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مقدمة

صديقنا العزيز،
بناء عالم أفضل للجميع في غضون الـ 15 عاًما التالية.  وقد أجنز زعماء هذه البلدان ذلك بدعم من ماليني البشر واملنظمات في شتى أنحاء العالم، مبا في نود أن نتقاسم معك دلياًل ميثل األهداف العاملية للتنمية املستدامة التي حددتها الدول األعضاء كأولويات جلميع األشخاص ولكوكبنا، من أجل املساعدة في 

ذلك األطفال والشباب.
والغرض من هذا الدليل هو مساعدتك على فهم هذه األهداف، وكيف تؤثر على حياتك الشخصية، وما ميكنك أن تقوم به كل يوم ملساعدة حكومتك في 

حتقيق هذه األهداف.  
أفعال للمساهمة في حتقيق هذه األهداف.  وتذكر أنه حتى اخلطوات الصغيرة ميكن أن تتجمع لتمثل تقدًما كبيًرا إذا شارك فيها املاليني من الناس في شتى أنحاء العالم، أشخاص مثلك ومثل عائلتك وأصدقائك ومجتمعك احمللي وأخواتك وإخوتك. ومن املهم للغاية أن نفكر جميًعا فيما ميكننا القيام به من تهدف هذه األهداف إلى إحراز تقدم بصدد التحديات الكبرى التي يواجهها عاملًنا اليوم ، لكننا ال نستطيع حتقيق هذه األهداف إال مبساعدة الناس في شتى 

أنحاء العالم! 
التي يجب اتخاذها لتحسني احلياة للجميع، وكيف ميكن أن نعمل مًعا للمساعدة على حتقيق هذه األهداف وخلق عالم أفضل لهذا اليوم وللمستقبل.  كما سوف تساعدنا هذه الوثيقة على فهم ما يفكر به األطفال والشباب من أمثالك بشأن هذه األهداف، وما هو أهم شيء بالنسبة لك، وما هي اخلطوات  

نتمنى أن تستمتع بالدليل ونشكرك على مشاركتك!
احلركة العاملية من أجل الطفل في أمريكا الالتينية والكاريبي



ما يجب أن تعرفه قبل أن نبدأ:
األمم املتحدة:

األمم املتحدة، التي أنشئت في عام 1945، هي أكبر منظمة دولية قائمة، وجميع دول العالم تقريًبا أعضاء 
فيها. وتتمثل مهمتها في احلفاظ على السالم واألمن في العالم، واملساعدة  في حل املشكالت التي تؤثر علينا 

جميًعا، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان جلميع الناس )مبا في ذلك األطفال والشباب( وتوفير الدعم للبلدان 
للعمل مًعا نحو حتقيق هذا الغرض.

الدول األعضاء في األمم املتحدة
هي البلدان األعضاء في األمم املتحدة.  في عام 2015، هناك 193 دولة عضو في األمم املتحدة  

قمة األلفية:
في عام 2000، اجتمع ممثلون من الدول األعضاء الـ 189 )وقتئٍذ( في األمم املتحدة العتماد إعالن األلفية. 

وقد أنشأ هذا اإلعالن حتالًفا عاملًيا ملكافحة الفقر. وبعد هذا االجتماع، مت وضع األهداف اإلمنائية لأللفية 
بالصورة التي نعرفها اآلن.

األهداف اإلمنائية لأللفية*:
األهداف اإلمنائية لأللفية عبارة عن ثمانية أهداف وضعتها الدول لتوجيه اجلهود املشتركة بني املنظمات الدولية 
والدول ملكافحة الفقر واجلوع في العالم وإيقاف أمراض مثل فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وتعزيز املساواة 

بني اجلنسني وضمان أن يتمكن عدد أكبر من األطفال من الذهاب إلى املدرسة، من بني جهود أخرى. 

وكان من املفترض حتقيق هذه األهداف بحلول عام 2015، وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، إال أنه ال 
يزال هناك املزيد من العمل 

الذي ينبغي إجنازه. 

ومن آن إلى آخر، ترفع الدول األعضاء تقارير إلى األمم املتحدة بشأن عملها في سبيل حتقيق هذه األهداف. 
وتستعرض األمم املتحدة مدى التقدم الذي أحرزته هذه الدول وتقّيم مدى جناحها في حتقيق األهداف.

األهداف العاملية للتنمية املستدامة: 
مع نهاية الفترة الزمنية املخصصة لألهداف اإلمنائية لأللفية في عام 2015، ال يزال العالم وحكوماتنا 

في حاجة إلى استمرار العمل على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بالكامل، باإلضافة إلى مواجهة القضايا 
واملشكالت اجلديدة.  

على سبيل املثال، ال يزال الكثير من األشخاص حول العالم،  أكثر من 1 مليار نسمة،  يعيشون في الفقر 
وكثيرون غيرهم يعانون من انعدام املساواة واملعاملة غير العادلة والتمييز. 

وعلى مدار السنوات القليلة األخيرة، ناقشت األمم املتحدة األمور التي ينبغي أن تصبح أولويات عاملية يجب 
الوفاء بها في غضون السنوات الـ15 القادمة، من 2016 إلى 2030. ويطلق على هذه األولويات اآلن 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة أو األهداف العاملية. هناك 17 هدًفا عاملًيا تغطي عدًدا من املوضوعات 

الهامة بالنسبة للعالم وتشمل: إنهاء الفقر املدقع، وضمان حصول جميع األطفال على تعليم جيد، وحتقيق 
فرص متساوية للجميع وتعزيز ممارسات أفضل لالستهالك واإلنتاج والتي سوف تساعد على جعل الكوكب 

أنظف وأفضل من الناحية الصحية.

