترضرين

 تعزيز القوانني والسياسات غري التمييزية

لتحقيق التنمية املستدامة
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فــي  واملشــاركة  املســاهمة   •
إلــى تطويــر هيــاكل ماليــة  الوصــول 
لحقــوق  االمتثــال  دوليةتكفــل 
الجنســين  بيــن  واملســاواة  اإلنســان 
غســل  مكافحــة  ومعاييــر  والعمــل 

ل. ألمــوا ا
علــى  معاييــر  إلــى  الوصــول   •
املموليــن  ملعاقبــة  الدولــي  الصعيــد 
لإلســاءة  الدولييــن  امليســرين   /

. بالبشــر  واالتجــار  الضريبيــة 
بنــاء القــدرات عبــر تصميــم   •

يمكن للمنظمات النقابية ان تسهم 
بفعاليــة فــي تحقيــق اهــداف التنميــة 

الستدامة عبر: 
بصــورة  النقابــات  -1مســاهمة 
استباقية في املشاركة في املفاوضات 
عبــر  الوطنيـــة،  الخطـــط  حــول 
املبــادرة بايصــال رســائل للحكومــات 
بشــأن  وآرائهــا  مواقفهــا  عــن 
االســتراتيجيات الوطنيــة ، وخاصــة 

العمــال. حيــاة  تمــس  التــي 
عبــر  النقابييــن  قـــدرات  -2بنــاء 
ومراكــز  املنظمــات  مــع  التعــاون 
األبحــاث املعنيــة بسياســات البــالد 
واملاليــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
املتصلــة  السياســات  وخاصــة 

وتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات كجــزء 
من مبدأ التعاون الدولي واملساعدة 
، بمــا فــي ذلــك املســاعدة اإلنمائيــة 
الرســمية غير املشــروطة واإلضافية.
تصميــم ومنهجية منهجيات   •
شــاملة عبــر الحــدود لجمــع وتحليــل 
التهــرب  بشــأن  املقارنــة  البيانــات 
التحيــزات  وتجنــب   ، الضريبــي 
الضريبيــة  للهيــاكل  الجنســانية 
بالبشــر  االتجــار  بيــن  والصــالت 

الدوليــة. املاليــة  واالتفاقــات 

. لــة لعما با
العمــل  ورشــات  فــي  -3املشــاركة 
والنــدوات التــي تعقــد حــول مواضيــع 

املســتدامة. التنميــة  واهــداف 
مــع  تحالفــات  شــبكات  -4إقامــة 
املنظمــات الصديقــة واملماثلــة املهام 
فــي الــدول املختلفــة، وعلــى الصعيــد 
منظمــات  مــع  التواصــل  الوطنــي 
ضمــن  والعمــل  املدنــي،  املجتمــع 
نقابــي  وصــوت  موحــدة  سياســة 
موحــد تجــاه قضايــا التنميــة ، ولــدى 
وضــع خطــط تنميــة قصيــرة وطويلــة 

األجــل. 
-5عــدم االكتفــاء باملطالبــة املجــردة 
االهتمــام  بــل  العمــال،  بحقــوق 

سياسات مطلوبة ومأمول تحقيقها يف إطار الهدف 16:

كيف للنقابـات العاملية املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟



31

العمــل  ابعــاد  دمــج  علــى  بالتركيــز 
والسياســات  الخطــط  فــي  الالئــق 
لتحقيــق  تســعى  التــي  الوطنيــة 

املســـتدامة. التنميـــة  أهـــداف 
وأن  البــد  بأنــه  املســتمر  6-التذكيــر 
يكــون للنقابــات، بصفتهــا التمثيليــة 
الديموقراطيــة والشــعبية للعمــال، 
دور هــام فــي املشــاركة فــي الخطــط 
واالستراتيجيات الوطنية الحكومية 

بالتنميــة. املتصلــة 
اإلعالميــة  باآللــة  7-االســتعانة 
لدعــم الحمــالت التوعويــة النقابيــة 
فــي  الفاعلــة  املشــاركة  إلــى  وصــوال 
خطــط التنميــة عبــر عمليــات الرصــد 
والتقييــم للخطــط القائمــة وتقديــم 

