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 برنامج العمل على التنمية من خالل المكتبات.

 : النسخة األولى.2015أكتوبر 
 

 الُمقدمة: كيف تستخدم هذه المجموعة: 
وتهدف هذه المجموعة إلى تعزيز حشد الدعم؛ إلدراج المكتبات تُسهم المكتبات إسهاًما هاًما في عملية التنمية، 

تحويل عالمنا: أجندة في ُخطط التنمية القومية واإلقليمية التي ستُساعد في الوصول إلى غاية وتداول المعلومات 
 .")2030األمم الُمتحدة ("جدول أعمال  للتنمية الُمستدامة 2030

 
بأكمله،  2030عمال األمم الُمتحدة لى قيادة إحراز تقدم في تنفيذ جدول أيجب أن تُظهر المكتبات اآلن قدرتها ع

عن وضع وتنفيذ إستراتيجيات قومية؛ لتحقيق هذه كل دولة مسؤولة ومع أن أهداف التنمية الُمستدامة عالمية لكن 
ستُتاح لُمجتمع المكتبات في كل دولة  ويُنتظر منها عمل تقرير حول التقدم الذي يتم تحقيقه في كل هدف.  دافاأله

موفر يُساعدهم في أولوياتهم التنموية. وإقناعهم بأن المكتبات شريك فرصة واضحة؛ للتواصل مع قادة حكومته 
وللتأكد من ، نها ُمحرك عملية التنمية المحليةكو لضمان االعتراف بدور المكتباتحشد الدعم اآلن ضرورة يُعد 

 الموارد الالزمة لالستمرار في هذ العمل. تلقيها 
 

في قرارات الحكومات كلمة ورأي أن يكون للمكتبات في بلدك للتأكد من 2015إجراًء اآلن وحتى ديسمبر اتخذ 
 : تنفيذ أهداف التنمية الُمستدامةكيفية بشأن 

 ُخطط التنمية. في الُمشاورات الوطنية بشأن الُمشاركة 
 ي السياسات؛ من أجل حشد الدعم للمكتبات. اجتماعات مع واضعتنظيم 

 

 الغرض من هذه المجموعة:
 

وستنال ى المستوى القومي، عل ن الُمنخرطين في عملية حشد الدعمالمكتبييهذه المجموعة في األساس  تُخاطب
 . 2030بجدول أعمال األمم الُمتحدة جاب المكتبيين العاملين محليًّا، وفي تنظيم أنشطة تُزيد من الوعي إع

   
 هذه المجموعة على: ستُساعدك 

 
 لحشد الدعم.، وعمل اإلفال 2030األمم الُمتحدة عملية تطبيق جدول أعمال فهم  .1
 على المستوى القومي.  2030تنفيذ جدول أعمال األمم الُمتحدة كيف سيتم فهم  .2
دور المكتبات وتداول المعلومات في التنمية القومية، واضعي السياسات؛ لتوضيح اجتماعات مع تنظيم  .3

 التنمية الُمستدامة.وفي تحقيق أهداف 
 تنفيذ أهداف التنمية الُمستدامة.جدول األعمال و ُمتابعة .4
 الُمستخدمين بأهداف التنمية الُمستدامة. تعريف  .5

المكتبات وتنفيذ جدول أعمال األمم 
 2030الُمتحدة 
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 طوات القادمة: شكًرا، الخ
 

كاء الُمجتمع المدني والدول األعضاء في إعالن ليون، وشر علىونتيجةً لجهود اإلفال، واألعضاء، والموقعين 
 16أهداف التنمية الُمستدامة، تحت الهدف األمم الُمتحدة تم االعتراف بالتداول الحر للمعلومات وإدراجه ضمن 

"00T T إمكانية لجوء التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة
 .": الجميع إلى القضاء، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

  
وحماية الحريات األساسية، وفقاً للتشريعات  كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات " 16،10الغاية  

 "الوطنية واالتفاقات الدولية
 

في ) 17،8جيم،  9ب، 5والمعلومات (الغاية  ،وتكنولوجيا االتصاالت) 11،4الثقافة (الغاية تم إدراج 
 . 2030جدول أعمال األمم الُمتحدة عالميًا في رؤية أهداف التنمية الُمستدامة، وتم االعتراف بمحو األمية 

 
 العمل الحقيقي عندما تبدأالعمل، وسيبدأ الخطوة األولى في يُعد اعتراف األمم الُمتحدة بهذه البنود 

كما يُعد حشد الدعم على المستوى القومي ضرورة؛ يناير،  1في أهداف التنمية الُمستدامة الحكومات في تنفيذ 
 أهداف التنمية الُمستدامة. المكتبات في تنفيذ بتعزيز تداول المعلومات ودعم والتزامها لضمان اعتراف الحكومات 

 
 

وما تقوم به  2030فهم جدول أعمال األمم الُمتحدة  .1
 اإلفال من حشد للدعم:

 الخلفية: 
 

ة من قِبل العديد من الُمستفيدين، والُمشاركة الكبيروبعد أكثر من ثالث سنوات من الُمناقشات  2015في سبتمبر 
ُخطة التنمية لألمم الُمتحدة لما بعد عام التي تبنت جدول أعمال  تحدةمنهم اإلفال، والدول األعضاء في األمم المُ 

0Fاألهداف اإلنمائية لأللفيةفي تحقيق ؛ للنجاح 2015

1. 
 

منها غاية  169هدف للتنمية اإلنمائية تضم  17عمل من شامل له إطار  2030األمم الُمتحدة  إن جدول أعمال
 ُخطة لتُشارك جميع البلدان بنشاط في جعل عالمنا أفضل. االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وتضع هذه األهداف 

 
في التركيز على القضاء على الفقر، والتغير ة جميع الدول األعضاء في األمم الُمتحد 2030ستُساعد ُخطة 

هذه  دول العالم جميًعاأن تُحقق يجب لن يتخلف أحد عن الركب. وتنفيذ هذا الجدول المناخي، والتنمية البشرية، 
دور ، ، بما فينا المكتبات والُمجتمع المدنيللجميع، يعني أن يكون لتزام سياسيا 2030جدول أعمال إن األهداف، 

 الحكومات على تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة. في التأكد من ُمحاسبة 
 
  

 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.un.org/millenniumgoals/ 
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وتُعد ، 2030جدول أعمال األمم المتحدة أهداف التنمية الُمستدامة ورؤية العديد من جوانب تدعم المكتبات 
 في التنمية على جميع المستويات في الُمجتمع. لها دور حيوي مؤسسات عامة أساسية 

 
1Fيشمل جدول األعمال

2 : 
 

 اإلعالن: .1
 .2030رؤية للعالم في عام  •

 غاية) 169هدف،  17أهداف التنمية الُمستدامة ( .2
ى التعليم ، وصوالً إل، من القضاء على الفقر2030ما يحتاج العالم إلى تحقيقه ببلوغ عام  •

 والسالم، والعدالة. مة، الجيد، والمدن الُمستدا
 وسائل التنفيذ:  .3

 هي التكاليف ومن سيتحملها؟.ما  •
 . )2016في مارس (التي سيتم االنتهاء منها واالتفاق عليها المؤشرات الُمتابعة والمراجعة: بما في ذلك  .4

 كيف نعرف أن كل الدول على الطريق الصحيح للوصول إلى األهداف.  •

 اإلفال تحشد الدعم:
 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، أهداف التنمية إلى جانب في الُمجتمع، والمعرفة إتاحة المعلومات تدعم زيادة 
أن على مدار السنتين السابقتين؛ للتأكد من إن اإلفال حشدت الدعم لقد قامت اإلفال،  وتطور حياة الناس،الُمستدامة 

2Fاألمم الُمتحدة جدول أعمال من اشتمال 

 ، والثقافة.  االتصاالت والمعلوماتعلى المعلومات، وتكنولوجيا  32030
 

لتطوير إتاحة سبيالُ هاًما  تُعد أهداف التنمية الُمستدامةهذه هي القضايا التي طالما حشدت اإلفال لها الدعم: 
، ولكن اإلفال ستستمر على الوصول إلى أهداف التنمية الُمستدامةالمكتبات والمكتبات، حيث اتفقت كل المعلومات 

 من خالل مجموعة من األسليب األخرى. وبناء القدرات حشد الدعم أيًضا في 
 

 : 2030الجدول الزمني لـ
 

األمم الُمتحدة جدول أعمال األنشطة األساسية والوثائق التي أدت إلى تبني ) 1(الشكل الجدول الزمني يُظهر لنا 
(باللون  2016يناير  1في بداية التنفيذ والجدول الزمني بعد )، (باللون األزرق  2015في سبتمبر  2030

حشد الدعم الذي تقوم به اإلفال واألنشطة التي تُخطط للقيام بها على ، ويُشير الجدول الموجود أدناه إلى األحمر)
 مدار العام القادم. 

