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رسالة

النسخة الصديقة للطفل لتقرير فريق الشخصيات البارزة
حول جدول أعمال ما بعد عام 2015
كلمة أولى
كل يوم التحديات ويعطوننا
العامل ميلء باألطفال املذهلني .أطفال جميلون وأذكياء وحيويون وشجعان يتخطون ّ
الوحي بتفاؤلهم وقوتهم.
كنت محظوظة بلقاء العديد منهم يف عميل كمنارصة لليونيسيف وتوفري التعليم للجميع.
أذكر موسو ،فتاة من ليبرييا ،التي أخربتني بشجاعة كيف اقتُلعت يدها بواسطة صاروخ خالل الحرب .وأخربتني
أنّها تحب املدرسة وأنّها تستطيع القراءة ج ّي ًدا .وقالت« ،حني أكرب ،أريد أن أصبح طبيبة أل ّن طبي ًبا ساعدين عىل
معالجة يدي».
ولن أنىس أب ًدا ديفيل :طفلة عاملة من الهند ُولدت يف مقلع حجارة مثل والديها .تعمل ديفيل ألكرث من عرشين
ساعة يف اليوم فتحمل الصخور وت ُعاقب يف حال أخذت قسطًا من الراحة .وبعد إنقاذها ،تس ّجلت يف املدرسة
وساعدت فتيات أخريات عىل التس ّجل أيضً ا.
موسو وديفيل ترسامن مستقبلهام منذ اآلن .لك ّننا بحاجة إىل أفكاركم وأصواتكم أيها الشبان املذهلون لرسم
العامل الذي نريده بعد عام .2015
يهدف هذا الكت ّيب إىل تجهيزكم باالكتشافات واالقرتاحات حول عمل ّيات ما بعد عام  2015إىل اآلن وتشجيعكم
رصف .ونريد لهذه العمل ّية أن تكون عادلة ومنوذج ّية قدر اإلمكان.
عىل املشاركة والت ّ
وربا أه ّمها أنّكم أنتم من سريث
تتع ّدد األسباب ليكون األطفال يف قلب جدول أعامل ما بعد عام  .2015مّ
التحديات التي أخفقنا يف معالجتها .ومن األمثلة القليلة عىل ذلك التغيرّ املناخي والنقص يف املياه والبطالة
واألم ّية والجوع والفقر وعدم املساواة بني الجنسني واالستفادة من التعليم .يجب االستامع إىل همومكم
الحل.
واالهتامم بأفكاركم ألنّكم جزء من ّ
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دعوين أكون واضحة :هذا ليس جه ًدا رمزيًّا وال لفتة رمزيّة .هذه هي العمليّة الدميقراطيّة ،الهادفة واألخالقيّة
أي جميع القارات ،وجميع الخلف ّيات
عىل السواء .ويجب جذب املشاركني من رشيحة واسعة من املجتمعّ :
االجتامع ّية وأمناط الحياة ،وجميع مستويات التعليم ،وجميع األعامر والثقافات ،والذكور واإلناث .ويجب سامع
أصوات األكرث هشاشة.
حصة يف
فقط حني يكون األطفال والشباب ،أمثالكم ،جز ًءا من العمليّة ستشعرون بأنّكم عىل صلة بها ولديكم ّ
نجاحها .ويف حال أردنا إدخال التغيريات الطموحة التي وضعها جدول أعامل ما بعد  ،2015يجب إذًا أن تكون
هذه التغيريات الروح التي سنبدأ منها.
يف النهاية ،بينام نجمع الشباب م ًعا ونصبو إىل اآلخرين بطرق مبتكرة ،عهدنا لكم أن نجعل هذه العمل ّية برنامج
عمل ملشاركة الشباب يف املستقبل .وسنوجد منصات إضافيّة بحيث تتمكنون من مشاركة وجهات نظركم مع
بعضكم بعض ومع صانعي القرارات .ونعلم أ ّن آراءكم مهمة اآلن ،يف البداية ،بقدر ما ستكون مه ّمة يف منتصف
الطريق ويف خط النهاية ،حني نفكّر بتق ّدمنا ونقيسه.
أتطلع إىل السامع والتعلّم منكم جمي ًعا.
رانيا العبدالله

كانت جاللة امللكة رانيا العبدالله عض ًوا يف فريق الشخصيّات البارزة لتق ّدم نصائحها حول إطار عمل التنمية
أي التاريخ الهدف لألهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية .امللكة رانيا هي زوجة جاللة امللك
العامل ّية ملا بعد عام ّ ،2015
عبدالله يف اململكة األردن ّية الهاشم ّية .امللكة رانيا منارصة وعاملة إنسان ّية وقد خدمت كمنارصة بارزة
لليونيسيف ورئيسة فخريّة ملبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات .ومؤسسة نهر األردن هي املنظمة غري الحكوم ّية
التابعة للملكة رانيا والتي تركّز عىل املحرومني يف األردن.
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هل كنت تعرف؟