*إذا كنت ترغب في معرفة املزيد عن جناح األهداف اإلمنائية لأللفية وكيفية اتفاقها مع األهداف العاملية اجلديدة، فإننا ندعوك لزيارة قسم املرفق. 
سوف جتد  هناك معلومات هامة.



ما هي األهداف العاملية للتنمية املستدامة؟
وفي يوليو/متوز 2015، توصلت الدول األعضاء إلى اتفاق نهائي بشأن األهداف العاملية.  والهدف من هذا 
االتفاق هو االلتزام ببذل اجلهد لضمان أن يعيش الناس في شتى أنحاء العالم بصورة أفضل، ودون إحلاق الضرر 

بهذا الكوكب. وسوف تعمل الدول على حتقيقها خالل الـ15 عاًما القادمة، من 2015 إلى 2030. 
وتعرف هذه األهداف، والتي تأتي بعد انتهاء األهداف اإلمنائية لأللفية، باسم األهداف العاملية للتنمية 

املستدامة

كيف اختيرت األهداف العاملية ؟
قادت األمم املتحدة فريقًا عاماًل مفتوح العضوية يتألف من ممثلي الدول األعضاء، وقد اجتمع 13 مرة على 

مدار عامي 2013 و2014. ومبساعدة فريق من اخلبراء الفنيني في مجاالت التعليم والصحة واملناخ وغيرها 
من املوضوعات ناقش هذا الفريق أكثر املوضوعات إحلاًحا والتي تواجه الناس في شتى أنحاء العالم وتعترض 

طريق حتسني حياة جميع الناس على كوكب األرض. وفي الوقت ذاته، كانت املناقشات تدور في شتى أنحاء 
العالم مع أشخاص عاديني، لتعطيهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم حول ما يجب أن تتضمنه األهداف العاملية. 

ومن هذه املناقشات، وضع الفريق العامل مفتوح العضوية األهداف والغايات التي تركز على العديد من 
املوضوعات املختلفة. على سبيل املثال، تتضمن بعض املوضوعات التي تغطيها األهداف، القضاء على الفقر 
املدقع واجلوع، وضمان حقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، باإلضافة إلى اإلدارة املستدامة للبيئة واملوارد 

الطبيعية.

وبعد صدور تقرير الفريق العامل مفتوح العضوية، أتيحت جلميع الدول األعضاء في األمم املتحدة فرصة مناقشة 
املقترح.  وقد اتفقت على أن ما توصل إليه الفريق العامل مفتوح العضوية ميثل قائمة جيدة وطموحة وقررت 

اعتماد 17 هدًفا. وقد صاغت "إعالًنا" لتقدمي هذه األهداف للعالم، باإلضافة إلى بعض األفكار بشأن كيفية 
وضع هذه األهداف موضع التنفيذ وكيفية رصدها على مدار الـ15 عاًما القادمة للتحقق من إحراز التقدم. 
وأخيراً، في أغسطس/آب 2015، وافقت الدول األعضاء على جدول األعمال الكامل بالنسبة لألهداف 

العاملية للتنمية املستدامة استعداًدا إلعالن االلتزام الرسمي بها في مقر األمم املتحدة في نيويورك في 25 
سبتمبر/أيلول 2015.

وسوف يشرح هذا الدليل األهداف العاملية املقترحة والغايات احملددة لكل هدف 

نطلق عليها األهداف *من اآلن فصاعًدا، سوف 
العاملية.

من 2000 إلى 2015
األهداف اإلمنائية لأللفية

من 2015 إلى 2030
األهداف العاملية للتنمية املستدامة



ولكن ما هي التنمية املستدامة؟ وما وجه 
أهميتها؟

ن من الظروف املعيشية في الوقت احلالي دون تهديد ملوارد  التنمية املستدامة هي التنمية التي حتسِّ
األجيال القادمة.

التنمية غير املستدامة هي ما يحدث حني ننفق جميع مواردنا دون أن نترك شيًئا لألجيال القادمة. التنمية 
املستدامة هي أن ننمو مًعا ونحسن طريقة تفكير اآلخرين 

ونحترم البيئة.

لضمان التنمية املستدامة، نحتاج للعمل مًعا لضمان القيام بتغييرات كبرى للتحول إلى مجتمع أكثر عدالة 
ومساواة. ولتحقيق هذا، يجب على قادتنا أن يلتزموا بهذا التغيير، ولكن البد أن نقوم نحن أيًضا بدورنا. على 

سبيل املثال، البد أن نعبر عن آرائنا حول القضايا التي تؤثر على األطفال والشباب، ونحلل ونناقش ما يخص 
العالم الذي نحلم به ألنفسنا ولألجيال القادمة. والبد أن نتخذ إجراءات إيجابية في حياتنا كي تسهم في 

حتقيق التنمية املستدامة مثل احترام األشخاص اآلخرين واحترام هذا الكوكب.  

