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املوارد  املزيد من  املح�ّسن  النمو  و�سمولية. ويعني  اأكرث قوة  اإقت�ساديًا الالئقة منوًا الوظائف  املزيد من  يعني توافر 

ال�ستحداث الوظائف الالئقة. اإنها معادلة ب�سيطة لكن مت اإهمالها ب�سكل كبري يف عملية �سنع ال�سيا�سات الدولية �سواء 

قبل االأزمة املالية للعام 2008 وبعدها. ومن خالل اأجندة العام 2030 من اأجل التنمية امل�ستدامة، تتوافر اأمامنا فر�سة 

ال تتكرر �سمن جيل واحد من اأجل اإحداث التغيري وحت�سني حياة املليارات من الب�سر.

قوتهم  وتغذي  املحلي.  االإقت�ساد  يف  اإنفاقه  ميكنهم  واالأ�سرالذي  االأفراد  جيوب  اإىل  املال  يجلب  الالئق  العمل 

ال�سرائية منو وتنمية امل�ساريع امل�ستدامة، وبخا�سة امل�ساريع ال�سغرى القادرة بدورها على توظيف املزيد من العمال 

بتمويل  بدورها  تقوم  التي  للحكومات  ال�سريبية  العائدات  تزيد  عملهم.كما  وظروف  و�سروط  اأجورهم  وحت�سني 

االإجراءات االإجتماعية من اأجل حماية االأ�سخا�ص غري القادرين على اإيجاد وظيفة اأو غري القادرين على العمل.

ُيعترب تعزيز الوظائف والروح الريادية، و�سمان احلقوق يف العمل، وتوفري احلماية االإجتماعية وت�سجيع احلوار 

االإجتماعي املداميك االأربعة الأجندة منظمة العمل الدولية للعمل الالئق التي تتمحور حول امل�ساواة بني اجلن�سني. 

وُتعترب هذه املداميك االأربعة اأ�سا�سية لالإرتقاء باأجندة التنمية امل�ستدامة برمتها.

ي�ساهم العمل الالئق للجميع يف احلّد من غياب امل�ساواة ويف زيادة ال�سمود. وت�ساعد ال�سيا�سات التي مت تطويرها 

من خالل احلوار االإجتماعي االأفراد واملجتمعات على التاأقلم مع تاأثريات التغرّي املناخي، اإىل جانب ت�سهيل عملية 

االإنتقال اإىل اإقت�ساد اأكرث ا�ستدامة. واأخريًا ولي�ص اآخرًا، ي�سهم االأمل وح�ّص العدالة االإجتماعية والكرامة الناجت 

من العمل الالئق يف بناء ال�سالم االإجتماعي واملحافظة عليه.

العمل الالئق ليس مجرد غاية
هو محرك للتنمية المستدامة
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ال عجب اأن ي�سع االأفراد العمل الالئق يف �سلب اأولوياتهم يف اإطار امل�ساورات العاملية من 

اأجل اأجندة العام 2030. 

”م�ستلزمات  وكما قال االأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، تعالج اأهداف العام 2030

الب�سرية جمعاء من اأجل التمكن من عي�ص حياة الئقة خالية من الفقر، واجلوع وعدم 

امل�ساواة، مع متكني الرجال والن�ساء والفتيات والفتيان من تنمية كامل طاقاتهم.كما تلزمنا 

جميعًا باأن نكون مواطنني عامليني م�سوؤولني يهتمون باالأقل حظوة وباالأنظمة البيئية يف 

كوكبنا وبالعمل املناخي الذي تعتمد عليه حياتنا“.

ال ميكننا التقليل من اأهمية التحديات املاثلة يف عامل العمل. وتبقى البطالة العاملية مرتفعة 

من  املاليني  مئات  يقبع  فيما  �سخ�ص،  مليون   200 قرابة  ت�سمل  حيث  مقبول  غري  نحو  على 

االأ�سخا�ص يف الفقر الكادح.اإىل ذلك، �ست�سهد ال�سنوات 15 املقبلة حتّوالت اأ�سا�سية يف اأ�ساليب 

عملنا بقيادة التغيريات التكنولوجية والبيئية والدميوغرافية.

لكن ميكننا حتقيق روؤية التنمية امل�ستدامة يف اأجندة التحّول بحلول العام 2030 يف حال اإن�سوينا 

املتعددة  واملنظمات  العمالية  والنقابات  واالأعمال  احلكومات،  ت�سمل  عاملية  �سراكة  يف  جميعًا 

االأطراف، واملجتمع املدين واالأ�سخا�ص العاديني. ولكل واحد منا دور ي�سطلع به ل�سمان عدم تخلف 

اأي فرد عن ركب التطور والتنمية.

غاي رايدر

املدير العام، منظمة العمل الدولية
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منظمة  واختصاص  للجميع  الالئق  العمل  تضع   2030 العام  أجندة 
السياسات  قلب  في  ا�جتماعية،  العدالة  من  والغاية  الدولية  العمل 

من أجل التنمية والنمو المستدام والشامل.
عاد العديد من الدول اإىل م�سار النمو اأو حافظ عليه منذ االأزمة املالية للعام 2008. لكن اإت�سم النمو يف اأغلب االأحيان 

بخلوه من الوظائف. اإقت�سادياتنا تتح�سن من حيث االأداء لكن االأفراد ال يرون املزيد من الفر�ص الإيجاد العمل الالئق. 

وهذا امل�سار لي�ص م�ستدامًا.

تدعو احلاجة اإىل ا�ستحداث اأكرث من 600 مليون وظيفة جديدة، وذلك فقط ملواكبة النمو يف عدد ال�سكان يف �سن 

االإنتاج، اأي نحو 40 مليون �سخ�ص �سنويًا.

