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..مدخل
صناف اتفاقية حقوق الطفل، أول اتّفاقيّة تجمع كل أ

ة حقوق اإلنسان في وثيقة واحدة، أي الحقوق المدني

تماعية والسياسية، إضافة إلى الحقوق االقتصادية واالج

نسان منظومة حقوق اإل" وحدة"والثقافية، مكّرسة بذلك 

ى أّن ، مشّددة عل"عدم قابليتها للتجزئة"و"  تكاملها"و

حقّق إالّ ال تت" بقاءه ونماءه"و" مصلحة الّطفل الفضلى"

.ة لهالحقوق اإلنسانية والحريات العامّ " كلّ "بإعمال 
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، أّول قمة عالمية لحقوق الطفلعقدت 1990في سبتمبر عام 

ء وحماية الخّطة العالمية لبقاء ونما"، سّميت "خّطة عالمية"لوضع 

هداف التزمت بموجبها دول العالم بتحقيق مجموعة من األ" الّطفل

، وبعد مراجعات وطنية وإقليمية 2000ذات الّصلة بحلول عام 

، لتّجدد 2002العام قّمة ثانيةودولية لما تحقّق من أهدافها، عقدت 

، "فولةعالم جدير بالطّ "االلتزام الّدولي، وترسم خّطة جديدة باسم 

"  تهيئة عالم نوعي"توّخت من ورائها " نوعية"وضعت أهدافاً 

ناً وكافالً يكون جديراً بوجود األطفال فيه، ومعّززاً لحقوقهم وضام

.2015وحامياً لها، والتزمت بتحقيق ذلك في أفق العام 
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مية األولى العالوبالتّزامن مع القمة العالمية الثانية للطفولة، عقدت القمة 

" امةللتّنمية المستد"، والتي وضعت ثمانية أهداٍف 2002عام للتّنمية

أهداٍف على 6، كان منها 2015التزمت دول العالم بتحقيقها بحلول العام 

.صلة مباشرة بحقوق الّطفل

عام يةقمة عالمية ثانوبعد تقييم نتائج أهداف األلفية األولى، ُعقدت 

طار لوضع أهداف تنموية جديدة سيتم العمل على تحقيقها في إ2015

خّطة التّنمية المستدامة "، سّميت 2030إلى 2016زمني يمتّد من 

غاية أو مقصداً، 169هدفاً، و17، تضّمنت 2030

؟والسؤال الذي يتبادر لألذهان، ما صلة تلك األهداف بحقوق الّطفل
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هذا العرض يسعى لإلجابة على هذا الّسؤال، 

:ولذلك سيسلط الّضوء على

ّطفلبحقوق العرض لتاريخ المواثيق الّدوليّة ذات الّصلة.

لمحة عامة عن اتّفاقيّة حقوق الّطفل.

 وغاياتها أو 2030عرض ألهداف التّنمية المستدامة

.العالقة بينها وبين حقوق الطفلمقاصدها، مع اإلشارة إلى 

 ضمن حقوق لتفعيل أهداف التنمية بما ياقتراح بعض التّوصيات

.األطفال
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قوق الّطفلالمواثيق الّدوليّة  ذات الّصلة بح–أّوالً 

.1919اتّفاقيّات منّظمة العمل الّدوليّة منذ عام -

.1923إعالن إنغالتين جب لحقوق الّطفل -

.1924إعالن جنيف لحقوق الطفل -

.1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

.1959اإلعالن العالمي لحقوق الّطفل -

.1979اتّفاقيّة مناهضة كّل اشكال العنف ضد المرأة -

.1989اتّفاقيّة حقوق الّطفل -

.2002و2000البروتوكوالن الملحقان باالتّفاقيّة -
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اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

م عاالحد األدنى لسن العمل في الصناعة بشأن 5رقم أوالها االتّفاقيّة -

ة في أّي منشأة صناعيّة عامّ من العمر 14بسّن ، حيث حّددته 1919

أجازت أو خاّصة، إالّ المنشآت التي ال يعمل فيها إالّ أفراد األسرة، و

:شرطفي بعض البلدان سنة 12تخفيضها إلى 

إتمام مرحلة التّعليم االبتدائي -

ى صّحتهم علتشّكل خطراً في بعض الّصناعات التي وعدم تشغيلهم -

أو نمّوهم، كالمحاجر والمناجم والمصانع الكبيرة ونقل الّركاب

.والبضائع وتحميل وتفريغ البضائع
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اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

ثّم توالى صدور االتّفاقيات ذات الّصلة بعمل األطفال،-

.حّداً أدنى18سن ، بشأن عمل األحداث ليالً في الّصناعة6رقم -

مل تشغيل األحداث في العبشأن الحّد األدنى لسّن 1920عام 7رقم -

.الّرابعة عشرة ليكون سّن البحري

ّزراعة تشغيل األحداث في البشأن الحّد األدنى لسّن 1921عام 10رقم -

.عاماً أربعة عشرة والبالغ 

.حّداً أدنى18تشغيل األحداث كوقّادين، بشأن الحّد األدنى لسّن 15رقم -

دمين لألطفال واألحداث المستخالفحص الّطبي اإلجباري بشأن 16رقم -

.على الّسفن

، بشأن سّن استخدام األحداث في األعمال غير 1932عام 33رقم -

1937عام 60رقم الّصناعية، والتي عّدلت باالتّفاقيّة  9



اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

ل لتشغيل األطفال في العمرفعت السّن األدنى 1936عام 58رقم -

.بدال من الّرابعة عشرةالخامسة عشرة البحري إلى 

في لسّن التّشغيل لألطفالرفعت الحّد األدنى ، 1937عام 59رقم -

.بدال من الّرابعة عشرةالخامسة عشرة األعمال الّصناعية إلى 

الفحص الّطبي للياقة األطفال بشأن 1946عام 78و رقم 77رقم -

.غير الّصناعية، والمهن الّصناعيةواألحداث لالستخدام في 

واألحداث فيتقييد العمل الليلي لألطفال بشأن 1946عام 79رقم -

المهن غير الّصناعية
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اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

الن يالحظ على تلك االتّفاقيّات والتي صدرت جميعها قبل صدور اإلع-

:العالمي لحقوق اإلنسان، أنّها

في بعض 14و12تراوح ما بين سعت إلى وضع سّن أدنى لعمل األطفال -

في 18و، األعمال التي ال تشكّل خطراً على حياتهم أو تؤثّر على تعليمهم

األعمال الخطرة، 

تهم وسالمتهم بالتّعليم االبتدائي، وبصحّ ربّطت الّسن األدنى لتشغيلهم -

.ونمائهم

ن ونمّوهم البدني وأخالقهم، وضمان حسقّررت ضمانات صارمة لحمايتهم -

.معاملتهم، ومنحهم فترة راحة كافية، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم
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اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

:بعد صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإعالن حقوق الّطفل-

ق على التي تنطبالّسن األدنى لعمل األطفال لتحديد 1973عام 138رقم -

بالنسبة ( عاما14)و ( عاما15)كّل قطاعات النشاط االقتصادي، وهي 

، يةربطتها بالسن المفترضة إلنهاء الدراسة اإللزاموللدول األقل نموا، 

الّطفل، سالمةوصّحةفي األعمال التي ال تعّرض 

يعرض صحة الطفل أو في أي عمٍل قد ( عاما18)إلى برفعها وطالبت -

بسبب طبيعة العمل أو ظروفه، سالمته أو أخالقه للخطر

خفيفةبالقيام بأعمال ( عاما15و13)لمن أعمارهم بين سمحتو-

.وبأنشطة فنية
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اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

األطفال، نظاماً مناسباً لساعات وظروف عملوضعت  ، 138رقم -

، ليالً استخدامهم حّظرتحيث 

ومنعت ، فترات راحة، تتخللها فقطساعات6ساعات عملهم بـ حّددت -

لهم، أو في أيام الراحة األسبوعية والعطل الرسمية،أي عمل إضافي

سنوية مناسبة، وإجازةأسبوعية الحق في راحةومنحتهم 

قبل استخدامهم للتأكد منإجراء الفحص الطبيشّددت على وجوب -

مان بعد التحاقهم بالعمل لضفحوصات دوريةمقدرتهم الصحية، وإجراء 

الطفل استمرار تلك المقدرة، والتأكد من سالمتهم وصّحتهم، وتأمين حق

.لألجورأجر ال يقل عن الحد األدنىالعامل في 
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اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

:بعد صدور اتّفاقيّة حقوق الّطفل والقمة العالمية األولى-

لحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات 1999عام 182رقم -

فعل وهي جميع األعمال التي يُرّجح أن تؤدي بالفورية للقضاء عليها، 

األطفال أو اإلضرار بصحةطبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول فيها إلى 

، سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

وسائل تعزيزلحماية الّطفل، ومنها، التّدابير واآلليات وضعت عدداً من -

، وفرض دقيقة وشاملةبدراسات وبحوث الفعلية، والقيام الرصد والمراقبة

لك للوقاية ومكافحتها، وضمان حق الطفل ضحية أحد تعقوبات مناسبة

.االندماج االجتماعيوإعادة التأهيل البدني والنفسي األشكال في 

14



اتّفاقيات منّظمة العمل الّدولية

مل حظر أسوأ أشكال عالمتّممة التّفاقيّة 1999عام 190التّوصية رقم -

أسوأ أشكال عمل "لتحديد المعايير المرجعيةحّددت األطفال،  و

.نسي، التي تُعّرضهم لالستغالل البدني أو النفسي أو الج"األطفال

اء على مضامينها والقضلتطبيقالّرمية رالتّدابيكما وضعت جملة من -

.  تلك األشكال من العمل

ّددةوفرض عقوبة ُمشإستخدامهم في أّي شكل منها، تجريممطالبة بـ -

إيالء للقضاء على تلك األشكال، معبرامج عملعلى مرتكبيها، واضعة 

باألعمال ، باألطفال األصغر سناً، وبالصبايا من البنات، واهتماٍم خاصّ 

التي تنفذ في الخفاء، 

.والمجموعات المعنيةتوعية وتعبئة الرأي العام وبضرورة -
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إعالنات حقوق الّطفل