                                                 
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 2 

 
http://www.lyondeclaration.org/ , 3 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.lyondeclaration.org/
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 2030لجدول أعمال األمم الُمتحدة . الجدول الزمني 1الشكل األول: 

وسيكون لها أثر على تنفيذ، وُمتابعة، هناك عمليات لم يتم وضع اللمسات األخيرة عليها أن يُظهر الجدول الزمني 
في عمليات التطوير، والُمتابعة، الُمشاركة ستستمر اإلفال في . 2030األمم الُمتحدة جدول أعمال وُمراجعة 

 والُمراجعة والتي تشمل:

 :المؤشرات
وضع إطار وسيتم االنتهاء من أهداف التنمية الُمستدامة، في تحقيق لمعرفة مدى التقدم ستُستخدم المؤشرات 

لطريق الصحيح للوصول ؛ للتأكد من الحكومات تيسر على ا2016هداف في مارس المؤشرات العالمي لهذه األ
لوضع المؤشرات الُمالئمة لتداول المعلومات، . لقد ساهمت اإلفال في الُمشاورات 16،10غاية رقم إلى ال

 اإللمام بالقراءة والكتابة. وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والثقافة، ومؤشرات 
 

 المؤشرات:للُملحق الرابع: ُمقترحات ارجع 
 

 
 المنتدى السياسي الرفيع المستوى:

ا من  رفيع المستوى التابع لألمم الُمتحدةسيقوم المنتدى السياسي  ُمتابعة مدى التقدم في إحراز أهداف ب 2016بدّءً
الُمتعلقة بتحقيق الغايات الُمتعلقة وفي الُمشاورات ، وستُشارك اإلفال في ذلك كل أربع سنواتالتنمية الُمستدامة 

 بإتاحة المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والثقافة، واإللمام بالقراءة والكتابة. 
 

األهداف الخاصة بالتنمية تحقيق حول التقدم في  (DA21)كتابة تقرير إتاحة المعلومات وتأثير دى سنقيس م
 .2016إلصدار أول تقرير في ديسمبر ، والتخطيط وإتاحة المعلومات
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فهم كيفية تنفيذ جدول األعمال على المستوى  .2
 المحلي: 

 

 ُخطط التنمية المحلية:
 يُمكن أن تشمل هذه وبرامج الكثير من الحكومات،على قائمة نفقات  أولوياتُخطط التنمية المحلية ستُحدد 

، وُخطط التنمية واإلدماج عبر الفضاء اإللكترونيأو واسعة النطاق، الُخطط: ُخطة تنمية محلية واحدة، 
تحقيق األهداف، ستكون المكتبات في أفضل ما يُمكن أن تُسهم به المكتبات في االجتماعية، ومن خالل توضيح 

ود بالنفع على ُمستخدمي التي تعاإلستراتيجيات والبرامج القومية كشريك للحكومات وغيرها في تنفيذ موقع 
 والصحة، وإتاحةوالتعليم الجيد، الزراعة، تدعم إتاحة المعلومات والمكتبات القضاء على الفقر، والمكتبات. 

 ، وغيرها من األهداف. والثقافة، والنمو االقتصاديوتقديم الخدمات عالميًّا، تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، 
 

 
 تدعم كل مجاالت التنمية.إن إتاحة المعلومات قضية جامعة 

 
قد تغفل الحكومات المكتبات والمعلومات في ُخطط التنمية المحلية، فهي أكثر من فرصة ضائعة. إذا لم تُدرج 

، أو تُقدم اإلتاحة العامة، وتعمل على تقديم المعلومات وتعليم المهاراتعن المكتبات وتمول مؤسسات أخرى؛ كي 
التعليمية من توضيح قيمة ستتمكن من خالل هذه المجموعة . إلى اإلتاحة العامة ُمطلقًاقد ال تُدرك الحاجة 

والثقافية، وأن تحشد الصحية، والتعليمية، واالقتصادية، المكتبات في تحقيق األهداف الُمتعلقة بالصحة، واألهداف 
  .مكتبية عالية الجودة وخدمات برامجلتقديم مصادر كافية؛ بالحاجة إلى الدعم وتقنع الحكومة 

 
"" سنضع في الُكتيب الُمقبل ، ونقاط تتحدث عنها في كل هدفأمثلة  المكتبات وأهداف التنمية الُمستدامة

 يُمكنكم االطالع على الفكرة العامة في الُملحق الثالث. 
 

 عملية التنفيذ وأولويات الحكومات: 
 

3Fأهداف التنمية الُمستدامةلتحقيق ستتخذ كل دولة منهًجا ُمختلفًا 

على األهداف  تعديالت، كما ستُدخل كل منها 4
بُناًء على ستؤكد الحكومات على بعض األهداف وتُقلل من التأكيد على أهداف أخرى . الدولةبحيث تُناسب 
مؤشرات محلية؛ ستُحدد الحكومات أيًضا ايات واألهداف المحلية. وستضع مجموعة من الغ لي،الوضع المح

يفية سير هذه حول كلُمهم أن تقوم بعملية بحث في بلدك ، فمن المعرفة مدى التقدم في تحقيق األولويات الوطنية
 العملية، ومن المسؤول عنها، وأولويات حكومتك. 

وبرنامج األمم الُمتحدة اإلنمائي ، (UNDG)مجموعة األمم الُمتحدة اإلنمائية صندوق  الدول في ذلك، سيدعم
(UNDP)  واستهداف مواطن األولوية العمل المحلي جدول أعمال األمم الُمتحدة في ُصلب وغيرهم؛ إلدخال

P4Fجدول األعمال.على 

5 
 

P5Fبوجه عام في التاليتلخيص هذه المناهج يُمكن 

6
P: 

                                                 
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 4 
 
 :development-mechanisms/sustainable-https://undg.org/home/undg-نظرة تفصيلية على هذه العملية: 5 

support/-group/country-working 
 5 بتطورات سير العمل في بلدك عند علمها، أضف التفاصيل الخاصة بها: ”Google doc“وضعت اإلفال 

-A6iWAS5V6jLm8UsReNLeMPp_wxjqt_aNRva8YEE-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
  3M/edit#gid=0 
 
 
 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://undg.org/home/undg-mechanisms/sustainable-development-working-group/country-support/
https://undg.org/home/undg-mechanisms/sustainable-development-working-group/country-support/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-A6iWAS5V6jLm8UsReNLeMPp_wxjqt_aNRva8YEE-3M/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-A6iWAS5V6jLm8UsReNLeMPp_wxjqt_aNRva8YEE-3M/edit#gid=0
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 المناهج الُمستخدمة في تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة:
اإلستراتيجية  أمثلة الدول 

 الُمقترحة
 العملية

أو كبار  ،الوزراء
عن  المسؤولين

تحقيق أهداف 
، التنمية الُمستدامة
ربما في وزارة 

الخارجية، أو 
التنمية المحلية، 

غيرها من أو 
الوزارات 
 والهيئات.