ُوقّع يف العام  2000ميثاق عاملي هام ملكافحة الفقر .ووافقت  189دولة عضو يف األمم املتحدة عىل مجموعة
أهداف يجب تحقيقها بحلول العام  2015و ُعرفت بـ األهداف اإلمنائية لأللفيّة .وهذه األهداف التي تهتم
باملشاكل اليوميّة الخطرية هي:
القضاء عىل الفقر املدقع والجوع

تحسني صحة األم

تحقيق تعليم ابتدايئ عاملي

مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز وأمراض أخرى

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني النساء

ضامن االستدامة البيئية

تقليص نسبة وفيات األطفال

رشاكة عاملية من أجل التنمية

بعد ثالثة عرش عا ًما ،عملت مجموعة مؤلفة من سبعة وعرشين خب ًريا سماّ هم األمني العام لألمم املتحدة،
بان يك مون ،لع ّدة أشهر التخاذ قرار بشأن األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة التي يجب اإلبقاء عليها وتلك التي يجب
تغيريها وتلك التي يجب إضافتها .وتح ّدثوا إىل أكرث من  5000منظمة متثّل املجتمع املدين والسكان األصل ّيني
والنساء والشباب واألطفال واملراهقني واملهاجرين واالتحادات وغريهم ،من أكرث من  120بل ًدا مختلفًا و250
مدي ًرا لرشكات كربى من  30بل ًدا .ث ّم ُدرست هذه املحادثات وقُ ّدمت النتائج يف تقرير فريق الشخصيات
البارزة ملا بعد عام .2015
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يق ّيم هذا املستند اإلنجازات التي حصلت يف السنوات الثالث عرش منذ تحديد األهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية،
كام يقرتح أهدافًا وغايات جديدة تستند إىل احرتام حقوق اإلنسان العامل ّية وتهدف إىل تخليص العامل من
الفقر املدقع بحلول العام .2030

ّ
بأقل من
الفقر المدقع يعني العيش
ً
 1.25دوالرا في اليوم الواحد.

للوصول إىل اتفاقيّة جديدة ،ستطلب األمم املتحدة من جميع البلدان
إعطاء توصياتها بشأن هذا املستند ليك تتمكن من املوافقة عليها أم ال،
وما هي برأيهم األمور التي يجب تضمينها فيه .نريد إرشاك األطفال
حضنا هذا املستند
واملراهقني يف عمل ّية املشاورات هذه ،لذلك رّ
لكم وهو ميثّل محتويات التقرير والتوصيات بعبارات بسيطة بحيث
تتمكنون من مناقشة وجهات نظركم واملساهمة يف حكوماتكم.
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الفصل األول:

التشخيص
ّ
هل تم تحقيق األهداف اإلنمائية
ً
ّ
لأللفية ،بعد ثالثة عشر عاما؟
ّ
اإليجابيات
حقّق النم ّو االقتصادي  +السياسات األفضل  +مشاركة
املجتمع املدين  +التزامات الدول ما ييل:
مل يعد أكرث من نصف مليار شخص فقراء.
تقلصت نسبة وفيات األطفال أكرث من  ،%30مام يعني أ ّن
حياة ثالثة ماليني طفل تُنقذ كل عام.
يُلقّح أربعة من أصل خمسة أطفال.
تقلّصت حاالت الوفاة من املالريا مبع ّدل الربع.
مل تعد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز حكماً
باإلعدام.
عام  ،2011ذهب  590مليون طفل يف البلدان النامية إىل
املدرسة االبتدائيّة.

ّ
السلبيات
ال تزال عدم املساواة قامئة والفرص غري متاحة للجميع.
يشكّل أفقر  1.2مليار شخص  %1فقط من مجموع
استهالك العامل بينام يستهلك املليار الغني .%72
يفقد  200مليون شاب األمل ألنّهم ال يحظون بالفرص
نفسها التي يحظى بها آخرون للحصول عىل وظيفة الئقة
وكسب لقمة العيش.
تعاين مليار امرأة ومراهقة وفتاة من العنف الجسدي
والجنيس.
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الفصل األول:

التشخيص

ما الذي علينا أخذه باالعتبار
في المستقبل؟
يجب أن نأخذ بعني االعتبار التغري املناخي الذي يزداد سو ًءا بسبب قطع الكثري من األشجار .فقد
فُقد  130مليون هكتار 4من الغابات يف العقد املايض .كام أ ّن  %81من طاقة العامل تأيت من الوقود
األحفوري الذي يصدر انبعاثات كربون عالية ج ًّدا .وتل ّوث االنبعاثات من وسائل النقل واملصانع
البيئة وتؤذي صحتنا .املياه غري كافية لكن الطعام يُهدر .فكل هذا يضع إنتاج الطعام يف خطر ،وهو
لكل شخص عىل الكوكب .كام نعلم أ ّن األشخاص األفقر يعانون أسوأ العواقب.
أمر رضوري ّ
أي حرب بني مقاطعات أو داخل بلد واحد ،ويف العديد من
حصلت رصاعات مسلّحة يف  21بل ًداّ ،
البلدان األخرى توجد الجرمية املنظمة ،ما يخلّف  7.9مليون شخص ميتًا كل عام.
ت ّم إنتاج تكنولوجيا معلومات واتصاالت جديدة وتكييفها وقد انترشت .ويوجد هواتف نقالة
إضافية عديدة عليها تطبيقات متنح وصوالً أوسع للتعليم والصحة والخدمات املرصفيّة وغريها.
ينمو املزيد من البلدان الضعيفة واملتوسطة الدخل وأثناء من ّوها ،تضع برامج حامية اجتامع ّية عامة
وأنظمة لحامية الفقراء والبيئة بهدف تقليص عدم املساواة.
.