، غلب "أنقذوا األطفال"منّظمة ، رئيسة 1923إعالن أنغالتين جب عام -

أجواء متأثراً ب" الّرعاية"و" تقديم المساعدات"و" اإلسعاف"عليه طابع 

رحى الحرب العالمية األولى التي خلّفت الماليين من القتلى، والج"

والمشّردين أغلبهم من األطفال، والحاجة لرعاية ومساعدة األطفال 

ائر الفادحة المشّردين في الّشوارع بال مأوى، واألطفال األيتام جّراء الخس

" اإلحسانالّشفقة و"والّدمار الّشامل الذي خلّفته الحرب، كان أقرب إلى 

،، "حقوق اإلنسان"منه إلى 

عصبة"وقد قامت ، وهوذاته اإلعالن الّسابق، 1924عام " إعالن جنيف"-

عاية هؤالء بإصداره كتعبير عن التزام المجتمع الّدولي بر" األمم المتّحدة

.األطفال ومساعدتهم
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إعالنات حقوق الّطفل

عن الجمعية العاّمة 1959صادر عام اإلعالن العالمي لحقوق الّطفل-

لة ذات الصّ ديباجة وعشرة مبادئ لألمم المتّحدة، والذي تضّمن 

بحقوق الّطفل، 

ً اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كأصلهإالّ أنّه - للّدول، لم يكن ملزما

"...األخالق"و" للنّوايا"بل مجّرد إعالن 
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محّطات اتّفاقيّة حقوق الّطفل

1979 سنة عالمية للطفلإعالنها.

1979 لصياغة مواد اتفاقية حقوق مجموعة عمل دوليةتأسيس

. الطفل

1980/11/20اهامم المتحدة تتبنهيئة األ

26/01/1990 ُيهاتح باب التوقيع علف

61(.رقم قياسي)أول يوم في وقعت عليها دولة

02/09/1990دخلت حيز التنفيذ.

دقت عليهاأصبحت منذ ذلك التاريخ قانوناً دولياً يلزم الدول التي ص.

1990القمة العالمية األولى.

2002القمة العالمية الثانية حول حقوق الطفل.
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أجزاء اتّفاقيّة حقوق الّطفل

وتضع سياقاً لالتفاقيةالديباجة.

 حقوق ، يتضمن (41–1المواد ) الجزء األول

.الطفل

 آليات ، يتضمن (45–42المواد ) الجزء الثاني

.التنفيذمراقبةوالتطبيق

 ويتضمن (54–46المواد ) الجزء الثالث ،

.التوقيع والتصديق واإليداع والتعديلإجراءات
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مقتضيات اتّفاقيّة حقوق الّطفل

بقاء الطفل.

حمايته.

نماؤه.

مشاركته.

ضلى للطفلالمصلحة الفتلك هي مقتضيات االتّفاقيّة التي تضمن 

.الحقوق من أجل تحقيقها/والتي وجدت كّل موادها
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تصنيف حقوق الّطفل

:  وتتضّمنمجموعة حقوق البقاء والنماء 

 ،الحق في الغذاء المالئم

 ،والحّق في المأوى والمياه الصالحة للشرب

 ،والحّق في التعليم

 ،والحّق في بلوغ أعلى مستوى من الرعاية الصحية

ية، وحق التمتع بوقت الفراغ واإلستجمام والنشاطات الثقاف

والحق في التوعية بهذه الحقوق.
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تصنيف حقوق الّطفل

:  وتتضّمنمجموعة حقوق الحماية

 الحّق في الحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة

واإلهمال واالستغالل والقسوة، 

بيع الحّق في الحماية من عمالة األطفال واالستغالل الجنسي و

.األطفال واالتّجار بهم، واستخدام المواد المخّدرة والكحول

 الحّق في حماية حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال

ن، الالجئين، وأطفال الّشوارع، وأطفال الّسكان األصليي

لقانون، واألطفال فاقدي الّسند العائلي، واألطفال المخالفين ل

والحّق في حماية خصوصيّة الّطفل.
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تصنيف حقوق الّطفل

:، وتتضّمنمجموعة حقوق المشاركة

 الحّق في حرية الرأي والتعبير

لها تأثير الحّق في المشاركة في اتّخاذ القرارات في األمور التي

مباشر على جوانب حياته، 

نية الحّق في المشاركة األنشطة الثقافية والسياسية والف

واالجتماعية، 

 ،الحّق في الحصول على المعلومات

 ،الحق في االنتماء إلى جمعيات وفي تكوينها

الحّق في حريّة ممارسة الّشعائر الّدينية.
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 البروتوكول الخاص بشأن اشتراك األطفال في
.النزاعات المسلحة

طفال البروتوكول الخاص بشأن االستغالل الجنسي لأل
.واستخدامهم في المواد اإلباحية

البروتوكول الخاص بتلقي البالغات.

البروتوكوالت الملحقة
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 1966العهدين الّدوليين .

1975التمييز العنصرياتّفاقيّة القضاء على كّل أشكال.

1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

1984االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

  االتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال

.1990المهاجرين وأفراد عائالتهم

 2006االتّفاقيّة الّدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

اتّفاقيات أخرى
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خالصة

:وقوفنا على وثائق واتّفاقيّة حقوق الطفل بيّن

 الجتماعية المدنية والسياسية واالقتصادية واشمولها لّكل اصناف الحقوق

والثقافية والحمائية، 

 ها في بقاء ونماء ومشاركة وحماية الطفل، باعتبارمضامين حقوقها

متهم، لجميع األطفال دون تمييز، واحترام كراقاعدة المصلحة الفضلى 

 له،، تهيئة بيئة داعمة وآمنة وصديقة تشديدها ضرورة

دامة خير إطاٍر معياري لكفالة تنمية شاملة ومتوازنة ومنصفة ومست

.للّطفل

ية لأللفية وهو ما أّكدته خّطتا الّطفولة األولى والثّانية، والخّطة اإلنمائ

األولى،، 

؟؟2030فهل فعلت ذلك خطة التّنمية المستدامة 
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من قادة العالم ّعقدت قمة األمم المتحدة150بمشاركة أكثر من 

2015سبتمبر 27إلى 25للتنمية المستدامة خالل الفترة من 

بمقر األمم المتحدة في نيويورك حيث اعتمدوا رسميا

خّطة جديدة طموحة للتّنمية الُمستدامة
نيةالوطوالحكوماتالدوليالمجتمعلعملانطالقنقطةلتكون

لىعوالرخاءواألمنبالرفاهالعالمسكانجميعينعمأنأجلمن

.القادمة15الـالسنواتمدى

لّطفلأهداف التّنمية المستدامة وحقوق ا–ثانياً 
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من خالل استعراضنا ألهداف التّنمية المستدامة ومقاصدها،

:سنالحظ بسهولة أن تلك األهداف والمقاصد 

تمّس الّطفل بشكل مباشر ،

تمّس أسرته ومجتمعه ،

تمّس محيطه البيئي وموئله الجغرافي ..

 من خالل مقاصدها،،تتداخل في كّل هدٍف من األهداف وهي

:  ، سنكتشف معاً أنّ وبالنّتيجة

، كّل األهداف ذات صلة بحقوق الّطفل

في العالقة بينهما
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مييز بالقضاء على الفقر والجوع ومكافحة التّ : العيش بكرامة

.وعدم المساواة

م وإدماج تمتعهم بموفور الصحة وتوفير المعرفة والتعلي: الناس

.النساء واألطفال

هم العمل على بناء اقصاد قوي يشمل الجميع بمن في:الّرخاء

يش األطفال ويفضي إلى التحول التّنموي ويضمن لهم الع

.الكريم

ة بحماية نظمها اإليكولوجية ومواردها الّطبيعي:كوكب األرض

.واستدامتها لصالح كافة المجتمعات وأطفال

عناصر الخّطة
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إشاعة األمان والّسالم واإلنصاف في المجتمعات:العدل

ع بمن وتقوية المؤّسسات، بما يضمن بيئة آمنة للجمي

.فيهم األطفال

مي بحفز التضامن العالمي من أجل السلم العال:الّشراكة

الطفل والتنمية المستدامة، الذي سيضمن تطبيق حقوق

لّدوليّة في البقاء والنّماء والحماية في إطار المسؤولية ا

.األقل نمّواً التّضامنية وخاّصة بالنّسبة للدول النّامية و

عناصر الخّطة
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تي رسمتهاسيتّم تحقيق تلك العناصر من خالل تطبيق األهداف ال

:  الخّطة العالمية

"  2030خطة التنمية المستدامة : تحويل عالمنا "
 عضوا باألمم المتحدة، دولة 193وافقت عليها

 للتنمية المستدامة هدفا 17وتضم

لمتابعة وقياس تنفيذها، ( مقصداً )غاية 169و

 2016مطلع العام الحالي وبوشر العمل بتنفيذها.