6Fتنزانيا

7 
7Fأوغندا

8 
 

ُخطة الدولة ستضع 
تتخذ تنمية جديدة 

من أهداف التنمية 
الُمستدامة والُخطط 

 . أساًسا لهااإلقليمية 
 

الُمشاركة في 
الُمشاورات والتأكيد 

إسهام إتاحة على 
المعلومات في 

أهداف  تحقيق
 .التنمية الُمستدامة

غير ذلك استخدام 
من البيانات؛ لدعم 

حشد الدعم، بما فيها 
إعالن كيب تاون 

وإعالن ليون 
تداول وإعالن 

 .المعلومات والتنمية

 ُخطة تنمية محلية جديدة: .1

وزير، أو كبار 
في المسؤولين 

وزارة التنمية 
 المحلية.

 زمبابوي
 كولومبيا
 الجابون

 إندونيسيا
 

 
ستُدمج أهداف 

التنمية الُمستدامة 
التنمية في عملية 

 المحلية القائمة.
 

عملية التنمية المحلية  .2
 :القائمة

الوزير، أو كبار 
المسؤولين في 

الجهات و 
الوزارات 

 الواليات الُمتحدة األمريكية
 المملكة الُمتحدة

 أستراليا
8Fألمانيا

9 

ستدخل أهداف 
التنمية الُمستدامة 
في حقائب العمل 

والسياسات حيث ال 

الُخطط ُمختلف  .3
 والعمليات: 

                                                 
: centre/press-http://tz.one.un.org/media-ة الخمسية للتنمية المحلية: إدخال أهداف التنمية الُمستدامة في الُخط7 
-a-tanzania-in-launched-goals-development-sustainable-seventeen-release-press-joint-ases/157rele
 development-for-agenda-peoples 
 
running-ground-the-http://www.silofighters.org/hitting-يُتدمج أهداف التنمية الُمستدامة في الُخطة الثانية للتنمية: 8 

uganda/-in-sdgs-the  
 

9  

http://tz.one.un.org/media-centre/press-releases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-a-peoples-agenda-for-development
http://tz.one.un.org/media-centre/press-releases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-a-peoples-agenda-for-development
http://tz.one.un.org/media-centre/press-releases/157-joint-press-release-seventeen-sustainable-development-goals-launched-in-tanzania-a-peoples-agenda-for-development
http://www.silofighters.org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/
http://www.silofighters.org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/
http://www.silofighters.org/hitting-the-ground-running-the-sdgs-in-uganda/


International Federation of Library Associations and Institutions 
Toolkit: Libraries and implementation of the UN 2030 Agenda  

 7 

المعنية، مثل: 
وزارات الصحة، 

الثقافة، والتعليم، و
والمعنية 

ندماج باال
 االجتماعي.

تملك هذه الدول  
ُخطة تنمية واحدة. 
قد يتم تحديث هذه 

السياسات وفقًا 
ألهداف التنمية 

 الُمستدامة.  
موقع قم بزيارة 

بعثة األمم الُمتحدة 
الدائمة في بلدك 

حيث تُنشر 
 اإلعالنات.

تواصل مع فريق 
األمم الُمتحدة في 

9Fبلدك. 

10 

ليست معروفة بعد  
 .ما ستكون

 غير معروفة بعد:  .4

 عمليات أخرى ذات صلة:
إن بأهداف التنمية الُمستدامة أو ستُساعد في الوصول إليها. إن العمليات التنموية واإلقليمية األخرى ُمرتبطة 

قد تكون هناك األولويات التنموية في العديد من البلدان. ضمن  ستدخلأهداف التنمية الُمستدامة ليست وحدها، 
منهجية بلدك في وهو ما سيؤثر على في هذه العمليات/  لدول األعضاءل مناهج ُمرتبطة بموضوعات أو أقاليم

 تحقيق األهداف. يشمل ذلك وال يقتصر على:
 

 إعالن كيب تاون:
 

وغينيا، ومدغشقر، وليسوتو، وساحل العاج، ، ردييوقع وزراء وُممثلو أنجوال، وبوركينا فاسو، وكابو ف
، إعالن لدعم المكتبات في وسوازيلند، وجنوب السودان، ونيجيريا، وجنوب أفريقياوموزمبيق، ومالوي، 

10F. 2015مؤتمر اإلفال بأغسطس الُمشاركة في أهداف التنمية اإلنمائية، خالل 

11 
 

 نُريد:جدول أعمال االتحاد األفريقي: أفريقيا التي 
11Fلقد حدد االتحاد األفريقي

أفريقيا التي : 2063 وأجندةأهداف التنمية الُمستدامة بين عدًدا من مجاالت االلتقاء  12
12Fنُريد

P13F14.2015على ما يخص أفريقيا في خطة التنمية لألمم المتحدة لما بعد عام من خالل العمل   ،13
P  

 
 الحكومة المفتوحة:الشراكة مع 
The Open Government Partnership” )OGP (P14F“إن مؤسسة 

15
P تعمل مع حكومات الدول  مؤسسة دولية

تتسم باالنفتاح ويُمكن أن والفساد، المدنية، وُمحاربة والُمشاركة ، األعضاء على االلتزام القوي بالشفافية
يدعو الدول األعضاء في المؤسسة إلى استخدام ُخطط العمل القومية في بيان الشراكة عن . أثمرت ُمحاسبتها

P15Fااللتزام بما يخدم تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة

16
P لقد التزمت المؤسسة بتضمن الهدف السادس عشر من .

                                                 
دعم الحكومات في تحقيق أهداف فرق األمم الُمتحدة، خاصًة برنامج األمم الُمتحدة اإلنمائي الذي سوف يكون له دور هام في  10

   home/-teams/unct-https://undg.org/home/countryالتنمية اإلنمائية، فالتق بفريق األمم الُمتحدة ببلدك: 
 

ministers.pdf-of-declaration-town-http://www.ifla.org/files/assets/wlic/2015/documents/cape 11 
 

http://agenda2063.au.int/ 12 
 
-http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15 13

 3.pdf 
 

-documents/Macroeconomy/post2015/cap-iles/uploadedhttp://www.uneca.org/sites/default/f 14

 post2015_en.pdf 
 

 fhttp://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pd 15 
 

 http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf  16 

https://undg.org/home/country-teams/unct-home/
http://www.ifla.org/files/assets/wlic/2015/documents/cape-town-declaration-of-ministers.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-3.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-3.pdf
http://agenda2063.au.int/en/sites/default/files/03_Agenda2063_popular_version_ENG%2021SEP15-3.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-post2015_en.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/Macroeconomy/post2015/cap-post2015_en.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_declaration.pdf
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 وأوكرانيادول مثل، مولدوفا، وجورجيا،  بالفعل ُمستدامة في ُخطط العمل القومية، وقد تبنتالتنمية الأهداف 
 العمل الخاصة بها. ُخطط إتاحة المعلومات ضمن 

 
 : (OECD)ُمنظمة التعاون والتنمية 

16Fستدعم منظمة التعاون والتنمية

وتقوية من خالل اتساق السياسات، ودعم الشراكات، األربع وثالثين دولة  17
بما يتوافق مع  (PISA)الدولي للطلبة التقييم أدوات التقييم القائمة، مثل برنامج وزيادة إتاحة البيانات وتعديل 

P17Fأهداف التنمية الُمستدامة

18
P . 

 
 لجان األمم الُمتحدة اإلقليمية:

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي اللجنة االقتصادية ألمريكا االمم الُمتحدة اإلقليمية، بما فيها لجان ستلعب 
(ECALC) P18F19

P أهداف التنمية الُمستدامة.في تنفيذ وُمتابعة بين المستويين المحلي والدولي دور الجسرP19F

20
P  وسوف

 أثر على أهداف التنمية الُمستدامة في كل إقليم. يكون ألولويات هذه اللجان 
 

 عمليات التنمية ذات الصلة بالتغير المناخي والتمويل: 
 

في مارس الُمنعقد في سنداي باليابان، من أخطار الكوارث بالحد المعني ُمتحدة العالمي األمم الأصدر مؤتمر لقد 
20Fخاص بهذا الموضوع، جدول أعمال 2015

21Fإطارتم االتفاق على . 21

للتنمية، بإثيوبيا في  أديس أباباُخطة عمل  22
22Fمصر ُمشترك إلتاحة المعلومات تدعمه اإلفاللفتح دعا هذا اإلطار ، و2015يوليو 

23 . 

