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رشادي  الإ الكتيب  حول هذا 

والمجموعات  يكة  ال�ش والمؤسسات  ي 
المد�ز المجتمع  لمؤسسات  رشادي مصمم  الإ الكتيب  هذا 

ي تساعد عىل تطبيق 
ال�ت الحمالت  المساند وتنظيم  الصوت  إىل دعم  والجمعيات والأفراد. ويهدف 

ك أحداً دون مساعدة" وهي العنرص الأهم.  ام بمبادرة " ل ت�ت ز أهداف التنمية المستدامة والل�ت

ي
الوط�ز المستوى  المساندة عىل  والحمالت  التأييد  الكتيب   •  يدعم هذا 

والعالمي  قليمي  والإ

التأييد أو الحمالت المساندة أو أجندة 2030   •  ل يحتاج 

ة.  ز من الخ�ب إىل مستوى مع�ي

الأمر  يتطلب  ما  كأجزاء بحسب  أو فقط  إليها وتطبيقها ككل  العودة  يمكن   •

رشادي؟  ما هو الهدف من هذا الكتيب الإ
لتمكينك ورية  الرصز بالمعلومات والأدوات  تزويدك  إىل  رشادي  الإ الكتيب   يهدف هذا 

 من فهم مبادرة

إليها وتنظيم الحمالت المساندة. ك أحداً دون مساعدة" والدعوة  " ل ت�ت

الختصارات 
ي 

المد�ز المجتمع  مؤسسات    :CSO 

المستدام  التطوير  حول  المستوى  رفيع  السياسي  المنتدى   :HLPF

ك أحداً دون مساعدة" "ل ت�ت  :LNB

الألفية  تنمية  أهداف   :MDGs

الحكومية  غ�ي  المنظمات   :NGO

المستدامة  التنمية  أهداف   :SDGs

المتحدة  الأمم   :UN

البحار  وراء  فيما  الأقاليم  ي 
�ز للتنمية  الحكومية  غ�ي  يطانية  ال�ب المنظمات   :BOND
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رشادي  الإ الكتيب  حول هذا 

رشادي  الإ الكتيب  استخدام هذا  كيفية 
أقسام:  إىل خمسة  المحتوى  تقسيم  تم 

وكيف المستدامة  التنمية  أهداف  فهم    الجزء 1:   يساعدك عىل 

وضعها  تم 

ك أحداً دون مساعدة".  يجيب عن جميع أسئلتك حول مبادرة "ل ت�ت  الجزء 2: 

المستدامة  التنمية  ي أهداف 
رشاد حول النخراط �ز الإ 3:  يقدم لك   الجزء 

بها. القيام  يمكنك  لنشاطات  عملية  أمثلة  لك  ويوفر 

ي وكيف لك أن تنّظم حواراً وطنياً 
يوضح ماهية الحوار الوط�ز  الجزء 4:  

تكّمل  ي 
ال�ت ضافية  الإ الأدوات  5:  مكتبة من   الجزء 

الكتيب هذا  محتويات 

 www.leavenoonebehind.global  : نت ع�ب ن�ت الإ الكتيب متوفر عىل شبكة 

من  بدعم 

Getty Images ©
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الموجز
ك أحداً دون مساعدة ل ت�ت

- للتنمية   2030 التنمية المستدامة السبعة ع�ش لأجندة  2016، فإن أهداف  يناير  ي الأول من 
�ز

- قد  المتحدة  تاريخية لالأمم  ي قمة 
2015، �ز ي سبتم�ب 

العالم �ز تبناها قادة  ي 
المستدامة، وال�ت

ز التنفيذ. هذه الأهداف العالمية ترمي إىل القضاء عىل الفقر والحد من عدم  دخلت رسمياً ح�ي

المقبلة. ة  الخمس ع�ش السنوات  المناخي خالل  التغ�ي  لظاهرة  والتصدي  المساواة 

ام بضمان عدم "ترك أي شخص دون مساعدة"، والتأكيد أن مثل تلك الأهداف ل تتحقق إل إذا  ز من أهم هذه الأهداف هو الل�ت

الفقر  للتخلص من  الذي شهدناه  الكب�ي  التطور  أننا وبالرغم من  ي ذلك إىل 
السبب �ز الأمم والشعوب والمجتمعات. ويعود  شملت كل 

الناس - الذين عانوا من الفقر والتهميش وتعرضوا للعنف والتعصب - ل زالوا يعانون من عدم المساواة  والظلم، إل أن الكث�ي من 

المصادر والفرص والحقوق.  الحصول عىل  القدرة عىل   فيما يخص 

ي ظل سعينا للوصول إىل 
ي هذا الشأن، �ز

يجب عىل العالم أن يركز جهوده لضمان إيصال صوت هذه الفئات واستفادتهم من التقدم �ز

أفضل.  عالم 

ي أجندة 2030، لأن الناس من جميع أنحاء العالم ومن ش�ت 
ى �ز ك أحداً دون مساعدة" عىل حصة ك�ب حصلت مبادرة "ل ت�ت

كل  عىل  يجب  الوعد  هذا  ولتحقيق  والفقراء.  والضعفاء  ز  المهمش�ي متطلبات  بتلبية  قادتهم  ليطالبوا  اجتمعوا  الحياة  مناحي 

 .2030 المبادرة وتقديم ما بوسعه لضمان تحقيق أهدافها بحلول عام  التعرف عن كثب عىل تعهد ووعد هذه  شخص 

 
 © الحكومية  غ�ي  للمنظمات  يا  نيج�ي شبكة 
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الموجز
ك أحداً دون مساعدة ل ت�ت

ي يناير 2016، تسعى إىل تعزيز الزخم 
ي انطلقت �ز

ك أحداً دون مساعدة"، وال�ت إن مبادرة "ل ت�ت

ربحية  عالمية غ�ي  اتّفقت ثالث منظمات  الغرض  ولهذا  الهدف.  تحقيق هذا  العالمي لضمان 

الدوىلي  التطوير  إدارة  افري ون(، وبدعم من  إنيشتفز، و بروجكت  وهي )سيفيُكس، ديفلوبمنت 

ك أحداً دون  ي المملكة المتحدة، عىل إطالق مبادرة عالمية لضمان تحقيق هذا الوعد " ل ت�ت
�ز

عطاء  اكة ثالثة مبادئ أساسية، وسنسعى من خاللها لإ الواقع. ولهذه ال�ش مساعدة" عىل أرض 

ذلك سوف:  لتحقيق  وعملياً.  نظرياً  فقراً  والأشد  ز  للمهمش�ي الأولوية 

تواجدهم  الحصول عىل مساعدة، وأماكن  ز لعدم  المعرّض�ي الأشخاص  بيانات جديدة حول  توف�ي  : سنعمل عىل   نخت�ب

ي مدى نجاح 
ك�ش تهميشاً، ونتشارك الأدلة والممارسات الجيدة �ز المؤدية إىل ذلك. كما سنسلط الضوء عىل الأفراد الأ والأسباب 

ي أقىص حاجة إىل مساعدة. 
الساعية للوصول إىل من هم �ز اقب الجهود  ذلك ضمن سيناريوهات مختلفة، وس�ز

بابتكار محتوى  الأفراد  ي 
العالم وبا�ت المدنية وقادة  المجتمعات  ناشطو  بمن فيهم  العالم  الأفراد من حول  يقوم   نشارك: 

تهميشهم وتركهم دون مساعدة.  تم  فيه قصصاُ حول أشخاص  ينقلون 

إىل  كما سنعمل جنباً  والتحدث عن مشاكلهم.  التعب�ي  لحثهم عىل  كوا دون مساعدة  يُ�ت لأن  ز  والمعرض�ي ز  المهمش�ي  نمّكن: 

ز هذه الأصوات وضمان وصولها.  ي أك�ش من 30 دولة لتمك�ي
كائنا �ز جنب مع �ش

المدى هدفها  ام سياسي وإجماع وحركة بعيدة  ز ال�ت العالم من أجل الوصول إىل  الشبكات والجمعيات والأفراد حول  سنعمل مع 

وأهدافها.  المستدامة  التنمية  تحقيق  لضمان   ، التغي�ي
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الجزء الأول - فهم أهداف 
المستدامة.  التنمية 



التنمية أهداف   ما هي 
المستدامة؟

  

THE GLOBAL GOALS
األهداف العاملية للتنمية املستدامة

لتحقيق  رشاكات 
 األهداف

املاء الحياة عىل األرض         سالم وعدل تحت  أجلالحياة  من   العمل 
 املناخ

مدن ومجتمعات ستهالك مسؤول
مستدامة 

 الحد من عد
املساواة

والبنية  االبتكار 
لتحتية ا

مجدية  وظائف 
اقتصادي  و�و 

متجدد  طاقة 

 ماء نظيف ورصف
 صح

ب�  مساواة 
لجنس� ا

الجيد للجوع صحةجيدةالتعليم  للفقرال  ال 

THE GLOBAL GOALS
األهداف العاملية للتنمية املستدامة

المستدامة؟  التنمية  أهداف  قبل  كان موجوداً  ماذا 
الفقر الشديد وعدم  ي عىل 

ي بمقدورها أن تقىصز
المستدامة وال�ت للتنمية  17 هدفاً عالمياً  العالم عىل  اتّفق قادة   ،2015 ي سبتم�ب 

�ز

 .2030 عام  بحلول  المناخية  ات  والتغ�ي المساواة 

العالمية منذ عام  التنمية  قيادة جهود  توّلت  ي 
)وال�ت الألفية"  تنمية  "أهداف  لكل من  الوريث  طار  الإ المستدامة" هي  التنمية   "أهداف 

ي 
للتنمية المستدامة )والمعروف أيضاً باسم ريو20+، والذي استند إىل نهج طويل الأجل �ز 2015( ومؤتمر الأمم المتحدة  2000 وح�ت 

المستدامة(.  التنمية  عىل  ز  ك�ي ال�ت

9



التنمية أهداف   ما هي 
المستدامة؟

ما الذي تم تحقيقه من خالل مبادرة أهداف تنمية 
؟ لفية  الأ

العديد  ي 
�ز تقدم  الألفية، فقد تحقق  تنمية  مبادرة أهداف   بفضل 

: يىلي ما  المستهدفة، وخاصة  المجالت  من 

الذين يعانون من فقر مدقع  الأفراد  القليل: تقّلص عدد  الناجم عن الدخل   •  الفقر 

ي عام 2015. 
ي عام 1990 إىل 836 مليون �ز

ك�ش من النصف، حيث هبط العدد من 1.9 مليار �ز لأ

البتدائية بالمدارس  ز  الملتحق�ي غ�ي  الأطفال  عدد  تقّلص  البتدائية:  بالمدارس   •  اللتحاق 

ي عام 2015.
ي عام 2000 إىل ما يقرب من 57 مليون طفل �ز

ي سن الدراسة إىل النصف تقريباً، من 100 مليون طفل �ز
�ز

منذ عام 1990 تقّلصت نسبة وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إىل أك�ش من النصف.  •  وفيات الأطفال: 

النظيفة إىل  ب  ز من مصادر مياه ال�ش المحروم�ي تقليص نسبة  العالم تمكنت من  بلداً حول   147 الماء:  •  الحصول عىل 

النصف.

 .2015 الشديد بحلول عام  الفقر  تقليص  اكة عالمية تسعى إىل  الألفية ك�ش تنمية  ي أهداف 
تب�ز تم 

التعليم،  الفقر،  التنمية:  منها جانباً معيناً من  كل  يعالج  أهداف، بحيث   8 إىل  انقسمت  وقد 

اكات  ال�ش البيئة،  الأمراض، حماية  الأمهات،  ، صحة  ز الجنس�ي ز  ب�ي المساواة  الأطفال،  وفيات 

العالمية. 