تحقيق العناصر
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(.  مقاصد7. )القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كّل مكان-1

حّسنة القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المُ -2

(.مقاصد8. )وتعزيز الّزراعة المستدامة

ة في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالّرفاهيّ -3

(.مقصداً 13. )جميع األعمار

تعزيز ضمان التّعليم الجيّد الُمنصف والّشامل للجميع، و-4

(.مقاصد10. )فُرص التعلّم مدى الحياة للجميع 

.  ء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النّسا-5

(.مقاصد9)

األهداف
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ضمان توافر المياه وخدمات الّصرف الصّحي للجميع،-6

(.مقاصد8. )وإدارتها إدارة مستدامة

وقة ضمان حصول الجميع على خدمات الّطاقة الحديثة الموث-7

(.مقاصد5. )والمستدامة بكلفة ميسورة

لمستدام، تعزيز النّمو االقتصادي المّطرد والّشامل للجميع وا-8

12.)يعوالعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير اللعمل الالّئق للجم

(.مقصداً 

تّصنيع إقامة بًنًى تحتيّة قادرة على الّصمود، وتحفيز ال-9

(  مقاصد8. )الّشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار

األهداف
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الحدُّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها -10

(.مقاصد10)

ة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمن-11

(.مقاصد10. )وقادرة على الّصمود ومستدامة

11. )ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة-12

(.مقاصد

(.م5)ه اتّخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لتغيّر المناخ وآثار-13

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها -14

(.مقاصد10. )على نحو مستدام لتحقيق التّنمية المستدامة

األهداف
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ز حماية النّظم اإليكولوجية البريّة، وترميمها، وتعزي-15

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو 

مستدام، ومكافحة التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس

(.مقصداً 12. )مساره، ووقف فقدان التنّوع البيولوجي

(.مقصداً 12. )الّسالم والعدل والمؤّسسات-16

ة من أجل تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العالميّ -17

(.مقصداً 19)التّنمية المستدامة 

األهــداف
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األقل،علىثلثهم من األطفال، يعيشون في فقٍر مدقعٍ بليون 1.2•

-ومن بينها بعض دولنا–من المناطق النامية وواحد من كل خمسة •

دوالر يوميا، 1.25يعيش على أقل من 

ر قصدون الخامسة من العمر في العالم يعاني من وواحد من كل أربعة •

مقارنة بعمره، القامة 

، دوالر يوميّاً بقليلٍ 1.25يعيشون على أكثر من ماليين من األطفاٌل •

.من جديدهوة الفقر ويواجهون خطر االنحدار إلى 

، وضآلة إمكانية الحصول علىالجوع وسوء التغذية: من مظاهره•

، االجتماعيوالتمييز، األساسيةلخدماتاوغيره من التعليم

. الحرمان من المشاركةمن المجتمع، عالوة على االستبعادو

(مقاصد7)القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كّل مكان -1
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.أجمعينالقضاء على الفقر المدقع للناس•

.الذين يعانون الفقرواألطفال تخفيض نسبة الرجال والنساء•

دود ووضع حللجميعمالئمة حماية اجتماعية استحداث نظم وتدابير•

.واسعة للفقراء والضعفاءتغطية صحية دنيا لها، وتحقيق

الحقوق الرجال والنساء، وال سيما الفقراء، بنفسجميع ضمان تمتّع•

.في الحصول على الموارد االقتصادية، والخدمات األساسية

ناخ بمواجهة المبناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود•

.والهزات والكوارث

.قرحشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة لتنفيذ برامج مكافحة الف•

.الدوليةوضع أطر سياساتية سليمة على الصعد الوطنية واإلقليمية و•

(مقاصد7)القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كّل مكان -1
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ابقة ترتبط ، تشمل األطفال أيضاً، المقاصد السّ "الجميع"و" أجمعين"كلمتي 
:مباشرة بحق الّطفل في
،(6)، ماّدةالحياة والبقاء والّنمو
سرة بما له وألسرته، وفي مسؤولية الّدولة في دعم األالحماية االجتماعية 

نشئة في ذلك المساعدات المالية لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها في ت
،(27و18و5)أطفالها بمقتضى المواد 

دابير ، ومسؤولية الّدولة في اتّخاذ مختلف التّ (24)مادة الّرعاية الصحيّة 
وبمسؤولية المجتمع ، (4)الكفيلة بإعمال حقوق الّطفل فيها بمقتضى المادة 

اجة لتمكينها من في تقديم مختلف أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتالّدولي
ية الوفاء بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماع

(28و24و23و4)والثقافية بمقتضى المواد 

(مقاصد7)القضاء على الفقر بجميع اشكاله في كّل مكان -1
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 يّة سوء التّغذمن عمرهم، يقضي نصف األطفال دون سّن الخامسة

ً مليون طفل 3.1، أي عليهم ، سنويّا

 توقف النمومنيعاني واحد من كل أربعة أطفال طفل ،

ميةفي البلدان الناواحد من بين ثالثة أطفال ويرتفع المعدل إلى،

وهم من سن المرحلة االبتدائية الدراسة مليون طفل 66يحضر

في أفريقيا طفل مليون23منهم، في شتى أرجاء العالم الناميجوعى

وحدها،

 2050بحلول عام ملياري شخص إلى الجوعىمتوقع أن يصل عدد ،

.ماليين األطفالمن بينهم 

يعاني نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاّد في منطقتنا.!!..

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية -2

(.مقاصد8. )الُمحّسنة وتعزيز الّزراعة المستدامة
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القضاء على الجوع. ، على ما يكفيهم من الجميعوضمان حصول 1

.الغذاء

وضع . .2030بحلول عام ،نهاية لجميع أشكال سوء التغذية2

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية. 3.

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة. 4.

الحفاظ على التنوع الجيني. 5.

زيادة االستثمار. .في البنى التحتية الريفية والبحوث، 6

منع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في . 7

األسواق الزراعية 

اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشت. قاتها8

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية -2

(.مقاصد8. )الُمحّسنة وتعزيز الّزراعة المستدامة
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، 2و1لمقصدين كامباشرة تمّس حقوق الّطفل يتجّلى التّداخل بين التي •
وحّقه في ( 27م )وحّقه في الغذاء ( 6م)وهي حّقه في البقاء والّنماء 

، (24م)ي مكافحة أشكال سوء التّغذيّة وحّقه في توفير الغذاء الكاف
4)، وفقاً لمضامين المواد 4و3كالمقصدين تمّس أسرته وتلك التي •

، (27و18و5و
بيقها ، في حال الّنجاح بتطبيئة ومجتمع الطفلوتلك التي تمّس •

الّنماء والتغذية ستنعكس إيجابيّاً على حقوق الّطفل في الحياة والبقاء و
المتوازنة والصحة، 

رة والمحتاجة تحّمل المجتمع الّدولي مسؤولية تقديم الّدعم للّدول الفقي•
صادية لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقت

(28و24و23و4)واالجتماعية والثقافية بمقتضى المواد 

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية -2

(.مقاصد8. )الُمحّسنة وتعزيز الّزراعة المستدامة
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17000 ًة عدد انخفاض وفيات األطفال دون سن الخامسحالة يوميا

مليون 6.3إلى 1990مليون في 12.7في جميع أنحاء العالم،  من 

، 2013في 

45 % في العالم 1990نسبة انخفاض وفيات األمهات منذ عام

وجنوب وشرق آسيا، شمال أفريقيا في الثلثينوبمعدل 

إلى 1990في عام % 65من الرعاية قبل الوالدة نسبة تقديم ارتفعت

.بالمناطق النامية2012في عام % 83

17  % 2000معدل انخفاض حاالت اإلصابة بالمالريا، منذ عام ،

مليون وفاة، 1.1، أي %25ومعدل الوفيات الناجمة عنها بنسبة 

 في الكثير من مناطق العالمالقضاء على فيروس شلل األطفال،

 2012و1995في الفترة ما بين مليون 22عالج السل حوالي انقذ

اهيّة في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالّرف-3

(.مقصداً 13. )جميع األعمار
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خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية. حالة وفاة 70إلى أقل من 1

.مولود حي000100لكل 

وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة. ، وبلوغ2

مولود حي، 0001حالة وفاة في كل 12هدف خفض األولى إلى 

.مولود حي0001حالة وفاة على األقل في كل 25والثانية إلى 

وضع نهاية ألوبئة . اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية 3

المياه المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة ب

.واألمراض المعدية األخرى

تخفيض. قدار بمالوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية4

.يتينمن خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقلالثلث

اهيّة في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالّرف-3

(.مقصداً 13. )جميع األعمار

43



، بما يشمل تعاطي المخدراتتعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد. 5

.وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعالج ذلك

إلى النصفخفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور . 6

.2020بحلول عام 

، ةالصحة الجنسية واإلنجابيعلى خدمات رعاية الجميعضمان حصول . 7

اج األسرة والتوعية الخاصة به، وإدمتنظيمبما في ذلك خدمات ومعلومات 

.الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية

ية الرعاية الصحية األساس، وخدمات لتغطية الصحية الشاملةتحقيق ا. 8

يسورة على األدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والمالجميع، وحصول الجيدة

.التكلفة

اهيّة في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالّرف-3

(.مقصداً 13. )جميع األعمار
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عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرضمن بدرجة كبيرة الحد . 9

.وتلويث وتلّوث الهواء والماء والتربةللمواد الكيميائية الخطرة

حة التبغتعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكاف. 10

.في جميع البلدان

ة ، لألمراض المعديدعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية. 11

توفير وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام األول، و

، بأسعار معقولةإمكانية الحصول عليها 

ويرها وتوظيف القوى العاملة فيه وتطزيادة التمويل في قطاع الصحة. 12

وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية

إلنذار ا، وال سيما البلدان النامية، في مجال جميع البلدانتعزيز قدرات . 13

.الوطنية والعالميةوإدارة المخاطر الصحيةالمبكر والحد من المخاطر 

اهيّة في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالّرف-3

(.مقصداً 13. )جميع األعمار
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حقوق ما بين جميع تلك المقاصد والعالقة العضوية تبرز بوضوح •
وحّقه في أعلى مستوى ( 6م)الّطفل، كحّقه في الحياة والبقاء والّنماء 

، وتكاد تتطابق تلك المقاصد مع(24م )من الّرعاية الصحيّة له وألّمه 
مضامين تلك الماّدة تطابقاً تاّماً، 

رة وحّقه في الحماية من سوء استخدام المواد المخّدرة والمواد المؤثّ •
،(26م )، وحّقه في الحماية والتّغطية االجتماعي (33م)على العقل 

م مختلف إضافة طبعاً إلى مسؤولية المجتمع الّدولي أيضاً في تقدي•
مسؤولياتها أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الوفاء ب

قتضى عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية بم
(.28و24و23و4)المواد 

اهيّة في ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيّة وبالّرف-3

(.مقصداً 13. )جميع األعمار
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90 ٪نامية، نسبة عدد المسجلين في التعليم االبتدائي في الدول ال

58 ًفي منهم بقي خارج المدارس، أكثر من نصفهم يعيشونمليونا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

250 ن لم يكتسب المهارات األساسية، على الرغم من أمليون طفال

نصفهم قضوا أربع سنوات على األقل في المدرسة، وهناك

781 من الشباب غير ملمين مليون 126من البالغين ومليونا

.نساء% 60بالمهارات األساسية في القراءة والكتابة، أكثر من 

50 % تي تعاني في سن المرحلة االبتدائية في المناطق النسبة األطفال

.من النزاعات لم يلتحقوا بالمدارس

 طقتنامليون طفٍل تسّربوا من التّعليم في من13أكثر من.!!..