[ ]4هكتار واحد هو نفسه  10000مرت مربّع.
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الفصل األول:

التشخيص

ما الذي يتوقعه األشخاص؟
أن تكون الرشكات والحكومات شفّافة ومسؤولة عند االستامع إىل حاجاتهم ومعالجتها.
املؤسسات املحل ّية والعامل ّية قويّة ومستعدة ملكافحة الفقر وعواقبه.
أن تكون ّ
أن يكونوا بصحة ج ّيدة وأن يتمكّن أطفالهم من القراءة والكتابة.
أن يعمل بلدهم بشكل صحيح مع حكومة مسؤولة تعمل للتنمية والسالم.
أن ت ُحرتم القوانني وأن تت ّم االستفادة من الخدمات والعدالة.
أن يتمكّن املواطنون من املشاركة.
أن تتواجد حرية التعبري ووسائل إعالم مسؤولة.
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الفصل الثاني:

المسار

ٍّ
ما هو أكبر تحد في العالم؟

5

إنهاء الفقر وحماية الكوكب.

خمس
ّ
عمليات
ّ
تحول

متت التوصية بخمس عمل ّيات تح ّول:
للقيام بهذاّ ،

١

عدم تجاهل أحد

٢

وضع التنمية املستدامة يف جوهر مهام البلدان

٣

تحويل اإلقتصاديات نحو الوظائف والنمو الشامل

٤

ومؤسسات عامة ف ّعالة ومتفتحة ومسؤولة
تحقيق السالم
ّ

٥

إقامة رشاكة عاملية جديدة

كل بلد أ ّول أربع عمل ّيات تح ّول يف حني أ ّن العمل ّية األخرية هي عمل ّية
يجب أن يحقق ّ
تح ّول عامل ّية بحاجة إىل تعاون جميع البلدان يف العامل.
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الفصل الثاني:

المسار

١

عدم تجاهل أحد
المشاكل

البدائل

ال يحظى الفقراء بالفرص بسبب:
األمراض ،أو عدم قدرتهم عىل االستفادة من الرعاية
الصح ّية الصحيحة
البطالة
الكوارث الطبيع ّية
التغريات املناخ ّية
الرصاعات االجتامعية
البلدان حيث الحكومات ضعيفة وال تحظى بثقة
مواطنيها.
البلدان ذات املنظامت الشعب ّية الضعيفة.
تعليم منخفض الجودة أو غياب التعليم كل ًّيا.

ربط األشخاص من املناطق الريف ّية والحرضيّة باالقتصاد الحديث
والري والطرقات
عن طريق البنية التحتية العالية الجودة :الكهرباء ّ
واملوانئ واالتصاالت الالسلك ّية.
توفري الرعاية الصح ّية الج ّيدة والتعليم للجميع.
وضع قواعد واضحة وتطبيقها من دون متييز ،بحيث تتمكن النساء
من حيازة املمتلكات وتنفيذ األعامل.
منح الفقراء فرص عمل.
إنهاء التمييز وتعزيز املساواة بني الرجال والنساء.

يف املستقبل ،لن يح ّدد ال الدخل وال العرق وال اإلعاقة وال املكان الذي ُولد فيه أحدهم سواء كان سيعيش أم
ميوت ،أو سواء كانت األم ستلد بأمان ،أو سواء كان طفلها سيتمتع بفرص عادلة يف الحياة.

اإلدماج والعدالة االجتامع ّية وحقوق اإلنسان للجميع

ملاذا يقولون إنّ الكثري من األطفال واملراهقني ال يتمتعون بالفرص لعيش حياتهم بكرامة؟
ما الذي يجب أن يقوم به بلدك لتخطي هذه املصاعب؟
ما هي البدائل األخرى التي ميكنك التفكري بها ليتمتع األطفال واملراهقون بفرص للعيش بكرامة؟
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الفصل الثاني:

المسار

2

وضع التنمية المستدامة في جوهر مهام البلدان
التنمية املستدامة هي نوع من النم ّو حيث ميكن تحقيق احتياجات األشخاص االقتصاد ّية واالجتامع ّية والثقاف ّية،
يف بيئة صح ّية لألجيال الحال ّية واملستقبل ّية عىل السواء.

المشاكل

البدائل

تتمتع البلدان النامية بوصول محدود إىل التكنولوجيا
الجديدة.
ال تهتم جميع الرشكات الكبرية بالبيئة اهتام ًما ج ّي ًدا.
تخطت البلدان املتط ّورة الكبرية حدودها بالنسبة إىل
انبعاثات الكربون.