الناس. فعىل  ز  ي كل الجوانب، ونتيجة لهذا لم تستطع مبادرة أهداف تنمية الألفية الوصول إىل مالي�ي
التقدم لم يكن متساوياً �ز إل أن 

الناجم عن الدخل القليل بشكل واضح، إل أن ما يقرب من مليار إنسان ل يزالون  ي تقليص الفقر 
سبيل المثال، ومع نجاح المبادرة �ز

قصاء والحرمان  العديد منهم تحديات يومية ناجمة عن العنرصية والإ اليوم(، ويواجه  ي 
1.5 دولر �ز )بأقل من  الفقر  يعيشون تحت خط 

والفرص.  والخدمات  الأساسية  المصادر  من 
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التنمية أهداف   ما هي 
المستدامة؟ 

القصور  يستفيد من  تنمية جديد  إطار  الحاجة لوضع  برزت  الألفية،  تنمية  أهداف  لمبادرة  تبعاً 

ي عام 2012، اتفقت حكومات مؤتمر ريو 20+ عىل 
ي الأهداف السابقة ويتعلم من المنجزات. و�ز

�ز

تنمية مستدامة عالمية.  إطالق عملية لوضع أهداف 

المستدامة.  التنمية  أولوية وهدفاً رئيسياً من أهداف  الفقر  الحد من  كان  الألفية، فقد  تنمية  الحال مع أهداف  كما هي 

وبطريقة  المستدامة،  للتنمية  والجتماعية  والقتصادية  البيئية  الأبعاد  معالجة  عند  فقط  تحقيقه  يمكن  أن هذا  الآن  ندرك  أننا  إل 

ومتوازنة.  شمولية 

ّ جميع أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 193 عضواً أجندة  ي سبتم�ب 2015، تب�ز
�ز

17 هدفاً وترمي إىل دفع  للتنمية المستدامة. تتكّون هذه الأجندة من   2030

القضاء عىل  أجل  المقبلة من  ة  الخمس ع�ش السنوات  التنمية خالل  عجلة 

الظلم،  ومكافحة  المناخي،  التغ�ي  لظاهرة  والتصدي  المدقع،  الفقر 

لمستقبل  الطريق  التاريخية  التفاقية  هذه  مّهدت  وقد  والالمساواة. 

استدامة.  وأك�ش  أفضل 

ي ضمان تطبيق الأهداف لضمان عدم ترك 
يكمن التحدي الآن �ز

أحد دون مساعدة.

PhotoVoice |2014 ا   © أُم�ي

| EMRDA | ODI | "تطّور التنمية" | أثيوبيا 

تحقيق  ي 
�ن منهج جديد 

الأهداف
"أهداف  عن  المستدامة"  التنمية  "أهداف  اختالف 

لفية" من ثالث نواحي وهي:  الأ تنمية 

مستقبل  وبناء  الفقر  عىل  القضاء  •  العالمية: 

البلدان.  جميع  تواجهها  تحديات  مستدام هي 

تطبق  ي 
ال�ت الألفية  تنمية  أهداف  وبخالف 

فإن  النامية  الدول  ي 
�ز  نشاطاتها 

كله.  العالم  تشمل  المستدامة  التنمية  أهداف 

المستدامة  التنمية  أهداف  تغطي  •  التكامل: 

)القتصادية  بالتنمية  الخاصة  الثالثة  الأبعاد 

بالناس،  الكب�ي  الهتمام  مع  والبيئية(  والجتماعية 

اكات.  والكوكب، والسالم، والزدهار، وال�ش

ك أحداً دون  •  الشمولية: إن تعّهد مبادرة "ل ت�ت

الهدف متحققاً  اعتبار  أنه ل يمكن  ي 
مساعدة" يع�ز

الأولوية  ي إعطاء 
إن لم يتحقق للجميع. وهذا يع�ز

ي أقىص حاجة إىل المساعدة. 
لمن هم �ز
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 ةئيبلا
 ،ضرألا ،ءاملا ،ءاوهلا

تاناويحلا ،تاتابنلا

 ،ميلعتلا
 ،فئاظولا ،لاملا

 لامعألا ،ةراجتلا

 عمتجملا
 ،ةحصلا ،ميلعتلا

 ةصرفلا ،ةمالسلا

ةمادتسالا



أهداف تُعت�ب   لماذا 
مهمة؟  المستدامة  التنمية 

. ونستطيع حل التحديات  أصبح عالمنا الآن أك�ش إبداعاً واتصالً ونمواً من أي وقت مىصز

توفره  ما  - وهذا  إن عملنا مع بعضنا  المناخية فقط  ات  الفقر والالمساواة والتغ�ي العالمية مثل 

المستدامة.  التنمية  أهداف 

موّحدة  أجندة 
يتم  بحيث  واحد  اتجاه  ي 

�ز التنمية  أهداف  توجيه  وينبغي  العامة.  التنمية  أهداف  لتحقيق  المستدامة جهودها  التنمية  أهداف  ترّكز 

الكافية والستثمار والعمل  السياسية  رادة  بالإ ز عىل ما هو مهم، وضمان عدم ترك أحد دون مساعدة. ويمكن تحقيق الأهداف  ك�ي ال�ت

الأصعدة.  الجاد عىل جميع 

المسؤولية  لتحّمل  الحكومات  دفع 
الأمم  ي 

الأعضاء �ز الدول  قاد إىل موافقة جميع  ما  المسؤولية، وهذا  لتحّمل  الحكومات  المستدامة وسيلة لدفع  التنمية  تعت�ب أهداف 

ي مراقبة تطبيق الأهداف والضغط عىل الحكومات لضمان 
طار. سيلعب المواطنون دوراً مهماً �ز المتحدة ) 193 عضواً ( عىل هذا الإ

تهميشاً.  ك�ش  الأ المجموعات  إىل  الحقوق  وصول 

العالم  جهود  توحيد 
الجميع. فهي  التعاون ومشاركة  الأهداف مستحيل بدون  تلك  أن تحقيق  إذ  اكة،  ال�ش المستدامة عىل فكرة  التنمية  تأسيس أهداف  تم 

ي مرحلة تصميم هذه 
ي دوراً مهماً �ز

التاريخ. وقد لعبت مؤسسات المجتمع المد�ز ي 
ك�ب �ز اكة يُعّد الأ من الناس وإىل الناس ضمن عقد �ش

ي الحوارات والستشارات(. 
الأهداف )شارَك أك�ش من 500،000 فردا �ز

العالمية 
الجميع رغم  ز  كة ب�ي أفكاراً وحقوقاً عالمية مش�ت 2030 عىل أن هناك  إذ تنص أجندة  المستدامة تعنينا جميعاً،  التنمية  إن أهداف 

ي 
�ز تعتمد  لكنها  الأفضل،  إىل  العالم  لتغي�ي  وسيلة  المستدامة  التنمية  أهداف  تُعت�ب  لذلك  والسياسية.  والقتصادية  الثقافية  الختالفات 

والمبكر.  والمستدام  ك  المش�ت العمل  والعمل:  المبادرة  عىل  تفعيلها 
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أهداف  تُعت�ب   لماذا 
مهمة؟  المستدامة  التنمية 

المتحدة  الوليات  ويليام،  قصة 
داً، ينتقل من ملجأ إىل آخر. "أنا واحد من  يبلغ ويليام من العمر 27 عاماً، وهو من الوليات المتحدة. أمىصز حياته م�ش

ي نيويورك، والآن عندي طفل". يخ�ش ويليام أن يلقى طفله نفس المص�ي الذي واجهه، فيحرم من التعليم 
د �ز 60,000 م�ش

والعمل.  والتدريب 

1.2 إىل تقليص نسبة الرجال والنساء والأطفال، من كافة الأعمار، الذين يعيشون الفقر إىل  بحلول عام 2030، يرمي الهدف 

للجميع.  الجتماعية  الحماية  أنظمة  وتطبيق  الأقل  عىل  النصف 

الفقر والضعف، عىل حقوق متساوية ومصادر  الرجال والنساء وخاصة ممن يعانون  1.4 بضمان حصول  الهدف  م  ز يل�ت كما 

الجتماعي  النظر عن وضعهم  الحصول عىل عمل بغض  ويليام  أمثال  يستطيع  بحيث  أساسية،  اقتصادية وخدمات 

والقتصادي. 

بوروندي   ، أكيمالي قصة 
ي بوروندي، تعرّض أكيماىلي وعمره 30 عاماً إىل اعتداءات متكررة من جانب قوات الأمن بسبب 

ي سباق انتخابات 2015 �ز
�ز

يتعرّضون  لرفاقه وهم  ومشاهدته  التهديدات  من  عدداً  تلقيه  وبعد  الحاكم.  للحزب  المعارضة  السياسية  ترصيحاته 

الأمريكية. المتحدة  الوليات  ي 
�ز الموافقة عىل طلب لجوء  بانتظار  البلد، وهو حالياً  أكيماىلي من  للتعذيب، هرب 

 يواجه أكيماىلي عدد من التحديات الحالية وبعيدة المدى، وهو بانتظار نتيجة طلبه للجوء، ول يمتلك حالياً مسكناً مالئماً أو 

ي حال تم تطبيق أهداف التنمية المستدامة، 
ي بوروندي، كما يواجه مشكالت عدة. و�ز

دخالً كافياً، ول يعرف مص�ي عائلته �ز

ي مساعدة الأفراد مثل أكيماىلي للتمتع بالحرية الكاملة 
ي كل مكان، �ز

فسوف يسهم الهدف 16.1، والذي يدعو إىل تقليص العنف �ز

ي التعب�ي عن رأيهم ويشجع عىل الديمقراطية. 
�ز

Balogh David / EyeEm via Getty Images © Paul Bradbury via Getty Images ©
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التقدم؟  ومراجعة  مراقبة  تتم   كيف 

استحقاقات  ، وتحقيق  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  ي رحلة 
�ز التقدم  تقييم  أجل  من 

وري تطبيق عملية مراقبة منتظمة، وينبغي  ام بعدم ترك أي فرد دون مساعدة، فمن الرصز ز الل�ت

ورياً من أجل  ي �ز
. ويُعّد انخراط مؤسسات المجتمع المد�ز ي

أن يتم ذلك عىل المستوى الوط�ز

بها.  المنوطة  المسؤوليات  لتحّمل  المسؤولية  الحكومات  دفع 

السبعة ع�ش  الأهداف  التطور ع�ب  الدول عىل مراقبة  ات لمساعدة  المؤ�ش المتحدة لالإحصاءات إطاراً من  الأمم  وضعت مفوضية 

إلزامية، إذ  المتحدة ليست  الأمم   ́ ات  المتفرعة منها، فإن مؤ�ش . وبخالف هذه الأهداف وتلك  ز المئة وتسعة وست�ي الفرعية  والأهداف 

الوطنية.  أنظمتها  تتناسب بشكل أفضل مع  الخروج بمعاي�ي أخرى  أو  ات  المؤ�ش ي 
تب�ز ي 

الخيار �ز الدول  تملك 

ات.  والمؤ�ش الفرعية  والأهداف  الكاملة  الأهداف  قائمة  للحصول عىل  لالإحصائيات هنا  المتحدة  الأمم  بزيارة موقع مفوضية  قم 

الأمم  ي 
�ز المستدامة  التنمية  ترعى  أعىل جهة  المستوى، وهو  رفيع  السياسي  المنتدى  والمراجعة من خالل  المراقبة  تتم عملية  عالمياً، 

أهداف  تقدم  المنتدى مسؤولً، ضمن مسؤوليات عدة، عن مراجعة  يُعّد هذا  المستدامة.  التنمية  المؤس�ي لأهداف  والمرجع  المتحدة 

نحو  التقدم  مراجعة  عىل  يركز  سنوي  مؤتمر  وهناك  اماتها.  ز لل�ت اماً  اح�ت المسؤولية  الحكومات  وتحميل  وتطبيقها  المستدامة  التنمية 

المسؤولية.  تحّمل  الحكومات عىل  لحث  الأهداف، وهذه فرصة سنوية عظيمة  تحقيق 

تلك  الأعضاء، وتساعد  الدول  بالتعاون مع  توف�ي مراجعات تطوعية وطنية  المستوى هو  السياسي رفيع  المنتدى  إن جزء من مسؤوليات 

22 دولة  2016 تطوعت  ي عام 
المستدامة. و�ز التنمية  ي ُوضعت من أجل تسهيل تطبيق أهداف 