األمثــل. املقترحــات 
8-الســعي نحــو املوائمــة بيــن العمــل 
وبيــن  إقامــة  للنقابــات   التقليــدي 
االنخــراط فــي املشــاركة فــي الخطــط 

علــى املســتوى الوطنــي.
للمشـــاركة  مدعـــوة  -النقابـــات 
بفعاليــة فــي عمليــة املتابعــة الوطنيـــة 
بالتطــور والتنفيــذ الفعلــي ألهـــداف 
تعزيـــز  بهـــدف  املســـتدامة  التنميـــة 
حقـــوق العمالوالدفـــاع عنهـــا. وبهــذا 
النقابــات  علــى  ينبغــي  الخصــوص 
او  ســنوية  وطنيــة  تقاريــر  اصــدار 

بتنفيــذ  تتعلــق  ســنوية  نصــف 
وتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

: عبــر
-القــراءة النوعيــة والكميــة للتقــدم 
الــذي أحرزتــه الحكومــات فــي تنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة. 
جمــع  مثــل   ، البحثيــة  -املعالجــة 
والبيانــات  الصلــة  املعلومــات ذات 
للنقابــات  ويمكــن  وتحليلهــا. 
املكاتــب  مــع  والتعــاون  االســتعانة 
اإلقليمية والوطنية التابعة ملنظمة 
العمــل الدوليــة واملكتــب اإلقليمــي 
واالتحــاد  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة 
االتحــاد  وكذلــك  للنقابــات  الدولــي 

للنقابــات. العربــي 
بغــرض  الــدوري  الرصــد  -مواصلــة 
تعزيــز جهــود نقابــات العمــال إلبقــاء 
الحكومــات مســؤولة عــن التزاماتهــا 
بموجب اجندة 20٣0. بحيث تكون 
تقاريرها مكملة للمراقبة الحكومية 
الرســمية لتحقيــق اهــداف التنميــة 

املســتدامة.
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ان  النقابيــة  للمنظمــات  يمكــن 
تســهم بفعاليــة فــي تحقيــق اهــداف 

عبــر:  الســتدامة  التنميــة 
بصــورة  النقابــات  1-مســاهمة 
استباقية في املشاركة في املفاوضات 
عبــر  الوطنيـــة،  الخطـــط  حــول 
املبــادرة بايصــال رســائل للحكومــات 
بشــأن  وآرائهــا  مواقفهــا  عــن 
االســتراتيجيات الوطنيــة ، وخاصــة 

العمــال. حيــاة  تمــس  التــي 
عبــر  النقابييــن  قـــدرات  2-بنــاء 
ومراكــز  املنظمــات  مــع  التعــاون 
األبحــاث املعنيــة بسياســات البــالد 
واملاليــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
املتصلــة  السياســات  وخاصــة 

ان  النقابيــة  للمنظمــات  يمكــن 
تســهم بفعاليــة فــي تحقيــق اهــداف 

عبــر: الســتدامة  التنميــة 

بصــورة  النقابــات  مســاهمة   -1
استباقية في املشاركة في املفاوضات 
عبــر  الوطنيـــة،  الخطـــط  حــول 
املبــادرة بايصــال رســائل للحكومــات 
بشــأن  وآرائهــا  مواقفهــا  عــن 
االســتراتيجيات الوطنيــة ، وخاصــة 

العمــال. حيــاة  تمــس  التــي 

. لــة لعما با
العمــل  ورشــات  فــي  ٣-املشــاركة 
والنــدوات التــي تعقــد حــول مواضيــع 

املســتدامة. التنميــة  واهــداف 
مــع  تحالفــات  شــبكات  4-إقامــة 
املنظمــات الصديقــة واملماثلــة املهام 
فــي الــدول املختلفــة، وعلــى الصعيــد 
منظمــات  مــع  التواصــل  الوطنــي 
ضمــن  والعمــل  املدنــي،  املجتمــع 
نقابــي  وصــوت  موحــدة  سياســة 
موحــد تجــاه قضايــا التنميــة ، ولــدى 
وضــع خطــط تنميــة قصيــرة وطويلــة 