اإىل حت�سني �سروط وظروف العمل لـ780 مليون رجل وامراأة عاملني ولكن ال يجنون ما يكفي من  نحن بحاجة اأي�سًا

الدخل النت�سال اأنف�سهم وعائالتهم من فقر الدوالَرين يوميًا.

لكن من خالل اإدراج �سع اإ�ستحداث الوظائف يف قلب خطط التنمية و�سناعة ال�سيا�سات االإقت�سادية، لن ن�سهد فقط 

اأكرث قوة و�سمولية وتخفيفًا من الفقر. زيادة يف فر�ص العمل الالئق لكن واأي�سًا منوًا

يف الدول النامية والنا�سئة، اإ�ستثمر بع�سها اأكرث من غريه يف الوظائف النوعية منذ بداية القرن احلادي والع�سرين 

اأ�سرع بواقع نحو 1 يف املائة �سنويًا منذ العام 2007 و�سهد فروقات اأدنى من حيث الدخل. وحقق منوًا

ي�ستحدث النمو االإقت�سادي املتمحور حول الوظائف دوامة ف�سلى تعود بالفائدة على االإقت�ساد وعلى االأفراد وت�سّكل 

قاطرة للتنمية امل�ستدامة.

الهدف
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تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة 
الالئق للجميع. الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 

وفقا  الفردي  االقت�سادي  النمو  على  احلفاظ   8.1
املحلي  الناجت  منو  على  وبخا�سة  الوطنية،  للظروف 

اأقل  املائة على االأقل �سنويا يف  7 يف  االإجمايل بن�سبة 

البلدان منوا.

8.2 حتقيق م�ستويات اأعلى من االإنتاجية االقت�سادية 
التكنولوجيا،  مب�ستوى  واالرتقاء  التنويع،  خالل  من 

واالبتكار، مبا يف ذلك من خالل الرتكيز على القطاعات 

الكثيفة  والقطاعات  العالية  امل�سافة  بالقيمة  املت�سمة 

.ádÉª©dG

8.3 تعزيز ال�سيا�سات املوجهة نحو التنمية والتي تدعم 
ومبا�سرة  الالئق،  العمل  وفر�ص  االإنتاجية،  االأن�سطة 

االأعمال احلرة، والقدرة على االإبداع واالبتكار، وت�سجع 

على اإ�سفاء الطابع الر�سمي على امل�ساريع املتناهية ال�سغر 

من  ذلك  يف  مبا  ومنوها،  احلجم،  واملتو�سطة  وال�سغرية 

خالل احل�سول على اخلدمات املالية.

يف  العاملية  املوارد  ا�ستخدام  يف  الكفاءة  حت�سني   8.4
جمال اال�ستهالك واالإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، 

وال�سعي اإىل ف�سل النمو االقت�سادي عن التدهور البيئي، 

وفقا لالإطار الع�سري للربامج ب�ساأن اال�ستهالك واالإنتاج 

بدور  النمو  املتقدمة  البلدان  ا�سطالع  مع  امل�ستدامني، 

الريادة.

العمل  وتوفري  واملنتجة  الكاملة  العمالة  حتقيق   8.5
ال�سباب  ذلك  يف  مبا  والرجال،  الن�ساء  جلميع  الالئق 

العمل  لقاء  االأجر  وتكافوؤ  االإعاقة،  ذوو  واالأ�سخا�ص 

املتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.

8.6 احلد بدرجة كبرية من ن�سبة ال�سباب غري امللتحقني 
بالعمالة اأو التعليم اأو التدريب بحلول عام 2020.

8.7 اتخاذ تدابري فورية وفعالة للق�ساء على ال�سخرة 
حظر  ل�سمان  بالب�سر  واالجتار  املعا�سر  الرق  واإنهاء 

ذلك  يف  مبا  االأطفال،  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ  وا�ستئ�سال 

االأطفال  عمل  واإنهاء  كجنود،  وا�ستخدامهم  جتنيدهم 

بجميع اأ�سكاله بحلول عام 2025.

8.8 حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل �ساملة واآمنة 
وبخا�سة  املهاجرون،  العمال  فيهم  مبن  العمال،  جلميع 

املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري امل�ستقرة.

8.9 و�سع وتنفيذ �سيا�سات تهدف اإىل تعزيز ال�سياحة 
الثقافة  وتعزز  العمل  فر�ص  توفر  التي  امل�ستدامة 

واملنتجات املحلية بحلول عام 2030.

8.10 تعزيز قدرة املوؤ�س�سات املالية املحلية على ت�سجيع 
والتاأمني  امل�سرفية  اخلدمات  على  احل�سول  اإمكانية 

واخلدمات املالية للجميع، وتو�سيع نطاقها.

زيادة دعم املعونة من اأجل التجارة للبلدان النامية،  8.CG
وبخا�سة اأقل البلدان منوا، مبا يف ذلك من خالل االإطار 

املتكامل املعزز للم�ساعدة التقنية املت�سلة بالتجارة اإىل 

اأقل البلدان منوا.

Ü.8 احلد بدرجة كبرية من ن�سبة ال�سباب غري امللتحقني 
بالعمالة اأو التعليم اأو التدريب بحلول عام 2020.

الهدف

8
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الهدف

8.3

ُتعترب امل�ساريع املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة احلجم حمّرك الوظائف يف العامل التي متّثل ما ال يقل عن 

ثلَثي جميع الوظائف يف العامل. كما كانت امل�ساريع اأالأكرث تاأّثرًا باالأزمة املالية يف ظل القيود املفرو�سة على الو�سول 

اإىل القرو�ص. اإىل ذلك، تتواجد امل�ساريع ال�سغرية يف اأغلب االأحيان يف القطاع غري املنظم، حيث �سروط وظروف 

العمل غري منظمة من الناحية العملية.