ما طبيعة العالم الذي نريد العيش فيه؟
صوت األطفال والشباب مهم!
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قصة جوانا
في املستقبل وما تريد دراسته، رغم أنها لم تقرر بعد ما بني الزراعة والتعليم.ملعيشتهم. أنا ال أشاهد جوانا أبًدا تفكر في طراز الهاتف اجلديد الذي تريد شراءه، ولكنها تفكر دائًما وتصنع أمها اجلنب الشهي وتبيعه بثمٍن معقول. إنهم ليسوا مليونيرات، ولكنهم يكسبون ما يكفي  التي تؤذي األرض. وهو يعلم أنه إذا أساء استخدام األرض اآلن، فهي لن تعطينا أي شيء في املستقبل. تلك األغراض. وهي معجبة بوالديها كثيًرا. والدها يعمل في املزرعة وهو ال يستخدم املبيدات احلشرية تدرس صديقتي جوانا معي وهي عادة ما تهتم  بأغراضها كثيًرا. فهي تعرف كم يكّلف والديها إعطاؤها 



الهدف 1
ال فقر

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 

لتحقيق الهدف 1، القضاء على الفقر، اتفقت الدول على ما يلي:

ضمان حماية جميع أفراد املجتمع من أشياء مثل البطالة ومتكينهم من الوصول إلى خدمات الدعم 	 
مثل الرعاية الطبية. ويطلق على هذا لفظ احلماية االجتماعية ويقصد به بشكل خاص حماية ودعم 

األشخاص األكثر فقًرا واألشد ضعًفا.
ضمان تخصيص املوارد لتنفيذ السياسات االجتماعية التي تساعد األشخاص األقل غنى على الوصول 	 

بقدر متساٍو  إلى اخلدمات الرئيسية والعمالة واألرض والتكنولوجيا وعلى إنشاء الشركات لتحقيق النمو 
االقتصادي.

ملاذا يعد هذا أمًرا هاًما لألطفال والشباب؟

الغاية الرئيسية للهدف 1 هي 
إنهاء الفقر بحلول 2030.

كما يجب أن تتحقق األمم املتحدة من أن جميع الدول اخلطوات الالزمة ملكافحة الفقر لتحقيق هذا الهدف ويجب أن تتخذ الدول املكونة للتحالف العاملي 
تبذل جهوًدا في هذا املجال.

إنه هدف ضخم! 
كيف سنحققه؟

املساعدة؟أن نقوم به لتقدمي ولكن ماذا ميكن 
على سبيل املثال، ميكننا أن نعرف املزيد عن 

أسباب الفقر وآثاره في شتى أنحاء العالم وأن 
أفضل للجميع.تفي بتعهداتها إلقامة عالم نطلب من جميع الدول أن أن تتاح لنا الفرصة في أن لنا جميًعا احلق، ويجب نصبح مواطنني عامليني مثقفني.

ميكننا التحدث مع بعضنا البعض عن هذه القضايا. 

ميكننا املشاركة في عمليات التشاور، لكي ُتسمع أصواتنا. 
لنا. ميكننا أن ننظم أنفسنا.ميكننا أن نحث احلكومات على اإلنصات 
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الهدف 2
ال جوع

ما الذي ميكن القيام به لضمان حصول كل طفل على الطعام الكافي املغذي لكي ينمو بطريقة صحية؟

القضاء على اجلوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية احملسنة،  
وتعزيز الزراعة املستدامة

لتحقيق الهدف 2، القضاء على اجلوع، اتفقت الدول على ما يلي:

وضع نهاية لسوء التغذية، من خالل حتسني البرامج االجتماعية لألطفال واألمهات وكبار السن لضمان 	 
الطعام اآلمن واملغذي والكافي على مدار العام.

زيادة اإلنتاج الزراعي والدخل لصغار املزارعني، وبخاصة النساء والشعوب األصلية، واحترام البيئة 	 
والتنوع البيولوجي لكل منطقة ومواردها اخلاصة.

منع حدوث مشكالت مثل اجلفاف، والفيضانات وغيرها من الكوارث.	 
حماية مختلف أنواع البذور واحملاصيل وحيوانات املزارع )املستأنسة والبرية(، وتوزيع فوائد هذه املوارد 	 

بشكل عادل.

قصة باوال ولويزا
من احلساء واملرق. ومنذ ذلك احلني، بدأت باوال في حتسني من اخلضروات والبيض واللحم لألطفال بداًل حيث كانت إحدى األمهات تنصح بتقدمي طبٍق باوال، في أحد األيام، رسالة من احلكومة على التليفزيون، كانت باوال تطعم لويزا احلساء الساخن واملرق. حتى رأت عمرها. كانوا يعيشون في اجلبال حيث الطقس بارد، لهذا عامني، كانت أصغر وأنحف من جميع الفتيات في مثل كانت باوال دائمة القلق ألن لويزا، ابنتها التي تبلغ من العمر 

تغذية وصحة طفلتها.
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الهدف 3
الصحة اجليدة

ضمان متتع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

لتحقيق الهدف 3، الرفاهية للجميع، اتفقت الدول على ما يلي:

خفض أعداد األمهات الالتي يتوفني أثناء والدة أطفالهن.	 
احليلولة دون موت حديثي الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة.	 
إنهاء األوبئة مثل فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وغيره من األمراض مثل االلتهاب الكبدي الوبائي 	 

واألمراض املنقولة عن طريق املاء.
تثقيف األشخاص حول الوقاية من املخدرات والكحول ومخاطر استخدامها باإلضافة إلى املسائل املتعلقة 	 

بالصحة العقلية.
توفير املعلومات عن تنظيم األسرة والثقافة اجلنسية والصحة اإلجنابية.	 
ضمان متتع اجلميع بحق الصحة، والذي يشمل الرعاية الطبية عالية اجلودة وإتاحة الوصول لألدوية 	 

واللقاحات بسعر اقتصادي.

هل سمعت من قبل أن الصحة 
تأتي في املقام األول؟

نعم. أتفق مع ذلك، ألنه من 
الصعب للغاية أن  تعمل أو  تدرس 

وأنت مريض.