تغيري أمناط الحياة واملامرسات بحيث ال تؤذي الكوكب:
تغيري األضواء إىل إضاءة  LEDلحفظ الطاقة وإنتاج حرارة وغازات سامة أقل.
إعادة تدوير النفايات.
توليد الكهرباء بواسطة الغاز املنبعث من مقالب القاممة.
رميم الرتبة.
املحافظة عىل الحقول والغابات واالهتامم بها.
استخدام الطاقة الشمس ّية بدالً من الطاقة املائ ّية يف املناطق الصحراويّة.

يجب أن تغيرّ البلدان ،والحكومات املحل ّية والوطن ّية ،والرشكات واألفراد الطريقة التي ينتجون بها الطاقة
ويستهلكونها ويسافرون وينقلون البضائع ويستخدمون املياه ويزرعون الطعام.

أمناط حياة مستدامة بيئ ًّيا

كيف يتأثّر األطفال واملراهقون باملامرسات وأمناط الحياة التي تؤذي حياتهم والبيئة؟
ما الذي يجب أن يقوم به بلدك لوقف هذه اآلثار؟
كيف ميكن لألطفال واملراهقون تغيري أمناط حياتهم لالهتامم بالكوكب وحاميته؟
ما هي اقرتاحاتك للرشكات واملنظامت والحكومات املحل ّية؟
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المسار

٣

تحويل اإلقتصاديات نحو الوظائف والنمو الشامل
المشاكل

البدائل

فرص محدودة لوظائف ج ّيدة.
وظائف يسهل فقدانها.
إنتاج البلدان ال ينمو بقدر ما كان ينمو سابقًا وقيمة ما
تنتجه تتناقص أيضً ا.
بعض البلدان غري مستقرة ،لذا ال تثق الرشكات بها وال
فرصا ج ّيدة للنم ّو.
متنحها ً
يجب أن نحفّز األشخاص والرشكات واملنظامت عىل
االستهالك واإلنتاج أكرث.

خلق فرص لوظائف ج ّيدة.
دعم األشخاص الذين يعيشون يف الفقر عن طريق التعليم والتدريب بحيث
يصبحون ناجحني يف سوق العمل.
ومؤسسات عامة عادلة ومسؤولة.
سياسات حكوم ّية أفضل ّ
يجدر بالرشكات تحسني مامرساتها عن طريق تحسني رشوط العمل وعمل ّيات
اإلنتاج ،بدون إلحاق الرضر بالبيئة.
املزيد من البنى التحت ّية واالستثامر الحكومي لتحسني رشوط عيش العائالت.
يجدر بالحكومات دعم الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم.
يجدر بالحكومات وضع أنظمة بسيطة للرشكات ليك تعمل لكن يف الوقت
نفسه تضمن بأنّها مسؤولة مع عماّ لها عن البيئة وتتفادى الرصاعات البيئيّة.

يجب أن ت ُنظم الرشكات الصغرية وتتفاعل مع الرشكات األكرب األخرى.

ميكن للتغيري االقتصادي العميق التخلّص من الفقر املدقع وتعزيز التنمية املستدامة عن طريق تحسني رشوط العيش من خالل االبتكار والتكنولوجيا
وإمكان ّيات الرشكات .من خالل القيام بهذا ،ميكننا توفري الفرص للجميع ،ال س ّيام الشباب ،وتعزيز االحرتام للبيئة.

تحويل االقتصاديّات لتحسني رشوط عيش األشخاص واملجتمعات

كيف تؤثّر البطالة أو غياب الدخل عىل األطفال واملراهقني؟
بأي طريقة يجب أن تدرس الحكومة مطالب األطفال واملراهقني االقتصاديّة؟
ّ
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المسار

٤

ّ
ّ
تحقيق السالم ومؤسسات عامة فعالة ومتفتحة ومسؤولة
المشاكل

البدائل

لحل
الحكومات غري الشفّافة أو املسؤولة أو املتفتحة ّ
احتياجات األشخاص األكرث فق ًرا.
أمن أو وصول بسيط إىل العدالة للمدن ّيني.
معلومات ومسؤول ّية محدودة تجاه املواطنني بشأن
اإلنفاق العام واستثامر الرشكات.
ال يتمكن املواطنون عاد ًة من املشاركة يف القرارات التي
تؤثر عىل حياتهم.
تكون العديد من الهيئات الحكوم ّية واملوظفني
الحكوم ّيني فاسدين ألنّهم يستغلون مناصبهم لتحقيق
مكاسب شخص ّية.

مؤسسات عامة قويّة ومسؤولة تحرتم القانون وحريّة التعبري.
إيجاد ّ
حكومات شفّافة ومسؤولة تطلع مواطنيها عىل ماذا صرُ فت رضائبهم وتجعلهم
يحققون يف ما تفعله.
حكومات تكافح املشاكل مثل الفقر وتع ّزز مهارات األشخاص ومتنحهم الفرص
التي يحتاجونها للعيش بكرامة وسالم.
تعزيز قدرات املواطنني ومتكينها لتنظيم أنفسهم لالحتجاج واملجاهرة
بحقوقهم.
واملؤسسات الدوليّة م ًعا لتقليص الفساد وغسيل األموال
عمل الحكومات
ّ
والته ّرب الرضيبي 6واملتاجرة غري املرشوعة يف املخ ّدرات واألسلحة ،الخ.