ما الذي يجب القيام به:

االأعمال، واالإبداع واالإبتكار وت�سجيع 

استحداث فرص عمل الئقة في االعمال الصغيرةاستحداث فرص عمل الئقة في االعمال الصغيرة
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املنال  بعيد  واقعًا  الكامل  االإ�ستخدام  يبقى  العامل،  يف  العمل  �سوق  خارج  �سخ�ص  مليون   200 نحو  وجود  ظل  يف 

بالن�سبة اإىل الكثري من الدول. ويف حال اأردنا تخفي�ص اأرقام البطالة، نحتاج اإىل اإدراج االإ�ستخدام الكامل كغاية يف 

ال�سيا�سات االإقت�سادية الكلية على امل�ستوَيني الوطني والدويل.

يف الكثري من اأرجاء العامل، تعمل املراأة يف اأغلب االأحيان يف وظائف متدنية االأجر والقيمة وتفتقر اإىل الو�سول اإىل 

التعليم والتدريب والتوظيف. كما تعاين املراأة من حمدودية القدرة على التفاو�ص واتخاذ القرار وال تزال تتحمل 

ن�ساء  ن�سف  قرابة  فقط  ت�سارك  العاملي،  ال�سعيد  وعلى  االأجر.  املدفوع  غري  الرعائي  العمل  عن  االأكرب  امل�سوؤولية 

ني متو�سط اأجر اأقل من اأجر الرجال بن�سبة  العامل يف �سوق العمل قيا�سًا بنحو 80 يف املائة من الرجال، فيما تتقا�سَ

االأمهات اأكرث من غريهن بهذه االأو�ساع. تاأثر  مع  املائة،  يف   23

ما الذي يجب القيام به:

        يجب اإعطاء االأولوية لل�سيا�سات االإقت�سادية الكلية التي ت�سّجع اإ�ستحداث الوظائف وتدعم الطلب واالإ�ستثمار 

اإىل جانب ال�سرائب والبنية التحتية وال�سيا�سات القطاعية التي تعّزز االإنتاجية.

       يجب اإعتماد �سيا�سات لدعم امل�ساريع من اأجل زيادة التدفقات االإئتمانية وت�سجيع الريادة وامل�ساريع ال�سغرية، 

اإىل جانب ت�سجيع االإنتقال من القطاع غري املنظم اإىل القطاع املنظم. 

ال�سيا�سات  هذه  وت�سمل  الفروقات.  من  تخفف  والتي  االأ�سخا�ص  حول  تتمحور  التي  ال�سيا�سات  تنفيذ  يجب      

اإجراءات احلماية االإجتماعية، و�سيا�سات االأجور، وتعزيز تفتي�ص العمل، وزيادة م�ساركة العامالت يف �سوق العمل 

وحماية املفاو�سة اجلماعية.

       يجب اإعتماد ال�سيا�سات الرامية اإىل م�ساعدة املراأة على دخول �سوق العمل ومتكينها من االإ�ستفادة من احلماية 

العادلة لالأمومة وال�سيا�سات التي حتقق التوازن بني العائلة واالأ�سرة.

ال�سباب  الن�ساء والرجال، مبا فيهم  الكامل واملنتج والعمل الالئق جلميع  االإ�ستخدام  2030، حتقيق  العام  بحلول 

وذوي االإعاقة، واالأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية. 

الالئق للجميع العمل 
الهدف

8.5
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على ال�سعيد العاملي، يف العام 2014 كان ي�سعى اأكرث من 73 مليون �ساب )24-15( اإىل الوظيفة. وقد بلغت ن�سبة 

ال�سباب يف العامل خارج �سوق االإ�ستخدام والتعليم والتدريب اأكرث من 20 يف املائة. باالإ�سافة اإىل ذلك، كان يعي�ص 

اأكرث من ثلث ال�سباب امل�ستخدمني يف العامل النامي باأقل من 2 دوالر اأمريكي يوميًا يف العام 2013.

اأكرث من غريهم عالقني يف وظائف حيث ال يتم اإحرتام  اأن يبقى املت�سربون من املدر�سة يف �سن مبكرة  من االأرجح 

حقوقهم وحيث يعملون يف ظروف تت�سم اإىل حد كبري بغياب االأمن والفقر.

على  بظاللها  ترخي  اأن  ”ندوبًا“ ميكن  احلياة  من  مبكرة  مرحلة  يف  اجلزئية  البطالة  اأو  البطالة  جتربة  ترتك 

الوظيفة على املدى الطويل واآفاق احلياة.

النمو  وحت�سني  واالأف�سل  االأكرث  والوظائف  االإنتاجية  وزيادة  والتدريب  التعليم  من  ف�سلى  دوامة  �سمان  �ساأن  من 

االإقت�سادي اأن يعود بفوائد جمة اإجتماعيًا واإقت�ساديًا.

ما الذي يجب القيام به:

     تطوير اإ�سرتاتيجيات لت�سجيع اإ�ستخدام ال�سباب حتقق التوازن بني االإ�سرتاتيجيات املتكاملة للنمو وا�ستحداث 

الوظائف والتدخالت الهادفة، مثل امل�ساعدة يف البحث عن عمل اأو االإجراءات الرامية اإىل دعم الرياديني ال�سباب.

     معاجلة عدم التطابق بني املهارات وحاجات �سوق العمل من خالل �سمان اإ�ستجابة برامج التدريب للحاجات يف 

�سوق العمل ومن خالل اإدماج مكّونات اخلربة العملية يف التدريب والتعليم املهني والتقني.

     االإ�ستثمار يف االأ�سكال املبتكرة للحماية االإجتماعية من اأجل حت�سني اأمن الدخل للعمال يف االإ�ستخدام اله�ص.

بحلول العام 2020، التخفيف اإىل حد كبري من ن�سبة ال�سباب خارج �سوق االإ�ستخدام والتعليم والتدريب.