ولهذا السبب هناك هدف 
خاص للصحة أيًضا.

دعونا ننظر إلى غايات هذا 
الهدف، فهناك الكثير مما ينبغي 

فعله لألطفال والشباب هنا.

بحلول عام 2030، يجب أن 
األمراض واحلوادث.يتمتع جميع البشر باحلماية من 

ما الذي يحتاجه األطفال والشباب للمحافظة على صحتهم؟ 
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الهدف 4
التعليم اجليد

ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع

لتحقيق الهدف 4، التعليم اجليد للجميع، اتفقت الدول على ما يلي:

ضمان التعليم للجميع، بدًءا من التعليم األساسي.	 
توفير فرص أكثر للتدريب التقني واملهني للشباب والبالغني حتى ميكنهم احلصول على وظائف أفضل.	 
إنهاء عدم املساواة في فرص التعليم بني الرجال والنساء واألطفال املعاقني والشعوب األصلية وضحايا 	 

النزاعات.
حتسني املرافق املدرسية لتوفير بيئة آمنة وإيجابية للجميع.	 
زيادة أعداد املنح الدراسية للتدريب املهني والفني، سواء في داخل البالد أو خارجها.	 
رفع مستوى تدريب املعلمني.	 
تعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة.	 

قصة كارمن
أغنياء أو فقراء. كان للجميع نفس احلق في الدراسة.اجلميع بالتساوي، بغض النظر عّما إذا كانوا فتيات أو فتيان، املهارات املفيدة. وقد كانت، في املجمل، مدرسة يعامل فيها أيًضا عن البذور وعن أساليب حتسني ري احملاصيل وغيرها من املجتمع احمللي من الدراسة. ليس هذا فحسب، ولكنهم تعلموا أتاحت لهم التعليم املجاني. ومتكن جميع األطفال من هذا إلى املدرسة. وقد تغير ذلك حني فتحت الدولة مدرسة جديدة يساعد والديه في املزرعة ولم يكن لديهم املال الكافي للذهاب لم تكن كارمن وأخواها يذهبون إلى املدرسة. وكان كٌل منهم 

ما الذي يحتاجه أيًضا كل طفل وشاب للحصول على تعليم جيد؟
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الهدف 5
املساواة بني اجلنسني

حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني جلميع النساء والفتيات

لتحقيق الهدف 5، املساواة بني اجلنسني، اتفقت الدول على ما يلي:

إنهاء جميع صور العنف ضد النساء والفتيات، مبا في ذلك االجتار باجلنس وغيره من أشكال االستغالل.	 
إنهاء جميع املمارسات والتقاليد التي تعيق الصحة اجلسدية والعقلية واجلنسية للنساء والفتيات.	 
اإلقرار بعمل املرأة في املنزل وتقديره. تشجيع النساء والفتيات على احلصول على فرص متساوية في 	 

سماع آرائهن وأن تتوافر لهن فرص حقيقية للمشاركة في جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 
والعامة.

حماية حقوق النساء في الصحة اجلنسية واإلجنابية.	 
تعزيز السياسات والقوانني التي تضمن املساواة بني اجلنسني.	 

ن ماذا حدث؟ Pamelix: مرحًبا! خمِّ

Oscar33: مرحًبا يا بام! ما األمر؟ أخبريني!

Pamelix: لقد التحقت باجلامعة!

Oscar33: رائع! ماذا ستدرسني؟

Pamelix: ميكانيكا السيارات

Oscar33: ههههههه! نعم.....كال، بجد

Pamelix: إنني جادة

Oscar33: وملاذا تختارين القيام بأشياء رجالية؟

Pamelix: كنت أساعد والدي في ورشة إصالح السيارات منذ الطفولة. هذا ليس شيء 
رجالي.

Oscar33: افرحي، ال تغضبي. لقد تعطلت سيارة أبي باألمس. هل تستطيعني 
مساعدتنا؟ 

Pamelix: بكل تأكيد، هذا أمٌر يسعدني! أراك الحًقا في الورشة.

ملاذا يعتبر هامًا أن يتمكن الفتيات والفتيان من القيام بنفس األشياء؟
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الهدف 6
املياه النظيفة والصرف الصحي

ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع  
وإدارتهما إدارة مستدامة

لتحقيق الهدف 6، اتفقت الدول على ما يلي:

ضمان املساواة في احلصول على املاء اآلمن.	 
ضمان حصول اجلميع على خدمات الصرف الصحي )التخلص اآلمن من مياه الصرف الصحي وإدارة 	 

النفايات على نحٍو جيد( وتثقيف اجلمهور في مجال العادات الصحية السليمة.
رصد جودة املياه وخفض التلوث. منع إلقاء املواد الكيميائية أو امللوثات في املياه.	 
حتسني استخدام املياه، وتطوير موارد أكبر إلعادة استخدامها.	 
رفع الوعي بني املجتمعات احمللية بضرورة ضمان قيامها بدور نشط في حتسني إدارتها للماء والصرف 	 

الصحي.

