
ُيكن للمكتبات إحراز تقُدم في تنفيذ ُخطة األمم املُتحدة 2030:

القضاء على الفقر
إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان

• وصول اجلمهور للمعلومات واملصادر التي تُتيح للناس فرصة لتطوير حياتهم.
• التدريب على املهارات اجلديدة الالزمة للتعليم والعمل.

• املعلومات التي تدعم ُصنع القرار داخل احلكومات، واملُتمع املدني، واألعمال التجارية. 

الصحة اجليدة والرفاه  
ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع األعمار

ويطور  التعليم  يدعم  الذي  املُستشفيات  ومكتبات  الطبية  املكتبات  داخل  البحث   •
مستوى القائمني على مجال الرعاية الطبية والصحية في ُمارسة املهنة.

• إتاحة وصول اجلمهور في املكتبات  إلى املعلومات املُتعلقة بالصحة واحلفاظ عليها، ما 
يُساعد األفراد والعائالت في البقاء بصحة جيدة.

املساواة بني اجلنسني
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني جميع النساء والفتيات.  

• توفير أماكن آمنة وُمالئمة للمكتبات.
• تصميم البرامج واخلدمات التي تُلبي احتياجات النساء والبنات، عن حقوقهم وصحتهم 

مثالً.
تنمية  على  املرأة  تُساعد  التي  واملعلومات  االتصاالت  وتكنولوجيا  املعلومات  إتاحة   •

قدراتها التجارية. 

العمل الالئق ومنو االقتصاد
عزيز النمو االقتصادي النامي والشامل واملستدام والتوظيف الكامل واملنتج 

باإلضافة إلى عمل الئق للجميع. 
• إتاحة املعلومات والتدريب على املهارات التي يحتاجها الناس والنجاح في وظائف أفضل.

القضاء التام على اجلوع
الزراعة  وتعزيز  التغذية  وحتسني  الغذائي  األمن  حتقيق  اجلوع،  إنهاء 

املستدامة. 
• البحث في مجال الزراعة وتوفير بيانات بشأن زيادة إنتاجية واستدامة إنتاج احملاصيل. 

• إتاحة وصول املُزارعني للمصادر اإللكترونية التي تزودهم مبعلومات عن أسعار السوق، 
واألحوال اجلوية، واملُعدات اجلديدة.

التعليم اجليد
العمر  طوال  تعلم  فرص  وتعزيز  ومتساوي  شامل  جودة  ذا  تعليم  ضمان 

للجميع. 
• تخصيص موظفني؛ لدعم محو األمية في سن ُمبكرة والتعلُّم طول العمر. 

• إتاحة املعلومات والبحث للطالب في كل مكان.
• تقدمي مساحات تسمح باالندماج ال تُشكل فيها التكلفة عائًقا لتعُلم مهارات ومعارف 

جديدة.  

املياه النظيفة والنظافة الصحية 
طاقة نظيفة وأسعار معقولة 

 ضمان الوفرة واإلدارة املستدامة للمياه والصحة للكل.
• إتاحة الوصول ملعلومات ومـمارسات جيدة تدعم إدارة املياه ومشروعات الصرف الصحي.

• إتاحة مصادر ُيكن االعتماد عليها للكهرباء واإلضاءة؛ للقراءة والدراسة، والعمل.  

املكتبية  املهن  لتمثيل  به  املوثوق  الصوت  إنها 
 .)www.ifla.org( واملعلوماتية على مستوى العالم

املكتبات  ومؤسسات  جلمعيات  الدولي  االحتاد  إن 
)اإلفال( هو اجلهة الدولية الرائدة التي ُتثل مصالح 

خدمات املكتبات واملعلومات وُمستخدميها.

أهداف األمم املُتحدة للتنمية املُستدامة



الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
وتعزيز  واملستدام  الشامل  التصنيع  وتعزيز  مرنة  حتتية  بنية  بناء 

االبتكار. 
• توسعة البنية التحتية للمكتبات العامة والبحثية وتوفير ُمتخصصني.

• مساحات مكتبية ُمريحة وتُساعد على اإلدماج.
• إتاحة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، مثل اإلنترنت عالي السرعة والذي قد ال يتوفر 

في أي مكان آخر.

 مدن وُمجتمعات محلية ُمستدامة 
جعل املدن واملستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

• املؤسسات املُصصة للترويج لإلدماج الثقافي والتفاهم. 

• توثيق وفهم التراث الثقافي من أجل األجيال القادمة. 

السالم والعدل واملؤسسات القوية
تعزيز اجلمعيات املُساملة والشاملة للتنمية املستدامة، وتوفير احلصول على 
على  وشاملة  للمحاسبة  وقابلة  فعالة  وبناء مؤسسات  للجميع  العدالة 

كافة املستويات.
• اإلتاحة العامة ملعلومات حول احلكومة، واملُتمع املدني، وغيرهما من املؤسسات.

• التدريب على املهارات الالزمة للفهم وعلى استخدام هذه املعلومات.

• املساحات التي تُساعد على اإلدماج، والتي تتسم باحليادية، حيث يلتقي الناس. 

 

 عقد الشراكات لتحقيق األهداف
تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العاملية للتنمية املستدامة.

التنمية  ُخطط  بدعم  تعبأ  املُتمعية،  املؤسسات  على  قائمة  عاملية  شبكة  عمل   •
احمللية.  

احلد من أوجه عدم املساواة
احلد من عدم املساواة في داخل الدول وما بني الدول وبعضها البعض.

• مساحات ُمريحة، ُمحايدة ال توحي بالتحيز، جتعل التعليم ُمتاًحا للجميع، مبا في 
ذلك الفئات املُهمشة، مثل: املُهاجرين، والالجئني، واألقليات، وذوي االحتياجات اخلاصة. 
• املساواة في فرص احلصول على املعلومات التي تدعم اإلدماج االجتماعي، والسياسي، 

واالقتصادي.  

• النظم املستدامة ملُشاركة وتداول املواد التي 
تُقلل من الفاقد.

• السجالت التاريخية حول التغيرات في 
املناطق الساحلية واستخدام البر.

• البحث والبيانات املطلوبني لعمل سياسات 
للتعامل مع التغيرات املناخية. 

• إتاحة املعلومات التي تُساعد احلكومات 
في صُنع القرار بشأن قضايا مثل الصيد، 

واستخدام األراضي، وإدارة املوارد املائية.  

• ضمان االستهالك املُستدام وأمناط اإلنتاج.
• التصرف العاجل ملكافحة التغير املناخي وتأثيراته.

• االستخدام احملُافظ واملُستدام للُمحيطات والبحار واملوارد البحرية للتنمية املُستدامة. 
بصورة  الغابات  إدارة  األرضية،  اإليكولوجية  للنظم  املستدام  االستخدام  وتعزيز  واستعادة  حماية   •
التنوع  فقدان  ووقف  واستعادتها  األراضي  تدهور  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة 

البيولوجي.
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