الشباب إستخدام 

الهدف

8.6
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العمل الجبري وعمل االطفال

اإعتماد االإجراءات الفورية والفعالة الجتثاث العمل اجلربي، واإنهاء العبودية احلديثة واالإجتار بالب�سر و�سمان 

اأ�سكال عمالة االأطفال والق�ساء عليها، مبا فيها توظيف وا�ستعمال االأطفال اجلنود، وو�سع حد لعمالة  اأ�سواأ  منع 

االأطفال ب�ستى اأ�سكالها بحلول العام 2025. 

يوجد 168 مليون طفل - اأكرث من 10 يف املائة من االأطفال يف العامل- يف عمالة االأطفال. وقد تراجع العدد منذ 

العام 2000 لكن ال يزال عند م�ستويات غري مقبولة.

يتواجد 21 مليون �سخ�ص يف العمل اجلربي يف خمتلف اأنحاء العامل، منهم اأكرث من 11 مليون اإمراة وفتاة. ويتم 

اإ�ستغالل االأكرثية ال�ساحقة لل�سحايا على اأيدي اأفراد اأو من�ساآت، مما يوّلد اأكرث من 150 مليار دوالر اأمكريكي من 

اأرباح غري قانونية �سنويًا.

ما الذي يجب القيام به:

    يجب تطبيق معايري العمل الدولية التي توّفر اإطارًا قويًا ملعاجلة عمالة االأطفال والعمل اجلربي على امل�ستوى 

الوطني.

     تدعو احلاجة اإىل مقاربة متعددة الوجوه الإنهاء عمالة االأطفال مبا فيها الت�سريعات، وو�سول جميع االأطفال 

اإىل التعليم، واحلماية االإجتماعية لالأ�سر و�سيا�سات �سوق العمل.

    تدعو احلاجة اإىل امل�سادقة الوطنية على بروتوكول منظمة العمل الدولية للعام 2014 حول العمل اجلربي 

الذي يت�سمن بنودًا ملعاجلة اأ�سكال العبودية احلديثة.

الهدف

8.7
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وبخا�سة  املهاجرين،  العمال  فيهم  مبا  العمال،  جلميع  وال�سليمة  االآمنة  العمل  بيئة  وتعزيز  العمل  حقوق  حماية 

الن�ساء املهاجرات، واأ�سحاب الوظائف اله�سة.

يتعر�ص  كما  �سنويًا.  وفاة  مليون   2.3 ت�سجيل  يتم  اأي  مهني،  مر�ص  اأو  حادث  يف  �سخ�ص   6.400 ميوت  يوم،  كل 

860.000 �سخ�ص لالإ�سابات يف الوظيفة يوميًا. وتبلغ الكلفة على االأعمال 2.8 تريليون دوالر اأمريكي �سنويًا - اأي 
4 يف املائة من اإجمايل الناجت املحلي العاملي- من خالل خ�سارة �ساعات العمل، وانقطاع االإنتاج، ومعاجلة االإ�سابات 

واالأمرا�ص املهنية، واإعادة التاأهيل والتعوي�ص.

السالمة والصحة في العمل

ما الذي يجب القيام به:

     تدعو احلاجة اإىل التحرك العاجل لبناء ثقافة عاملية للوقاية حترتم احلق يف بيئة عمل �سليمة واآمنة وت�سمن 

دراية اأ�سحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم.

الوطني. وت�ستلزم  امل�ستوى  الدولية على  العمل  االأ�سا�سية ملنظمة  املعايري واحلقوق  اإىل تطبيق      تدعو احلاجة 

املجموعات اله�سة، مبا فيها املهاجرون، اإهتمامًا خا�سًا  ل�سمان حماية حقوقهم وحت�سني �سروط وظروف عملهم.

الهدف

8.8
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اإ�ستخدام ال�سباب وتنفيذ ميثاق  اإ�سرتاتيجية عاملية مو�سع التطبيق من اأجل  2020، تطوير وو�سع  بحلول العام 

الوظائف العاملي ملنظمة العمل الدولية

اأعقاب  مت اإعتماد ميثاق الوظائف العاملي ملنظمة العمل الدولية من جانب احلكومات واأ�سحاب العمل والعمال يف 

االأزمة املالية. ويقرتح امليثاق جمموعة من االإجراءات اإنطالقًا من اأمثلة ناجحة مت ت�سميمها لت�سريع اإ�ستحداث 

الوظائف الالئقة وبناء و�سون اأنظمة احلماية االإجتماعية.

برامج  واإعتماد  العامة،  التحتية  البنى  يف  االإ�ستثمارات  مثل  من  خيارات  يف  البحث  اإىل  احلكومات  امليثاق  يدعو 

االإ�ستخدام اخلا�سة، وتو�سيع نطاق احلماية االإجتماعية واحرتام احلد االأدنى لالأجور.

على نحو مماثل، يلحظ القرار ال�سادر عن منظمة العمل الدولية للعام 2012 ب�ساأن اإ�ستخدام ال�سباب جمموعة من 

االإجراءات املجّربة واملختربة الرامية حتديدًا اإىل حت�سني فر�ص ال�سباب يف �سوق العمل.

اإلتزامات الدول يف جمموعة الع�سرين باإعطاء االأولوية ال�ستحداث الوظائف  االإرادة موجودة، واأبلغ دليل عليها 

واحلماية االإجتماعية يف بيانات القمم املتتالية. لكن حر�سًا على اإحداث التغيري املقرتح يف اأجندة العام 2030، 

تدعو احلاجة اإىل االإرتقاء بال�سراكة العاملية من اأجل تعزيز التعاون الدويل وات�ساق ال�سيا�سات.

اخل�سو�ص.  بهذا  كبري  حد  اإىل  قّيمة  االأطراف  ثالثية  كمنظمة  الدولية  العمل  ملنظمة  الطويلة  التجربة  ُتعترب 

لنحو قرن تقريبًا، جمعت املنظمة املكّونات الثالث اأي احلكومات وممثلي جمتمع االأعمال والنقابات العمالية.