تعزيز ضمان التّعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، و-4
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ضمان أن يتمتّع. ابتدائي تعليم بالبنات والبنين والفتيات والفتيانجميع1

،وثانوي مجاني ومنصف وجيّد

ضمان أن تتاح. ية جيدة نوعالبنات والبنين فرص الحصول علىلجميع2

بتدائي،والتعليم قبل االمن النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

ضمان . ليم التعالنساء والرجال في الحصول علىتكافؤ فرص جميع 3

.جامعيالتعليم الو، المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة

الزيادة . ديهموالكبار الذين تتوافر لعدد الشباب في بنسبة كبيرة 4

، للعمل وشغل وظائف الئقة،المهارات المناسبة

القضاء على التفاوت بين الجنسين . ؤ فرص تكاففي التعليم وضمان 5

، لضعيفةالوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات ا

شةبما في ذلك ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال في أوضاع ه

تعزيز ضمان التّعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، و-4
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ساء على الشباب والكبار، رجاالً ونتلّم نسبة كبيرة من جميع أن ضمان. 6

.بالقراءة والكتابة والحسابحد سواء،

يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعمأن ضمان . 7

التنمية المستدامة لتحقيقالتعليمبجملة من الُسبُل من بينها ،التنمية المستدامة

لجنسين، بين اوالمساواة، وحقوق اإلنسانالعيش المستدامة، واتّباع أساليب 

الثقافيوعالتنالعالمية وتقدير والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة 

.وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة

عاقة، بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإل. 8

عليمية فعالة بيئة تورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة ، واألطفال

.للجميعالعنفمن وخاليةومأمونة

تعزيز ضمان التّعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، و-4
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ن النامية المتاحة للبلداالمنح المدرسيةفي عددبنسبة كبيرة الزيادة . 9

ية على الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزر

، ومنح عاليلاللتحاق بالتعليم الالصغيرة النامية والبلدان األفريقية، 

التقنية المعلومات واالتصاالت، والبرامجالتدريب المهني وتكنولوجيا

ة األخرى، والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامي

2020بحلول عام 

ك من ، بما في ذلالمعلمين المؤهلينفي عددبنسبة كبيرة الزيادة . 10

خاصة في خالل التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وب

ا والدول الجزرية الصغيرة النامية .أقل البلدان نموًّ

تعزيز ضمان التّعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، و-4
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د وحقوق ال نحتاج إلى جهد تحليلي لنبرز العالقة العضوية ما بين جميع تلك المقاص
، وحّقه في(2م) ات في التمّتع بالحقوق والحريّ لمساواة وعدم الّتمييز الّطفل، كحّقه في ا

وتكاد تتطابق أهداف المقصد ( 28م )الّتعليموحّقه في ( 6م)الحياة والبقاء والّنماء 
كّل تطابقاً تاّماً، وحّقه في الحماية من( 29)الواردة في المادة أهداف الّتعليم الّسابع مع 

، سواء تلك الواردة الّطفل ذي اإلعاقة، وحقوق (19م )اشكال العنف وسوء المعاملة 
، أو تلك الواردة في اّتفاقيّة حقوق األشخاص ذوي (23م)في اّتفاقيّة حقوق الّطفل 

فق إلى البيئة المدرسية والمرابحّقه في الوصول ذات الّصلة ( 9)اإلعاقة كالماّدة 
ذات الّصلة ( 24)الّتعليمية وحّقه في تهيئتها بما يتناسب مع قدراته، إضافة إلى الماّدة 

ه منه، ومراعاة ، وعدم استبعادتكافؤ الفرصبحّقه في الّتعليم دون تمييز وعلى أساس 
احتياجاته الفردية بصورة معقولة، و توفير تدابير دعم فردية فعالة، 

ال الّدعم للّدول إضافة طبعاً إلى مسؤولية المجتمع الّدولي أيضاً في تقديم مختلف أشك
االقتصاديةالفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل

(.28و24و23و4)واالجتماعية والثقافية بمقتضى المواد 

تعزيز ضمان التّعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، و-4
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 بقعة من في كلالتمييز والعنف ال تزال النساء والفتيات يعانين من

بقاع العالم، 

ميّز ضّد توعادات وتقاليد المسلّحة، النّزاعاتتنتشر فيها منطقتنا

كزواج بهّن،الممارسات الضارة النّساء والفتيات، إضافة إلى بعض 

التّناسليّة األطفال والّزواج المبّكر والّزواج القسري، وتشويه األعضاء

، وجرائم ، والعنف المبني على النّوع االجتماعي(ختان اإلناث)للبنات 

.الّشرف

 بدأً من ومأساسيا فحسب، بل حقابين الجنسين المساواةال تشّكل

الّرخاء المستدامة وللتّنميةوالمرجعية الالزمة المبادئ التّوجيهيّة

.مبدأ تكافؤ الفرصوإحالل األمن والّسالم، إلى جانب 

اء تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النّس-5

(.مقاصد9)والفتيات
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القضاء على جميع أشكال التمييز. .كانضد النساء والفتيات في كل م1

القضاء على جميع أشكال العنف. لمجالين، ضد جميع النساء والفتيات في ا2

.استغاللاالتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من

القضاء على جميع الممارسات الضارة. كر من قبيل زواج األطفال والمب،3

(.ختان اإلناث)والقسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

االعتراف بأعمال الّرعاية غير مدفوعة األجر. رها، وتقديوالعمل المنزلي4

.ةووضع سياسات للحماية االجتماعية وتقاسم المسؤولية داخل األسر

كفالة مشاركة المرأة. ها مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة ل5

ار في للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القر

.الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

اء تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النّس-5

(.مقاصد9)والفتيات
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وعلىالجنسية واإلنجابيةحصول الجميع على خدمات الصحةضمان . 6

.الحقوق اإلنجابية

صادية، في الموارد االقتبإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساويةالقيام . 7

لى وفي حق الملكية والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وع

.نيةالخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوط

معلومات ، وبخاصة تكنولوجيا التعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية. 8

.واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة

قائم منها وتعزيز ال،اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتّطبيق. 9

لى جميع للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النساء والفتيات ع

.المستويات

اء تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النّس-5

(.مقاصد9)والفتيات
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اة وعدم ما بين جميع تلك المقاصد وحقوق الّطفلة، كحّقها في المساوالعالقة عضوية 
(  6م)، وحّقها في الحياة والبقاء والّنماء (2م) الّتمييز في التمّتع بالحقوق والحريّات 

، وحّقها في المشاركة وإبداء (3م )وحّقها في إيالء مصلحتها الفضلى االهتمام الواجب 
، وجميع تلك المواد (12م)الرأي في كل القضايا التي تخّصها أو تخّص مجتمعها 

عمال الحقوق ، ومبادئ مرجعية إل"مبادئ عاّمة"اعتبرتها اللجنة الّدوليّة لحقوق الّطفل 
سوء الورادة في االتفاقية،،، هذا إضافة لحّقها في الحماية من كّل اشكال العنف و

، وحّقها (34م )، وحّقها في الحماية من كّل اشكال االستغالل الجنسي (19م )المعاملة 
،،(25م)في الّرعاية والّتثقيف الّصحي بما في ذلك الصّحة اإلنجابية 

الّدعم للّدول إضافة طبعاً إلى مسؤولية المجتمع الّدولي أيضاً في تقديم مختلف أشكال
صادية الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها عن إعمال الحقوق االقت

(.28و24و23و4)واالجتماعية والثقافية بمقتضى المواد 

اء تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كّل النّس-5
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884 ومنال يحصلون على مياه شرب مأمونةبينهم أطفاٌل مليون ،

 د يعيش في بلالمرّجح أن من كّل أربعة من على األقل واحد شخص

.2050أو متكرر في المياه العذبة بحلول سنة يعاني من نقص مزمن

2.6ّحي بليون من بينهم أطفاٌل يفتقرون إلى خدمات الّصرف الص

أو البدائيّة، األساسية، المراحيض العادية 

طفل 5000–معظمهم من األطفال، يموت كل سنة ماليين من البشرو

صحي مرتبطة بالمياه والصرف الالوقاية منهايمكن أمراض -!!كّل يوم

ة، والنظافة العامة، وتؤثر سلباً على األمن الغذائي، وسبل المعيش

مما اف، التعليم، ويعاني بعض أشد بلدان العالم فقراً من الجفوفرص 

.يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية سوًءا

ع، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الّصّحي للجمي-6

(.مقاصد8)وإدارتها إدارة مستدامة 
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حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة. والميسورة1

.التكلفة

حصول الجميع على خدمات الّصرف الصّحي والنّظافة الصحية. ، وإيالء 2

.ع هشةاهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في أوضا

تحسين نوعية المياه عن طريق الحّدِّ من التلوث. ة مياه وخفض نسب،3

المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة 

.االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات. د زيادة كبيرة، والح4

.بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه . .على جميع المستويات5

ع، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الّصّحي للجمي-6
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لغابات ، في الجبال واحماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه. 6

حلول واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، ب

.2020عام 

ة في في البلدان الناميتعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات. 7

لك جمع بما في ذ. مجال األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي

المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، 

وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة االستعمال

دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه . 8

.والصرف الصحي

ع، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الّصّحي للجمي-6
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مقصدين كالتمّس حقوق الّطفل مباشرة التي يبرز التّداخل بين المقاصد 
وحّقه في الماء الصالح ( 6م)األّول والّثاني، وهي حّقه في البقاء والّنماء 

، (24م)وحّقه في الصّحة والمرافق الصحيّة ( 27م )للشراب 
الّنجاح كبقية المقاصد، والتي في حالتمّس بيئته ومجتمعه وتلك التي 

لصحة وإصحاحه، بتطبيقها ستنعكس إيجابيّاً على حياة الّطفل وبقاءه ونماءه وا
قديم مختلف المسؤولية أيضاً في تالمجتمع الّدولي كما تحّمل تلك المقاصد 

لياتها عن أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الوفاء بمسؤو
4)لمواد إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية بمقتضى ا

(28و24و23و

ع، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الّصّحي للجمي-6
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 فما زال يفتقر إلى الحصول على واحد من كل خمسة أشخاص

الكهرباء الحديثة، 

 يوية يعتمدون على الكتلة الحبليون شخص من بينهم أطفاٌل 3نحو

ي أو نفايات من قبيل الخشب أو الفحم الحجري أو الفحم النباتالتقليدية، 

.الحيوانات، ألغراض الطهي والتدفئة

ضمان حصول الجميع على خدمات الّطاقة الحديثة -7

(.مقاصد5)الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة 
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ضمان حصول الجميع . بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة1

.الموثوقة

تحقيق زيادة كبيرة . .في حصة الطاقة المتجددة2

مضاعفة المعدل العالمي . .للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة3

تعزيز التعاون الدولي . لوجيا من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنو4

ة وتكنولوجيا وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقالطاقة النظيفة،

.  الطاقة النظيفة

توسيع نطاق البُنى التحتية . ن أجل تقديم موتحسين مستوى التكنولوجيا5

قا لبرامج في البلدان النامية، وفللجميعخدمات الطاقة الحديثة والمستدامة 

.الدعم الخاصة بكل منها على حدة

ضمان حصول الجميع على خدمات الّطاقة الحديثة -7

(.مقاصد5)الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة 
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ن الّنظر للوهلة األولى قد ال تبدو أّي عالقة مع حقوق الّطفل، ولكن بإمعا•
اآلمنة والتي سواء على مستوى توفير الّطاقةببيئة الّطفل نجدها ذات صلة 

ظيفة، وحفظ التّدفئة باستخدام الّطاقة النّ )تساهم في الحفاظ على صّحته 
ي، االتّصاالت والتواصل التّقن)، أو في نمائه ورفاهه (الخ..األغذية

، أو (ةكالولوج إلى شبكة المعلومات الّدولية أو اإلذاعة المسموعة والمرئي
.   الخ...ته، أو في الحفاظ على نظافة بيئ(الّطاقة الكهربائية)في تعليمه 

ية في تقديم إضافة طبعاً إلى تحميل تلك المقاصد المجتمع الّدولي المسؤول•
فاء مختلف أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الو

ثقافية بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية وال
(28و24و23و4)بمقتضى المواد 

ضمان حصول الجميع على خدمات الّطاقة الحديثة -7
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900 يعيشون دون -واحد من بين كل ثالثة عمال–مليون عامل

.مستوى حّد الفقر وهو دوالران يوميا وبينهم من يعيلون أطفاالً 

إلى حوالي 2007مليون عاطل عام 170من زادت البطالة في العالم

من الشابات مليون75، منهم قرابة 2012مليون عاطل عام 202

، يحتاج العالم إلى 2030و2016والشباب، وفي الفترة ما بين عامي 

مل، عمل لصالح الداخلين حديثا إلى سوق العمليون فرصة 470توفير 

.من ضمنهم من هم اليوم في عداد األطفال

 قّرة وبأجر مستالقضاء على الفقر مرتبط عضويّاً بتوفّر فرص عمٍل

.يضمن الحّد األدنى من العيش الكريم

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية. خاصة ، وب1

على األقل سنويا في أقل البلدان %7نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

.نموا

تحقيق . .مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية2

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية. تاجية، والتي تدعم األنشطة اإلن3

وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع 

لمتناهية واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع ا

الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خالل

.الحصول على الخدمات المالية
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في مجال االستهالكتحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية . 4

البيئي، ، تدريجيا، والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهورواإلنتاج

، مع وفقا لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين

.الريادةاضطالع البلدان المتقدمة النمو بدور

ساء وتوفير العمل الالئق لجميع النتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة. 5

قاء ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لفيوالرجال، بما

.العمل المتكافئ القيمة

لتعليم أو االحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو. 6

.2020بحلول عامالتدريب

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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اصر اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المع. 7

ما في ، بواستئصال أسوأ أشكال عمل األطفالواالتجار بالبشر لضمان حظر 

تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل األطفال بجميع أشكاله ذلك 

.2025بحلول عام 

من العمال، بلجميعوتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة حماية حقوق العمل. 8

فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف 

.المستقرةغير

ي توفر التوضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة. 9

.فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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صول على تشجيع إمكانية الحتعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية. 10

.نطاقهاعلى الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع

، وبخاصة أقل زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية. 11

.البلدان نموا

لميثاق العالمي وتنفيذ اوضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب. 12

.2020لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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استثناء للوهلة األولى أن ال عالقة ما بين تلك المقاصد وحقوق الّطفل، ب•
تغالل الذي يهدف إلى حماية األطفال من كّل أشكال االسالمقصد السّابع 

، وعلى (32م )والحماية من كّل أشكال االقتصادي ( 34م )الجنسي 
نّظمة األخص القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال إعمااًل التّفاقيّة م

المكّملة لها والصادرتان ( 190)والتّوصية رقم ( 182)العمل الّدولية رقم 
ص بحظر ، والبروتوكولين الملحقين باالتّفاقية، الملحق الخا1999سنة 

استخدام األطفال في الّنزاعات المسلحة، والملحق الخاص بشأن 
ادران االستغالل الجنسي لألطفال واستخدامهم في المواد اإلباحية، الص

، 2000عام 

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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أثير بإمعان الّنظر فيها نجدها ذات صلة مباشرة باألطفال العاملين وت•
أعدادهم " تخفيض"من جهة، و" استغاللهم"تطبيقها في التّقليل من فرص 

لة من جهة ثانية خاصة في أوساط الفقراء وذوي الّدخل المحدود، وبطا
ولي الّطفل أو عجزه عن تأمين معيشة األسرة،، ومن جهة ثالثة فإنّ 

( سنة15)العديد من اليافعين واليافعات في فترة تطبيق هذه الخطة 
امهم فرص سينتقلون إلى مصاف الّشبان أو الكهول،، وبالتّالي تفتح أم

وقت الحصول على عمٍل الئق،، مما سيشجعهم حتى الوصول إلى ذلك ال
اتهم في البقاء على مقاعد الّدراسة وتحسين مستواهم التعليمي ومهار

اق التي ومعارفهم بما يمّكنهم من استثمار تلك الفرص وولوج تلك اآلف
ستفتحها حسن تطبيق تلك المقاصد، 

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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ك واستخدام تحسين البيئة االقتصادية والكفاءة اإلنتاجية وترشيد استهال•
ة سيساهم المواد األوليّة وتطوير القدرات البشرية وتحقيق العمالة الكامل
الي رفع في رفع نسب الّنمو االقتصادي وإجمالي الّناتج المحلي وبالتّ 

تّالي توفير متوسط الّدخل الفردي وتحسين المستوى العام للمعيشة،، وبال
رتهم مستوى معيشة كريمة لألطفال وألسرهم، بما يساهم في تعزيز قد

ب والتّرفيه، على التمتّع بحقوقهم في الصّحة، والتّعليم، والغذاء، واللع
قاؤهم ونماؤهم والحماية، والمشاركة في الحياة الّثقافية والفنية، وبالتّالي ب

.  ومصلحتهم الفضلى

ام، تعزيز النّمو االقصادي المّطرد والّشامل للجميع والمستد-8
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لوجيا االستثمار في البنية األساسية كالنقل، والري، والطاقة، وتكنو•

المعلومات واالتصاالت، عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية

المستدامة والتمكين للمجتمعات، 

النتائج هناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في اإلنتاجية والدخل وتحسين•

.ةالصحية والتعليمية يقتضيان االستثمار في البنية األساسي

صنيع إقامة بنى تحتيّة قادرة على الّصمود، وتحفيز التّ -9

(.مقاصد8)الّشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار 
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إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على . 1

رة وعلى قدم ، مع تيسير ُسبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسوالصمود

.المساواة

تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام. 2.

زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة. ع، وسائر المشاري3

، بما في ذلك على الخدمات الماليةسيما في البلدان النامية، وال

.االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق

تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات. ، مع زيادة لتحقيق استدامتها4

ية كفاءة استخدام الموارد واعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناع

.فقا لقدراتهاالبلدان باتخاذ إجراءات وجميعالنظيفة والسليمة بيئيا، وقيام 

صنيع إقامة بنى تحتيّة قادرة على الّصمود، وتحفيز التّ -9
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تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية. ات في القطاع1

بنسبة كبيرة سيما البلدان النامية، وتشجيع االبتكار والزيادةالصناعية وال

فاق في العاملين في البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إن

.القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة. ي البلدان والقادرة على الصمود ف2

.دم لهاالنامية من خالل تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المق

دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار في البلدان ا. .لنامية3

تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلوم. ات 4

إلى رفرص الوصول الشامل والميسووالسعي إلى توفير ،واالتصاالت

.2020شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام

صنيع إقامة بنى تحتيّة قادرة على الّصمود، وتحفيز التّ -9
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، (27م)نجدها ذات صلة باألطفال وبتأمين مستوى الئق من المعيشة لهم •
ة ، إضافة إلى تحسين مستوى معيش(6م)وبتأمين حّقهم في البقاء والّنماء 

، بتحسين فرص حصول المشاريع الصغيرة(27و18و5م)اسرهم 
تحسين على الخدمات المالية مما سيساهم في تخفيض مستويات الفقر، و

أطفالها، الّدخول لألسر، وبالتّالي تتحسن قدرتها على رعاية وتنشئة
، (28م )كما تحسن تلك المقاصد فرص بقاء األطفال في التّعليم •

، (32م )وحمايتهم من االستغالل االقتصادي 
لعامة كما يقلل تحسين البنية المستدامة من النقل والطرق والمرافق ا•

بقاء وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي في الحفاظ على حياة و
وعلى تقليل نسب تعّرضه ( 25م )، وعلى صّحته (6م)ونماء الّطفل 

،(25م )للحوادث 

صنيع إقامة بنى تحتيّة قادرة على الّصمود، وتحفيز التّ -9
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ن كما ستساهم في تيسير وصوله إلى المعلومات عن طريق تحسي•
، وتعزيز قدرته على (17م )وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، وعلى المشاركة في اتّخاذ القرارات (13م)حرية إبداء الرأي والتّعبير 
لثقافية ، وتحسين وتعزيز فرص مشاركته في األنشطة الفنية وا(12م)

، (31م)والّرياضية، وفي اللعب والتّرفيه واالستجمام 
ات ووسائل وتحسين سبل التّنقل والوصول إلى مختلف المرافق والمعلوم•

(.23م)النقل واالتصاالت لألطفال ذوي اإلعاقة 

صنيع إقامة بنى تحتيّة قادرة على الّصمود، وتحفيز التّ -9
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 ة في أدنى شريحثالث مرات هي احتمال زيادة وفيات األطفال

من شرائح الثروة الخمسة قبل بلوغ الخامسة من العمر مع 

األطفال في أغنى شريحة من تلك الشرائح، 

 ة أثناء في المناطق الريفيثالث مرات يزيد احتمال وفاة النساء

الوالدة عن النساء الالتي يعشن في المراكز الحضرية، 

 خمس مرات عن المتوسط يزيد احتمال تكبد األشخاص ذوي

.نفقات الكوارث الصحيةاإلعاقة 

ا الحدُّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه-10

(.مقاصد10)
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التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل. من السكان % 40ودعمه ألدنى 1

.بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني

تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي . .عوالسياسي للجمي2

ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج. ما ب،3

ة، في ذلك من خالل إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزي

.ددوتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الص

اعتماد سياسات. ق قدر وتحقي، في المالية واألجور والحماية االجتماعية، 4

.أكبر من المساواة تدريجيا

تحسين تنظيم ورصد األسواق. يز تنفيذ والمؤسسات المالية العالمية وتعز5

.تلك التنظيمات

ا الحدُّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه-10

(.مقاصد10)
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لمؤسسات في عملية صنع القرار في اضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية. 6

.والشرعيةاالقتصادية والمالية الدولية، لمزيد الفعالية والمصداقية والمساءلة

م على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتستيسير الهجرة وتنقل األشخاص. 7

.بالمسؤولية

.تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية. 8

لك بما في ذ،تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية. 9

فريقية، سيما أقل البلدان نموا، والبلدان األاالستثمار األجنبي المباشر، وال

قا وفوالدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، 

.لخططها وبرامجها الوطنية

، وإلغاء %3إلى أقل من خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين. 10

%.5قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها على 

ا الحدُّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه-10
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 ّفل وهو هذا الهدف ومقاصده يرتكزان على أحد مبادئ اتّفاقيّة حقوق الط
الوارد " تكافؤ الفرص"، وعلى مبدأ (2م" )مبدأ المساواة وعدم التّمييز"

، ..(28، م23م)في أكثر من ماّدة 
 وكل ما جاء من مقاصد تعزز تمتع الطفل بحقوقه وبالمساواة وعدم

فال التّمييز، سواء بين أطفال الريف والحضر، أو المهاجرين، أو األط
ذوي اإلعاقة، أو الفقراء، 

لتّمييز كما أن تطبيقها سيعزز ويحسن أوضاع األسر الواقعة تحت نير ا
.والمهّمشة، وسينعكس ذلك إيجابيّاً على أطفالها

ي هذا إضافة إلى تعزيزها حق األطفال ذوي اإلعاقة في اإلدماج االجتماع
(.23م)الشامل، وضمان كرامتهم 

ا الحدُّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه-10
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3.5 نة يعيشون في مدن اآلن، وبحلول س(  نصف البشرية)باليين

مناطق حضرية، من سكان العالم في % 60سيعيش ما يقرب من 2030

.من التوسع الحضري في العالم النامي% 95وسيحدث نحو 

 مسؤولة من مساحة األرض، ولكنها % 2المدن تشغل نسبة ال تتجاوز

انبعاثات من % 75وعن نسبة من استهالك الطاقة % 80إلى 60عن 

ئة ، والصرف، وبيالضغط على إمدادات المياه العذبة، إضافة الكربون

العامة، المعيشة، والصحة 

ة فقيرة، يتواصل ارتفاع عدد األشخاص الذين يعيشون في أحياء عشوائي

أكثر ، 2013يعيشون فيها في العام مليون شخص 828إذ وجد أّن نحو 

.من نصفهم من األطفال والنّساء

منة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآ-11
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ضمان حصول الجميع . على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة 1

.التكلفة، ورفع مستوى األحياء الفقيرة

توفير إمكانية وصول الجميع . إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل2

يع سيما من خالل توس، وتحسين السالمة على الطرق، والالوصول إليها ومستدامة

ي مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون فنطاق النقل العام، 

.ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام،. دارة والقدرة على تخطيط وإ3

امل المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتك

.ومستدام

تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي. 4.

التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات. يق وعدد األشخاص المتضررين، وتحق5

لي اإلجمالي انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المح

مع ، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه،التي تحدث بسبب الكوارثالعالمي 

.التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة

منة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآ-11
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يق ، وتحقوعدد األشخاص المتضررينالتقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات. 5

، بما في ذلك التي تحدث بسبب الكوارثانخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة 

.اع هشةفي أوضمع التركيز على حماية الفقراء واألشخاصالكوارث المتصلة بالمياه، 

نوعية ، بما في ذلك إيالء اهتمام خاص لالحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن. 6

.الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها

ميع آمنة وشاملة للج، توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة. 7

ذوي سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاصوالإليها، ويمكن الوصول 

.اإلعاقة

رية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضدعم الروابط اإليجابية. 8

ط التنمية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خالل تعزيز تخطي

.الوطنية واإلقليمية
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في عدد المدن بنسبة كبيرة، على الزيادة 2020العمل بحلول عام. 9

ة من أجل وتنفذ سياسات وخططا متكاملوالمستوطنات البشرية التي تعتمد 

تغير ، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف منشمول الجميع

المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع

تماشى مع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما ي

.2030-2015إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

نية، بما في ذلك من خالل المساعدة المالية والتق،دعم أقل البلدان نموا. 10

.حليةفي إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد الم

منة جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآ-11
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، (27م)ذات صلة بأطفال المدن والحواضر وبتأمين مستوى الئق من المعيشة لهم 
، (27و18و5م)، وتحسين مستوى معيشة اسرهم (6م)وبتأمين حّقهم في البقاء والّنماء 

تدامة من النقل وبالّتالي تتحسن قدرتها على رعاية وتنشئة أطفالها، وتحسين البنية المس
لى والطرق والمرافق العامة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي في الحفاظ ع

وعلى تقليل نسب تعّرضه للحوادث( 25م )، وعلى صّحته (6م)حياة وبقاء ونماء الّطفل 
لمعلومات ، وتيسير وصوله إلى المعلومات عن طريق تحسين وتطوير تكنولوجيا ا(25م )

، وعلى (13م)، وتعزيز قدرته على حرية إبداء الرأي والّتعبير (17م )واالتصاالت 
فنية ، وتحسين وتعزيز فرص مشاركته في األنشطة ال(12م)المشاركة في اتّخاذ القرارات 

، وسبل التّنقل والوصول إلى (31م)والثقافية والّرياضية، وفي اللعب والّترفيه واالستجمام 
، (23م)مختلف المرافق والمعلومات ووسائل النقل واالتصاالت لألطفال ذوي اإلعاقة 

وسيمكن األطفال من المساكن الالئقة والمياه الصالحة للشرب واإلنارة والصرف 
، والعيش الكريم (25م)وفي الصحة ( 6م)وبالّتالي حقوقهم في البقاء والنماء .. الصحي

(.27م)
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سيبلغ عدد السكان في العالم، 2050عام بليون 9.6•

يعية تقريبا ما سنحتاجه لتوفير الموارد الطبثالثة أمثال كوكب األرض •

ليه، المطلوبة إلن بقيت أنماط الحياة االستهالكيّة الّراهنة على ما هي ع

ية المنتجة ثلث جميع األغذأي ترليون دوالرقيمته بليون طن سنويّاً 1.3•

زئة، المستهلكين أو تجار التجالتعفن في صفائح قمامة ينتهي إلى 

...!!بسبب سوء النقل وعدم سالمة عمليات الحصادالعطبأو

ً سيوفر العالم بليون دوالر 120• ى أرجاء إذا تحول الناس في شتسنويا

..!!.اءة،العالم إلى استعمال المصابيح التي تُستعمل فيها الطاقة بكف

ضمان وجود أنماط إستهالك وإنتاج مستدامة -12
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تنفيذ اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين. قيام مع،1