األجــل. 
5-عــدم االكتفــاء باملطالبــة املجــردة 

بحقــوق العمــال، بــل االهتمــام 

عبــر  النقابييــن  قـــدرات  بنــاء   -2
ومراكــز  املنظمــات  مــع  التعــاون 
األبحــاث املعنيــة بسياســات البــالد 
واملاليــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
املتصلــة  السياســات  وخاصــة 

. لــة لعما با

العمــل  ورشــات  فــي  املشــاركة   -٣
والنــدوات التــي تعقــد حــول مواضيــع 

املســتدامة. التنميــة  واهــداف 

كيف للنقابـات العاملية املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟

كيف للنقابـات العاملية املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟
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مــع  تحالفــات  شــبكات  إقامــة   -4
املنظمــات الصديقــة واملماثلــة املهام 
فــي الــدول املختلفــة، وعلــى الصعيــد 
منظمــات  مــع  التواصــل  الوطنــي 
ضمــن  والعمــل  املدنــي،  املجتمــع 
نقابــي  وصــوت  موحــدة  سياســة 
موحــد تجــاه قضايــا التنميــة ، ولــدى 
وضــع خطــط تنميــة قصيــرة وطويلــة 

األجــل.

5-عــدم االكتفــاء باملطالبــة املجــردة 
االهتمــام  بــل  العمــال،  بحقــوق 
العمــل  ابعــاد  دمــج  علــى  بالتركيــز 
والسياســات  الخطــط  فــي  الالئــق 
لتحقيــق  تســعى  التــي  الوطنيــة 

املســـتدامة. التنميـــة  أهـــداف 

6- التذكيــر املســتمر بأنــه البــد وأن 
يكــون للنقابــات، بصفتهــا التمثيليــة 
الديموقراطيــة والشــعبية للعمــال، 
دور هــام فــي املشــاركة فــي الخطــط 
واالستراتيجيات الوطنية الحكومية 

بالتنميــة. املتصلــة 

اإلعالميــة  باآللــة  7-االســتعانة 
لدعــم الحمــالت التوعويــة النقابيــة 
فــي  الفاعلــة  املشــاركة  إلــى  وصــوال 
خطــط التنميــة عبــر عمليــات الرصــد 

والتقييــم للخطــط القائمــة وتقديــم 
األمثــل. املقترحــات 

8- الســعي نحــو املوائمــة بيــن العمــل 
وبيــن  إقامــة  للنقابــات   التقليــدي 
االنخــراط فــي املشــاركة فــي الخطــط 

علــى املســتوى الوطنــي.

للمشـــاركة  مدعـــوة  -النقابـــات 
بفعاليــة فــي عمليــة املتابعــة الوطنيـــة 
بالتطــور والتنفيــذ الفعلــي ألهـــداف 
تعزيـــز  بهـــدف  املســـتدامة  التنميـــة 
عنهـــا.  والدفـــاع  العمــال  حقـــوق 
علــى  ينبغــي  الخصــوص  وبهــذا 
وطنيــة  تقاريــر  اصــدار  النقابــات 
تتعلــق  ســنوية  نصــف  او  ســنوية 
التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  بتنفيــذ 

عبــر: املســتدامة 

- القــراءة النوعيــة والكميــة للتقــدم 
الــذي أحرزتــه الحكومــات فــي تنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة.

جمــع  مثــل   ، البحثيــة  -املعالجــة 
والبيانــات  الصلــة  املعلومــات ذات 
للنقابــات  ويمكــن  وتحليلهــا. 
املكاتــب  مــع  والتعــاون  االســتعانة 
اإلقليمية والوطنية التابعة ملنظمة 
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العمــل الدوليــة واملكتــب اإلقليمــي 
واالتحــاد  الدوليــة  العمــل  ملنظمــة 
االتحــاد  وكذلــك  للنقابــات  الدولــي 

للنقابــات. العربــي 

-         مواصلة الرصد الدوري بغرض 

تعزيــز جهــود نقابــات العمــال إلبقــاء 
الحكومــات مســؤولة عــن التزاماتهــا 
بموجب اجندة 20٣0. بحيث تكون 
تقاريرها مكملة للمراقبة الحكومية 
الرســمية لتحقيــق اهــداف التنميــة 

املســتدامة.