�ستقوم منظمة العمل الدولية بالبناء على هذه الهيكلية الثالثية ل�سمان اإ�ستخدام مواردنا بفعالية ول�سمان تاأديتنا 

لدور حمدد يف ال�سراكات اجلديدة التي يجب اأن تكون قاطرة لتنفيذ اأجندة العام 2030.

بالكامل تحقيقه 

على األهداف احملددة 2030. تسلط الصفحات التالية الضوء العمل الالئق هو أساس النجاح في أجندة العام

التي تعمل عليها منظمة العمل الدولية لضمان عدم تخلف أي فرد.

www.ilo.org/sdg2030 ملزيد من املعلومات زيارة

ب
الهدف

8.  
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القابعني  االأفراد  اإىل  بالن�سبة  اأهمية  االأكرث  الأ�سل 

يف الفقر هو عملهم وقدرتهم على العمل املنتج. العمل 

هو  االإجتماعية  احلماية  ذلك  يف  مبا  للجميع  الالئق 

بالتايل الطريق االأ�سا�سي للخروج من الفقر بالن�سبة 

اإىل االأفراد واملجتمعات والبلدان.

اأينما  اأجمعني  للنا�ص  املدقع  الفقر  على  الق�ساء  1.1
بعدد  حاليا  ُيقا�ص  وهو   ،2030 عام  بحلول  كانوا 

يف  دوالر   1.25 من  باأقل  يعي�سون  الذين  االأ�سخا�ص 

اليوم.

اجتماعية  حماية  وتدابري  نظم  ا�ستحداث  1.2
مالئمة على ال�سعيد الوطني. 

وال�سعفاء منهم، بنف�ص احلقوق يف  الفقراء  �سيما  والن�ساء، وال  الرجال  �سمان متّتع جميع  1.3
عام  بحلول  ال�سغر،  املتناهي  التمويل  على  ح�سولهم  وكذلك  االقت�سادية،  املوارد  على  احل�سول 

2030

بناء قدرة الفقراء والفئات ال�سعيفة على ال�سمود واحلد من تعر�سها وتاأّثرها بالظواهر  1.4
املتطرفة املت�سلة باملناخ وغريها من الهزات والكوارث االقت�سادية واالجتماعية والبيئية بحلول 

عام 2030.

اإىل  ا�ستنادًا والدويل،  واالإقليمي  الوطني  ال�سعيد  من  كل  على  �سليمة  �سيا�سية  اأطر  و�سع  1.5
ت�سريع  اأجل  من  اجلن�ساين،  للمنظور  ومراعية  الفقراء  مل�سالح  مراعية  اإمنائية  ا�سرتاتيجيات 

وترية اال�ستثمار يف االإجراءات الرامية اإىل الق�ساء على الفقر.

القضاء على الفقر  1
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ت�ستخدم  حيث  العامل  اليد  ي�ستلزم  الغذاء  اإنتاج 

اأكرث من اأي قطاع اآخر. باالإ�سافة  الزراعة اأ�سخا�سًا

يف  املدقع  الفقر  يف  االأفراد  معظم  يعي�ص  ذلك،  اإىل 

الكثريون منهم يف دخلهم  الريفية، ويعتمد  املناطق 

امل�ستدامة  الزراعة  الالئق يف  العمل  الزراعة.  على 

اأ�سا�سي لبلوغ  و�سال�سل القيمة الغذائية هو بالتايل 

هذا الهدف.

�سغار  ودخل  الزراعية  االإنتاجية  م�ساعفة  2.3
منتجي االأغذية.

اإىل  توؤدي  متينة  زراعية  ممار�سات  تنفيذ  2.4
زيادة االإنتاجية واملحا�سيل.

القضاء التام على الجوع 2
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الالئقة  العمل  وظروف  و�سروط  العمال  �سحة  تزيد 

واالآمنة القدرة االإنتاجية لليد العاملة. وعلى العك�ص، 

يدفع غياب الو�سول اإىل الرعاية ال�سحية ال�سرورية 

من الناحية الطبية اإىل جانب االإ�سابات واالأمرا�ص 

املهنية يف اأغلب االأحيان باالأفراد اإىل اخلروج من اليد 

العاملة والوقوع يف الفقر. ويف الوقت نف�سه، ي�ستخدم 

اأنحاء  خمتلف  يف  االأفراد  من  املزيد  ال�سحة  قطاع 

وظروف  �سروط  اإىل  اأي�سًا يحتاجون  الذين  العامل 

الرعاية  اإىل  ال�سامل  الو�سول  لكفالة  الالئقة  العمل 

ال�سحية ال�سرورية.

االإيدز. لوباء  نهاية  و�سع  بحلول العام 2030  3.3

حتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة. 3.4

من  كبرية  بدرجة  احلد   ،2030 العام  بحلول  3.5
عدد الوفيات واالأمرا�ص الناجمة عن التعّر�ص للمواد 

واملاء  الهواء  وتلّوث  وتلويث  اخلطرة  الكيميائية 

والرتبة.

الصحة الجيدة والرفاه 3
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للح�سول  و�سيلة  اأي�سًا  هو  ذاتها  بحد  كغاية  التعليم 

ُيعترب  فيما  لل�سباب،  وبخا�سة  الالئق  العمل  على 

املهارات  ملواكبة  �سروريًا  احلياة  ملدى  التعليم 

ال�سرورية واملتغرّية يف �سوق العمل.

والكبار  ال�سباب  عدد  يف  كبرية  بن�سبة  الزيادة  4.4
ذلك  يف  مبا  املنا�سبة،  املهارات  لديهم  تتوافر  الذين 

املهارات التقنية واملهنية، لعمل و�سغل وظائف الئقة 

وملبا�سرة االأعمال احلرة بحلول عام 2030.