ما هي أهم استخدامات املياه؟  ماذا لو لم تكن متلكها؟ كيف ميكن أن نتأكد من أن جميع األطفال والشباب قادرن على الوصول إلى املياه اآلمنة؟

قصة ماتيا
يقوموا بغلي املياه قبل شربها أو الطهي بها.ألن القليل من األشخاص كانوا ميلكون مواقد غازية فإنهم لم يعانون من نفس األعراض. وفي الواقع، كان املاء ملوًثا، ونظًرا يتم إحضارها في خزانات كل يومني، نظًرا ألن اجلميع كانوا األطباء أن سبب املشاكل الصحية رمبا يكمن في املياه ، والتي املشكالت الصحية. وحني ذهبوا إلى أقرب مركز صحي، قال احلي الذي يعيش فيه. كما كان البالغون يعانون من بعض كان ماتيا مريًضا وكذلك معظم األطفال في 
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الهدف 7
الطاقة املتجددة

ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة 
 املوثوقة واملستدامة

لتحقيق الهدف 7، اتفقت الدول على ما يلي:

ضمان إتاحة وصول اجلميع إلى خدمات الطافة احلديثة واملوثوقة وذات السعر املناسب من خالل بنية 	 
حتتية جديدة وتقنية أفضل

تعزيز كفاءة الطاقة، تطوير تقنية أقل إهداًرا للطاقة في وقت أسرع 	 
زيادة استخدام مصادر الطاقة املتجددة عاملًيا باملقارنة باملصادر األخرى للطاقة	 
العمل مًعا في مجال البحث والتطوير للطاقة املتجددة وغيرها من موارد الطاقة النظيفة	 

لقد حتدثنا قبل ذلك عن املياه، 
ولكن الضوء مهم أيًضا، 

أال تظن ذلك؟

هامة للغاية! إذ ال ميكننا القيام 
بأشياء كثيرة بدونها.

بيوتهم. هذه قضية كبيرة.الناس يعيشون دون كهرباء في حسًنا، ال يزال العديد من 

دعونا نرى أي الغايات قد صممت لتتيح  لكل 

شخص في العالم الوصول للطاقة حتى يتمّكن 

من الوصول إلى اخلدمات األخرى مثل اإلضاءة 

2030.واإلنترنت وغيرها من التقنيات بحلول عام 

ومن ميلكونها منا، غالبًا ما يهدرونها. هذا 
صحيح!

واملساعدة بقدر يسير.ميكننا جميًعا احلفاظ على الطاقة 
.

ماهي األشياء التي نستخدمها في البيت أو في املدرسة وتعتمد على الكهرباء؟  ملاذا يعتبر حصول األطفال والشباب عليها أمًرا هاًما؟
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الهدف 8
العمل اجليد والنمو االقتصادي

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل 
الالئق للجميع

لتحقيق الهدف 8، توفير العمل الالئق للجميع، اتفقت الدول على ما يلي:

توفير فرص للعمل اآلمن واخلالق الذي يحث على تنمية البشر.	 
ضمان احترام مواردنا الطبيعية وحمايتها في األنشطة االقتصادية.	 
تعزيز العمل الالئق للجميع: الرجال والنساء، الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.	 
خفص عدد الشباب العاطل عن العمل من خالل زيادة فرص الوصول إلى       التدريب.	 
منع عمالة األطفال وإنهائها، مبا في ذلك جتنيد األطفال.	 
على املستوى العاملي، اتخاذ إجراءات توفر املزيد من الوظائف للشباب.	 

البد أن نضمن أن يتوفر للجميع فرص عمل الئقة 
وآمنة، تضمن حماية حقوقنا، ومتنح أجوًرا تكفي 

لكي نعتني بأنفسنا وأسرنا.

وماذا عن العمل،  
ما رأيك؟

ملاذا يعتبر من املهم حصول األشخاص على فرص عمل جيدة؟ ما الذي قد مينع بعض الناس من العثور على فرص عمل جيدة، وما الذي ميكننا أن نقوم به لتيسير حصول اجلميع على فرص عمل جيدة؟
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الهدف 9
االبتكار والبنية األساسية

إقامة ُبنى أساسية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

لتحقيق الهدف 9، اتفقت الدول على ما يلي:

توفير القدرة لألعمال الصغيرة على الوصول إلى االئتمان والدعم الفني الالزم لتنميتها.	 
ضمان أن تعزز الشركات من التنمية املستدامة وأال تضر بالبيئة.	 
تخصيص املوارد لألبحاث ملعاجلة االحتياجات احملددة للدولة وحتسني التقنية.	 
ضمان إتاحة وصول اجلميع لشبكة اإلنترنت والتقنيات اجلديدة، وبخاصة من يعيشون في البلدان األقل 	 

منًوا بحلول عام 2020.

هل تعتقد أن احلكومة وقادة األعمال التجارية ميكنهم القيام باملزيد نحو البيئة ونحو العاملني لديهم؟

تتحمل الشركات مسؤولية رعاية البيئة وإنشاء 
منتجات ال تؤذي  األشخاص وال  هذا الكوكب.

الشركات مسؤولة أيًضا عن 
مساعدة املجتمعات احمللية التي 

تعمل فيها حتى يشعر أفراد 
املجتمعات احمللية بأنهم مشاركون 

ومحترمون.
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الهدف 10
احلد من التباين

احلد من التباين داخل البلدان وفيما بينها

لتحقيق الهدف 10، احلد من التباين، اتفقت الدول على ما يلي:

توفير الدعم لألشخاص الذين يعيشون في الفقر لكي يتاح لهم          الدعم لتحقيق النمو االقتصادي 	 
السريع واملستدام.

ضمان عدم متييز القوانني واملمارسات ضد أي فئة، واإلنصات بداًل من ذلك الحتياجات األشخاص وآراء 	 
من يتأّثرون بها.

ضمان حماية القوانني والبرامج االجتماعية لألشخاص املهمشني والضعفاء. على سبيل املثال، عند 	 
العمل بنظام احلصص في حزب سياسي، البد من تضمني الشباب والنساء والشعوب األصلية واألشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ضمان استفادة األشخاص الذين يتركون بلداً ما للعيش في بلٍد آخر من قوانني حتميهم.	 