5

حرية العيش بال خوف أو رصاع أو عنف هي حق من حقوق اإلنسان األساس ّية واألساس لبناء مجتمعات سلم ّية ومثمرة.

السالم واإلدارة الرشيدة أساس ّيان للرفاهية

كيف يؤثّر العنف أو غياب األمن عىل األطفال واملراهقني؟
كيف تؤثّر الحكومات الس ّيئة عىل األطفال واملراهقني وكيف ميكن تحسينها برأيك؟
ماذا يجب عىل البلد أن يفعل لتخطي هذا الوضع؟
كيف ميكن لألطفال واملراهقني املساهمة لتخطي العنف وغياب األمن والحكومات الس ّيئة؟
[« ]5غسيل األموال» هو جرمية تتألف من أخذ األموال التي يحصل عليها املجرمون من خالل نشاطات غري مرشوعة (عىل سبيل املثال بيع املخدرات واألسلحة والرسقة والدعارة وألعاب القامر غري املرشوعة ،الخ)
وجعلها تبدو كأموال نظيفة عن طريق إيداعها يف املصارف أو إنفاقها عىل أشياء مرشوعة بدون القول من أين أتت.
[« ]6الته ّرب الرضيبي» جرمية أيضً ا يرتكبها أشخاص ال يريدون دفع رضائبهم ،لذلك يخفون ممتلكاتهم أو الخدمات التي يستخدمونها أو يقدّمونها .وغال ًبا ما تأيت هذه املمتلكات أو الخدمات من أعامل غري مرشوعة.
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.1إقامة شراكة عالمية جديدة
المشاكل

البدائل

أفكار مختلفة ملا يجب أن تكون عليه التنمية وهي
أفكار ال يتم تشاركها يف جميع البلدان أو املجموعات
املواضيع ّية.
تحالفات بني بلدين فقط.

بناء رؤية مشرتكة تسمح أيضً ا بالحلول املختلفة للحقائق املختلفة.
يجب أن يجمع ميثاق جديد الحكومات الوطن ّية والسلطات املحل ّية
واملؤسسات وغريها ملناقشة
واملنظامت الدول ّية والرشكات واملجتمع املدين
ّ
سياسات عامل ّية هامة من أجل تحقيق التنمية املستدامة .ويجب أن يعملوا
بطرق جديدة ويأخذوا باالعتبار أدوار وتحديات جديدة.
يجب أن تتشارك البلدان ذات املوارد هذه املوارد باإلضافة إىل خرباتها
وتقنياتها.
.
وضع خطط للبيئة والتنمية بهدف معالجة أسباب الفقر بطريقة مو ّحدة
وعامل ّية.

كل مكان ألنّ أقدار جميع األشخاص والبلدان مرتبطة .هذا يعني أنّنا بحاجة إىل ميثاق
ما يحدث يف جهة واحدة من العامل يؤثّر عىل األشخاص يف ّ
عاملي يرتكز عىل مبادئ الشمول ّية والعدالة واالستدامة والتضامن وحقوق اإلنسان واملسؤول ّيات املشرتكة استنا ًدا إىل قدرات الجميع الشخص ّية.

تجديد امليثاق العاملي

كيف ميكن لألطفال واملراهقني املشاركة يف هذا امليثاق العاملي الكبري؟
ما الذي يجب أن يقوم به بلدك لجعل هذا األمر ممك ًنا؟
ما هي املساهمة الخاصة التي ميكن أن يقوم بها األطفال واملراهقون يف هذا امليثاق العاملي؟
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الفصل الثالث:

األهداف والغايات
ّ
ّ
األهداف العالمية والغايات الوطنية
كل هدف مع
ت ّم اقرتاح اثنا عرش هدفًا عامليًّا للعام  2030يعبرّ عن أمل مشرتك من جميع البلدان .ويأيت ّ
كل بلد تحديد ما الذي سيتمكّن من تحقيقه تحدي ًدا بحلول العام .2030
مجموعة غايات بحيث عىل ّ
مجموع الغايات  52غاية.

القضاء على الفقر
1أ .خفض عدد األشخاص الذين يعيشون عىل أقل من 1.25
دوال ًرا يف اليوم إىل صفر وتقليل نسبة األشخاص الذين
يعيشون تحت خط الفقر ،استنا ًدا إىل أرقام عام .2015
1ب .زيادة نسبة الرجال والنساء واملجتمعات والرشكات الذين
لديهم حقوق آمنة يف األرض وامللك ّية واألصول األخرى.
1ج .تغطية نسبة مع ّينة من الفقراء أو املحرومني بأنظمة
الحامية االجتامعيّة.
1د .تعزيز املرونة 7وتقليل الوفيات الناتجة عن الكوارث
الطبيع ّية.