 
 ترتيب لقاءات مع واضعي السياسات: .3

 التنمية الُمستدامة.وفي أهداف الوطنية في التنمية المعلومات وإتاحة المكتبات إسهام توضيح 
 مع واضعي السياسات باتباع الخطوات التالية: اجتماعات لترتيب فلتُشارك اآلن: 

 قطاع المكتبات.ممثلي تحديد:  .1
 أولويات الحكومة. وعملية التنفيذ تحديد:  .2
 والرسائل األساسية. استراتيجية المكتبة وضع:  .3
 والُمشاركة في الُمشاورات.مع واضعي السياسات اجتماعات يب: ترت .4
 وسائل اإلعالم، واللجوء للشركاء، والشخصيات العامة.استخدام:  .5
 العملية.ُمتابعة:  .6

 
 
 
 

                                                                                                                                            
 

http://www.oecd.org/ 17 
 goals.htm-development-http://www.oecd.org/dac/sustainable 18 

 
 http://www.cepal.org/ 19 

 
-and-alliances-foster-countries-regions-support-will-http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac 20

 ndaage-2030-success-ensure 
 

 http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 21 
 

 ome.pdfcontent/uploads/2015/08/AAAA_Outc-http://www.un.org/esa/ffd/wp 22 
 

 http://www.ifla.org/node/9702 23 
 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
http://www.cepal.org/
http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and-ensure-success-2030-agenda
http://www.cepal.org/en/pressreleases/eclac-will-support-regions-countries-foster-alliances-and-ensure-success-2030-agenda
http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.ifla.org/node/9702
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 :ممثلي قطاع المكتبات حديدت 3،1
على المستوى القومي،  2030الُمهم تنسيق ودعم رأي المكتبات وجهودها بصدد جدول أعمال األمم الُمتحدة من 

ن الُمجتمع المكتبي؛ لقيادة ذوي مستوى رفيع مو ثالثة ممثلين أوتنسيقها بما يتفق مع جهود اإلفال الدولية. اختر 
أو كبرى قادة من جمعيات المكتبات الوطنية، عملية حشد الدعم وترتيب االجتماعات. مثالً: يُمكن اختيار 

 المكتبات العامة والبحثية.

 

 عملية التنفيذ وأولويات الحكومة.  تحديد 3،2
لتحديد واضعي السياسات، ؛ 2030على المستوى المحلي جدول أعمال تنفيذ وافهم كيفية راجع القسم الثاني 

 للوصول ألهداف التنمية الُمستدامة. قرر تنفيذها طة المُ واألنشواألولويات، 
 

 والرسائل األساسية: وضع: استراتيجية المكتبة  3،3
 

 في الُكتيب القادم عن المكتبات وأهداف التنمية الُمستدامة. معلومات أكثر عن هذا الموضوع تقديم سيتم 
 

على األولويات القومية، وتضمن التركيز فمن الُمهم ولكي نضمن قوة الدعوة إلتاحة المعلومات حول العالم، 
إسهام : النشرة/ُمراجعة الُملحق الثاني: الُملخصبرجاء في اجتماعاتكم. رسائل من رسائل اإلفال العالمية 

 للحصول على مزيد من المعلومات. ؛ الهام في التنمية الوطنيةالمكتبات وإتاحة المعلومات 
 

 وأهمية إعالم اإلفال بتفاصيل ذلك. الختالف البلدان والثقافات بعض التعديالت قد يستلزم األمر 
 

 رتب لالجتماع وقم بالبحث الالزم:
وزارة أو الجهة التي ينتمي إليها، واهتمامات الوأولويات ستلتقي به، ماذا تعرف عن الشخص الذي  •

 الحكومة؟
 والمكتبات في بلدك؟إلتاحة المعلومات القائمة عن االستثمارات والسياسات ماذا تعرف  •
 ما النقاط األكثر ُمالئمة والتي يجب التحدث عنها؟ •
إتاحة المعلومات بالنفع على تعود كيف المعلومات؟ تدعم هذا المسؤول، أو هذه الحكومة ما الذي يجعل  •

 بلدك؟
 من الذي سيختص بالحديث عن كل نقطة خالل االجتماع؟ •

 

 والُمشاركة في الُمشاورات:ترتيب اجتماعات مع واضعي السياسات  3،4
حكومات وغيرها في تنفيذ اإلستراتيجيات والبرامج للكشريك  المكتبات نفسها في أفضل وضع ممكنستضع 
تحقيق أهداف ما يُمكن أن تُسهم به المكتبات في تخدمي المكتبات، ذلك بتوضيح بالنفع على ُمسالتي تعود الوطنية 

من ُخطط التنمية القومية العديد تُشكل مع المسؤولين. عمل حمالت واجتماعات التنمية الُمستدامة، من خالل 
 الُخطط واألولويات. لتضمن المكتبات في هذهفاخلق فرًصا الحكومات في النفقات والبرامج، أولويات 

 
؛ لتحقيق ا يُمكن أن تُسهم به المكتباتبمالُمشاورات إلى إعالم المسؤولين أو الُمشاركة في نهدف بهذه االجتماعات 

 إتاحة المعلومات. داف التنمية الُمستدامة في بلدك، واإلشارة إلى أهمية أه
 

 واضعي السياسات في بلدك: تحديد 
 لتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة في بلدك، أطلب لقاًء معه.ُمعين؛ لبلدك وزير أو مسؤول إذا كان  •
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للحصول على دعمهم. إن المكتبات في ُمعظم الدول مع وزراء آخرين اجتماعات طلب و يُمكنك أيًضا  •
واالتصاالت، وتكنولوجيا االتصاالت عن قرب مع وزراء التعليم، والثقافة، واإلدماج، تعمل 

 والمعلومات. 
، في (UNDP)الُمتحدة اإلنمائي سيكون لفرق عمل األمم الُمتحدة في كل دولة، وخاصة برنامج األمم  •

P23Fلُمستدامة، فتواصل مع هذه الفرق في بلدكالحكومات، لتنفيذ أهداف التنمية ادعم 

24
P . 

 شارك في الُمشاورات:
، فشارك في أٍي من هذه الفرص أهداف التنمية الُمستدامةالدول منتديات أو ُمشاورات رسمية؛ لبحث تنفيذ ستُنسق 

برنامج األمم وزارة التنمية في بلدك، أو عن هذه االجتماعات في بلدك، تابع أخبار أو موقع فتوحة. ولتعلم الم
 الُمتحدة اإلنمائي لديكم. 

 
 استخدام وسائل اإلعالم، واللجوء للشركاء، والشخصيات العامة:  3،5

ن أثر حشدك للدعم أكثر فاعليةً، إذا عملت المكتبات مع اإلعالم، وشركاء، وشخصيات عامة، حيث يُمكن أن يكو
 من هم خارج قطاع المكتبات موقفك ويُعززونه.يوضح 

 
 

ما تحظى في بناء الدعم الالزم لموقفك، وإذا أخذت قضية حقها في اإلعالم فإنها عادةً اإلعالم يُساعد يُمكن أن 
 السياسات.بانتباه واضعي 

 
على إظهار ال يُعد بناء شراكات ضرورةً ولكنه سيُساعدك صوتك،  الشركاء والُمنظمات الحليفةيُمكن أن يقوي 
، االتفاق على العمل مًعا؛ لتحقيق ناتج ُمحدد، وال يعني التحالف بين جمعيات مكتبية وغير مكتبيةالدعم لموقفك، 

في تدخل اإلفال ، ولكن يجب أن تكون فيها منفعة ُمتبادلة. على سبيل المثال: يحتاج ذلك أن يتم في صورة رسمية
 TAP)إتاحة المعلومات في شبكة الشفافية، والمساءلة، والُمشاركة مؤسسات غير مكتبية؛ لزيادة شراكة مع 

Network). 
 