هل سبق أن شعرت باإلقصاء؟ هل الحظت أن األمور تبدو غير عادلة بالنسبة لبعض األشخاص؟  كيف يجعلك هذا تشعر وما الذي تظن أنه ميكن فعله جلعل األمور أكثر عداًل؟   

هذا كل شيء! أغضب كثيًرا حني 
أشعر أننا منسيون أو حني ال يضعنا 

الناس في االعتبار.

يجب أن تكون لدى الدول قوانني 
وممارسات بحيث تشمل جميع 

األشخاص وأاّل متارس التمييز 
ضدهم.

كيف ميكننا خفض التباين؟
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الهدف 11
املدن واملجتمعات احمللية املستدامة

جْعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود  
ومستدامة

لتحقيق الهدف 11، جعل املدن واملجتمعات احمللية شاملة للجميع وآمنة 
وقادرة على الصمود ومستدامة، اتفقت الدول على ما يلي:

ضمان حصول اجلميع على مساكن عالية اجلودة وآمنة وعلى اخلدمات األساسية.	 
توفير وسائل نقل آمنة ومنظمة ال تضر بالبيئة ومصممة أيًضا خصيًصا خلدمة األطفال والنساء 	 

والضعفاء.
إشراك املجتمعات احمللية في املناقشات والتخطيط لتحسني مدنهم.	 
تعزيز تقدير وحماية البيئة والثقافة.	 
زيادة القدرة على مواجهة الكوارث.	 
ضمان مراقبة إدارة النفايات وجودة الهواء.	 
إعداد املجتمعات احمللية إلدارة مواردها بصورة مناسبة        والتعامل مع تغير املناخ.	 

ما هي األشياء التي قد جتعل املدن أكثر أمًنا وأفضل بالنسبة لألطفال والشباب؟ 

البد ان تكون مدننا وقرانا  
مدًنا آمنة ونظيفة، توفر إسكاًنا جيًدا وخدمات 

أساسية مثل 
املياه والكهرباء. 

ال تنسوا أماكن اللعب!  نحن في حاجة إلى 
متنزهات ووسائل نقل آمنة للتنّقل.  
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الهدف 12
االستهالك املسؤول

ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة

لتحقيق الهدف 12، اتفقت الدول على ما يلي:

تفادي إهدار الطعام من ِقبل األفراد والشركات.	 
ضمان تنفيذ االتفاقات الدولية، بحلول عام 2020، للتعامل مع املواد الكيميائية الضارة، والعناية 	 

بالهواء واملياه والتربة.
خفض توليد النفايات من خالل حروف R الثالثة: اخلفض )Reduce(، وإعادة االستخدام 	 

.)Recycle( وإعادة التدوير )Reuse(
ضمان حتلي ممارسات الشركات الكبرى باملسؤولية واالنفتاح والسالمة البيئية.	 
إعالم اجلمهور وتثقيفه، وتوفير األدوات للعيش في تناغم مع البيئة.	 

ما هي األشياء الصغيرة التي ميكنك القيام بها في حياتك اليومية والتي سوف تساعد على تقليل املوارد املهدرة مثل املياه والطعام واألشجار والطاقة؟

ونحن نقوم بذلك لكي نتجنب إهدار الورق 

نظًرا ألن إنتاج الورق يسهم في قطع عدد 

كبير جًدا من األشجار. إنها طريقة صغيرة 

ميكننا بها أن نساهم في التناغم مع البيئة 

وإنقاذ الغابات وكي نخّلف عاملًا أفضل للناس 
الذين سوف يولدون في املستقبل.

تعطينا املدرسة كتًبا لالستعارة، وفي نهاية 
العام سوف نعيدها إلى املكتبة. وبالطبع، 
البد أن نتوخى احلرص لكيال نكتب على 

الصفحات أو منزقها.

ال؟ كيف 
ستدرس؟

هل تعلم أن والدي لن يضطرا 

لشراء الكتب في العام القادم؟

هذا صحيح! وهذا يساعد 
أهلنا على توفير املال أيًضا!
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الهدف 13
اإلجراءات املناخية

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير املناخ وآثاره

لتحقيق الهدف 13، اتفقت الدول على ما يلي:

ضمان حسن استعداد الناس للمخاطر املتعلقة باملناخ والكوارث الطبيعية.	 
تناول قضايا تغير املناخ في جداول أعمال احلكومات     وتخصيص املوارد ملجابهة تغير املناخ.	 

ملاذا يعد املناخ املتغير أمًرا هاًما لألطفال والشباب؟  ما هي بعض اآلثار التي قد تواجهها؟

هل الحظت أن التل الثلجي 
القريب لم يعد به ثلوجًا كثيرة 

كما  فيما مضى؟

نعم لقد رأيتها. يقول العلماء في 
شتى أنحاء العالم أن ذلك يعود 
الرتفاع درجة حرارة األرض وأن 
ذلك يشكل خطرًا على الناس 

واحليوانات والبيئة.

إبطاء تقدم االحترار العاملي تتولى دول العالم مهمة 
عام 2030.وخفض آثاره السلبية بحلول 
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الهدف 14
احلياة حتت املاء

حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو  مستدام لتحقيق التنمية املستدامة

لتحقيق الهدف 14، حفظ احمليطات، اتفقت الدول على ما يلي:

خفض التلوث البحري بحلول عام 2025، نظًرا ألن معظم التلوث يأتي من األنشطة البشرية على 	 
اليابسة.