التعليم  يف  اجلن�سني  بني  التفاوت  على  الق�ساء  4.5
م�ستويات  جميع  اإىل  الو�سول  فر�ص  تكافوؤ  و�سمان 

التعليم.

املدر�سية  املنح  عدد  يف  كبرية  بن�سبة  زيادة  4b
للبلدان  العاملي  ال�سعيد  على  النامية  للبلدان  املتاحة 

منح  ذلك  يف  مبا  العايل،  بالتعليم  لاللتحاق  النامية، 

التدريب املهني. 

املوؤهلني  املعلمني  عدد  يف  كبرية  بن�سبة  الزيادة  4c
بحلول العام 2030.

4 ضمان التعليم الجيد 
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اأ�سا�سيًا لتحقيق امل�ساواة بني  عترب متكني املراأة اإقت�ساديًا ُ

الوظيفة  ُتعترب  الن�ساء،  معظم  اإىل  بالن�سبة  اجلن�سني. 

عترب  ُ

ذي  عمل  عن  االأجر  يف  وامل�ساواة  الن�ساء  جلميع  الالئق 

ً لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.

الن�ساء  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  5.1
والفتيات يف كل مكان.

جميع  �سد  العنف  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  5.2
يف  مبا  واخلا�ص،  العام  املجالني  يف  والفتيات  الن�ساء 

ذلك االجتار بالب�سر.  

االعرتاف باأعمال الرعاية غري مدفوعة االأجر  5.3
املنزيل وتقديرها من خالل توفري اخلدمات  والعمل 

احلماية  �سيا�سات  وو�سع  التحتية  والبنى  العامة 

االجتماعية وتعزيز تقا�سم امل�سوؤولية داخل االأ�سرة 

على  منا�سبًا  ذلك  يكون  ح�سبما  والعائلة،  املعي�سية 

ال�سعيد الوطني.

5.4  كفالة م�ساركة املراأة م�ساركة كاملة وفعالة وتكافوؤ الفر�ص املتاحة لها للقيادة على قدم امل�ساواة مع الرجل 
على جميع م�ستويات �سنع القرار يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية والعامة.

القيام باإ�سالحات لتخويل املراأة حقوقا مت�ساوية يف املوارد االقت�سادية. 5a

القبيل  هذا  من  القائمة  والت�سريعات  ال�سيا�سات  وتعزيز  لالإنفاذ  قابلة  وت�سريعات  �سليمة  �سيا�سات  اعتماد  5c
للنهو�ص بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء والفتيات على جميع امل�ستويات.

المساواة بين الجنسين 5
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توافرها،  خالل  من  العمال  حياة  على  املياه  توؤّثر 

املياه  يف  لالإ�ستثمارات  وميكن  وكميتها.  ونوعيتها 

وال�سرف ال�سحي اأن ت�ستحدث وظائف مدفوعة االأجر 

والئقة وبالتايل اأن ت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة.

التلوث  املياه عن طريق احلد من  نوعية  حت�سني  6.36.3
اخلطرة  الكيميائية  واملواد  النفايات  اإلقاء  ووقف 

مياه  ن�سبة  وخف�ص  حد،  اأدنى  اإىل  ت�سّربها  وتقليل 

اإعادة  وزيادة  الن�سف،  اإىل  املعاجلة  غري  املجاري 

كبرية  بن�سبة  املاأمونة  اال�ستخدام  واإعادة  التدوير 

املاأمونة   2030 عام  بحلول  العاملي،  ال�سعيد  على 

بن�سبة كبرية على ال�سعيد العاملي.

المياه النظيفة  والصرف المياه النظيفة  والصرف 
الصحيالصحي 6
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طاقة نظيفة وبأسعار 
معقولة

اخ�سرارًا اأكرث  اقت�ساد  اإىل  االإنتقال  �سي�ستلزم 

وفاقًا للخطوط التوجيهية ملنظمة العمل الدولية 

من اأجل انتقال عادل نحو اإقت�ساديات وجمتمعات 

م�ستدامة بيئيًا للجميع“ على اأ�سا�ص مبادئ العمل 

الالئق.

مي�سورة  بتكلفة  اجلميع  ح�سول  �سمان  7.1
بحلول  املوثوقة  احلديثة  الطاقة  خدمات  على 

عام 2030.

الطاقة  ح�سة  يف  كبرية  زيادة  حتقيق  7.2
العاملية  الطاقة  م�سادر  جمموعة  يف  املتجددة 

بحلول عام 2030.

.7b تو�سيع نطاق الُبنى التحتية وحت�سني م�ستوى 
الطاقة  خدمات  تقدمي  اأجل  من  التكنولوجيا 

النامية،  البلدان  يف  للجميع  وامل�ستدامة  احلديثة 

اجلزرية  والدول  منوا  البلدان  اأقل  يف  وبخا�سة 

ال�سغرية النامية، والبلدان النامية غري ال�ساحلية، 

الدعم اخلا�سة بكل منها على حدة،  وفقا لربامج 

بحلول عام 2030. 

7
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الصناعة واالبتكار 
والبنية التحتية

عامل  اإىل  بالن�سبة  اأ�سا�سية  هي  ال�سناعية  التنمية 

التنمية  جلعل  اأ�سا�سي  هو  الالئق  والعمل  العمل، 

وتنطوي  اإجتماعيًا.  وم�ستدامة  ومبتكرة  �ساملة 

العاملة  اليد  الكثيفة  التحتية  البنى  تنمية  برامج 

الرجال  اإ�ستخدام  م�ستوى  على  ملحوظة  منافع  على 

والن�ساء الذين يعي�سون يف الفقر.

وموثوقة  النوعية  جيدة  حتتية  بنى  اإقامة  9.1
التنمية  ودعم  ال�سمود،  على  وقادرة  وم�ستدامة 

االقت�سادية ورفاه االإن�سان.