ال�ت اتيجيات  تقييم الس�ت المراجعات عىل 

ز وتوغو والمغرب وكولومبيا.  الوطنية ومنها فرنسا والص�ي للمراجعات 

نشاط  ي 
�ز ي 

المد�ز المجتمع  كيفية مشاركة مؤسسات  المعلومات حول  لمزيد من  ال هنا 22.  التطوعية  الوطنية  المراجعات  قراءة  بإمكانك 

هنا.  ي 
ضا�ز الإ رشادي  الإ الكتيب  الطالع عىل  يرجى  التطوعية،  الوطنية  والمراجعات  المستوى،  رفيع  السياسي  المنتدى 

17 هدفاً 

. 17 هدفاً المستدامة من  التنمية  تتكون أهداف    

ام يهدف إىل التصدي للتحديات  ز إلهام وال�ت  والهدف هو وسيلة 

169 هدفاً فرعياً 

كل هدف ينقسم إل عدد من الأهداف الفرعية 

قياسها ز ويمكن  نتيجة محددة مرتبطة بوقت مع�ي  - الفرعي هو نشاط عمىلي   الهدف 

الأهداف.  ي تحقيق 
ي تسهم بشكل مبا�ش �ز

وال�ت

اً 230 مؤ�ش

 . كل هدف فرعي يمكن قياسه من خالل مؤ�ش أو أك�ش

البيانات والتحليل. التقدم من خالل جمع  لقياس  - وهو معيار  المسؤوليات  الحث عىل تحّمل  ي 
المؤ�ش �ز يساعد 
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 :  الجزء 2 - اخت�ب
ك   فهم مبادرة " ل ت�ت

أحداً دون مساعدة"



ك أحداً دون مساعدة"  ام بمبادرة " ل ت�ت ن  الل�ت
"

ام بضمان عدم ترك أي أحد  ز ي أهداف التنمية المستدامة هو الل�ت
من أحد أهم عنا� التغي�ي �ز

الجميع. وهذا مفهوم يكرس أهمية  إذا لم يشمل  الهدف متحققاً  اعتبار  دون مساعدة وعدم 

ي الحصول عىل فرص عادلة بغّض النظر عن الدخل، أو الجنس، 
وع �ز كل شخص وحقه الم�ش

، أو أية معاي�ي  ي
عاقة، أو المكان الجغرا�ز أو العمر، أو العرق، أو الأقلية، أو واقع الهجرة، أو الإ

أخرى.  وطنية 

تهميشاً. ويمكننا  ك�ش  الأقل حظاً والأ للمجموعات  الأولوية  بإعطاء  العالم  تعّهد قادة  ك أحداً دون مساعدة" فقد  بمبادرة "ل ت�ت ام  ز بالل�ت

أن نصنع عالماً ل يُحرم فيه أي فرد من الفرص بسبب عرقه أو مكان إقامته ويمكننا أن نكون أول جيل يضمن حصول كل الب�ش عىل 

الأمثل.  بالشكل  مهاراتهم وقدراتهم  استغالل  الخوف، ومساعدتهم عىل  كريمة خالية من  حياة حرة 

ك أحداً دون مساعدة  ينبغي علينا التعرّف عىل من هم الذين تركوا من دون مساعدة، وأين ولماذا، وما العالج والحل الأفضل، أن ل ن�ت

لتحقيق وعودهم.  القادة  ي ضمان سماع أصواتهم ووضع مزيد من الضغط عىل 
يع�ز

ي أجندة 2030
ك أحداً دون مساعدة �ن ل ت�ت

ي أجندة 2030، بما فيها هذا التعهد:
ك أحداً دون مساعدة" العديد من المرات �ز ام بمبادرة "ل ت�ت ز تم التأكيد عىل الل�ت

الفقر وذل الحاجة وعىل توف�ي الأمن والرخاء  ي من ظلم  "عزمنا عىل تحرير الجنس الب�ش

نحو  بالعالم  لالرتقاء  الطارئة  العملية  الخطوات  اتخاذ  عىل  نحن مصممون  لكوكبنا. 

ك  ن�ت ي رحلتنا نحو تحقيق هذا نتعهد ألّ 
الستدامة والس�ي به عىل الدرب الصحيح. .و�ز

أحداً دون مساعدة."

المستدامة  للتنمية   2030 أجندة  العالم:  تحويل 
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ك أحداً دون مساعدة" ام " ل ت�ت ن  ال�ت
"

ك أحداً دون مساعدة " إل  كيف يمكن تحويل مبادرة " ل ت�ت
؟ حقيقة" 

ك  ت�ت "ل  بعنوان  ا  أخ�ي تقرير صدر  أشار  والمحلية.  قليمية  والإ العالمية  المستويات  كافة  العمل عىل  إىل حقيقة  المبدأ  يتطلب تحويل هذا 

، إىل  ي
يطا�ز ال�ب البحار  التنمية لما وراء  المستدامة" والصادر عن معهد  التنمية  الأوىل لأهداف  الألف  الأيام  أحداً دون مساعدة: منهجية 

ز  التأم�ي المهمشون من حكوماتهم: خدمات أفضل مثل  الناس  ز ما يطالب به  المبادرة وب�ي ز أجندة أهداف  أنه يوجد "توافق واضح ب�ي

ليشمل  لالأجور  الأد�ز  الحد  فيها زيادة  بما  القانونية،  صالحات  العام، والإ الوعي  الكهرباء، وزيادة  القرى بخدمات  الصحي، وتزويد 

المرأة." ز ومراعاة حقوق  الرسمي�ي العمال غ�ي 

المعلومات:  من  المزيد  لتتعرف عىل  التقارير  بعض  إليك 
غ�ي  بريطانيا  منظمات  المستدامة  التنمية  أهداف  مجموعة  المستدامة،  التنمية  أهداف  مقدمة  ي 

�ز ز  المهمش�ي •  وضع 

 BOND البحار  وراء  فيما  للتنمية  الحكومية 

البحار  التنمية فيما وراء  المستدامة - معهد  التنمية  الأيام الألف الأوىل لأهداف  ك أحداً دون مساعدة: منهجية  •  ل ت�ت

)2016(

)UNA-UK )2013( -ك أحداً دون مساعدة أهداف التنمية العالمية: ل ت�ت  •

ك أحداً دون مساعدة - مبادرات التنمية ي 20: بيانات ل ت�ت مبادرة �ب  •

و  آنا روزا، الب�ي
ي طرقات شديدة 

ي �ز
وصلُت إىل هنا قبل خمس سنوات وكان الوضع صادماً إذ ل تتوافر المواصالت، وكان علينا أن نم�ش

الأسواق، وخاصة عندما  كان صعباً علينا جلب طعامنا من  السن. كما  الأطفال وكبار  الشديد عند نقل  الحذر  الخطر، وتوخي 

والضيقة، وعملنا  الخطرة  الطرق  ز  لتحس�ي الجهود  نظمنا  رأينا خطورة ذلك  زلقة. وعندما  الطرق تصبح  لأن  تمطر،  كانت 

المجتمع. أفراد  ضناها، وكل هذا بفضل تعاون وتكاتف  ي اق�ت
ال�ت بالأيدي والأدوات  الوقت  معظم 

 | Ana Rosa Caja Mollehuara 2014 | PhotoVoice | Desco © 
و  ODI | تطور التنمية | الب�ي

17

https://www.bond.org.uk/resources/leaving-no-one-behind
https://www.bond.org.uk/resources/leaving-no-one-behind
https://www.bond.org.uk/resources/leaving-no-one-behind
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10692.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10692.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10692.pdf
http://17aa47148cdcdf8b5c51-da5ed784d101708d617ec977f6449487.r27.cf2.rackcdn.com/UNA-UK%20Global%20Development%20Goals.pdf
http://17aa47148cdcdf8b5c51-da5ed784d101708d617ec977f6449487.r27.cf2.rackcdn.com/UNA-UK%20Global%20Development%20Goals.pdf
http://devinit.org/#!/page/p20i
http://devinit.org/#!/page/p20i


من الذين تُركوا دون مساعدة؟

أولئك الذين تُركوا دون مساعدة يختلفون من بلد إىل آخر ولكن المفهوم العام لعدم ترك أحد 

ك�ش فقراً والذين يعانون  الفئات الأقل حظاً والأ الأولوية لتحقيق مصالح  ي إعطاء 
دون مساعدة يع�ز

والعنرصية.  للعنف  قصاء، وهم عرضة  والإ التهميش،  من 

التنمية المستدامة  امج تحقيقاً لأهداف  ي الحصول عىل المصادر وال�ب
طالق الأولوية �ز تلّقي من هم دون مساعدة عىل الإ من أجل ضمان 

تُركوا دون مساعدة، بحيث نضمن ضمهم  إدراك من هم هؤلء وأين يعيشون ولماذا  السياسات، يجب علينا أولً  ي تصميم وتطبيق 
�ز

التنمية" تقوم فيه  وع جديد من "مبادرات  المستدامة. وهناك م�ش التنمية  التطوير، وهذا هدف أساسي من نشاطات أهداف  إىل عملية 

ي 20 برصد ما يحصل عليه أك�ش %20 فقراً حول العالم من خدمات وفرص.  مبادرة �ب

ي عام 1990 إىل 836 مليون 
ي فقر مدقع تقّلص بنسبة أك�ش من النصف، حيث هبط من 1.9 مليار �ز

عىل الرغم من أن عدد من يعيشون �ز

ز بقية العالم هي  ي 20( وب�ي ز الدول الأقل حظا )دول �ب ي الدخل ب�ي
ي عام 2015 - إل أن التقدم الحاصل لم يشمل الجميع. فالفجوة �ز

�ز

ك�ش فقراً من السكان استفادوا فقط من %1 من النمو العالمي.  ة فإن الـ %20 الأ ي نفس الف�ت
ي توسع وازدياد. و�ز

�ز

الدخل  متوسط 
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من الذين تُركوا دون مساعدة؟

أين: 
يا، وأندونيسيا، والكونغو،  ، وبنغالديش، ونيج�ي ز 9 دول وهي الهند، والص�ي ي 

ي العالم يعيشون �ز
ك�ش فقراً �ز الـ %20 الأ إن ثالثة أرباع 

العالم.  الأخ�ي فيتوزع عىل مئة دولة حول  الربع  أما  انيا.  ز وأثيوبيا، وباكستان، وت�ز

ك�ش حاجة إىل المساعدة، وما هي العقبات  ز الدول وداخل الدول نفسها. لنفهم بشكل أفضل أين هم الأ لذا كان التقدم غ�ي متساٍو ب�ي

ي تلك الدول. وتش�ي البيانات إىل أن ما يقرب من %90 من الأفراد من 
ي يواجهونها، علينا أن نتجه إىل ما هو أبعد من متوسط الدخل �ز

ال�ت

ي الوصول إىل الخدمات الأساسية. 
الريفية، حيث هناك صعوبة أك�ب �ز المناطق  ي 

ز أفقر %20 حول العالم يعيشون �ز ب�ي

ولماذا:  من 
امنا بعدم ترك أي أحد دون مساعدة، علينا تطوير الأنظمة الإحصائية لنتعرف بشكل دقيق عىل من تم تركه  ز إن أردنا تحقيق وعدنا وال�ت

دون مساعدة ولماذا. 