داخل الوزارة، أو قد يكون صناع القرار أنفسهم، والذين يُمكنهم تعزيز موقفك قد يكونوا الشخصيات العامة: 
 الذين يُمكنهم ُمساعدتك. مصل هؤالء األشخاص ، فابحث إذا ما كان هناك شخصية بارزة تُظهرك أكثر

 
 ُمتابعة سير العمل:  3،6

 التطورات الجارية في بلدكومن الُمهم أن تُتابع ، وفي وقت ُمختلف، ستتبع كل دولة منهًجا ُمختلفًا في التنفيذ
 من الفرص الُمتاحة. بصفة دورية؛ لالستفادة 

تفي في الُمتابعة؛ للتأكد من أن الحكومات دوًرا هاًما تلعب المكتبات والمؤسسات األخرى والُمجتمع المدني 
 بتوقعات أهداف التنمية الُمستدامة. 

 

 

                                                 
   home/-teams/unct-https://undg.org/home/country 24 

 

https://undg.org/home/country-teams/unct-home/


International Federation of Library Associations and Institutions 
Toolkit: Libraries and implementation of the UN 2030 Agenda  

 11 

وأهداف التنمية  2030جدول أعمال تنفيذ ُمتابعة  .4
  الُمستدامة: 

، وستتغير األولويات والمصادر بمرور سنة القادمةعشرة  على مدار الخمسستُنفذ أهداف التنمية الُمستدامة 
ا في تحقيق   األهداف. الوقت، بينما تُحرز الحكومات تقدّمً

 

 إعالم اإلفال: 
 

األدلة وتقديم ، في ترتيب االجتماعات، وصياغة وتعديل الرسائلسيُساعدنا إعالم اإلفال بما يحدث في دعمك 
 عندما:4Stuart HamiltonUT U4Tو4Fiona BradleyUT U4T. برجاء التواصل مع ودراسات الحالة المحلية

 تُرتب أو تعقد اجتماعات مع واضعي السياسات.  •
خالل  لتستخدمها، أو إلى أمثلة؛ 2030جدول أعمال األمم الُمتحدة معلومات أكثر عن تحتاج إلى  •

 االجتماعات. 
 حول الشركاء الُمحتملين في بلدك.واتصاالت أو نصيحة  معارف  تحتاج إلى •

 

 
عن أهداف التنمية تحدث مع ُمستخدمي المكتبات  .5

 الُمستدامة: 
 

24Fمجموعة األمم الُمتحدة للتنميةللتمكين" حجر زاوية إتاحة المعلومات تُعد الُمشاركة الحقيقية و"

25. 
 

وكيف تتحقق على المستويين المحلي أن الجميع يعلم عن أهداف التنمية الُمستدامة، التأكد من ل دولة يُطلب من ك
لضمان ؛ 2030جدول أعمال األمم الُمتحدة ولكل مكتبي دور في . يُمكن للمكتبيين أن يقدموا الُمساعدة، والدولي

 كل من يترددون على المكتبات يعلمون بأهداف التنمية:أن 
في ُمشاركة معلومات حول أهداف التنمية الُمستدامة اإلعالن عن األهداف وتوسعة نطاق معرفتها:  •

25Fهذه األهداف على اإلنترنتأكثر عن معلومات مكتبتك، وتوجد 

26 . 
 The World We "األهداف من خالل موقعي من  الناس في بلدك ما يُريده اعرف المزيد عن •

“Want P26F

27
P و”My World data” P27F28

P. 
لُمساعدة إيصال المعلومات والبحث؛ دوًرا أساسيًا في كتب األمم الُمتحدة تلعب مكتبات اإليداع التي بها  •

28Fالقرار في تحقيق األهدافُصناع 

29 . 

 

  
                                                 
25  

 https://sustainabledevelopment.un.org/topics 26 
 

https://www.worldwewant2015.org 27 
 ewant2015.orghttps://www.worldw 28 

 
 http://unic.un.org 29 

 

mailto:fiona.bradley@ifla.org?subject=Post-2015%20toolkit
mailto:stuart.hamilton@ifla.org?subject=post-2015%20toolkit
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://www.worldwewant2015.org/
https://www.worldwewant2015.org/
http://unic.un.org/
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لتُخاطب الجمعيات المكتبية خطاب: الُملحق األول: نموذج 
 واضعي السياسات: 

 
 ضع شعار مؤسستك هنا

 
 اسم الوزير

 العنوان
 التاريخ

 
 سيادة (اسم الوزير أو مستشاره)/معالي

 
قرارات بناًء على معلومات ومعرفة، قرارات من من ُصنع التُمكن إتاحة المعلومات الناس حول العالم 

ومات ذات الصلة في الوقت المناسب، الحصول على الُمعل تُتيح للجميعالتي شأنها تطوير حياتهم. إن الُمجتمعات 
 ودعم، ة، والتعليم الجيدذلك يُطور الزراع ا فرصة أفضل في القضاء على الفقر، وعدم المساواة، كما أنلديه

 والثقافة، والبحث، واالبتكار. الخدمات الصحية الُمقدمة للناس، 
 كل أهداف التنمية الُمستدامة. : وهي غاية ُمشتركة تدعم المعلومات إتاحةتضمن المكتبات 

وأكثر من مكتبة عامة،  320،000هناك فاتصاالت باإلنترنت، المعلومات أكثر من مجرد إن ُمجتمع 
المهارات المعلومات وإتاحة تعمل على ضمان وُمتخصصة ، وجامعية، وعلمية، وبحثية، مليون مكتبة برلمانية
المكتبات البنية توفر للجميع في عصرنا الرقمي. أساسية للجميع، مما يجعلها مؤسسات الالزمة الستخدامها 

 استخدام المعلومات بكفاءة،هم في تنمية قدراتالتحتية؛ لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وتُساعد الناس على 
من قوية، وموثوق بها شبكة تُقدم المكتبات لضمان استمرارية وصولها لألجيال القادمة. وتحفظ المعلومات 

 والُمهمشة. بكفاءة إلى الفئات الجديدة المؤسسات المحلية التي تصل 
ألحد أهداف وغايات التنمية بكيفية دعم المكتبات إلعطاء مثاالً جيًدا جمعية مكتبية (اسم في بالدنا، 

 . 2030أعمال جدول ، إن المكتبات على استعداد لدعم تنفيذ الُمستدامة)
كيف يُمكن أن يُسهم ما تقوم به المكتبات في تداول المعلومات، في نكتب لكم؛ لطلب اجتماع نُناقش فيه 

على  تُناسبكم ونأمل في االستمرارقرب فرصة في أيسرنا لقاءكم في بلدنا. تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة 
 أثناء تنفيذ األهداف.  تواصل

 
 

 االحترامبقبول وافر وتفضلوا 
 

 اإلمضاء
 

 اسمك مطبوًعا
 المنصب والوظيفة

 والموقعة عليهللخطاب  الباعثةأو أسماء المؤسسات  المؤسسة،اسم 
Cc : الخطاب)نسًخا من لهم أرسلت (ضع هنا من 
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توضيح إسهام المكتبات والنشرة: الُملخص الُملحق الثاني: 
وإتاحة المعلومات في التنمية الوطنية وفي أهداف التنمية 

 الُمستدامة:
االتصاالت تحتوي على بنية تحتية، وتكنولوجيا وُمجتمعات معرفية، خلق يدعم تداول المعلومات 

المعلومات بكفاءة، ؛ الستخدام التي يحتاجها الناسوالمعلومات، ووسائل اإلعالم وأدوات اإللمام بالقراءة والكتابة 
في أو المطلوبة تتخطى المعلومات التي يجب أن تُقدمها الحكومات وحفظها لألجيال القادمة، في هذا السياق، 

الجمهور في المعلومات والبيانات، ت، ولكن مع االعتراف بحق إطار تشريعات الحق في الحصول على المعلوما
 حق خصوصية الفرد. يجب احترام 

 

 كل أهداف التنمية الُمستدامة:يُساعد تداول المعلومات في دعم 
تُقدم المكتبات في ُمجتمعنا ، على اإلنترنتيفتقر نصف سكان العالم إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات 

 وإمكانية الوصول للجميع:الفرص المعرفي 
 

إتاحة المعلومات الناس تُمكن  والمعرفة،بالوصول إلى المعلومات تبدأ الفرصة في كل مكان في العالم، 
حول العالم من ُصنع القرارات بناًء على معلومات ومعرفة، قرارات من شأنها تطوير حياتهم. إن الُمجتمعات 

التي تُتيح للجميع الحصول على الُمعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب، لديها فرصة أفضل في القضاء على 
الزراعة، والتعليم الجيد، ودعم الخدمات الصحية الُمقدمة للناس،  الفقر، وعدم المساواة، كما أن ذلك يُطور

29Fوالثقافة، والبحث، واالبتكار. 