إنفاذ القوانني التي حتظر الصيد غير القانوني وغيره من ممارسات الصيد املدمرة قبل عام 2020.	 
توفير الدعم املالي ألكثر الدول فقًرا وللجزر الصغيرة حلماية املوارد البحرية وحسن إدارتها، مع التفكير 	 

في املستقبل.

ما هي بعض األشياء الهامة التي نستخدمها وتستخرج من احمليطات؟ ملاذا تعتبر حماية هذه األشياء أمًرا هاًما؟  

23



الهدف 15
احلياة فوق اليابسة

حماية النظم اإليكولوجية البّرية وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة 
الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر،  

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

لتحقيق الهدف 15، حماية األرض، اتفقت الدول على ما يلي:

حماية األنظمة اإليكولوجية واحلفاظ عليها )مثل الصحارى و الغابات املطيرة( عن طريق احترام 	 
االتفاقات الدولية.

خفض إزالة الغابات وزرع عدد أكبر من األشجار إلعادة تشجير الغابات بحلول عام 2020.	 
حماية األنواع املهددة باالنقراض ومنع انقراضها، ووقف الصيد اجلائر واالجتار بالنباتات واحليوانات 	 

البحرية احملمية. من املهم إشراك املجتمعات احمللية من الشعوب األصلية.

ملاذا يعتبر مهمًا أن يكون لدينا تنوع من النباتات واحليوانات حول العالم؟  ما الذي ميكن لألطفال القيام به حلماية األنواع وموائلها؟ 
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الهدف 16
السالم والعدل

التشجيع على إقامة مجتمعات مساملة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإتاحة 
إمكانية جلوء اجلميع إلى القضاء، وبناء  

مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع املستويات.

لتحقيق الهدف 16، اتفقت الدول على ما يلي:

إنهاء العنف في العالم والوفيات املتعلقة به.	 
إنهاء االنتهاك واالستغالل والتهريب وجميع صور العنف والتعذيب ضد األطفال.	 
ضمان إتاحة الوصول إلى العدالة للجميع في بالدهم وعلى املستوى الدولي.	 
مكافحة اجلرمية والفساد في جميع صورهما.	 
حتسني املؤسسات على مستوى الدولة، والتي توحي بالثقة لدى املواطنني.	 
ضمان استشارة املواطنني واتخاذ حكوماتهم  للقرارات مع مراعاة مصالح األطفال والبالغني. فمثاًل، 	 

يجب استشارة األطفال والشباب قبل إصدار       قانون يؤثر على حياتهم.
ضمان إعطاء جميع األطفال هوية وتسجيل والدتهم.	 
ضمان إتاحة الوصول للمعلومات جلميع الناس. تقوية املؤسسات ملنع العنف واإلرهاب واجلرمية.	 

ملاذا يعتبر مهمًا لألطفال والشباب أن يشعروا باألمن في بيوتهم ومدارسهم؟ ما الذي ميكنكم فعله لتعزيز سالمة األطفال في مجتمعاتكم احمللية؟ ما الذي ميكن القيام به حتى تعيش في عالم أكثر أمًنا وأقل عنًفا؟

اليوم كان 
يوًما خاًصا

ملاذا؟ أخبرني.

رائع! وهل وقعها 
البالغون؟

قمنا  في املدرسة بجمع توقيعات كي 
يصادق زعماء احلكومة على قانون 

ملواجهة العنف ضد األطفال وضد العقاب 
البدني.

البالغون واألطفال والشباب، اجلميع 
وافقوا على إنهاء دورة العنف.

سوف يوفر هذا القانون لنا احلماية 
ويضمن حقنا في أن نحيا حياة خالية من 

العنف.
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الهدف 17
الشراكة لتحقيق األهداف

تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العاملية وتنشيطها من أجل حتقيق التنمية املستدامة

ولتحقيق جميع هذه األهداف، اتفقت الدول على ما يلي:

املساعدة في ضمان حتقيق جميع البلدان لهذه األهداف بحلول عام 2030. ينبغي أن تتواجد 	 
األهداف العاملية في اخلطط الوطنية وأن تقرر كل دولة القضايا األكثر إحلاحًا في بالدها.

ضمان أن تخصص كل دولة مواردها اخلاصة لتحقيق هذه األهداف. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تلتزم 	 
البلدان النامية بدعم حتقيق هذه األهداف في البلدان األقل منًوا.

احترام قرارات البلدان بشأن السياسات، طاملا كانت متسقة. على سبيل املثال، ال ميكنك وضع قواعد 	 
حلماية املوارد الطبيعية، وإعطاء اإلذن باستغاللها في الوقت ذاته.

إشراك املنظمات واألفراد الذين عملوا لسنوات طويلة في مختلف املوضوعات ذات الصلة باألهداف 	 
العاملية. ويجب إشراك هذه املنظمات وهؤالء األفراد في العمل على حتقيق األهداف، نظًرا لضرورة 

االستفادة من خبراتهم ودعمهم.
بحلول عام 2020، ضمان حتسني الدول إلدارة بياناتها وإحصاءاتها حتى تتمكن من تقييم التقدم 	 

احملرز نحو حتقيق األهداف العاملية.

نحن نعلم بالفعل ما هي 
األهداف والغايات...