ي ونظام 
المد�ز السجل  الحكومة تعلم أن مواطنيها موجودون وم�ت ولدوا وم�ت ماتوا. وبدون تفعيل  أن  ي 

المواليد يع�ز تسجيل 

ك�ش فقراً فإن %33 منهم غ�ي  ز الـ %20 الأ الإحصاءات الأساسي فإن الأفراد الذين تم تركهم دون مساعدة لن يكون لهم وجود، فمن ب�ي

الولدة.  عند  ز  مسجل�ي

قصاء بسبب أشكال مختلفة من  الإ أيضاً من  التهميش يعانون  الذين يعيشون أقىص حالت  ضافة إىل من ُهم وأين يعيشون فإن  بالإ

وري  الرصز والطائفة. ومن  الجنسية،  والتوجهات  والدين،  والعمر،  عاقة،  والإ الجنس،  مثل  بالهوية  تتعلق  إىل مشكالت  تُعزى  التعصب 

بشكل  عليها لضمان حصولهم عىل حقوقهم  التغلب  وكيفية  يواجهونها  ي 
ال�ت المعيقات  وما هي  الفئات  أعمق عىل هذه  بشكل  التعرف 

أفضل. 
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انيشتفز  نت من تصميم ديفلوبمنت  ن�ت الإ تفاعلية عىل شبكة  أداة  التطوير )The Development Data Hub( هو  بيانات  مركز 

والتهميش.  المصادر والفقر  بيانات دولية ووطنية وداخلية حول  لتوف�ي   )Developement Initiatives(

p20i@devinit.org لمزيد من المعلومات حول  ي 
و�ز لك�ت يد الإ Development Initiatives ع�ب ال�ب كما يمكنك التواصل مع 

ك أحداً دون مساعدة".  ي 20 وبيانات حول "ل ت�ت مبادرة �ب
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ك أحداً دون مساعدة" ما الذي ينفع لخدمة مبادرة "ل ت�ت
الفقر ومشاكل  ز عىل معالجة  ك�ي ال�ت المهمشة مع  للمجموعات  أحدا دون مساعدة نشاطات محددة وموجهة  ك  ت�ت مبادرة ل  تتطلب 

ك  لتطبيق مبادي ء مبادرة "ل ت�ت السعي  ي 
ي أساسياً �ز

الوط�ز السياق  المطروحة. ويظل  امج والسياسات  ال�ب ي جميع 
قصاء والتعصب �ز الإ

الوعد إىل حقيقة. كما أكدت جماعة عمل منظمات  العمىلي وتحول  الجانب  الأمثلة حيث تغلب  العديد من  أحداً دون مساعدة"، هناك 

يتطلب  أحداً دون مساعدة"  ك  المستهدفة فإن تحقيق أهداف "ل ت�ت امج  البحار BOND، وال�ب فيما وراء  للتنمية  الحكومية  بريطانيا غ�ي 

ز  التأم�ي مثل  التحديات  مواجهة  والقدرة عىل  العزيمة  وبناء  الالمساواة  بتقليص  المتعلقة  السياسات  لتنفيذ  عملية  اتخاذ خطوات 

عىل  دوماً  ز  ك�ي ال�ت مع  المواليد،  وتسجيل  الأطفال،  وحماية  المالية،  السياسات  وتنمية  الجتماعية،  والحماية  والتعليم،  العالمي،  الصحي 

والعدل.  المساواة 

ك أحدا  ما الذي ينفع لخدمة مبادرة "ل ت�ت
 دون مساعدة"

الهند  أنويارا،  قصة 
ابنتها  بيع  إىل  أنويارا  الشديد اضطرت والدة  الفقر  بسبب 

ز مقابل  المحلي�ي السما�ة  18 عاماً إىل أحد  يبلغ عمرها  ي 
ال�ت

المال وتعهد بتحويل جزء من راتبها إىل والدتها،  مبلغ من 

ثم تم إرسالها إىل دلهي لتعمل خادمة. 

أن تحبطها فقد جعلت منها صوتاً  من  أنويارا بدلً  تجربة 

، إذ انضمت إىل حركة مناهضة  بالب�ش تجار  مدوياً ضد الإ

بدعم  مثل ظروفها  ي 
�ز فتيات  أسستها  بالب�ش  تجار  لالإ

توف�ي  أنويارا  استطاعت  غ�ي حكومية.  محلية  منظمة  من 

تجار بهم،  الإ الذين تم  العديد من الأطفال  معلومات حول 

أطفالهم.  داد  اس�ت الأهاىلي عىل  ز ومساعدة  المهرب�ي وتتبع 

العودة إىل  وبفضل جهودها فقد تمكن مئات الأطفال من 

35 حالة زواج مبكر.  أنها أحبطت  عائالتهم كما 

تجار بالأطفال وكل  16.2 إىل القضاء عىل الإ يدعو الهدف 

أمكن تحقيقه  ي حال 
الموجهة ضدهم. و�ز العنف  أنواع 

ي مزيد من الفتيات من نفس 
بحلول عام 2030 فلن تعا�ز

أنويارا.  الذي عانت منه  المص�ي 

العمل/2015 © 
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التغي�ي  اتيجية  اس�ت طور 
فاعلة  حمالت  وتنظيم  المبادرة  تأييد 

العمىلي لتحقيق أهداف مبادرة "ل  التحرك  ي يمكن من خاللها 
ال�ت الطرق  العديد من  هناك 

ي بلدك. 
النشاط ليتالءم مع السياق المحىلي �ز ك أحداً دون مساعدة". وبإمكانك تحوير هذا  ت�ت

الأمثلة  لك بعض  يقدم  كما  والحمالت.  التأييد  اتيجية  اس�ت لتطوير  المراحل  القسم  يضع هذا 

أحداً دون مساعدة".  ك  لتعهد "ل ت�ت الداعمة  والمصادر لمساعدتك عىل توجيه حملتك 

كاء والأفراد الذين يعملون معك  ، عليك توزيع المسؤوليات عىل ال�ش عند التخطيط لأي نشاط عمىلي

اتيجية، وهذا سيضمن تحقيق كل الخطوات والنشاطات بشكل متساو.  ي هذه الس�ت
�ز

وضع الأهداف 
اتيجية تغي�ي يجب أن تبدأ بقرار حول ما الذي تريد تحقيقه، وعملية وضع أهداف وأخرى فرعية هي أمر واسع. لذا فقد تميل  أية اس�ت

17 سوية قد تضعف قواك وتقلص من فعالية جهودك.  الـ  ز عليه. فمحاولة تحقيق الأهداف  ك�ي إىل تحديد هدف واحد فقط تريد ال�ت

ي أنه خالل 
ي بعضها. وهذا يع�ز

عليك أن تتذكر أن كل الأهداف مهمة فال يوجد هدف أك�ش أهمية من آخر، إذ أنها كلها متكاملة وتؤثر �ز

ك أحداً دون مساعدة". ي تعهد "ل ت�ت
عملك فإنك بال شك ستواجه قضايا مرتبطة بأهداف أخرى، فالجهود تتقاطع �ز

فعالة  يكون وسيلة  قد  الفجوات  تحليل   إجراء 
لتحديد أي الأهداف هي الأهم. 

الطويل فإن  المدى  لتحقيق ذلك. وعىل  الفعالة  الوسائل  الأهداف من  التخطيط وتصميم  إنجازه. ويُعّد  تود  أن تكون واضحاً فيما  عليك 

تتبناها.  ي 
ال�ت التأييد  اتيجيات  اس�ت تأث�ي  تقييم  هذا سيساعدك عىل 

الفجوات  تحليل 
التالية:  الأسئلة  نفسك  اسأل 

؟ ي
المستوى الوط�ز الفرعية تمت معالجتها عىل  •  أي من الأهداف والأهداف 

الفجوات؟  الذين يعملون عىل معالجة هذه  من هم   • 

حلها؟  يعملون عىل  كيف   • 

الفجوات؟  تلك  الذي يمكن فعله لسد  ما   •
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التغي�ي  اتيجية  اس�ت طّور 
الفاعلة  الحمالت  وتنظيم  التأييد 

من ضمن الطرق الشائعة لضمان تحقيق نتائج جيدة وطموحة 
SMART وواقعية هو استخدام تحليل سمارت

SMART ًكن ذكيا
:Specific  محدد 

بالضبط؟  يتحقق  أن  تريده  الذي  ما 

:Measurable القياس   إمكانية 

وهو أن تدرك - عندما يتحقق الهدف - أنه قد تحقق فعالً. 

:Achievable التحقيق   إمكانية 

المتاحة؟  المصادر  بالنظر إىل  التحقيق  أو ممكن  الهدف واقعي    هل 

:Relevant بالمسألة   متعلق 

ذاتها؟  بحد  المشكلة  ويعالج   ، ز المعني�ي كل  ويخص  بالمسألة  متعلق  الهدف   هل 

:Time-bound ارتباط الوقت 

 م�ت تريد لهذا الهدف أن يتحقق؟ 
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أفريقيا إدوارد، جنوب  قصة 
ي جنوب أفريقيا. عا�ز إدوارد من إعاقة ضمور العضالت الشوكي منذ أن كان عمره 

يبلغ إدوارد من العمر 25 عاماً، ويعيش �ز

الخامسة.  المرض غالباً ما يموتون قبل سن  بهذا  الذين يصابون  الأشخاص   . ز ما جعل حركة عضالته تضعف بشكل كب�ي سن�ت

ي مساعدتهم عىل 
الحكومة تفشل �ز بأنفسهم لأن  أعبائهم  إعاقات يضطرون إىل تحمل  يعانون من  الذين  الناس  "العديد من 

حياتهم".  تطوير 

عاقة"وهذا سيشجع  الإ النظر عن  للجميع بغض  والسياسية  والقتصادية  الجتماعية  الحقوق  "توف�ي  إىل  يدعو   10.1 الهدف 

عاقة.  2030 وزيادة الرصف الحكومي عىل خدمات الإ الفئة بحلول عام  الحكومات عىل توف�ي الفرص لهذه 

Palash Khan/Corbis via Getty Images ©



 : التغي�ي اتيجية  اس�ت طور 
الفاعلة  الحمالت  وتنظيم  القضية  منا�ة 

أحداً دون مساعدة"عىل سبيل  ك  ت�ت المستدامة وتعهد "ل  التنمية  بتطبيق أهداف  لها عالقة  ي 
ال�ت الأفراد والمؤسسات  بتحديد  ابدأ 

المثال: 

والعالمي(.  قليمي  والإ المحىلي  المستوى  )عىل  القرار  صانعو   .

المستدامة التنمية  بأهداف  الخاصة  الحكومية  امج  ال�ب لتطبيق  السلطة  تملك  ي 
ال�ت الحكومية  •  الدوائر 

المستدامة  التنمية  أهداف  لتطبيق  ة  والخ�ب القدرة  تملك  ي 
ال�ت ي 

المد�ز المجتمع  مؤسسات   •

الخ(.  القطاعات،  كات،  ال�ش كاديمية،  الأ المؤسسات  عالم،  )الإ النطاق  نفس  ي 
�ز والحلفاء  •  الداعمون 

المستدامة التنمية  أهداف  وتطبيق  للمصادر  حاجة  ك�ش  الأ والأفراد  •  المجتمعات 

ي أهدافهم وآخر نشاطاتهم من أجل 
البحث �ن ارتباطهم وعالقتهم بهدفك أو أهدافك المحددة عن طريق  ي مدى 

بعدها، فكر �ن

كشف: 

القرار  ز أصحاب  ب�ي والتوترات  العالقات   •

ومعيقاتهم  أجنداتهم   •

واهتماماتهم  حوافزهم   •

والشخصية والعاطفية  العقلية  أولوياتهم   •

لتحقيق  والتأث�ي  السلطة  يملكون  أحدا دون مساعدة" ممن  ك  ت�ت أجندة "ل  ي 
�ن الفاعلة والمؤثرة  الشخصيات  المهم تحديد  من 

التأييد.  ي حملة 
�ن للدخول  القبول  نقاط  تريدها، ومدى وافعية  ي 

ال�ت النتائج 

جمهورك  حدد 
ي تريد أن 

التالية هي تحديد الأفراد والمؤسسات ال�ت بعد التفاق عىل الأهداف، فإن الخطوة 

تؤثر فيها من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

ي صفك واهتماماتهم ودعمهم أم 
كاء عىل فهم من هم �ز ال�ش بتحليل  القيام  وسيساعدك 

كاء وما هو  التعرف عىل هؤلء ال�ش هم وأهميتهم. إن  معارضتهم ) لك ولأولوياتك( وتأث�ي

ي 
ك أحداً دون مساعدة" سيساعد عىل تعزيز جهودك �ز موقفهم من أجندة 2030 وتعهد "ل ت�ت

منا�ة هذه الأهداف وحمايتها من أية مفاجآت أو أخطار. 