الّريادة، جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النّمو دور

.البلدان النامية وقدراتهامع مراعاة مستوى التنمية في

تحقيق اإلدارة المستدامة . .واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية2

تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية. يد أماكن على صع3

األغذية ، والحد من خسائربمقدار النصفالبيع بالتجزئة والمستهلكين 

.صادذلك خسائر ما بعد الحفيفي مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما

تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا . ال دورة طوللمواد الكيميائية والنفايات4

ى حد عمرها، والحد من إطالقها في الهواء والماء والتربة للتقليل إلى أدن

.2020من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام 

ضمان وجود أنماط إستهالك وإنتاج مستدامة -12
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لتدوير ، بالمنع والتخفيض وإعادة االحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات. 5

وإعادة االستعمال، 

مارسات اعتماد معلى سيما الكبيرة وعبر الوطنية، ، والتشجيع الشركات. 6

.تقديم تقاريرها، وإدراج معلومات االستدامة في دورة مستدامة

،تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة. 7

ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي . 8

.بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة

.لتحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج مستدامةدعم البلدان النامية. 9

ياحة،المستدامة على السوضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية . 10

ترشيد إعانات الوقود األحفوري. 11

ضمان وجود أنماط إستهالك وإنتاج مستدامة -12
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حقوق كذلك الحال هنا يبدو للوهلة األولى أن ال عالقة ما بين تلك المقاصد و
أبرز كأحدىالّطفل، ولكن بإمعان الّنظر فيها نجدها ذات صلة باألطفال 

اح البيئي، ، والمتأثرين باألنماط االستهالكية، وباإلصحفئات المستهلكين
، (25م)، وعلى صّحتهم (6م)وذات تأثير مباشر على بقائهم ونمائهم 

،(27م)وعلى بتأمين مستوى الئق من المعيشة لهم 
ة في تقديم إضافة طبعاً إلى تحميل تلك المقاصد المجتمع الّدولي المسؤولي

فاء مختلف أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الو
ثقافية بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية وال

.(28و24و23و4)بمقتضى المواد 
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0.851880بين عامي متوسط ارتفاع الحرارة درجة مئوية

،2012و

5 % لكل درجة واحدة ارتفاع في الحرارةنسبة هبوط غلّة الحبوب ،

40 ة بين مقدار هبوط غلة الذرة والقمح ومحاصيل رئيسيميغاطن سنويا

.بسبب احترار المناخ2002و1981عامي 

19 1901مقدار ارتفاع منسوب سطح البحر عالميا بين عاميسنتيمترا

، حيث تمددت المحيطات وذاب الجليد بسبب االحترار، 2010و

1.07 من مساحة انكماش القارة القطبية كل عقدمليون كيلومتر مربع

.1979العقود بشكل متتابع منذ عام 

اره اتّخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لتغيّر المناخ وآث-13

(.مقاصد5)

89



1.5 احتمال أن يتجاوز االرتفاع في درجة الحرارة في درجة مئوية

،1900و1850نهاية هذا القرن، قياسا على الفترة بين عامي 

24-30 بحلول عام سنتيمترا 63-40، و2065بحلول عام سنتيمترا

رض المقدار المتوقع الرتفاع مستوى سطح البحر، نتيجة تع. 2100

المحيطات لالحترار وذوبان الجليد،

50 % ارتفعت انبعاثات غاز1990منذ عام ،(CO2)  بين عامي

أي أكثر مما كان عليه خالل العقود الثالثة السابقة،2010و2000

مستوى انبعاثات غاز الدفيئة الناشئة عن األنشطة البشرية بلغت أعلى

لها في التاريخ،
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تعزيز المرونة والقدرة على الصمود . في مواجهة األخطار المرتبطة 1

والكوارث الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف معهابالمناخ

إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ . يجيات في السياسات واالسترات2

.والتخطيط على الصعيد الوطني

تحسين التعليم وإذكاء الوعي. تخفيف من والقدرات البشرية والمؤسسية لل3

.تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المبكر به

تنفيذ ما تعهدت به األطراف. ية األمم من البلدان المتقدمة النمو في اتفاق4

البلدان المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من التزام بتلبية احتياجات

.النامية، وتشغيل الصندوق األخضر للمناخ

تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات . ن بتغير التخطيط واإلدارة المتعلقي5

.المناخ
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د كذلك الحال هنا يبدو للوهلة األولى أن ال عالقة ما بين تلك المقاص•
ة األطفال، وحقوق الّطفل، ولكن بإمعان الّنظر فيها نجدها ذات صلة ببيئ

هم في الحياة وبالكوكب الذي يعيشون عليه، وبالتّالي يتربط مباشرة بحقّ 
،وبقدرتهم على الحصول على (25م)، وبصّحتهم (6م)والبقاء والّنماء 

، وبحمايتهم من كل أشكال االخطار (27م)مياه صالحة للشرب 
، (26م)والكوارث 

لية في تقديم إضافة طبعاً إلى تحميل تلك المقاصد المجتمع الّدولي المسؤو•
فاء مختلف أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الو

ثقافية بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية وال
.(28و24و23و4)بمقتضى المواد 
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سطح األرض تغطيه المحيطات، ثالثة أرباع •

تقفالموجودة على سطحها في المحيطات، وهي التي من المياه % 97•

.النظم العالمية التي تجعل كوكب األرض صالحاً للحياةوراء 

.يشتهممعيعتمدون عليها في بليون طفٍل بينهم ثالثة باليين شخص •

من الناتج المحلي اإلجمالي % 5)الدوالرات سنوياً من تريليونات 3•

.ة، القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلي(العالمي

، واألعداد الفعلية قد تكون بالماليين، نوع محدد000200•

ه، بحيث الذي ينتجه البشر، تستوعبمن ثاني أكسيد الكربون % 30نحو •

.  حماية من تأثيرات االحترار العالميتوفر 

، و أكثر من بليون2.6، أكثر من تمثل أكبر مصدر في العالم للبروتين•

.اشرةيعمل في مصائد األسماك البحرية، مباشرة أو غير مبمليون 200

ها حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدام-14
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منع التلوث البحري . ،بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة1

إدارة النظم اإليكولوجية . البحرية والساحلية على نحو مستدام 2

وحمايتها،

تقليل تحمض المحيطات . إلى أدنى حد ومعالجة آثاره،3

تنظيم الصيد . على نحو فعال،4

حفظ . على األقل من المناطق الساحلية والبحرية،المائة في510

حظر أشكال اإلعانات المقدمة . اط لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفر6

.في قدرات الصيد وفي صيد األسماك

زيادة الفوائد االقتصادية. من التي تتحقق للدول النامية وأقل نموا7

االستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خالل اإلدارة 

.المستدامة لمصائد األسماك، وتربية األحياء المائية، والسياحة

ها حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدام-14
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ا وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجي،زيادة المعارف العلمية. 8

يولوجي البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع الب

.البحري في تنمية البلدان النامية، وال سيما الدول األقل نموا

حرية توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد الب. 9

.واألسواق

ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن تعزيز حفظ المحيطات. 10

متحدة لقانون طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية األمم ال

امها البحار التي تضع اإلطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخد

.على نحو مستدام

ها حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدام-14
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اصده ذا ينطبق عليه ما أوردناه في تعليقنا على السابق، إذ يعّد مع مق
ومصدرًا ، وبأحد الموارد الّطبيعية لعيشهم،صلة مباشرة ببيئة األطفال

حياة والبقاء لغذاء جزء كبير منهم، وبالتّالي يتربط مباشرة بحّقهم في ال
،وبقدرتهم على الحصول على الغذاء (25م)، وبصّحتهم (6م)والّنماء 

، وبحمايتهم من كل أشكال االخطار والكوارث (27م)والموئل المناسب 
(.26م)
لية في تقديم إضافة طبعاً إلى تحميل تلك المقاصد المجتمع الّدولي المسؤو

فاء مختلف أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الو
ثقافية بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية وال

.(28و24و23و4)بمقتضى المواد 

ها حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدام-14

(.مقاصد10)على نحو مستدام لتحقيق التّنمية المستدامة 
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مساحة ما تغطيه الغابات من مسطح األرض، % 30•

بينهم أطفاٌل، توفر لهم األمن الغذائي بليون 1.6زهاء •

من ثقافات الشعوب ثقافة 0002والمأوى، منهم ما يزيد على 

األصلية التي يعيشون فيها، 

ها، الحيوانات والنباتات والحشرات تستوطنمن أنواع % 80•

ماية التنوع ولذا تعتبر عنصراً مهّماً في مكافحة تغير المناخ، وح

.مليون هكتار سنويا 13اإليكولوجي، ولكن لألسف يُفقد منها 

تخدامها حماية النّظم اإليكولوجية البريّة، وترميمها، وتعزيز اس-15

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 

نّوع التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان الت
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مباشرة على الزراعة بينهم أطفال، بليون يعتمدون 2.6•

1.5ي فمن األراضي الزراعية تتأثر بتدهور التربة الذي يؤثر % 52•

، بليون ثلثهم من األطفال

معدل الزيادة في فقدان األراضي الصالحة عن المعدل 35و 30بين •

، التاريخي

ويُعزى فقدانها إلىهكتار في الدقيقة 23مليون هكتار سنويا أي 12•

مليون طن 20، كان يمكن االستفادة منها في زراعة !!الجفاف والتصحر

،من األطفالأغلبهم من الفقراء % 74من الحبوب، ويتأثر بشكل مباشر 

.بليون هكتار3.6تصحر أفضى التدهور في األراضي إلى •

تخدامها حماية النّظم اإليكولوجية البريّة، وترميمها، وتعزيز اس-15

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 

نّوع التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان الت
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ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية. 1.

تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، . 2

مكافحة التصحر، وترميم األراضي والتربة المتدهورة. 3 ،

ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية. 4 ،

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية. 5 ،

تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام ا. لموارد 6

الجينية

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع. 7.

تخدامها حماية النّظم اإليكولوجية البريّة، وترميمها، وتعزيز اس-15

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 

نّوع التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان الت
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لوجية إلى النظم اإليكواتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية. 8

خطيط إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات الت. 9

ر، ، والعمليات اإلنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقالوطني والمحلي

كولوجيةبغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليحشد الموارد المالية. 10

حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض. 11

.تمويل اإلدارة المستدامة للغابات

روع تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المش. 12

معات وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتلألنواع المحمية واالتجار بها،

.تدامةالمحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق المس

تخدامها حماية النّظم اإليكولوجية البريّة، وترميمها، وتعزيز اس-15

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 

نّوع التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان الت

(.  مقصداً 12. )البيولوجي

100



قين، إذ ينطبق على هذا الهدف ما أوردناه في تعليقنا على الهدفين الساب
يعية ، و بالموارد الّطبصلة مباشرة ببيئة األطفاليعّد مع مقاصده ذا 

رة بحّقهم لعيشهم، وبمصادر غذاء جزء كبير منهم، وبالتّالي يتربط مباش
،وبقدرتهم على (25م)، وبصّحتهم (6م)في الحياة والبقاء والّنماء 

، وبحمايتهم من كل أشكال (27م)الحصول على الغذاء والموئل المناسب 
(.26م)االخطار والكوارث 

لف أشكال تحميل تلك المقاصد المجتمع الّدولي المسؤولية في تقديم مخت
اتها عن إعمال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الوفاء بمسؤولي
23و4)واد حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية والثقافية بمقتضى الم

.(28و24و

تخدامها حماية النّظم اإليكولوجية البريّة، وترميمها، وتعزيز اس-15

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة 

نّوع التصّحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان الت

(.  مقصداً 12. )البيولوجي

101



يحتاجون إلى مساعدات إضافية، عشرة ماليين طفٍل أكثر من •

نازح فيها، مليون طفٍل عراقي 3.2•

ف معّرض لمخاطر الموت واإلصابات الخطيرة والعنمليون طفٍل 3.6•

بمعّدل الجنسي والخطف والتّجنيد من قبل الجماعات المسلّحة فيه، أي

، ..!!طفل من بين كل خمسة أطفاٍل 

ارب يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أي ما يقمليون طفٍل عراقي 4.7•

، ..!!ثلث عدد أطفال العراق

ف للهروب من منازلهم نتيجة العنمليون طفٍل اضّطر 1.5ما يزيد عن •

، ..!!من أطفال العراق% 10حوالي المتزايد، أي 

..!!.مليون طفٍل عراقي تسّرب من المدارس3.5•

(.  مقصداً 12)الّسالم والعدل والمؤّسسات-16
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الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف. وما يتصل به من معدالت1

.مكانالوفيات في كل

إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال ال. عنف 2

.وتعذيبهمضد األطفال

تعزيز سيادة القانون. كافؤ على الصعيدين الوطني والدولي وضمان ت3

.فرص وصول الجميع إلى العدالة

الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة. 4،

وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال

.الجريمة المنظمة

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما. 5.
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وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع إنشاء مؤسسات فعالة . 6

.المستويات

ع وشامل للجميضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات . 7

.وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

.الميةالبلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العتوسيع وتعزيز مشاركة . 8

.، بما في ذلك تسجيل المواليدتوفير هوية قانونية للجميع. 9

قاً وف،كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية. 10

.للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

لي، بوسائل منها التعاون الدو،تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة. 11

.القدرات لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب والجريمةسعياً لبناء

.المستدامةلتحقيق التنميةتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية . 12

(.  مقصداً 12)الّسالم والعدل والمؤّسسات-16
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 ما بين جميع تلك المقاصد وحقوق الّطفل، العالقة عضوية
 وحّقه في الحياة والبقاء (2م) كحقه في التمتّع بالحقوق والحريّات ،

، (3م )وحّقه في إيالء مصلحته الفضلى االهتمام الواجب ( 6م)والّنماء 
م )لة هذا إضافة إلى حّقه في الحماية من كّل اشكال العنف وسوء المعام

، وحّقه في الحماية في الحروب واالحتالل والنزاعات المسلحة(19
، حّقه في اسم وجنسية (35م)، وحّقه الحماية من االتّجار به (38م)
ول ، وحّرياته في التعبير والتفكير والحص(8م)، وحّقه في هوية (7م)

، وحقه في أن تتّخذ الدولة (17و15و14و13و12م..)على المعلومات
، (4م)عه بحقوقه التّدابير الالزمة بما فيها التّدابير التشريعية لضمان تمت

، وإعمال مصلحته الفصلى (2م)وحّقه في القضاء على كّل أشكال التّمييز 
(.  3م)
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:الّشؤون الماليّة
تعزيز تعبئة الموارد المحلية،. حسين وتقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لت1

.قدراتها في تحصيل الضرائب واإليرادات

قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية. تنفيذاً 2

من دخلها اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية للبلدان النامية، %  0.7بتخصيص كامالً،

من دخلها اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية ألقل % 0.20و 0.15وبتخصيص نسبة بين 

البلدان نمواً؛ 

حشد موارد مالية إضافية. .من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية3

مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون. يل، على المدى الطو4

ألة الديون وتعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، ومعالجة مس

.الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها إلخراجها من حالة المديونية الحرجة

اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً وتنفيذها. 5.

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16

(.مقصداً 19)من أجل التّنمية المستدامة 
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:التّكنولوجيا
وجيا فيما يتعلق بالعلوم والتكنولاإلقليمي والدولي تعزيز التعاون. 6

ية ، وتعزيز تبادل المعارف ومن خالل آلية عالمواالبتكار والوصول إليها

.لتيسير التكنولوجيا

7 . ً رها إلى ونقلها وتعميمها ونشتعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئيا

البلدان النامية بشروط مواتية، 

العلم وآلية بناء القدرات في مجاالتالتفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا. 8

، وتعزيز 2017والتكنولوجيا واالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 

.واالتصاالتاستخدام التكنولوجيات التمكينية، وال سيما تكنولوجيا المعلومات

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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:بناء القدرات 
فيذاً فعاالً تنتعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية. 9

ومحدد األهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف

يما بين التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وف

.بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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:التّجارة

وح وقائم على القواعد ومفتتعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عالمي. 10

.في إطار منظمة التجارة العالميةوغير تمييزي ومنصف

ضاعفة ، وال سيما بغرض مزيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً . 11

.2020حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 

لبلدان تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل ا. 12

نها بوسائل منمواً إلى األسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة،

لدان نمواً كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل الب

.األسواقل إلىشفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصو

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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:اتساق السياسات والمؤسسات

بوسائل ،تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي. 13

.تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها

.دامةتعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المست. 14

وضع لاحترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد. 15

.مستدامةوتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية ال

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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:شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

دامة،تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المست. 16

واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع

وذلك المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها،

 سيما بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، وال

.البلدان النامية

قطاع تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام وال. 17

برات باالستفادة من الخالخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة،

.دالموارالمكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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:البيانات والرصد والمساءلة

يق زيادة لتحقتعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية،. 18

موثوقة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت و

اء حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، واالنتمومفصلة

ا العرقي، والوضع كمهاجر، واإلعاقة، والموقع الجغرافي وغيره

من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية،

لمحرز االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم ا. 19

ل الناتج المحلي اإلجفي تحقيق التنمية المستدامة مالي، ودعم تكّمِّ

بناء القدرات اإلحصائية في البلدان النامية، 

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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، إذ أّن (4م)مباشرة بتدابير إعمال حقوق الطفل يعّد مع مقاصده ذا صلة •
األطفال بحقوقهم الّنجاح في تنفيذ تلك التّدابير سيساهم في تعزيز تمتع

عب المختلفة، في التعليم والصحة والحماية والمشاركة والرعاية والل
الخ، ....والترفيه

، (44و43م)كما تتّصل أيضاً برصد مدى االلتزام بتطبيق الحقوق •
لية في تقديم إضافة طبعاً إلى تحميل تلك المقاصد المجتمع الّدولي المسؤو•

فاء مختلف أشكال الّدعم للّدول الفقيرة والمحتاجة لتمكينها من الو
ثقافية بمسؤولياتها عن إعمال حقوق الّطفل االقتصادية واالجتماعية وال

.(28و24و23و4)بمقتضى المواد 

لميّة تعزيز وسائل التّنفيذ، وتنشيط الّشراكة العا-16
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لكن رغم أّن أهداف التّنمية المستدامة لم تذكر حقوق األطفال صراحة، و•

العديد من مقاصدها أو غايتها، ذكرت ذلك صراحة، والمقاصد األخرى

اً،، ألطفالها تاليوتحسين األوضاع المعيشية لألسرتخص إّما كانت •

التي يتأثر بها الّطفل،، البيئة االقتصاديةخّصت أو •

التي تؤثّربدورها على الّطفل،، البيئة الّطبيعيةأو •

بأسره،، ويعيش عليه كّل أطفال العالم،، كوكب األرضأو •

لمعاملة للّطفل التي توفّر له الحماية من العنف وسوء االبيئة اآلمنةأو •

..  واشكال االستغالل واإلهمال

تتكاملومن جهة،، مقاصد تلك الخّطة مع حقوق الّطفل تتداخلوبالتّالي •

ع والبيئة المناسبة لضمان تمتّ وتهيئ الّظروف من جهة أخرى،، معها

.األطفال بحقوقهم من جهة ثالثة

خاتمة،،
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