وامل�ستدام،  للجميع  ال�سامل  الت�سنيع  تعزيز  9.2
ح�سة  يف   2030 عام  بحلول  كبرية  زيادة  وحتقيق 

ال�سناعة يف العمالة.

زيادة فر�ص ح�سول امل�ساريع ال�سناعية ال�سغرية  9.3
يف  مبا  املالية،  اخلدمات  على  امل�ساريع  و�سائر  احلجم 

ذلك االئتمانات مي�سورة التكلفة، واإدماجها يف �سال�سل 

القيمة واالأ�سواق.

9
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العادل،  الدخل  على  املرّكز  الالئق،  العمل  ُيعترب 

واالأمن يف مكان العمل واحلماية االإجتماعية لالأفراد 

واالأ�سر، و�سيلة مبا�سرة للتخفيف من فروقات الدخل 

والرثوة والنفوذ االإقت�سادي.

10.1التو�سل تدريجيا اإىل حتقيق منو الدخل ودعم 
ا�ستمرار ذلك النمو الأدنى 40 يف املائة من ال�سكان.

االجتماعي  االإدماج  وتعزيز  10.2متكني 
عن  النظر  بغ�ص  للجميع،  وال�سيا�سي  واالقت�سادي 

اأو  االإثنية  اأو  العرق  اأو  االإعاقة  اأو  اأو اجلن�ص  ال�سن 

االأ�سل اأو الدين اأو الو�سع االقت�سادي اأو غري ذلك.

انعدام  اأوجه  من  واحلد  الفر�ص  تكافوؤ  10.3�سمان 
اإزالة  خالل  من  ذلك  يف  مبا  النتائج،  يف  امل�ساواة 

التمييزية، وتعزيز  واملمار�سات  وال�سيا�سات  القوانني 

الت�سريعات وال�سيا�سات واالإجراءات املالئمة يف هذا 

.Oó°üdG

املالية  ال�سيا�سات  �سيما  وال  �سيا�سات،  10.4اعتماد 
وحتقيق  االجتماعية،  واحلماية  االأجور  و�سيا�سات 

قدر اأكرب من امل�ساواة تدريجيا.

10.5حت�سني تنظيم ور�سد االأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية العاملية، وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات.

10.6�سمان تعزيز متثيل البلدان النامية واإ�سماع �سوتها يف عملية �سنع القرار يف املوؤ�س�سات االقت�سادية واملالية
الدولية العاملية،من اأجل حتقيق املزيد من الفعالية وامل�سداقية وامل�ساءلة وال�سرعية للموؤ�س�سات.

10.7تي�سري الهجرة وتنقل االأ�سخا�ص على نحو منظم واآمن ومنتظم ومت�سم بامل�سوؤولية.

3 يف املائة، واإلغاء قنوات التحويالت املالية التي  اأقل من  اإىل  10c خف�ص تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين 
تربو تكاليفها على 5 يف املائة، بحلول عام 2030. 

الحد من أوجه عدم المساواة10
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ل�سمان  اأ�سا�سيًا  الالئق  العمل  فر�ص  اإ�ستحداث  ُيعترب 

ا�ستدامة التنمية احل�سرية. كما ُيعترب تطوير اأ�سواق 

اإ�سهام  اإىل  بالن�سبة  حموريًا  بدوره  احل�سرية  العمل 

اإ�ستحداث فر�ص العمل يف العمل الالئق الذي يحّد من 

التمدن  اأجل  العمل الالئق من  الفقر. وميكن الأجندة 

ً

وخدمات  م�ساكن  على  اجلميع  ح�سول  �سمان  11.111.1
بحلول  التكلفة  ومي�سورة  واآمنة  مالئمة  اأ�سا�سية 

.2030

نقل  نظم  اإىل  اجلميع  و�سول  اإمكانية  توفري  11.211.2
اإليها  الو�سول  وي�سهل  التكلفة  ومي�سورة  ماأمونة 

.áeGóà°ùeh

خالل  من  ذلك  يف  مبا  منوا،  البلدان  اأقل  دعم  11.311.3
امل�ستدامة  املباين  اإقامة  يف  والتقنية،  املالية  امل�ساعدة 

والقادرة على ال�سمود با�ستخدام املواد املحلية.

المدن والمستوطنات 11
المستدامة
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االإ�ستخدام  اأمناط  اإىل  العادل  االإنتقال  يعترب 

اأمناط  يف  تغرّي  من  عليها  يرتتب  وما  املتغرّية 

الهدف.  هذا  لبلوغ  حموريًا  واالإ�ستهالك  االإنتاج 

�سي�ساهم العمل الالئق للجميع- وبخا�سة الوظائف 

اخل�سراء- يف جعل التنمية م�ستدامة بيئيًا.

اال�ستهالك  لربامج  الع�سري  االإطار  تنفيذ  12.1
واالإنتاج امل�ستدامني.

للمواد  بيئيا  ال�سليمة  االإدارة  حتقيق  12.4
وفقا  عمرها،  دورة  طوال  والنفايات  الكيميائية 

كبرية  بدرجة  واحلد  عليها،  املتفق  الدولية  لالأطر 

من اإطالقها يف الهواء واملاء والرتبة من اأجل التقليل 

اإىل اأدنى حد من اآثارها ال�سارة على �سحة االإن�سان 

والبيئة، بحلول عام 2020.

ال�سركات  وال �سيما  ال�سركات،  ت�سجيع   12.6
ممار�سات  اعتماد  على  الوطنية،  وعرب  الكبرية 

دورة  يف  اال�ستدامة  معلومات  واإدراج  م�ستدامة، 

تقدمي تقاريرها.

دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية  12a
اأمناط  حتقيق  نحو  قدما  للم�سي  والتكنولوجية 

اال�ستهالك واالإنتاج االأكرث ا�ستدامة.