 

24



رسالتك طور 

ك أحداً دون مساعدة". إذا كنت  من المهم أن تكون رسالتك واضحة فيما يخص مبادرة "ل ت�ت

ي 
ي مرحلة مبكرة �ز

الرسالة �ز ي تطوير هذه 
الوقت �ز القرار فعليك استثمار  التأث�ي بأصحاب  تريد 

لحملتك.  التخطيط 

ي لكن طريقة مخاطبته لصناع 
النها�أ القرار  يصال رسالتك. صحيح أن من يوصل رسالتك ل يملك  المثىل لإ الطريقة  ي 

كما يجب أن تفكر �ز

أو جمهور ولكل منطقة  منتدى  لكل  مختلفاً  تختار ممثالً  انتقاء رسلك وربما  تُحسن  أن  لذلك عليك  ز مهمة جداً.  المستهدف�ي القرار 

الناس وإيصال رسالتك بشكل  ي مخاطبة عامة 
لفنان مشهور أن يكون مؤثراً جداً �ز المثال، يمكن  . عىل سبيل  أو مستوى سياسي جغرافية 

بأهداف  المتعلقة  السياسات  تغي�ي  يمكنهم  ل  الصحافيون   . منتدى سياسي ي 
�ز ة  ز متم�ي نتائج  يحقق  أن  علمي  لخب�ي  يمكن  بينما  فعال، 

أن  عليك  ينبغي  كما   . التغي�ي يستطيع  بشكل فعال عىل من  تؤثر  أن  المستوى  عالية  إعالمية  لحملة  يمكن  ولكن  ة  مبا�ش المستدامة  التنمية 

تمارا المثال  الناس صوتهم، فعىل سبيل  لك لكي تصل رسالتهم ويسمع  أنفسهم رسالً  ز  المهمش�ي أولئك   تجعل بعضاً من 

ز جنسياً. والمتحول�ي ز  والمثلي�ي المثليات  الدفاع عن حقوق  ي 
�ز مؤثرة  المقابل( وهي شخصية  الصندوق  )انظر 

SD2015 هنا.  اقرأ دليل  يصال رسالتك  عالم كطريقة لإ الإ كيفية استخدام  للمزيد حول 

ويال  ن ف�ن تمارا،  قصة 
أنها  تمارا لعتداءات جسدية ولفظية، حيث  برلمانية متحولة جنسياً. تعرّضت  أول  ويال، وهي  ز ي ف�ز

أدريان تعيش �ز تمارا 

الجنسية. تصف  ز جنسيا. وقد شهدت مقتل عدد من أصدقائها بسبب هويتهم  المتحول�ي ف بحقوق  بلد ل يع�ت ي 
�ز ترعرعت 

ز جنسياً من عدم وجود فرص  المتحول�ي ي مجتمع 
يعا�ز كما  يومي.  والقتل كمشهد  والعنف  والعزل  قصاء  المعاناة والإ تمارا 

 . الكث�ي ها  وغ�ي الصحية  والرعاية  والعمل  التعليم  ي 
�ز عادلة 

القضاء عىل  الظلم والالمساواة عن طريق  للجميع، ويقّلص  10.2 سيضمن فرصاً متساوية  الهدف  2030 فإن تحقيق  بحلول 

الشفافة  والممارسات  والسياسات  ز  القوان�ي ون�ش  تعزيز  عىل  سيعمل  كما  ة.  ز المتح�ي العنرصية  والممارسات  والسياسات  ز  القوان�ي

الحصول  الجميع من  الجنسية. وهذا سيمّكن  النظر عن هويتهم وميولهم  الجميع بغض  المجال، وذلك لدعم حقوق  ي هذا 
�ز

الذي يعيشون فيه.  المكان  ي 
عىل حقوق وفرص متساوية �ز

laverrue was here via Getty images
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والنشاطات  الفرص  تحديد 

ولكنها  بعضها،  التالية  القائمة  تشمل  تنفيذ حمالتك.  تساعدك عىل  ي 
ال�ت الطرق  من  العديد  هناك 

ك أحداً دون  بإمكانها مساعدتك عىل تحقيق وعد "ل ت�ت ي 
ال�ت المختلفة  الطرق  تعطيك فكرة عن 

مساعدة". 

اكة  ببناء �ش قم 
إليها.  ي تسعى 

ال�ت التغي�ي  اتيجية  ي اس�ت
�ز المصداقية والفعالية  تعزيز  ز والدوائر قد يساعد عىل  الممثل�ي العمل مع عدد واسع من  إن 

البناء عىل تحالفات قائمة، فبإمكانك:  اكة رسمية. وقد تحتاج أن تبدأ من الصفر أو  وهذا قد يتخذ أشكالً عدة، من تحالف بسيط إىل �ش

التنمية  كاء  عالم والحكومات وأي من �ش كاديمية والإ الأ كات والمؤسسات  ال�ش القطاعات قد يشتمل عىل  تحالف متعدد  •  بناء 

الآخرين. 

اكاتك.  بناء �ش ليساعدوك عىل  ز  المهمش�ي ز من مجموعات  ممثل�ي الآخرين ومع  كاء  ال�ش للحوار مع  •  تنظيم حلقات طاولة مستديرة 

بإمكانك  المثال  ي والتواصل والتعارف. فعىل سبيل 
الذه�ز التدريب والعصف  ي عملية 

�ز تفيد  الورش قد  تلك  العمل.  •  استضافة ورش 

تُركوا دون مساعدة. الذين  المستدامة والأفراد  التنمية  الوعي حول أهداف  ز من أجل زيادة  المجتمع والناشط�ي دعوة قادة 

الكواليس  خلف  التأييد 
لقاء مع صانع  تنظيم  )مثالً  يكون رسمياً  أن  للضغط  والتأث�ي عليهم حول قضية معينة. ويمكن  القرار  استمالة صناع  الضغط هو 

لقاء صناع القرار عىل هامش حدث ما(. يمكن لذلك أن يتخذ أشكالً متعددة وبعض الأفكار  القرار(، أو أن يكون بشكل غ�ي رسمي )مثالً 

استخدامها هي:  يمكن  ي 
ال�ت

الوزارات  داخل  الحكومات مجموعات عمل  من  العديد  َعّينت  المستدامة  التنمية  أهداف  ي 
تب�ز بعد  فيها:  والتأث�ي  العمليات  •  فهم 

داخلية  وزارية  لجنة  غانا  المثال، وضعت  الوطنية. فعىل سبيل  المستدامة  التنمية  إىل مجالس  ضافة  بالإ الأهداف  لتحقيق هذه 

فبإمكانك  تكن لديك مجموعة وزارية داخلية  ي حال لم 
أن يشكلوا لك جماعة ضغط فعالة، و�ز المستوى. ويمكن لأعضائها  رفيعة 

الضغط من أجل تأسيس واحدة. 

2030 وتعهد "ل  لتطبيق أجندة  به  المثال وّجه رسالة خاصة إىل حكومتك لالستفسار عما يقومون  عىل سبيل   : المبا�ش •  التصال 

ي سياساتهم. 
ك أحداً دون مساعدة" �ز ت�ت
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والنشاطات الفرص  تحديد 

العام  الرأي  وتحريك  الحمالت 
ي يتم وضعها 

ال�ت النشاطات  . وهي ليست مجرد عمل فردي، وإنما مجموعة من  المبذول من أجل إحداث تغي�ي الجهد  ي 
الحملة تع�ز

تكون منضبطة  أن  الوقت نفسه  ي 
، و�ز التغي�ي حداث  يكفي لإ بما  ة  أن تكون كب�ي الناس. وينبغي  لعامة  ضمن خطة ممنهجة وموجهة 

أو  بفعاليات  ربطها  والرسالة ويمكن  السياق  ي عىل 
النها�أ ي شكلها 

�ز الحملة  تعتمد  المدى.  ة  النتائج قص�ي تحقيق  أجل  السيطرة من  وتحت 

لتسليط  تلك فرصة  تكون  العالمي، وقد  الطفلة  أكتوبر يوم   11 المثال، يصادف يوم  أو عالمية. فعىل سبيل  إقليمية  أو  مناسبات وطنية 

المهمشات.  الفتيات  عىل  الضوء 

ام  ز الناس حول العالم حمالت لضمان تحقيق الأهداف وارتقائها إىل مستوى الطموح وال�ت 2015 وقبل ذلك بوقت طويل، نظم  عام 

 •action/2015 ي موقع 
ي تمت ومصادر الحمالت �ز

القادة بها. وبإمكانك أن تجد أمثلة عن النشاطات ال�ت

العمل/2015
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الفعالة  الحمالت 
وع  ي أطلقتها مبادرة م�ش

من الأمثلة الحديثة عىل الحمالت الفعالة هي حملة "ما الذي أريده حقاً" )What I Really Really Want( ال�ت

الناس إرسال صورة لهم يمسكون "ما يريدونه  للجميع )Project Everyone(. تم إطالق الحملة ع�ب هذا الفيديو، حيث ُطلب من 

المتحدة  لالأمم  العمومية  الجمعية  اجتماع  ي 
�ز العالم  قادة  ي تم مشاركتها مع 

ال�ت الرسائل  آلف  الحملة  والفتيات. وّلدت  للنساء  حقاً" 

بإمكانك   . أك�ب إىل جمهور  للوصول  المحلية  الثقافة  تفعيل دور  الحملة هو  لهذه  الكب�ي  النجاح  أسباب  أحد  بوعودهم. ومن  هم  لتذك�ي

أجل تصميم حمالتك. الثقافية من  المراجع  من  الستفادة  كيفية  ي 
�ز التفك�ي 

للجميع ©  وع  م�ش

http://action2015.org/
http://action2015.org/
https://www.youtube.com/watch?v=sZQ2RUFd54o


والنشاطات الفرص  تحديد 

Global Goals عىل فيسبوك للتعرف عىل آخر نشاطات الحمالت.  عىل توي�ت وإنستغرام، وكذلك   TheGlobalGoals  @ اتبع 

ك-أحداً- شارك قصتك ورأيك حول الأشخاص الذين تُركوا دون مساعدة وكيف يمكن لالأهداف أن تساعد مع هاشتاغ #ل-ت�ت

دون-مساعدة. 

العام  الرأي  لتحريك  أفكار 
ى شخصياً.  نت إىل تقديم عريضة ك�ب ن�ت الإ الموجهة ع�ب  العريضة  الممكن لذلك أن يتخذ عدة أشكال، من  •  إنشاء عريضة: من 

العام.  الرأي  تأييد  أجل كسب  من  العريضة  لتوقيع  بالمشاه�ي  الستعانة  أيضاً  يمكنك 

بإمكانك  نت.  ن�ت والإ الراديو  إىل  والملصقات  الفعاليات  من  بدءاً  بطرق مختلفة،  إيصال رسالتك  بإمكانك  التصال:  •  تفعيل وسائل 

العامة.  العالقات  بنشاطات  القيام  أو  والمهرجانات  الموسيقية  الحفالت  مثل  فعاليات  تنظيم  كذلك 

عامة  اجتماعات  تنظيم  تستطيع  المثال،  سبيل  عىل  قضيتك.  عىل  الضوء  لتسليط  فعاليات  تنظيم  بإمكانك  الفعاليات:  •  تنظيم 

بالشخصيات  الستعانة  يمكن  كما  آرائهم.  عن  والتعب�ي  للمشاركة  المحلية  والمجتمعات  ز  المسؤول�ي ودعوة  مجتمعية  وفعاليات 

المستدامة، ووعد  التنمية  أهداف  اتفاقية  مناسبة  أو  العالمي،  المرأة  يوم  مثل  معينة  بمناسبات  فعاليتك  ربط  أو  البارزة  الدينية 

 . ك أحداً دون مساعدة" يوم 25 سبتم�ب "ل ت�ت

اً عىل ن�ش  العام يساعد كث�ي الرأي  •  تحريك الرأي العام: تنظيم ذلك قد يتطلب وقتاً طويالً، والعديد من المصادر. لكن كسب 

المهمة.  ي الأوقات 
القرار، وخاصة �ز الوعي حول القضية للوصول إىل صّناع 

إنشاء صفحة  بإمكانك  العامة.  الرسائل  لن�ش  تُعّد هذه طريقة سهلة و�يعة  التواصل الجتماعي:  النشاط عىل وسائل  •  تعزيز 

ك-أحداً-دون-مساعدة( وهي طرق بسيطة تساعد عىل  عىل فيسبوك أو إطالق هاشتاغ أو استخدام آخر قائم أساساً ) مثالً #ل-ت�ت