·   استراتيجيات التنميـة املسـتدامة 
الوطنيــة .

·   التمويـــل العـــام الـــدولي للجهـــود 
اإلنمائيــة  )املســاعدات  الوطنيـــة، 

الرســـمية(.

·        االعمــال التجاريـــة الخاصـــة، 
الشـــامل  للنمــو   

ً
محــركا باعتبارهـــا 
العمـــل. وفـــرص 

 
ً
·  التجـــارة الدوليـــة بوصفهـــا محـــركا

للنمـــو االقتصــادي الشـــامل والحـــد 
مـــن الفقــر واكســاب الفــرد القــدرة 

علــى تحمـــل الديـــون.

·    تيســير الوصــول إلــى التكنولوجيـــا 
بشــروط مواتيـــة.

·  التصـــدي للمخاطـــر والتحديـــات 
املاليــة  واألزمـــات  البيئيـــة 
الهجــرة  ومخاطــر  واالقتصاديــة 

واإلرهــاب. والعنــف 

·  متابعة واستعراض وتنفيذ وصوال 
إلــى انجــاز خطـــة التنميـــة املســـتدامة 
لعـــام  20٣0 على املســتوى الوطني.

 

اعتبارات البد من مراقبتها للتحقق من األهداف والغايات 
الوطينة مع اهداف التنمية املستدامة 2030
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هل يحقق توفر اهداف التنمية 
املستدامة فرصة للنقابات يف 
تحقيق دور ريادي عىل صعيد 

أهدافها؟

ان مــن شــأن توفــر أهــداف التنميــة 
ثمينــة  فــرص  توفيــر  املســتدامة 
العماليــة  النقابيــة  للمنظمــات 

أهدافهــا: مــن  جملــة  بتحقيــق 

·        املســاهمة فــي وضــع السياســات 
الوطنيــة ســواء أكانــت اقتصاديــة أم 

اجتماعيــة.

·        الدفاع عن املواقف والسياسات 
علــى  ســواء  للنقابــات  التقليديــة 
الجماعيــة،  املفاوضــات  صعيــد 
والحريــة  االجتماعــي،  الحــوار 
النقابية، سياســات األجور، ظروف 

االجتماعيــة. والحمايــة  العمــل، 

·        التمكيــن مــن املســاهمة فــي 
الوطنيــة  النهــوض باالســتراتيجيات 
إلــى مســتويات شــاملة ومســتدامة، 

الالئــق. بالعمــل  وربطهــا 

·        التمكين من مواجهة التحديات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

·        تقديم املشورة الكافية ملعالجة 
أوجــه انعــدام املســاواة والفقــر، عبــر 
التركيز على اعتماد سياسات أجور، 
وسياسات حماية اجتماعية، فضال 
عــن التركيــز علــى اعتمــاد سياســات 
كافحــة التمييــز بيــن الرجــال والنســاء 

وكافــة أشــكال التمييــز العنصــري.

هل  مثة تحديات مرافقة 
إلنخراط النقابات يف تحقيق 

اهداف التنمية املستدامة؟

·        عدم او غياب القـدرة الداخليـة 
فــي املنظمــات النقابيــة علــى االلتــزام 
تحقيــق  عمليـــات  فــي  واملشـــاركة 
علــى  املســتدامة  التنميــة  اهــداف 
نقــص  بفعــل  الوطنــي.،  الصعيــد 
املعرفــة الخبــرة لــدى موظفيهــا، أو 
عدم القدرة على مستوى املؤسســـة  
العمليــات  سلســلة  مســائل  لتتبــع 
التــي تتطلبهــا تحقيــق هــذه األهــداف.

·        عوامــل تتصــل بنقــص املــوارد 
حيــن  فــي  الكــوادر،  واحيانــا  املاليــة 
اهــداف  تحقيــق  فــي  املســاهمة  ان 
التنميــة املســتدامة يتطلــب تحويــل 
املاليــة  ســواء  املــوارد  مــن  جــزء 
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لخدمــة  وتســخيرها  البشــرية  ام 
الهــدف، فــي الوقــت الــذي يتعذر معه 
هــذا اإلجــراء فــي ضــوء مهام النقابات 
ملواردهــا  واحتياجاتهــا  التقليديــة 

املحــدودة.