تمكين الفتيات والنساء وتحقيق
المساواة بين الجنسين
كل أشكال العنف ض ّد النساء والفتيات واملراهقني
2أ .منع ّ
والقضاء عليها.
2ب .القضاء عىل الزواج املبكر.
2ج .التأكد من منح املرأة حقوقًا متساوية يف حيازة وإرث
املمتلكات وتوقيع العقود وتسجيل الرشكات وفتح حسابات
مرصفيّة.
2د .القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة يف الحياة االقتصاديّة
والسياس ّية والعامة.
كيف ميكن للحكومات القضاء عىل العنف ضدّ األطفال واملراهقني؟

ما الذي يجب أن تقوم به حكومتك إلنهاء الفقر؟
ما هي األهداف األخرى التي يجب تضمينها إلنهاء الفقر؟
[« ]7املرونة» هي قدرة نط ّورها لتخطي املصاعب.

ما هي الغايات األخرى التي يجب عىل البلدان تحقيقها بحيث
تتوقف الفتيات والنساء عن املعاناة من أسوأ عواقب الفقر
والتمييز؟
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توفير تعليم عالي الجودة
وإمكانية للتعلم مدى الحياة

3أ .زيادة نسبة األطفال الذين يلتحقون بالتعليم ما قبل
االبتدايئ والحضانة واستكامله.
كل طفل يستكمل التعليم االبتدايئ وميكنه
3ب .التأكد من أ ّن ّ
القراءة والكتابة والحساب ج ّي ًدا ،وذلك لتحقيق التعلّم
األسايس املطلوب بحسب املعايري الدول ّية.
3ج .التأكد من إتاحة الحصول الشامل عىل التعليم الثانوي
لكل طفل ،بغض النظر عن ظروفه ،وزيادة نسبة
األدىن ّ
املراهقني الذين يحققون نتائج تعلّم ملموسة وقابلة
للقياس يف املدرسة.
3د .زيادة نسبة الشباب والبالغني الذين يتمتعون باملهارات
املطلوبة للعمل ،مبا يف ذلك املهارات التقن ّية واملهن ّية.
ما الذي يجب أن تقوم به حكومتك للتأكد من حصول
جميع األطفال واملراهقني عىل خدمات صح ّية ذات جودة؟
ما هي األهداف األخرى التي يجب تضمينها لضامن حياة
صح ّية لجميع األطفال واملراهقني؟

ضمان حياة صحية

4أ .القضاء عىل الوفيات التي ميكن تفاديها بني الرضع واألطفال
دون الخامسة من العمر.
4ب .زيادة نسبة الكبار يف السن واألطفال واملراهقني والبالغني
املعرضني للخطر الذين يحصلون عىل التطعيامت الكاملة.
4ج .تقليل نسبة وفيات األمهات.
4د .ضامن حصول الجميع عىل الرعاية الصح ّية وعىل الحقوق
الجنسيّة واإلنجابيّة.
4ه .تقليل حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز
والسل واملالريا وأمراض املناطق املداريّة واألمراض املعدية
ّ
وغري املعدية ذات األولويّة.
ما الذي يجب أن تفعله الحكومة ليك يدخل جميع األطفال
واملراهقون إىل النظام املدريس ويستكملون تعليمهم
األسايس ذات الجودة؟
ما هي الغايات األخرى التي يجب تضمينها؟
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التأكد من األمن الغذائي
والتغذية الجيدة.

كل شخص يف الحصول عىل طعام
5أ .إنهاء الجوع وحامية حق ّ
ٍ
كاف ومغ ٍّذ وبأسعار معقولة.
5ب .تقليل مع ّدالت اإلصابة بالتقزم بسبب فقر الدم لدى
األطفال دون الخامسة من العمر.
5ج .زيادة اإلنتاج الزراعي ،ال س ّيام من قبل املزارعني الصغار
الري.
الذين يعتمدون عىل ّ
5د .سواء يت ّم تربية األسامك أو التقاطها يف البحر أو يف املياه
العذبة ،اعتامد مامرسات ال تؤذي املياه وتساعد مجموعات
األسامك عىل بلوغ مستويات مستدامة واملحافظة عليها.
5ه .تقليل كميّة الطعام املفقود بعد الحصاد ومخلفات الطعام.

تحقيق االستفادة الجماعية
من المياه والصرف الصحي

6أ .تحقيق إمكانيّة وصول الجميع إىل مياه صالحة للرشب يف
املنزل واملدرسة واملراكز الصح ّية ومخ ّيامت الالجئني.
6ب .القضاء عىل مامرسة التغ ّوط يف العراء والتأكد من استفادة
الجميع من خدمات الرصف الصحي يف املدرسة ويف العمل
وزيادة نسبة توفري خدمات الرصف الصحي األساس ّية يف
املنازل8.
6ج .جعل الطلب للحصول عىل املياه العذبة تتوافق مع الكميّة
املتوفّرة وزيادة إنتاج ّية املياه يف الزراعة واملدن.
6د .إعادة تدوير أو معالجة مياه الرصف الصحي من املدن
والبلدات واملصانع قبل رصفها.