...ولكن ما هي األشياء التي يجب علينا 
وعلى حكوماتنا القيام بها 

لتحقيق هذه األهداف؟  
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واآلن وقد عرفت األهداف كلها، قم بتوصيل 
كل هدف باأليقونة املوافقة له.
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ماء نظيف وصرف صح

طاقة متجدد
وظائف مجدية ومنو اقتصادي

االبتكار والبنية التحتية
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العمل من أجل املناخ
احلياة حتت املاء

احلياة على األرض
السالم والعدل

الشراكة لتحقيق األهداف

الهدف 1
الهدف 2
الهدف 3
الهدف 4
الهدف 5
الهدف 6
الهدف 7
الهدف 8
الهدف 9

الهدف 10
الهدف 11

الهدف 12
الهدف 13
الهدف 14
الهدف 15
الهدف 16
الهدف 17



1
2
3
4
5

شكًرا لك على مشاركتك!
قبل أن نقول وداًعا، دعونا نتناقش في مجموعات:

ما هي األهداف التي تعتقد أنها األهم بالنسبة لألطفال والشباب؟ 
ضع قائمة باألهداف بترتيب أولوياتها.
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ما هي األهداف التي سوف تتزعمها أنت وكيف ستساعد على حتقيقها؟
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الهدف اإلمنائي لأللفية 1
القضاء على الفقر املدقع 

واجلوع

ملحق
األهداف اإلمنائية لأللفية وغاياتها

األهداف اإلمنائية لأللفية من عام 2000 إلى عام 2015:
كيف ترتبط األهداف اإلمنائية لأللفية باألهداف العاملية؟ ارسم خطوًطا تصل بني األهداف اإلمنائية لأللفية التي تعتقد أنها تتفق مع األهداف العاملية. 

الهدف اإلمنائي لأللفية 5
حتسني الصحة النفاسية

الهدف اإلمنائي لأللفية 2
حتقيق تعميم التعليم االبتدائي

الهدف اإلمنائي لأللفية 6
 مكافحة فيروس نقص املناعة 

البشرية/اإليدز واملالريا 
واألمراض األخرى

الهدف اإلمنائي لأللفية 3
تعزيز املساواة بني اجلنسني 

ومتكني املرأة

الهدف اإلمنائي لأللفية 7
ضمان االستدامة 

البيئية

الهدف اإلمنائي لأللفية 4
تخفيض معدل وفيات األطفال

الهدف اإلمنائي لأللفية 8
إقامة شراكة 

عاملية للتنمية

التقدم احملرز: نسبة  
األشخاص الذين يقل دخلهم عن 1.25 دوالر أمريكي يومًيا 

انخفضت مبقدار النصف.

التقدم احملرز: 2.3 مليار شخص أصبح لديهم مصادر مياه 
محسنة صاحلة للشرب 

فيما بني عامي 1990 و2012.

التقدم احملرز: وصل التسجيل في التعليم االبتدائي 
في البلدان النامية إلى %90.

التقدم احملرز: املساعدة التنموية 
الرسمية وصلت إلى رقم قياسي جديد لتبلغ 134 مليار دوالر 

أمريكي في عام 2013.

التقدم احملرز: انخفضت وفيات املالريا 
مبقدار 3.3 مليون حالة بني عامي 2000 

و2010.

التقدم احملرز: املساواة بني اجلنسني 
بني الفتيان والفتيات أصبحت موجودة 

في التعليم االبتدائي في شتى أنحاء العالم.

التقدم احملرز: منذ عام 1990، انخفضت 
وفيات األطفال يوميًا مبقدار 17000 طفل.

التقدم احملرز: الوفيات النفاسية
انخفضت بنسبة 45% ما بني عامي 1990 

و2013.

األهداف العاملية الـ17
ضع دائرة حول األهداف العاملية التي تظن أنها متثل أولويات بالنسبة للعالم.

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml :مصدر البيانات
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حركة أمريكا الالتينية والكاريبي لألطفال )MMI-LAC( هي 
قيام حتالف استراتيجي للمنظمات والشبكات الرائدة في املنطقة بالعمل على تعزيز حقوق األطفال واملراهقني وحمايتها 

والدفاع عنها. ويشمل هذا التحالف جمعية الشبان املسيحية )YMCA( ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة 
)SOS(، وحتالف صندوق الطفل وخط مساعدة األطفال واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال )DCI( ومنظمة القضاء 

 )ECPAT( على بغاء األطفال في السياحة اآلسيوية
واملعهد األمريكي لألطفال )IIN( التابع ملنظمة الدول األمريكية ومنظمة بالن الدولية، وشبكة أمريكا الالتينية والكاريبي 

للدفاع عن حقوق األطفال واملراهقني )REDLAMYC( والشبكة األفريقية لالبتكار في مجال األدوية ووسائل التشخيص 
)ANDI(، ومنظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف واملنظمة الدولية للرؤية العاملية، باإلضافة إلى املركز الدولي لألطفال 

املفقودين واملستغلني )ICMEC( واملؤسسة املرميية الدولية للتضامن وشبكة فيفا بوصفهم مراقبني. 

وتقوم حركة أمريكا الالتينية والكاريبي لألطفال )MMI-LAC( بتقوية الترويج حلقوق األطفال واملراهقني وحمايتها 
في أمريكا الالتينية والكاريبي من خالل: أ( احلشد لتعزيز حقوق األطفال واملراهقني؛ ب( صياغة اجلهود لنصرة حقوق 

األطفال بطريقة أكثر فعالية؛ ج( تعزيز تبادل التجارب الناجحة وحتويلها إلى منهجيات عمل؛ د( دعم التنسيق الفعال بني 
املجتمع املدني واألطفال واملراهقني، والدول واملنظمات الدولية والوكاالت متعددة األطراف.