30 
 

 تدعم كل أهداف التنمية اإلنمائية: غاية ُمشتركة الوصول إلى المعلومات تضمن المكتبات 
 

مكتبة عامة، وأكثر من  320،000فهناك إن ُمجتمع المعلومات أكثر من مجرد اتصاالت باإلنترنت، 
مليون مكتبة برلمانية، وجامعية، وعلمية، وبحثية، وُمتخصصة تعمل على ضمان إتاحة المعلومات والمهارات 

الالزمة الستخدامها للجميع، مما يجعلها مؤسسات أساسية للجميع في عصرنا الرقمي. توفر المكتبات البنية 
ت والمعلومات، وتُساعد الناس على تنمية قدراتهم في استخدام المعلومات بكفاءة، التحتية؛ لتكنولوجيا االتصاال

وتحفظ المعلومات لضمان استمرارية وصولها لألجيال القادمة. تُقدم المكتبات شبكة قوية، وموثوق بها من 
 المؤسسات المحلية التي تصل بكفاءة إلى الفئات الجديدة والُمهمشة. 

 بأهداف التنمية الُمستدامة من خالل:أفضل فيما يتعلق نتائج إلى صول في الوتُسهم المكتبات 

، بما في ذلك محو األمية اإلعالمية قراءة والكتابة على مستوى العالمالترويج لإللمام بال •
 والمعلوماتية، واإللمام بالمهارات الرقمية.

على فهم والتجارة تاحة المعلومات وُمساعدة الحكومة، والُمجتمع المدني، الفجوات في إرأب  •
 بصورة أفضل.  االحتياجات المعلوماتية

 تُتيح البرامج والخدمات الحكومية.تقديم شبكة  •
وتوفير موظفين تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات،  إتاحةتطوير اإلدماج الرقمي من خالل  •

 مهارات رقمية جديدة.يساعدون الناس على تعلم 
 أن تُصبح المكتبات قلب الُمجتمع البحثي واألكاديمي. •
 حفظ الثقافة والتراث العالميين وإتاحة الوصول لهما.  •

 

                                                 
http://www.lyondeclaration.org 30 

 

http://www.lyondeclaration.org/
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 :2030أجندة األمم الُمتحدة إن المكتبات ُمستعدة لدعم تحقيق أهداف 
 

العديد من البلدان مكتبات  لتكون خصصت تطوير األولويات التنموية، وقد أثبتت المكتبات أنها شريك موفر في 
للحصول على المعلومات عن األمم الُمتحدة وأهداف التنمية الُمستدامة. وجعلها مكانًا هاًما ة مستودًعا لألمم الُمتحد

 من خالل: أهداف التنمية الُمستدامة إن المكتبات تدعم بالفعل 
 

المكتبة العامة في رومانيا، والذين تدربوا عمل موظفو زيادة دخل صغار الُمزارعين (الهدف الثاني):  •
30Fفي برنامج 

31Biblionet programme خدمات مئة ألف ُمزارع على استخدام ُمساعدة ل ؛مع الحكومة
وهو ما عاد على الُمجتمعات ، في التقديم على المعونات الزراعيةتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

 .2012-2011مليون دوالر أمريكي في  187بـالمحلية 
في بوتسوانا خطوات واسعة لقد أخذت المكتبات : لفرص التعلُّم مدى الحياة (الهدف الرابع)الترويج  •

والمعلومات، االتصاالت جيا تكنولوإدخال ، بما في ذلك 2016أهداف الحكومة ورؤيتها لعام نحو دعم 
في العمل، والتعليم، من النجاح تمكينهم والكمبيوتر، في استخدام المكتبات وتطوير مهارات ُمستخدمي 

31Fوالتوظيف

32. 
تدريبًا على تكنولوجيا مكتبة أوغندا الوطنية  لقد وفرت: تمكين النساء والبنات (الهدف الخامس) •

32Fُمخصص للمزارعاتاالتصاالت والمعلومات 

االطالع على أن باستطاعتهم من النساء، يضمن  33
 ودعمهم لخلق اسواق لهن على اإلنترنت بلغاتهم. ، وأسعار المحاصيل، التنبؤات باألحوال الجوية

مليون  4،1في سنة واحدة، استخدم : التأكد من الحصول على وظيفة ُمنتجة وجيدة (الهدف الثامن) •
في أنشطة ُمتعلقة وتر الموجودة في المكتبات العامة؛ في االتحاد األوروبي، أجهزة الكمبيشخص بالغ 

ربع مليون حصلوا منها على التقديم على وظائف، وأكثر من مليون في  1،5بالتوظيف، واستخدمها 
P33Fوظائف بالفعل

34
P . 

                                                 
 romania-livelihoods-farmers%E2%80%99-improve-internet-http://www.irex.org/news/librarians 31 

 
 en.pdf-radijeng-http://library.ifla.org/258/1/201 32 

 
 ef.pdfBri-Issue-Access_GirlsandICT-content/uploads/2013/07/Beyond-http://beyondaccess.net/wp33 

numbers-http://www.publiclibraries2020.eu/content/see  
 

 numbers-http://www.publiclibraries2020.eu/content/see 34 
 

http://www.irex.org/news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-livelihoods-romania
http://library.ifla.org/258/1/201-radijeng-en.pdf
http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_GirlsandICT-Issue-Brief.pdf
http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
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أهداف التنمية كيف تُحقق المكتبات الُملحق الثالث: 
  :الُمستدامة السبعة عشر

 
، المكتبات وأهداف التنمية في الكتيب القادممزيد من األمثلة والنقاط التي يُمكن التحدث عنها تجدوا ال

 الُمستدامة:
 

 الهدف المثال من المكتبات
34Fإن برنامج سريالنكا: 

35Nenasala Programme  ُمبادرة تُديرها
 النائيةالمناطق وصول التكنولوجيا للفقراء من سكان كومة؛ لزيادة الح

حول مهارات يُقدم هذا البرنامج اإلرشادات الالزمة ، والريفية
، وُمتسع من الكمبيوتر، وكيفية الوصول إلى المعلومة من اإلنترنت

 المعارف المحلية. 