معينة.  قضية  حول  العام  الجماعي  التفاعل  تحقيق 

ك أحداً دون مساعدة". ويمكن أن تجد  لتفس�ي ما الذي تقصده بتعهد "ل ت�ت ك أحدا دون مساعدة":  •  ضع وعداً وتعهداً لـ"ل ت�ت

رشاد، وبإمكانك إطالق هذا بمناسبة عامة  ي كتيب الإ
ي قسم الأدوات والمصادر �ز

ك أحداً دون مساعدة" �ز مثالً عىل تعهد " ل ت�ت

 . مثالً
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والنشاطات الفرص  تحديد 

تستخدمه:  لكي  أجلك  من  مبتكر  محتوى 
ك أحداً دون مساعدة" مواد تساعدك عىل ن�ش رسالتك. ويمكن الحصول عىل مصادر ومعلومات جديدة حول  توفر مبادرة "ل ت�ت

 leavenoonebehind.global"ك أحداً دون مساعدة الحمالت من خالل موقع مبادرة " ل ت�ت

تتضمن:  القائمة  المصادر 
بأية  أو  نت  ن�ت الإ الفعاليات وعىل شبكة  ي 

�ز الأهداف، ويمكنك استخدام ذلك  تمثيل كل من  المستدامة:  التنمية  •  أيقونات أهداف 

بإيصال رسالتك من خاللها. يمكنك الطالع عىل مثال هنا طريقة ترغب 

ت الأهداف  وع للجميع" عروض مرئية تصّور الأهداف وكيف ستبدو إن تحققت. وقد اخت�ي وفرت مبادرة "م�ش النتائج:  •  أيقونات 

طالع عىل  الإ المقبلة.بإمكانك  السنوات  ي 
�ز الختيار  توسعة هذا  المتوفرة. وستتم  العالمية  البيانات  إىل  استناداً  تم تصويرها  ي 

ال�ت

هنا.  مثال 

النتائج  أيقونات 

Trollbäck + Company / Project Everyone © 
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www.leavenoonebehind.global
www.leavenoonebehind.global


والنشاطات الفرص  تحديد 

ك أحداً دون مساعدة" فيلم "ل ت�ت
ز حول العالم صوتاً وحضوراً،  ك أحداً دون مساعدة" لمنح أولئك المهمش�ي ُصمم الفيلم من أجل إعادة إطالق مفهوم "ل ت�ت

ي سبتم�ب 
ي الأمم المتحدة �ز

لهام الآخرين للعمل من أجل عالم أفضل. تم عرض الفيلم للمرة الأوىل أمام قادة العالم �ز ولإ

الفيلم عن قصة  2016، واستخدمت فيه مقاطع من فيلم "هيومان" )HUMAN( للمخرج Yann Arthus-Bertrand. يحكي 

الآخرين  العالم. يمكنك استخدامه بطرق متعددة كمشاركته مع  الأقل حظاً حول  الأفراد  عاطفية ويقدم حواراً جاذباً حول 

نقاش.  كنقطة  المختلفة  والمناسبات  الفعاليات  ي 
�ز بثه  أو  الوعي،  تعزيز  بهدف  الجتماعي  التواصل  ع�ب وسائط  مثالً 

ي الفعاليات 
ك أحداً دون مساعدة، وبإمكانك استخدامه �ز ك أحداً دون مساعدة": ُصمم خصيصاً لأجل مبادرة ل ت�ت •  فيلم "ل ت�ت

ية  ز نجل�ي والإ الفرنسية  باللغة  الفيلم  يتوفر  المبادرة وإطالقه.  مفهوم  وتعزيز  تفعيل  أجل  من  نت  ن�ت الإ أو مشاركته عىل شبكة 

ييوتيوب.  ع�ب  والألمانية  تغالية  وال�ب سبانية  والإ

ي يمكنك استخدامها. تجد كل 
المستدامة وال�ت التنمية  الأفالم حول أهداف  للجميع عدداً من  وع  •  أفالم أخرى: َصممت مبادرة م�ش

 .Global Goals تلك الأفالم عىل قناة يوتيوب 

Human / goodplanet foundation ©
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وقّيمه التغي�ي  راقب 

آليتان  المراقبة والمتابعة  من المهم جداً وجود نظام يضمن لك س�ي الأمور عىل ما يرام. تمّثل 

للوقت  استثمارك  التعديالت لضمان  إجراء  إىل  ضافة  بالإ تفعله،  تفعل وكيف  ماذا  للتعلم حول 

فعال.  بشكل  والمصادر 

والمراقبة  التقييم  معاي�ي 

أو  الوقت  أو  بالمال  المدخالت  تتعلق هذه  كافية. قد  نتيجة  المدخالت غ�ي مالئمة للحصول عىل  كانت  إذا  ترشدك فيما  •  الكفاءة: 

والنوعية.  الكمية  ناحية  تقييمها من  يتم  أن  ها، ويجب  المعدات وغ�ي أو  ز  الموظف�ي

الأهداف.  القضية وقدرتها عىل تحقيق  ي دعم 
تأث�ي جهودك ونشاطاتك �ز •  الفعالية: هي قياس مدى 

التأييد، عليك الأخذ  . لذلك قبل أن تُقدم عىل أي نشاط بهدف  يرشدك إن كنت قد أحدثت فرقاً بحسب ما تريد وتتم�ز  : •  التأث�ي

أمر منطقي وواقعي. وبعد أن تضع  به هو  أن ما ستقوم  ، وأن تكون متيقناً  التأث�ي لتحقيق هذا  المحتملة  المخاطر  ز العتبار  بع�ي

إليها.  تسعى  ي 
ال�ت بالأهداف  مقارنة  النتائج  تقييم  عليك  خطتك 

وع وما إذا شملت الناس  ي نتائج الم�ش
نصاف: يحدد لك مدى ارتباط عملك بالأهداف المرسومة - فعىل سبيل المثال أن تنظر �ز •  الإ

عاقة أم ل.  ذوي الإ

  

الناس  ع�ب عيون 
التصوير  ية بريطانية تستخدم  ODI مع فوتو فويس - وهي مؤسسة خ�ي البحار  التنمية لما وراء  اتفق معهد   ،2014 عام 

الأقل  الجماعات  العمل ضمن مجتمعات مختلفة وخاصة  - عىل إطالق سلسلة من ورش  المجتمعي  التغي�ي  حداث  التفاعىلي لإ

كهم دون مساعدة. ل�ت ك�ش عرضة  والأ تمثيالً 

( وابتكار قصة مصورة حول مع�ز  ز التمك�ي التعليم إىل  للتنمية )من  معيناً  ز من ست دول أن يختاروا مجالً  ُطلب من مشارك�ي

المستقبلية.  التحديات  ومواجهة  للمستقبل  الأمل  سيعطيهم  أنه  يظنون  الذي  التغ�ي  هو  وما  لهم،  بالنسبة  والتقدم  التحسن 

 ، info@photovoice.org ي مبادرة )ع�ب عيون الناس( يرجى التواصل مع
ي تم التقاطها �ز

من أجل استخدام أي من الصور ال�ت

للبيع ول يمكن استخدامها بدون  الرخصة  تُمنح  لن  الصور  لفوتو فويس فإن هذه  الأخالقية  المعاي�ي  أنه وضمن  العلم  ويرجى 

اقتباس المصدر مع كل صورة.
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وقّيمه  التأث�ي  راقب 

انيا  ن ت�ن كريستيانا،  قصة 
ي 

5 أبناء أحفاد. عملت �ز 12 ابناً وإبنة و 30 حفيداً و  وجة ولديها  ز انيا تبلغ من العمر 76 عاماً. هي م�ت ز كريستينا هي مواطنة من ت�ز

بها بشكل صحيح.  السن ول تستطيع زراعتها والهتمام  ة  أنها كب�ي الزراعة طوال حياتها، لكن استوىل أحدهم عىل أرضها بحجة 

الأرض.  وبهذا فقدت هي وزوجها قطعة  يدعموها  لم  لكنهم  ز  المحلي�ي ز  المسؤول�ي كريستينا طلب مساعدة  حاولت 

ء حيال هذا الأمر".  ي
القيام بأي سش تقول كريستينا "ل يوجد من يحمينا من هذه المشاكل. أشعر بالأس ول أستطيع 

العنرصية بحلول  ز والسياسات والممارسات  القوان�ي إلغاء جميع  ي حال تم تحقيقه فسيتم 
العنرصية، و�ز نبذ  إىل  يدعو   10.3 الهدف 

1.3 يدعو إىل  ضافة إىل هذا فإن أحد أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف  ك�ب سناً. بالإ عام 2030، ما يضمن حقوقاً متساوية لالأ

تقاعدي. راتب  الحصول عىل  وزوجها  لكريستينا  يضمن  ". وهذا  ي
الوط�ز المستوى  المالئمة عىل  الجتماعية  الحماية  أنظمة  "تطبيق 

Clemence Eliah/HelpAge International ©
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: تنظيم  ن الجزء 4 - التمك�ي
ي ودفع عجلته 

 الحوار الوط�ن



؟  ي
ما هو الحوار الوط�ن

تركها دون  ي تم 
ال�ت المجتمعات والمجموعات  الضوء عىل وجوب تحديد  السابق  القسم  سّلط 

المستدامة،  التنمية  بأهداف  الخاصة  امج  وال�ب الأساسية  المصادر  إىل  ك�ش حاجة  الأ وتلك  مساعدة، 

ك أحداً دون مساعدة". ومن أجل تفعيل هذه  ي مرحلة مبكرة من رحلة تحقيق وعد "ل ت�ت
وذلك �ز

المجتمع  ك أحداً دون مساعدة" مع مجموعات  اكة "ل ت�ت الدعم لها، تعمل �ش القضية وحشد 

ك�ش تهميشاً والأقل حظاً، وذلك من أجل تنظيم حوار واستشارات  ي تمثل الأفراد الأ
، ال�ت ي

المد�ز

 . ي
الوط�ز المستوى  عىل 

 : التالي التعرّف عىل  تهدف هذه الجتماعات إل 

استبعادهم؟ العالم، وأين هم ولماذا تم  ك�ش فقراً وتهميشاً حول  الأ المجتمعات  أو  المجموعات  •  من هي 

ي توفرها الحكومة و برامج المساعدة. 
ال�ت •  ما مدى قدرتهم عىل الوصول إىل الخدمات والمصادر 

الحكومة بسياسات  إيجاباً  أو  سلباً  المختلفة  المجموعات  تتأثر  كيف     •

والتعليقات. وتطبيقها،  السياسات،  وتطوير  والخدمات،  المصادر  توزيع  يخص  فيما  الحكومي  القرار  ي صنع 
�ز مشاركتهم     •

 . ي
الوط�ز السياق  ك أحداً دون مساعدة ضمن  الخاصة بتعهد ل ت�ت الحلول  تحديد   •

ي خططها. ويمكن 
�ز دراجها  لإ للحكومات  والحوارات  الجتماعات  عليها من هذه  الحصول  يتم  ي 

ال�ت المعلومات  تقديم  المهم  من 

المتحدة.  الأمم  اجتماعات  المثال  ، عىل سبيل  ي
الوط�ز المستوى  الناجعة عىل  الحلول  ي 

�ز الدروس  تعلم  مشاركتها من أجل 

منتدى أوغندا للمنظمات غ�ي الحكومية
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منتدى؟  تنظيم  ينبغي  لماذا 

ز لدعم  المنظمات والمواطن�ي أيضاً شبكة من  إىل جانبك  فإنك تكسب  ي 
الوط�ز الحوار  بتسهيل   

ز لتحميل  ك أحداً دون مساعدة". ويمكن تفعيل دور هؤلء ودور كافة المعني�ي أجندة " ل ت�ت

النشاطات ك أحداً دون مساعدة"، ولدعم  ام بوعد "ل ت�ت ز  الحكومة مسؤولية الل�ت

التالية:   

ك أحداً دون مساعدة" بأجندة "ل ت�ت ي متعدد الأطراف خاص 
بناء تحالف وط�ن  •

القرار لصّناع  لتقديمها  الأساسية  العملية  التوصيات  تحديد   •

ك أحداً دون مساعدة"  2030 ووعد "ل ت�ت ي تحقيق أهداف أجندة 
التقدم الحكومي �ز •  بناء إطار للمسؤوليات لمراجعة 

والوعد. الأهداف  لتحقيق  مبا�ش  بشكل  التكاليف موجهة  ناحية  مبتكرة وفعالة من  ي ودعم حلول 
تب�ن  •

منتدى أوغندا للمنظمات غ�ي الحكومية
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لحوارك خطط 

الدولة من أجل تذليل  ي 
كاء الآخرين �ز ي وال�ش

المد�ز نظم حوارات وطنية مع مؤسسات المجتمع 

المشاركة.  تعيق  ي 
ال�ت والسياسية  والقتصادية  الجتماعية  العقبات 

ك أحداً دون مساعدة" وخطط  نت من أجل تحديد أولويات وعد"ل ت�ت ن�ت •  قم بإجراء تقييم قص�ي سابقاً للحدث ع�ب شبكة الإ

التطبيق،الخ. 