ما هي األهداف األخرى التي يجب تضمينها بحيث يتمكن
األطفال واملراهقون من تناول الطعام بشكل سليم؟

كيف ميكن للحكومات التأكد من حصول الجميع عىل املياه
وخدمات الرصف الصحي؟

ما الذي ميكن أن يفعله األطفال واملراهقون لتناول الطعام
بشكل سليم؟

ما الذي ميكنك فعله شخص ًّيا الستخدام املياه واالهتامم بها؟
ما هي األهداف األخرى التي ستضمنها بحيث تحظى جميع
العائالت بخدمات الرصف الصحي األساس ّية؟

[ ]8خدمات الرصف الصحي األساس ّية يف املنازل تعني وجود مياه كافية ملعالجة النشاطات اإلنسان ّية كافة والقدرة عىل استخدامها بشكل صحيح .مبعنى آخر ،التمكن من التخلّص من النفايات
البرشيّة يف الحماّ م والتخلّص من النفايات بشكل صحيح بحيث ال تصيبنا باملرض.
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توفير طاقة مستدامة
7أ .مضاعفة استخدام الطاقة املتج ّددة.
7ب .التأكد من حصول الجميع عىل خدمات الطاقة الحديثة.
7ج .مضاعفة املع ّدل لتحسني فعالية الطاقة يف املباين والصناعة
والزراعة والنقل.
رض البيئة.
7ب .القضاء عىل استخدام الوقود األحفوري الذي ي ّ
9

ما الذي ميكن أن يفعله بلدك لضامن إمداد
بالطاقة مستقر ٍ
وكاف؟
ما الذي ميكن أن يفعله األطفال واملراهقون
الستخدام الكهرباء أو الطاقات الحديثة أو
املتجدّ دة األخرى بإرشاد أكرب؟

خلق فرص عمل وسبل
معيشة مستدامة ونمو عادل.
8أ .زيادة عدد فرص العمل وسبل املعيشة الج ّيدة والالئقة.
8ب .تقليل عدد الشبان غري املتعلّمني أو العاطلني عن العمل
أو الذين ال يقومون بنشاطات أخرى بحيث يتمكنون من
االنضامم إىل القوى العاملة.
8ج .تعزيز القدرة اإلنتاج ّية للرشكات العائل ّية والصغرية عن طريق
االستفادة من الخدمات املرصفيّة وخدمات البنية التحتيّة
باإلضافة إىل وسائل النقل وتقن ّية املعلومات.
8د .زيادة عدد الرشكات الجديدة ذات املنتجات الجديدة عن
طريق مساعدتها ووضع خطط عمل لها.
ما هي الغايات التي يجب أن تضعها الحكومات لحامية
األطفال واملراهقني العاملني؟
كيف يجدر بالحكومات مساعدة املراهقني عىل الحصول
عىل التعليم واملهارات التي يحتاجونها بهدف االستفادة من
الوظائف الالئقة وعدم استغاللهم؟

أي مصادر مختلفة ،عىل سبيل املثال
[ ]9تأيت الطاقة التي نستخدمها من مصادر مختلفة عديدة ،لذلك نتحدث غالبًا عن «مزيج» الطاقة العامليّة لوصف كميّة الطاقة التي يستهلكها العامل ومن ّ
الوقود األحفوري (نفط ،فحم ،الخ ،).والكتلة األحيائ ّية (الخشب والسامد واملواد العضويّة األخرى) ،والطاقة املائ ّية ،الخ .بحلول  ،2030نريد مضاعفة كم ّية الطاقات املتجدّدة يف هذا املزيج ألنّها
منخفضة جدًّا اآلن.
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الفصل الثالث:

األهداف والغايات

اإلدارة المستدامة
ّ
ألصول الموارد الطبيعية
9أ .يجب أن تنرش الحكومات والرشكات سجالتها االقتصاديّة
واالجتامع ّية والبيئ ّية ويجب أن يصل املواطنون جميعهم
إىل هذه املعلومات.
9ب .جعل االهتامم باملوارد الطبيع ّية جز ًءا أكرث أهم ّية من عقود
الرشكات مع الحكومة.
9ج .حامية األنظمة البيئ ّية واألنواع والتن ّوع البيولوجي.
9د .الحد من إزالة الغابات وزيادة إعادة زراعة الغابات.
كيف ميكن للحكومات التأكد من أنّ املجتمعات والعائالت
واألطفال واملراهقون ال يتأثّرون بالرضر البيئي الذي تس ّببه
بعض الرشكات؟
كيف ميكن لألطفال واملراهقني املشاركة يف حامية األنظمة
البيئ ّية للكوكب؟

التأكد من وجود إدارة
ّ
ّ
رشيدة ومؤسسات فعالة
10أ .ضامن تسجيل جميع حاالت الوالدة.
10ب .ضامن متتع جميع األشخاص بالحق يف حرية التعبري وتكوين
الجمعيّات واالحتجاج السلمي واستخدام وسائل اإلعالم املستقلة
والحصول عىل املعلومات.
10ج .زيادة مشاركة الجمهور يف الحياة العامة عىل جميع املستويات.
10د .ضامن حق املواطنني يف الحصول عىل املعلومات وال س ّيام
املعلومات عن حكومتهم.
10ه .تقليل الرشوة والفساد وتحميل املوظفني الحكوم ّيني املسؤول ّية.
ما هي اإلجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومات بحيث
يصبح لجميع األطفال واملراهقني هوية مس ّجلة؟
ما هي الغايات التي يجب تضمينها بحيث يشارك األطفال
واملراهقون يف الحياة السياس ّية؟