 القضاء على الفقر: .1

35Fساعد المكتبيون الذين تدربوا في  رومانيا: •

36Biblionet 
على استخدام خدمات تكنولوجيا االتصاالت مئة ألف ُمزارع 

والمعلومات في التقديم على المعونات الزراعية، وهو ما 
مليون دوالر أمريكي  187عاد على الُمجتمعات المحلية بـ

. قرر األكثر من ألف مكتبي الذين 2012-2011في 
يُقدموا هذه الخدمات التي تدربوا شاركوا في التدريب، أن 

كتباتهم باالتفاق مع الُمحافظين الذين أدرك معليها في 
ُمعظمهم أن هذه الخدمات تصب في صالح الُمزارع، حيث 

استخدام في تعلُّم كيفية ساعد البرنامج الُمزارعين 
التكنولوجيا في المكتبات؛ للحصول على االستمارات المالية 

 يمها للحكومة، مما يوفر الجهد والمال. وتقد

 

 القضاء على الجوع: .2

للمعلومات الصحية إلكترونية أول شبكة  Infomedتُعد شبكة  كوبا:
تبادل المعلومات مشروع؛ لتيسير والتي تأسست جزًءا من في كوبا، 
التي وغيرها من الجهات ومراكز المعلومات بين المكتبات، إلكترونيًّا 

P36Fفي وزارة الصحةالعلوم الطبية نظام المعلومات الخاص بتُشكل 

37
P . 

 الجيدة:الصحة  .3

عبر برنامج  2001عام  قُدمت في ُمختلف األماكن في فانكوفركندا: 
Man in the Moon"  البرنامج لمحو أمية الرجال واألطفال، يقوم

صحتهم مدى تأثير اآلباء في حياة األطفال على بحث يوضح على 
وبتعليم اآلباء كيف يلعبون، ويغنون، ويتكلمون، ويقرأون وتعليمهم. 
والتي تُشكل ن اآلباء واألبناء فإن هذا يقوي الرابطة بيلصغارهم 

، والنجاح في الحياة والسعادةالستعداد األطفال للقراءة، األساس 
P37Fالحقًا.  المدرسية

38 

 التعليم الجيد:  .4

 ”READ“بناء القدرات التابعة لمركز  تُساعد ُمبادرة نيبال:
اكتساب الرؤية الصحيحة على والموارد، النساء والبنات للمعلومات 
حول حقوق ندوات، وورش عمل يشمل برنامج التمكين لحياتهن، 

والصحة، والعنف ضد المرأة، ، والمساواة بين الجنسين، المرأة
تُشجع المكتبة النساء على التسجيل في إحدى وغيرها من القضايا. 

 المساواة بين الجنسين:  .5

                                                 
-to-ies/AccessLibrar-Development/Global-Do/Global-We-http://www.gatesfoundation.org/What 35

 ATLA-Award-Learning 
 

 romania-livelihoods-farmers%E2%80%99-improve-internet-http://www.irex.org/news/librarians 36 
 

 sdg_draftbooklet.pdf-http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis 37 
 

 http://www.vpl.ca/news/details/mitm_receives_lozier_award 38 
 

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Global-Libraries/Access-to-Learning-Award-ATLA
http://www.irex.org/news/librarians-internet-improve-farmers%E2%80%99-livelihoods-romania
http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis-sdg_draftbooklet.pdf
http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis-sdg_draftbooklet.pdf
http://www.itu.int/net4/wsis/sdg/Content/wsis-sdg_draftbooklet.pdf
http://www.vpl.ca/news/details/mitm_receives_lozier_award
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التي تلتقي مرة شهريًّا في مكان منفصل في  المجموعات النسائية
 المكتبة حيث تشعر السيدات بالراحة للتحدث والتعبير عن أنفسهن.

دورات لمحو األمية، وتعلُّم الحساب، تضم الدورات التدريبية العملية 
ومهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وواللغة اإلنجليزية، 

P38Fإعداد السلع للبيعوحصص في كيفية العمل الحر، 

39
P . 

إدخال المياه اآلمنة دوًرا رئيسيًّا في تلعب مكتبة سان خوان هندوراس: 
الذي تأسس ُمعالجة مياه مشروع من خالل  إلى الُمجتمع بأسرهللشرب 

39Fفي الميدان الرئيسي

40 . 

المياه النظيفة وخدمات الصرف  .6
 : الصحي

 
المكان الوحيد الذي م العال حولتُعد العديد من المكتبات ناميبيا: 

ل على النور والكهرباء كي يقرأون، ويدرسون، يستطيع الناس الحصو
العامة  Kataturaتُقدم مكتبة  . ون للحصول على وظائفويقدم

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وغرف البحث،  إمكانية استخدام
 والدورات باستخدام الهواتف النقالة. 

 الطاقة النظيفة:  .7

على وظائف  في االتحاد األوروبي ألف شخص 250يحصل أوروبا: 
40Fالعامة كل عاممكتباتهم من خالل 

وصول الناس إلى تكنولوجيا  إن، 41
من التقديم على يُمكنهم واكتسابهم المهارات االتصاالت والمعلومات 

 تقديم على وظائف لتُصبح إلكترونية. الوظائف؛ حيث تحولت عملية 

 وظائف جيدة ونمو اقتصادي:  .8

لقد عاد كل دوالر استُثِمر في مكتبات التفيا العام منذ عام التفيا: 
ر (بصورة ُمباشرة وغير ُمباشرة)، بقيمة ما يُقارب االثنين دوال 2008

وكان عائد االستثمار في استخدام الكمبيوتر واإلنترنت في المكتبات 
41Fلكل دوالر تم استثمارهثالثة دوالرات يُعادل أعلى، بما 

42.  

 االبتكار والبنية التحتية:  .9

عمل والذين يبلغ إن ُمعظم المكفوفين وضعاف البصر بال منغوليا: 
بنى االتحاد الوطني لضعاف البصر في ، 2010في ألفًا،  15عددهم 

زاد من الذي ديزي ببرنامج إستوديوهين لستجيل كتب ناطقة منغوليا، 
 ضعاف البصر؛ للتعلُّم. أمام عوالم جديدة المواد الُمتاحة، وفتح نسبة 

اتفاقية مراكش الدعم؛ لتبني  (MLC)حشد اتحاد المكتبات المنغولية 
إلى الُمصنفات المنشورة لفائدة األشخاص لتيسير النفاذ )؛ 2013(

بإجازة االتفاقية في ، وصوت البرلمان وضعاف البصر المكفوفين
P42F. 2015يوليو 

43 

 الحد من عدم المساواة: .10

شمال مالي وتمبكتو،  احتلت الجماعات الُمسلحة ،2013في مالي: 
وما بها من كم هائل من المكتبات بتراثها الثقافي وهي مدينة معروفة 

هذه راثًا وثائقيًّا ال يُقّدر بثمن. ولحماية تتحوي العامة والخاصة 
مكاٍن إلى قام متطوعون بتهريبها المخطوطات خالل فترة االحتالل، 

بدعٍم دولي، وظلت المخطوطات منذ ذلك الحين في  آمن في باماكو
 لقد كانت المكتباتوهي اآلن تحت الترميم والحفظ الرقمي. العاصمة 

43Fفي صدارة تهريب وحفظ تراث مالي المّميز

44 .  

 المدن والُمجتمعات الُمستدامة:  .11

في مكتبات كرويدون، ودربي يتمكن الُمستخدمون المملكة الُمتحدة: 
أجهزة لرصد الطاقة؛ استعارة ومدن أخرى في المملكة الُمتحدة، من 

 االستهالك المسؤول:  .12

                                                 
 award-innovation-girls-and-women-action/empowering-in-http://www.eifl.net/eifl 39 

 
 Report_EN.pdf-Access_MDG-content/uploads/2013/07/Beyond-http://beyondaccess.net/wp 40 

 
 numbers-http://www.publiclibraries2020.eu/content/see 41 

 
42 K Paberza (2012): Economic value and impact of public libraries in Latvia 

 
43 http://www.eifl.net/eifl-in-action/right-read http://www.eifl.net/news/mongolia-votes-ratify-

marrakesh-treaty-persons-print-disabilities http://www.eifl.net/sites/default/files/vip_mongolia.pdf 
http://02old.eifl.net/ulaanbaatar-city-public-library-mongolia http://www.eifl.net/news/mongolia-

library-success-sparks-law-change https://www.flickr.com/photos/eifl/6102628375/in/album-
72157641310335394/ https://www.flickr.com/photos/eifl/6103174082/in/album-72157641310335394/ 

 
/actions/mali-heritage/emergency-and-conflict-re/themes/armed://www.unesco.org/new/en/cultuhttp 44 

http://www.eifl.net/eifl-in-action/empowering-women-and-girls-innovation-award
http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_MDG-Report_EN.pdf
http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_MDG-Report_EN.pdf
http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2013/07/Beyond-Access_MDG-Report_EN.pdf
http://www.publiclibraries2020.eu/content/see-numbers
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/emergency-actions/mali/
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طاقة، وهو ما يُمكن الناس جهزة الكهربائية األكثر استهالًكا للاأل لتحديد
44Fمن الُمشاركة الفعالة في ترشيد استهالكهم للطاقة. 