النقابــات  دور  ·        محدوديــة 
سياســية  واعتبــارات  ألســباب 
تتصــل بعــدم توفــر بيئــة حــرة للعمــل 
النقابــي، حيــث تكــون حريــة تكويــن 
واملفاوضــات  النقابيــة  الجمعيــات 
وخاضعــة  مقيــدة  الجماعيــة 
للتوجيهــات الحكوميــة، ممــا يجعــل 
النقايــات تركــز علــى بقائهــا علــى قيــد 
الحيــاة مقابــل النشــاط الفاعــل فــي 

أخــرى. اتجاهــات 

·        تقديــر مــدى التكيــف الوطنــي 
مــع هــذه األهــداف.

  
ما املطلوب من املنظامت 

النقابية العاملية يف إطار 
تحقيق أهداف خطة 2030؟

·        التأكيــد والحــرص علــى ترســيخ 
معاييــر  وتنفيــذ  العمــال،  حقــوق 
العمــل الدوليــة ، بمــا فــي ذلــك حريــة 
واملفاوضــة  الجمعيــات  تكويــن 

االجتماعــي  والحــوار  الجماعيــة 
الالئــق. العمــل  وتعزيــز 

·        تنفيــذ أطــر سياســة وطنيــة 
مبــدأ  قوامهــا  للعمــل،  شــاملة 
تجاريــة  سياســات   تماســك 
وهيــاكل  وضريبيــة  وصناعيــة 
أساســية متطــورة، فضــال عــن دعــم 

العمــل. ســوق  مؤسســات 

·        االهتمام بالتفتيش على العمل.

الحــد  سياســات  تطبيــق          ·
األدنــى مــن األجــور . وضمــان حقــوق 
أجــل  مــن  الجماعيــة  املفاوضــة 
تحقيــق أجــور عادلــة فــوق مســتوى 

لألجــور. األدنــى  الحــد 

·        العمــل علــى تصميــم خطــط 
وتنفيذهــا  االجتماعيــة  الحمايــة 
علــى  ،والحــث  ومراقبتهــا  وإدارتهــا 
مالــي  دعــم  لضمــان  تدابيــر  اتخــاذ 
للخدمات والسياسات االجتماعية.

·        حــث الحكومــات علــى بــذل 
العناية الالزمة في سالسل التوريد، 
مــع إجــراءات تظلــم فعالــة لضمــان 
معالجــة انتهــاكات حقــوق العمــال، 
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بحيــث يتــم ضمــان مــا أمكــن احتــرام 
الجنســيات  متعــددة  الشــركات 
ودفــع  الجمعيــات  تكويــن  لحريــة 
حقــوق  واحتــرام  املعيشــية  األجــور 

الجماعيــة. املفاوضــة 

·        دفــع الخطــط والسياســات 
لتحقيــق  امللموســة  واالســتثمارات 
تحول سريع وعادل نحو طرق إنتاج 
»االنتقــال  تنفيــذ  للبيئــة،  صديقــة 
العادل« لتحقيق اقتصاد منخفض 

الكربــون وخلــق وظائــف خضــراء.

التنميــة  أهــداف  اســتحضار   ·
املســتدامة فــي الحــوار االجتماعــي مــع 

والحكومــة. العمــل  أصحــاب 

الوطنيــة  البرامج  في  االنخراط   ·
العمل  ملنظمة  الالئق  للعمل 

ية. لدول ا

وورشــات  املنصــات  فــي  املشــاركة   ·
يطلقهــا  التــي  والنــدوات  العمــل 
الشــركاء أصحــاب املصلحــة  حــول 

وأهدافهــا. الخطــة 

·  املشــاركة فــي التحالفــات الوطنيــة 
ملنظمــات املجتمــع املدنــي.

·  العمــل علــى تنفيــذ أهــداف الخطــة 
عبــر نشــر وزيــادة الوعــي بيــن العامليــن 
حــول الخطــة وأهدافهــا ومؤشــراتها.

· مطالبة الحكومات الوطنية بجمع 
نقابــات العمال

 

كيف ميكن أن أشارك كنقايب يف تحقيق أهداف خطة التنمية 
املستدامة 2030؟
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