20

الفصل الثالث:

األهداف والغايات

لتأكد من وجود مجتمعات
ّ
مستقرة وسلمية
11أ .خفض معدالت الوفاة الناتجة عن العنف والقضاء عىل جميع
أشكال العنف ض ّد األطفال.
مؤسسات العدالة واستقاللها
11ب .التأكد من إمكان ّية الوصول إىل ّ
وتوفري املوارد الكافية لها واحرتام حقوق األشخاص.
11ج .وضع ح ّد للحاالت التي تؤدي إىل رصاع ،مبا يف ذلك الجرمية
املنظمة.
11د .تعزيز قدرات قوى األمن والرشطة والقضاء وكفاءتها املهنيّة
ومساءلتها.
ما هي الغايات التي يجب أن تضعها الحكومات لحامية
األطفال واملراهقني املع ّرضني لخطر االنضامم إىل املنظامت
العنيفة مثل العصابات ،وعصابات املخدّ رات أو املافيا،
وإلعادة دمجهم يف املجتمع؟
ما هي الغايات األخرى التي ميكن أن تقلل عدد األطفال
واملراهقني الذين يتعاطون املخدّ رات؟
ما هي الغايات التي يجب عىل الحكومات وضعها بحيث
يتمتع األطفال واملراهقون بنفس الحقوق للوصول إىل القضاء
كتلك التي يتمتع بها اآلخرون؟
كيف ميكننا وضع حدّ للعنف ضدّ األطفال؟

ّ
ّ
خلق بيئة عالمية ممكنة وتحفيز
التمويل الطويل األجل
12أ .دعم نظام تجاري عاملي مفتوح وعادل حيث تحظى جميع البلدان
بفرص متساوية يف بيع منتجاتها ورشائها يف السوق10.
12ب .إجراء التغيريات الرضوريّة بحيث يبقى االقتصاد العاملي مستق ًّرا
مع الحفاظ عىل استثامرات طويلة األمد من الرشكات الكربى.
12ج .تثبيت الزيادة يف متوسط الحرارة العاملي عىل أقل من  2درجة
مئوية.
12د .البلدان التي التزمت بإعطاء نسبة مئوية من مجموع ناتجها املحيل
إىل البلدان النامية يجب أن تقوم بذلك .كام ميكن للبلدان األخرى
أن تضع غايات طوعية11.
ّ
12ه .خفض التدفقات املال ّية من األعامل غري املرشوعة والته ّرب
الرضيبي.
12و .التعاون مع البلدان النامية بشأن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
وبيانات التنمية واملساعدة عىل زيادة الوصول إليها.
ما هي االلتزامات الوطن ّية والدول ّية التي يجب عىل الحكومات
القيام بها لزيادة االستثامر يف الطفولة واملراهقة؟
ما هي االلتزامات التي يجب عىل الرشكات عرب الوطن ّية التي
تستفيد من بلداننا القيام بها للوفاء مبسؤول ّياتها أمام األطفال؟
ما هي االلتزامات التي يجب عىل جميع البلدان القيام بها
لوقف املتاجرة الدول ّية باألطفال والعبوديّة؟

[ ]10يوجد بلدان متط ّورة تساعد مزارعيها مال ًّيا ،عىل سبيل املثال من خالل تخفيض رضائبهم أو إعطائهم خدمات أو مواد مجانًا أو بأسعار منخفضة .هذا يعني أ ّن كلفة مزارعيهم عىل اإلنتاج تكون أرخص
وبذلك يبيعون منتجاتهم يف السوق دامئًا بشكل أفضل من تلك البلدان حيث ال تتلقى الزراعة هذا النوع من املساعدة من الحكومة.
كل البضائع والخدمات التي ينتجها بلد ما.
[« ]11مجموع الناتج املحيل» هو مجموع ّ
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هل نتشارك
ً
حلما؟
نحلم بعامل حيث ال يت ّم تجاهل أحد وحيث تتوفّر املدارس والعيادات الصح ّية واملياه النظيفة للجميع .يف هذا العامل ،يوجد وظائف للش ّبان
وتكون الرشكات ناجحة ويوجد توازن بني اإلنتاج واالستهالك يف العامل .يف هذا العامل ،يوجد فرص للمواطنني ليكون لهم صوت وتأثري
حقيق ّيني يف القرارات الحكوم ّية التي تؤث ّر عىل حياتهم .عامل حيث تكون مبادئ العدالة واالستدامة واحرتام حقوق اإلنسان واملسؤول ّيات
املشرتكة ممكنة لحياة الجميع ورفاهيتهم وحيث يوجد تحالف عاملي متج ّدد.

لتحقيق ذلك ،نحتاج إىل:

نحلم بعامل يف العام 2030
حيث األطفال واملراهقون:
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