45 
والذي ، للصحة البيئيةمدخل الطالب  إن الواليات الُمتحدة األمريكية:

ومؤسسات الطب الوطنية ، (NLM)الطب الوطنية كلية أنتجته 
(NIH) لمعرفة كيفية للطالب والمدرسين مصدًرا آمنًا ومفيًدا ، يُقِدم

موضوعات، مثل: تلوث الموقع . يستكشف البيئة على صحتناتأثير 
P45Fوالكيماوياتوتلوث الهواء، وتغير المناخ، المياه، 

46
P . 

 حماية الكوكب: .13

زيادة مستوى في دوًرا هاًما تلعب مكتبة إندونيسيا الوطنية إندونيسيا: 
الجزر آالف بين الشعب الُمنتشر في أرجاء ومحو األمية التعليم 

والتي يصعب فيها الوصول إلى المعلومات، وتُقدم فيها  الُمترامية
  العديد من الخدمات المكتبية في سفن. 

 الحياة تحت الماء: .14

رقمية هي مكتبة  تراث التنوع البيولوجي: مكتبة األمم الُمتحدة: 
أكثر لألبحاث حول التنوع البيولوجي، وتشمل ُمقتنيات المكتبة مفتوحة 

الُمجلدات حول من  160،000من أكثر من مليون صفحة  46من 
القرن الخامس عشر والقرن الحادي الذي نُشر بين  التنوع البيولوجي

البيانات يستخدم العلماء حول العالم بأكثر من أربعين لغة. والعشرين 
والتنبؤ تحديد كثافة السكان وانحدارات النظام البيئي لتحديد الفصائل، و
استخدام مثل هذه البيانات؛ لوضع السياسات يُمكن بالتغير المناخي. 

46Fوإدارة المصادر إدارة مسؤولةالُمتعلقة بالحفظ، والتنمية الُمستدامة، 

47 . 

 الحياة على األرض:  .15

الشراكة مع الحكومة المفتوحة  ُخطط عملفيتُسهم المكتبات مولودوفا: 
(OPG) ،؛ لقيادة والتجارةوالُمجتمع المدني، ، وهو ُمنتدى للحكومة

اجتماعات يحضر المكتبيون االلتزام بالحكومة المفتوحة والُمساءلة. 
في وضع ُخطة الدولة للتنمية، وإدخال دور الُمجتمع المدني؛ للُمساعدة 

 . المكتبات كونها داعمة للوصول للمعلومات

 والعدالة:السالم  .16

الموظفين والُمجتمع العالمي  البنك الدوليمجموعة مكتبة  تُمدّ  دوليًا:
لترسيخ نقل إلى المعلومات والخدمات الالزمة ول بإمكانية الوص

الشفافية، والُمساءلة، ُمبادرات حكم الرشيد من خالل المعرفة، وال
 للعالم بأسره؛ من أجل النماء الُمشترك والرفاهية والتنمية االقتصادية

بحلول للقضاء على الفقر المدقع بما يتسق مع إستراتيجية البنك الدولي 
السكان ذوي الدخل األقل % بالمئة من 40وارتفاع دخل الـ 2030عام 

47Fفي كل دولة

48 . 

 الشراكة من أجل األهداف:  .17

                                                 
.bills-energy-services/cut-http://www.croydonlibraries.com/library 45 

 
http://kidsenvirohealth.nlm.nih.gov/generic/9/about 46 

http://biodivlib.wikispaces.com/ 47 
48 http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-vol-2-2-
final-report    
 

http://www.croydonlibraries.com/library-services/cut-energy-bills
http://kidsenvirohealth.nlm.nih.gov/generic/9/about
http://biodivlib.wikispaces.com/
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-vol-2-2-final-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/10/18372588/world-bank-group-strategy-vol-2-2-final-report
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 ُمقترحات المؤشرات:الُملحق الرابع: 
 

، في مارس التنمية الُمستدامةما يتم إنجازه في أهداف االنتهاء من إطار عمل مؤشرات قياس ُمالحظة: سيتم 
 وهي ُعرضة للتغييرهي ُمقترحات قد أسهمت اإلفال إليها أو تدعمها  الموجودة أدناه المقترحات، وتعكس 2016

 .2016في أي وقت حتى مارس 
 

 الغاية التاليةتدعم اإلفال المؤشرات  ُمالحظات
بالعمل مع  حشدت اإلفال الدعملقد 

ُمنظمات العمل المدني، للمؤشرات 
 جوانب هذه الغاية:به التي سيُقاس 

ضمان الوصول إلى المعلومات "
 . وحماية الحريات األساسية"

الُمنظمات تدعم اإلفال ُمقترحات 
، بما في 16،10األخرى بشأن الغاية 

 ذلك:
48Fاليونسكو

49 
49Fمجموعة البنك الدولي. 

50 
 

مؤشًرا إضافيًا لقد قدمت اليونسكو 
 : تدعمه اإلفال أيًضا

عدد الخدمات المكتبية الُمقدمة لكل 
 شخص.  1000

التي تبنت عدد البلدان  .1
الضمانات الدستورية ونفذت 

أو الُمتعلقة  والقانونية
التي تُحقق بالسياسات 

 معلوماتللالوصول العام 
(الُمقترحة من قبل 

   . اليونسكو)
التي تُروج عدد البلدان  .2

من خالل للحريات األساسية 
حماية حقوق ضمان 

وإفالت من الصحفيين 
يتهجمون عليهم من العقاب 

(الُمقترحة من قبل 
 اليونسكو).

 الوصول إلى المعلومات:
كفالة وصول الجمهور إلى  " 16،10

المعلومات وحماية الحريات األساسية، 
وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات 

 الدولية"
 

التي لها إمكانية نسبة المكتبات العامة  
واسعة النطاق في الوصول إلى 

الُمقترحة من قبل (اإلنترنت 
 اليونسكو).

 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات:
يم زيادة كبيرة في إتاحة الوصول ج9

إلى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
والسعي إلتاحة اإلنترنت عالميًا 

وبتكلفة معقولة في الدول النامية بحلول 
  . 2020عام 

 
 
 

المؤشرات الُمقترحة بشأن يُعد نطاق 
 ا مهارات االتصاالت والمعلومات ضيقً 

القدرات استخدام ؛ لذا تقترح اإلفال جًدا
، بمعلومات من اإلعالمية والمعلوماتية

إاإلطار العالمي لتقييم اإلعالم 
  الذي وضعته اليونسكو.والمعلومات 

الذين يملكون الشباب والكبار  نسبة
مهارات تكنولوجيا االتصاالت 

الُمقترحة من قبل والمعلومات (
 اليونسكو).

 اإللمام بالقراءة والكتابة:
في  2030زيادة كبيرة بحلول  4،4

بالمهارات الُملمين  عدد الشباب والكبار
الصلة، بما فيها المهارات التقنية ذات 

المهنية؛ للتوظيف والحصول على و
 وظائف جيدة وريادة األعمال.

 

                                                 
-consultation-http://unstats.un.org/sdgs/files/open 49

 15.pdf-9-als%2025iaeg/Summary%20of%20Comments%20on%20Indicator%20Propos 
 

-and-peaceful-promoting-critical-information-access-http://blogs.worldbank.org/governance/public 50

 societies-iveinclus 
 

http://unstats.un.org/sdgs/files/open-consultation-iaeg/Summary%20of%20Comments%20on%20Indicator%20Proposals%2025-9-15.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/open-consultation-iaeg/Summary%20of%20Comments%20on%20Indicator%20Proposals%2025-9-15.pdf
http://blogs.worldbank.org/governance/public-access-information-critical-promoting-peaceful-and-inclusive-societies
http://blogs.worldbank.org/governance/public-access-information-critical-promoting-peaceful-and-inclusive-societies
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