الأساسية، وتحدد فجوات  المجالت  الحوار وتناقش  تستث�ي  لكي  المعلومات  النتائج وان�ش  •  نظّم ورشة عمل من أجل مناقشة 

كة يقوم  ك أحداً دون مساعدة"، والتفاق عىل نشاطات وأعمال مش�ت الخاصة بوعد "ل ت�ت الممارسات والتدخالت  البيانات وأفضل 

 . ي
المد�ز المجتمع  بها 

بالمبادرة.  العالم فيما يخص  ي حول 
المد�ز المجتمع  بناء صورة حول نشاطات مؤسسات  العمل من أجل  نتائجكل من ورش  •  شارك 

"ل  اكة  المستدامة و�ش التنمية  أجل  "العمل من  مبادرة  ع�ب  مثالً  قليمية/العالمية  الإ الشبكات  ي 
�ن النخراط  ن عىل  المشارك�ي •  شّجع 

ك أحداً دون مساعدة".  ت�ت

ها من  تأث�ي ك أحداً دون مساعدة"، وساعد عىل تعزيز  المستدامة و"ل ت�ت بالتنمية  الخاصة  المناهج الأساسية  أو  •  حدد الحلول 

العالمية.  والشبكات  الوسائط  ع�ب  وعها  مشاركة م�ش خالل 

والمهمشة.  ة  الفق�ي والمجتمعات  للمجموعات  الأساسية  والأوليات  الأجندة  الوعي حول  •  ان�ش 

أسس شبكة دعم متبادل من أجل تبادل الآراء وتعزيز الأصوات.   •

للتهميش والعنرصية: الغالب  ي 
ي تتعرض �ن

التالية وال�ت المجموعات  ن العتبار  الأخذ بع�ي ، عليك  ي
ي تنظيم حوار وط�ن

ي حال رغبَت �ن
 �ن

والفتيات  النساء   •

ز  الأصلي�ي السكان   •

الخاصة  الحتياجات  ذوي   •

ز الرسمي�ي غ�ي  العمال   •

السن  صغار   •

السن كبار   •

ز  لمثلي�ي ا  •

والعرقية  الدينية  الأقليات   •

الريفية المناطق  سكان   •

رشادات من خالل  المعلومات والإ ي أوقات مختلفة، يمكنك الطالع عىل مزيد من 
الوطنية تتم �ز  الحوارات والنقاشات 

www.leavenoonebehind.global
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 الأدوات والمصادر 



ي أجندة 2030
ك أحداً دون مساعدة �ن ل ت�ت

ك أحداً دون  النص التاىلي مقتبس من أجندة 2030 ويحتوي عىل لغة محددة خاصة بوعد "ل ت�ت

الداعمة. لحملتك وجهودك  مفيداً  تجد ذلك  قد  مساعدة". 

المستدامة للتنمية   2030 أجندة  العالم:  تغي�ي   
تمهيد 

ي هذا الأمر سيطبقون الخطة، ونحن عازمون عىل تحرير الب�ش من ظلم الفقر وذل الحاجة، وعىل 
ز �ز كاء المتعاون�ي كل الدول وال�ش

ي 
والمرونة. و�ز الستدامة  نحو  بالعالم  لالرتقاء  الطارئة  العملية  الخطوات  اتخاذ  أننا مصممون عىل  كما  لكوكبنا.  والرخاء  الأمن  توف�ب 

ك أحداً دون مساعدة. رحلتنا نحو تحقيق هذا نتعهد أل ن�ت

عالن  الإ

نسان هي أمر أساسي ونتم�ز رؤية  ك أحداً دون مساعدة. فكرامة الإ كة الرائعة، نتعهد بأل ن�ت ي رحلتنا المش�ت
ي ُقدماً �ز

مع المىصز  .4

ك�ش حاجة  المجتمع. وسنحاول جهدنا لكي نصل إىل الأشخاص الأ الفرعية قد تحققت لجميع الأمم من كل فئات  ى وتلك  الك�ب الأهداف 

إىل مساعدة. 

ز صحي  تأم�ي إىل  للوصول  السعي  علينا  للجميع،  العمر  ، وإطالة متوسط  ي
نسا�ز الإ والرفاه  والعقلية  الجسدية  الصحة  بهدف دعم   .26

ك أحد دون مساعدة.  يُ�ت ينبغي أن  عالمي ورعاية صحية تغطي الجميع، ول 

حدثة، ومصنفة،  الطلب، وموثوقة، وُمُ بيانات ذات جودة عالية ومتوفرة عند  العمل، وسنحتاج إىل  ات لدعم هذا  المؤ�ش 48. تم تطوير 

القرار، كما ينبغي  البيانات مهمة جداً لصناعة  التقدم من أجل ضمان عدم ترك أي أحد دون مساعدة. ومثل هذه  ي قياس 
للمساعدة �ز

تعزيز  أجل  من  تعزيز جهودنا  متفقون عىل  ممكناً. ونحن  ذلك  كان  الحالية حيثما  التقارير  من  المتوفرة  والمعلومات  البيانات  استخدام 

ة  الساحلية، والجزر الصغ�ي النامية غ�ي  نمواً، والدول  الأٌقل  الأفريقية والدول  الدول  النامية، وخاصة  الدول  ي 
الإحصائية �ز القدرات 

 . المحىلي جماىلي  الإ الناتج  لتعزيز  تطوير  بتطوير معاي�ي  مون  ز مل�ت أننا  كما  المتوسط.  الدخل  ذات  والدول  النامية، 

والمراجعة  المتابعة 

والمراجعة  المتابعة  إن  المقبلة.  ة  الخمس ع�ش السنوات  ممنهجة خالل  بطريقة  الأجندة  تطبيق هذه  ومراجعة  بمتابعة  م  ز نل�ت  .72

ومتابعته  تقدمها  تعزيز  عىل  الدول  ستساعد  كما  التطبيق،  ي 
�ز كب�ي  بشكل  ستسهم  والتكاملية  والشفافة،  والتطوعية،  والفعالة،  القوية، 

ي تطبيق هذه الأجندة من أجل ضمان عدم ترك أحد دون مساعدة. 
�ز

التالية:  المبادئ  ستتم ضمن  المستويات  جميع  والمراجعة عىل  المتابعة  عمليات   .74

ك�ش فقراً وضعفاً وحاجة إىل  ز خاص عىل أولئك الأ نسان مع ترك�ي م حقوق الإ ي الجنس، وتح�ت
كز عىل الناس وتراعي الفرق �ز )هـ( س�ت

المساعدة. 
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ك أحداً دون مساعدة" وعد "ل ت�ت

ك أحداً دون مساعدة - وعدنا  ل ت�ت
إليها  بحاجة  من هم  لكل  المساعدة  بتقديم  نتعهد 

ك�ش  ك�ش حاجة إىل مساعدة والأقل حظاً، والأ الأ الأولوية لالأفراد  الفرصة فإننا سنعطي  الشديد وضمان عدم ترك أي أحد دون مساعدة. ولتحقيق هذه  الفقر  تاريخية للقضاء عىل  العالمية فرصة  المستدامة  التنمية   توفر أهدف 

والعنرصية.  العنف  لأعمال  ز  والمعرض�ي  ، ز المهمش�ي وأولئك  فقراً، 

ي أي فرد بشكل غ�ي عادل من الكوارث أو التغ�ي المناخي، 
ي أي فرد من ذل الفقر الشديد والمزمن، ول يجوز حرمان أي فرد من فرصة التعب�ي عن قدراته بشكل كامل أو مشاركة التطور. ول يجوز أن يعا�ز

نؤمن أنه ل يجوز أن يعا�ز

ي المستقبل. 
ك أحد دون مساعدة لضمان الفرص العادلة للجميع الآن و�ز كما ل يجوز غض الطرف عن مصالح أي فرد. ونحن نؤمن أنه من مصلحتنا جميعاً أل يُ�ت

 : التالي بضمان  نتعهد 

إقامته.  النظر عن هويته أو مكان  الحياة بغض  ي 
العادلة �ز الفرصة  لكل فرد   •

ك�ش تهميشاً.  ي الحصول عىل الفرص والأ
ك�ش حاجة إىل المساعدة، ولالأقل حظاً �ز •  سيتم إعطاء الأولوية لأولئك الأ

يُعطى الهتمام والعتبار.  أن  كل شخص مهم وينبغي   •

ي الحقيقة تجديد 
يطانية ورؤساء الدول الأخرى. وهو �ز ال�ب 2015 بمبادرة من الحكومة  ي عام 

المتحدة �ز ي اجتماع الجمعية العمومية لالأمم 
الوعد �ز تم إطالق هذا 

ز لكتابة تعهداتهم.  ز الحكومي�ي بإمكانك كتابة تعهدك أو دعوة المسؤول�ي امات منفصلة.  ز ال�ت  8 النتائج لكن تم تقسيمه إىل  لتعهد إعالن 
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ك أحداً دون مساعدة"  وعد "ل ت�ت

القضاء عىل  بالعمل سوية من أجل  م  ن نل�ت كات  ، و�ش ي
، ومؤسسات مجتمع مد�ن ن كحكومات، ومواطن�ي

ك أحداً دون مساعدة، من خالل:  الفقر وأل ن�ت
الذين يتعرضون للعنرصية بسبب هويتهم أو مكان  ك�ب سناً، وأولئك  الذين يعانون من إعاقات، والأطفال، والأشخاص الأ المثال  ي أقىص حاجة إىل المساعدة والستجابة إىل مطالبهم. عىل سبيل 

1   الستماع إىل من هم �ز

ك�ش ضعفاً.  الأ مواطنيها  احتياجات  وتلبية  ز  لتمك�ي لديها مسؤولية  تطورها  مرحلة،  النظر عن  بغّض  دولة،  وكل  إقامتهم. 