و�سع وتنفيذ اأدوات لر�سد تاأثريات التنمية  12b
توفر  التي  امل�ستدامة  ال�سياحة  على  امل�ستدامة 

فر�ص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات املحلية.

ا�ستهالك وا�نتاج 12
المسؤوالن
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من  فاعلة  م�ساركة  املناخ  تغرّي  على  العمل  ي�ستلزم 

عامل العمل و�سي�ستفيد ب�سكل كبري من تطبيق اأجندة 

”اخلطوط  اإتباع  العمل الالئق، مبا يف ذلك من خالل 

انتقال  اأجل  من  الدولية  العمل  ملنظمة  التوجيهية 

بيئيًا م�ستدامة  وجمتمعات  اقت�ساديات  نحو  عادل 

للجميع“. 

تعزيز املرونة والقدرة على ال�سمود يف مواجهة  13.1
يف  الطبيعية  والكوارث  باملناخ  املرتبطة  االأخطار 

جميع البلدان.

تغيّر المناخ13
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تنظيم ال�سيد على نحو فعال، واإنهاء ال�سيد  14.414.4
املفرط وال�سيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري 

املنظم.

مل�سائد  املقدمة  االإعانات  اأ�سكال  حظر  14.614.6
االأ�سماك التي ت�سهم يف االإفراط يف قدرات ال�سيد 

ويف �سيد االأ�سماك، واإلغاء االإعانات التي ت�ساهم يف 

وغري  عنه  املبلغ  وغري  امل�سروع  غري  االأ�سماك  �سيد 

املنظم بحلول 2020.

الفوائد  زيادة   ،2030 العام  بحلول  14.714.7
االقت�سادية التي تتحقق للدول اجلزرية ال�سغرية 

النامية واأقل البلدان منوا من اال�ستخدام امل�ستدام 

االإدارة  خالل  من  ذلك  يف  مبا  البحرية،  للموارد 

االأحياء  وتربية  االأ�سماك،  مل�سائد  امل�ستدامة 

املائية، وال�سياحة.

الحياة تحت المياهالحياة تحت المياه 1414

3434



�سمن  املدجمة  الربية  البيئة  حماية  �سمان  ي�ستلزم 

اإ�سرتاتيجيات التنمية املحلية والوطنية التي تخفف 

العمال يف  الالئق جلميع  العمل  الرتكيزعلى  الفقر  من 

الرب. 

15b ح�سد موارد كبرية من جميع امل�سادر وعلى جميع 
امل�ستويات بغر�ص متويل االإدارة امل�ستدامة للغابات.

الحياة على ا±رض 15
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السالم والعدل 
والمؤسسات القوية

ُتعترب املوؤ�س�سات الفعالة وال�ساملة التي ت�سّجع العمل 

العمل  معايري  اإحرتام  اأ�سا�ص  على  للجميع،  الالئق 

اأ�سا�سية  االإجتماعي  احلوار  من  وانطالقًا  الدولية 

قرار  �سنع  وعملية  و�سلمية  عادلة  جمتمعات  لقيام 

ت�ساركية.

واالجتار  واال�ستغالل  املعاملة  اإ�ساءة  اإنهاء  16.2
بالب�سر وجميع اأ�سكال العنف �سد االأطفال وتعذيبهم.

تعزيز �سيادة القانون على ال�سعيدين الوطني  16.3
اإىل  اجلميع  و�سول  فر�ص  تكافوؤ  و�سمان  والدويل، 

 .ádGó©dG

وخا�سعة  و�سفافة  فعالة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  16.6
للم�ساءلة على جميع امل�ستويات.

م�ستجيب  نحو  على  القرارات  اتخاذ  �سمان  16.7
لالحتياجات و�سامل للجميع وت�ساركي ومتثيلي على 

جميع امل�ستويات.

يف  النامية  البلدان  م�ساركة  وتعزيز  تو�سيع  16.8
موؤ�س�سات احلوكمة العاملية.

الوطنية واالتفاقات  للت�سريعات  االأ�سا�سية، وفقًا  املعلومات وحماية احلريات  اإىل  كفالة و�سول اجلمهور  16.10
.á«dhódG

تو�سيع وتعزيز م�ساركة البلدان النامية يف موؤ�س�سات احلوكمة العاملية. 16a

�سعيًا لبناء القدرات على جميع امل�ستويات، وال �سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة االإرهاب واجلرمية.

تعزيز القوانني وال�سيا�سات غري التمييزية لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 16b

16
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الشراكات من أجل ا±هداف

ُتعترب ال�سراكات يف عامل العمل ومن حوله مكّونات رئي�سية الإعادة اإحياء 

قدرات  تعزيز  وُيعترب  امل�ستدامة.  التنمية  اأجل  من  العاملية  ال�سراكة 

وال�سركاء  احلكومات  مع  العمل  على  العمل  واأ�سحاب  العمال  منظمات 

الدوليني لالإرتقاء باأبعاد العمل الالئق يف اأجندة العام 2030 حيويًا من 

اأجل النجاح يف التطبيق. 

النامية  البلدان  يف  القدرات  بناء  لتنفيذ  الدويل  الدعم  تعزيز  17.9
على  الكلي  االقت�ساد  ا�ستقرار  تعزيز  االأهداف  وحمدد  فعااًل  تنفيذًا 

ال�سعيد العاملي،بو�سائل ت�سمل تن�سيق ال�سيا�سات وحتقيق ات�ساقها.

17.14 تعزيز ات�ساق ال�سيا�سات من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.

والقطاع  العام  القطاع  وبني  العامة  ال�سراكات  وتعزيز  ت�سجيع  17.17
اخلا�ص،و�سراكات املجتمع املدين الفعالة.

17.18 تعزيز تقدمي الدعم لبناء قدرات البلدان النامية لتحقيق زيادة 
كبرية يف توافر بيانات عالية اجلودة ومنا�سبة.
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