الجميع.  المشكلة بشكل مستدام يشمل  المساعدة، ومعالجة جذور  إىل  ي أقىص حاجة 
قائمة عىل مساعدة من هم �ز المسؤولية من أجل وضع سياسات وبناء مؤسسات حرصية  نا  أنفسنا وغ�ي 2.  تحميل 

 . ي إقرار المص�ي
ز الناس لممارسة قدراتهم الكاملة. وهذا يتضمن حصولهم عىل التغذية الجيدة، والحماية من الأمراض، والحصول عىل تعليم جيد، وماء نظيف، ونظام �ف صحي، والحرية �ز 3.  اتخاذ الخطوات الكفيلة بتمك�ي

الجنسية.  الهوية  أو  عاقة،  الإ أو  الدين،  أو  الطائفة،  أو  المكان،  أو  العمر،  أو  الجنس،  قصاء بسبب  العنرصية، والإ بما فيها  الفرص وتحد من قدراتهم،  الناس من  ي تحرم 
ال�ت 4.  التصدي للعقبات الجتماعية 

المسؤولية.  حكوماتهم  تحميل  من  الناس  فيها  يتمكن  محاسبة  وأنظمة  الفساد  لمكافحة  عملية  شاملة وخطوات  سياسية  وأنظمة  القانون  سلطة  فيها  تسود  ومفتوحة  شاملة  واقتصادات  مجتمعات  5.  بناء 

والفقر.  قصاء  العنرصية والإ للمساعدة عىل ك� طوق  الصغار  الشباب  6.   العمل سوية مع 

الحديثة.  العبودية  وإيقاف  والنساء،  الفتيات  العنف ضد  وإنهاء  والنساء،  الفتيات  ز  لتمك�ي الأولوية  وإعطاء  ز  الجنس�ي ز  ب�ي المساواة  7.  تحقيق 

ز وكل فئات المجتمع. التنمية المستدامة، ومراقبة التطور، وتقييم الأهداف، وضمان وصولها إىل جميع المستهدف�ي ي قياس 
البيانات وأدقها من أجل استخدامها �ز البيانات لضمان الحصول عىل أحدث  8.  تطوير 
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أيقونات أهداف التنمية المستدامة 

ملخص الطموح 

 team@project-everyone.org التواصل من خالل:  المعلومات يرجى  ين لغة مختلفة. لمزيد من  الأيقونات بإحدى وع�ش تتوفر  الأيقونات كل عىل حدة هنا. كما  يل  ز ت�ز بإمكانك 

THE GLOBAL GOALS
األهداف العاملية للتنمية املستدامة

لتحقيق  رشاكات 
 األهداف

املاء الحياة عىل األرض         سالم وعدل تحت  أجلالحياة  من   العمل 
 املناخ

مدن ومجتمعات ستهالك مسؤول
مستدامة 

 الحد من عد
املساواة

والبنية  االبتكار 
لتحتية ا

مجدية  وظائف 
اقتصادي  و�و 

متجدد  طاقة 

 ماء نظيف ورصف
 صح

ب�  مساواة 
لجنس� ا

الجيد للجوع صحةجيدةالتعليم  للفقرال  ال 

THE GLOBAL GOALS
األهداف العاملية للتنمية املستدامة
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النتائج  أيقونات 

  

دحأ ال
.عقدم رقف يف شيعي

20 30

ناسنإ نويلم 900
عقدم رقف يف اوشاع

20 12
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تحقق  أن  لها  المستدامة، وكيف  التنمية  أهداف  لتصُور  ممتازة  النتائج هي وسيلة  أيقونات 

النتائج.  أيقونات  للوصول إىل كل  المالصق لالطالع عىل مثال، واضغط هنا  الملف  . شاهد  التغي�ي

المتحركة. والصور  الملصقات  مثل  مختلفة  بصيغ  متوفرة  وهي 

http://www.globalgoals.org/outcomes


ك أحداً دون مساعدة شعار ل ت�ت

حياء وثائق وملصقات  ك أحداً دون مساعدة". وقد يكون ذلك أداة مفيدة لإ إليك تصور لمفهوم "ل ت�ت

ك أحداً دون مساعدة". يمكنك الحصول عىل صيغ أخرى للصورة هنا.  ومصادر مبادرة "ل ت�ت
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المزيد  اكتشف 

ك  المستدامة وعد "ل ت�ت التنمية  المزيد حول أهداف  اكتشف 
أحداً دون مساعدة". 

الحملة، واحصل عىل  ابَق عىل اطالع بفعاليات  المستدامة.  التنمية  Global Goals - وهي محور حملة أهداف  العالمية  •  الأهداف 

المبادرة.  ي 
�ز العملية والنخراط  الخطوات  اتخاذ  كيفية  المعلومات حول  مزيد من 

الرسمية  المتحدة  الأمم  نشاطات  المزيد حول  تعرّف عىل  المتحدة.  الأمم  تستضيفها  معرفية  منصة   - المستدامة  التنمية  •  أهداف 

المستدامة. التنمية  أهداف  يخص  فيما 

حياء هذا المفهوم. شاهد هذا  التنمية لما وراء البحار لإ ك أحداً دون مساعدة" - فيلم حركة صممه معهد  •  فهم وعد "ل ت�ت

عملية  اتخاذ خطوات  ي تشجع عىل 
وال�ت الحكومات،  تتبناها  ي 

ال�ت بالسياسات  الخاصة  الأمثلة  طالع عىل بعض  لالإ القص�ي  الفيديو 

مبكرة.

ي 
�ز الإحصاءات  دائرة  تستضيفها   - المستدامة  التنمية  أهداف  ات  بمؤ�ش الخاصة  الإحصائية  العالمية  للبيانات  المتحدة  الأمم  •  قاعدة 

. والمؤ�ش البلد  بحسب  مجموعة  البيانات  وهذه  والقتصادي.  الجتماعي  المجلس 

الشباب الصغار عىل  المستدامة وتساعد  التنمية  ي أهداف 
المشاركة �ز المدارس عىل  العالم - وهو طريقة تساعد  ي 

ك�ب �ز الأ •  الدرس 

40 لغة.  اكتشاف المزيد حول هذه الأهداف. يتضمن الدرس رسوماً متحركة وخططاً ومصادر لكل هدف، بأك�ش من 

الشأن:  ذات  المنظمات 
التنمية  ي أهداف 

المساعدة عىل النخراط �ز ي عالمي يهدف إىل 
المستدامة - وهي من�ب مجتمع مد�ز التنمية  •  العمل من أجل 

الأجندة  فيما يخص  المعرفة  وتبادل  المسؤولية  الحكومات  وتحميل  المجتمعات  وبناء  الوعي  ن�ش  إىل  المن�ب  بهدف هذا  المستدامة. 

الجديدة. 

المستدامة.  التنمية  لأهداف  المتحدة  لالأمم  العالمي  التقييم   -  2030 عالمي   •

المستدامة.  التنمية  بأهداف  الخاصة  والمصادر  والنقاشات  لالأفكار  - محور   2030 أجندة  حقق   •

السياسي  المنتدى  إىل  المستدامة وتنقلها  التنمية  نت ترصد مدى تقدم مبادرات أهداف  ن�ت الإ - منصة عىل شبكة  اكات  ال�ش •  تباُدل 

المستوى.  رفيع 

المستدامة.  بالتنمية  الخاصة  السياسية  المشكالت  حلول  لتعزيز  إطالقها  تم   - المستدامة  التنمية  حلول  •  شبكة 

ك أحداً دون مساعدة". وبإمكانك  يطانية بجهود جبارة لمساندة وعد "ل ت�ت ال�ب المؤسسة  - قامت  البحار  لما وراء  التنمية  •  معهد 

والتقارير.  الأفالم  فيها  بما  المفيدة  المصادر  العديد من  طالع عىل  الإ

ك أحداً  - أنتجت مبادرة "ل ت�ت ك أحداً دون مساعدة":  البحار حول وعد "ل ت�ت للتنمية فيما راء  •  منظمات بريطانيا غ�ي الحكومية 

المستدامة. التنمية  أهداف  من  المستفيدين  مقدمة  ي 
�ز ز  المهمش�ي مساعدة": وضعت  دون 

التنمية  أهداف  تطبيق  ي 
�ز للمساعدة  العالمي  النشاط  وتوسعة  بتعزيز  الحملة  مت  ز ال�ت  - المستدامة:  التنمية  أهداف  •  حملة 

المستدامة. 
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http://www.globalgoals.org/now/
http://www.globalgoals.org/now/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.youtube.com/watch?v=AdkFcypnnt8
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org
http://action4sd.org/
http://myworld2030.org/
http://myworld2030.org/
http://deliver2030.org/
http://deliver2030.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/
http://unsdsn.org/
https://www.odi.org/
https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/leaving-no-one-behind-0516.pdf
https://sdgactioncampaign.org/


ن كاء المؤسس�ي حلول ال�ش

ك أحداً دون مساعدة":  كاء "ل ت�ت حول �ش
اكة  الفريدة، ما يشكل �ش اكة ثالث منظمات مختلفة، لكل واحدة مزاياها ومهاراتها   جمعت ال�ش

كل منظمة ستتوىل جانباً محدداً.   . التغي�ي تحقيق  قادرة عىل  قوية 

المستدامة. وهي  التنمية  الفقر وتعزيز  القضاء عىل  ي 
�ز البيانات  تركز عىل دور  عالمية مستقلة  وهي مؤسسة تطوير  التنمية:  • مبادرات 

المساعدات  مبادرة شفافية  تأسيس  المساعدة عىل  فيها  بما  بالتنمية،  الخاصة  الشفافة  البيانات  ي  ّ
وتب�ز ي ن�ش 

�ز الرائدة  المؤسسات  من 

البيانات  باستخراج  الفحص، وتقوم  المؤسسة مهمة  تتوىل  المبادرة.  ي ضمن سكرتارية 
التق�ز اف،  �ش الأطراف والإ )IATI( متعددة  الدولية 

إليها لتحميل  ي يحتاجون 
ال�ت بالبيانات  ك�ش تهميشاً وتزودهم  الأ الأفراد  الضوء عىل  ك أحداً دون مساعدة"، وتسلط  الخاصة بوعد ّل ت�ت

المسؤولية.  حكوماتهم 

ي 
�ز المستدامة  للتنمية  العالمية  المتحدة  الأمم  أهداف  إطالق  ي 

�ز أسهمت  ي 
وال�ت مبتكرة ومتخصصة  للجميع: وهي مؤسسة  وع  •  م�ش

المستدامة" حيث تم إرسال رسالة إىل  للتنمية  العالمية  ز ل"الأهداف  المتم�ي 2015، ووصلت إىل الجماه�ي من خالل السم  عام 

ز الطالب،  ي 75 دولة وساعدت عىل إعطاء دروس لطالب المدارس حول الأهداف لمالي�ي
ذاعة �ز 925 مليون إنسان وإىل برامج الإ

تُركوا دون مساعدة  الكث�ي من القصص حول من  ز وتحكي  وهي تركز عىل جانب النخراط والتفاعل، لذلك فإنها توفر محتوى متم�ي

ك أحداً دون مساعدة". ز من أجل ن�ش الوعي حول الأهداف العالمية ووعد "ل ت�ت ز فاعل�ي واستقطاب ممثل�ي

ي حول 
المد�ز المؤس�ي  والنشاط  للمواطنة  ز  الداعم�ي ز  والناشط�ي ي 

المد�ز المجتمع  لمؤسسات  تحالف دوىلي  CIVICUS: وهو   •  سيفيكس 

ي ذلك دورها السابق عندما استضافت " النداء 
اكات متعددة الأطراف، بما �ز ي إدارة ال�ش

ة واسعة �ز العالم. تملك المؤسسة خ�ب

ي 
الوط�ز التفاعل  تحقيق  ي 

�ز لذا فهي تسهم   ، ز التمك�ي تتوىل سيفيكس جانب  الفقر )GCAP(، وآكشن/2015.  العالمي لحل مشكلة 

30 حواراً وتوف�ي الدعم والمنا�ة لضمان المشاركة  ك أحداً دون مساعدة"، من خالل تنظيم  والعالمي لتحقيق مبادئ وعد "ل ت�ت

المتحدة.  الأمم  اجتماعات  ي 
�ز والتمثيل  الدعم  فرص  وتوف�ي  والمراجعة،  ي 

الوط�ز التخطيط  ي 
�ز المهمشة  للمجموعات  الفاعلة 

ي 
ك أحداً دون مساعدة"، ونود منك مشاركتنا رأيك. إذا كانت لديك فكرة حول كيف يمكننا العمل سوية �ز اكة "ل ت�ت تنمو وتزدهر �ش

 .info@leavenoonebehind.global كائنا:  مع �ش التواصل  يمكنك  المستقبل 
وعد  حول  فعالية  لسيفيكس  العامة  السكرتارية  تستضيف 

ي الجمعية العمومية لالأمم 
ك أحداً دون مساعدة" �ز ّل ت�ت

ووزير  الأوروبية  المفوضية  رئيس  نائب  بمشاركة  المتحدة 

الهولندي.  الخارجية  والتنمية  التجارة 

للجميع  وع  م�ش
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http://devinit.org/#!/
https://www.project-everyone.org/
http://www.civicus.org/
http://www.civicus.org/
mailto:info%40leavenoonebehind.global?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=sZQ2RUFd54o


لك  شكراً 
بيتكلا اذه رادصإ معدل دهج نم هولذبو تقو نم هومدق ام ىلع رفيلوأ ةلاكول نونتمم نحن

www.oliver.agency
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