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نمية المستدامة، ندعوا إلى تعزيز طاقة ملتزمة بنجاح أهداف الت كمنظمات من نحن:

 المجتمعات المحلية على تولي مسؤولية التنمية الخاصة بهم.  قدرةو

في المشاركة في الُحكم. لمعظم  -غير القابل للمصادرة-لكل إنسان الحق  حقوق اإلنسان.

منهم  هذا يعني الُحكم على مسافة قريبة، أولئك الذين يعانون من الفقر ويتضورون جوعا  

 "مواطنون فاعلون"إلى الناس على أنهم  النظروعلى من في الُسلطة  .ومن تطلعاتهم

 مجرد مستفيدين.  واوليس

إلى بناء  يدعو،  )SDGs (العالمية للتنمية المستدامةهداف من األ 16الهدف رقم 

مؤسسات تشاركية وفعالة وخاضعة للمساءلة "على جميع المستويات" والتي يجب أن 

 تبدأ على المستوى األقرب من عامة الناس. 

حيث أن التنمية التي يقودها المجتمع تحقيق التقدم في مراعاة المنظور الجندري. 

)CLD(  طويلة األجل تتعدّى فكرة كونها مشروعا  يقوم على المشاركة إلى كونها عملية

اتخاذ إجراءات والمواطنين والسلطات المحلية من تغيير العقليات األبوية  تتطلب تمكين

 هذا األمر.  لتحقيق فعالة

 أربعة من أكبر التحديات المدرجة ضمن األهداف العالميةالتحديات العالمية الرئيسة. 

ايقاف التقزم، تمكين المرأة، تحقيق التمكين االقتصادي  :SDGs))للتنمية المستدامة 

الشامل، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. هذه األهداف تحتاج حلول متكاملة 

 تقودها المجتمعات المحلية. 

وسيلة فعالة حيث أن مفهوم التنمية التي يقودها المجتمع تتعدى كونها غاية في حد ذاتها. 

فكما ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإن  ومستدامة لتحقيق األهداف التنموية.

 أنعلى كل ّ فرد واجباٌت إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن ” تنص على أن: 29المادة 
الحكم المحلي القائم على المشاركة هو السبيل . “ تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

   الوحيد إلتاحة هذه الفرصة للناس. 

 :األهداف قصيرة األجل

  سنقوم  بدءا  من أنفسنا.الرفع من مكانة التنمية التي تقودها المجتمعات

بتطوير لغة مشتركة للمارسات والسياسيات التي تعزز مفهوم التنمية 

 المحلية.التي تقودها المجتمعات 

 

 .حيث سنضمن أن يقوم واضعوا السياسات باعتماد تحليل ينطلق  التحليل

فضال  عن الفهم الدقيق للبرامج -بدءا  بالناس  -من القاعدة إلى القمة 

 .والمؤسسات المطلوبة على المستوى المجتمعي

 

 سوف نعمل على بناء قاعدة ألدلة توليد ونشر وجمع األدلة/ الشواهد .

 .االتي تقودها المجتمعات المحلية، وتوفير ما يعمل على تعزيزهالتنمية 

 

 يعتبر تمكين التنمية التي تقودها المجتمعات  .مشاركة أفضل الممارسات

المحلية علما  بحد ذاته، وسوف نقوم بتوثيق ونشر الممارسات الفعالة 

 واألكثر نجاحا . 

 

 .التنمية المجتمعية التي تقودها المجتمعات المحلية بناء الحراك 

(CLD) ، هي مفتاح الحكم الرشيد والسالم واألمن واالستجابة االنسانية

 هذه . نتواصل مع العاملين في مختلفأيضا   التنمية االقتصاديةو

 هذا المفهوم التنموي. القطاعات من أجل تعزيز 

 

 المجتمعات للمعلومات،  . غالبا  ما تفتقردعم السياسات والتمويل

المهارات، الصوت وكذلك الموارد البشرية والمالية. نحن ندعم 

 المناصرة المحلية والوطنية والعالمية لتعزيز المجتمعات.

 

 .سنعمل معا  على تعبئة وحشد المجتمعات  التعميم وتوسيع النطاق

لتنمية وهي العنان ألكبر الموارد وأكثرها وضوحا  لتحقيق ا قواطال

 وتحديدا  قيادة الشباب والنساء. "،"قوة الناس

  

  orgev.DommunityLedCزورونا عبر موقعنا االلكتروني:  
 - انتهى  -

 

 

https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/
https://communityleddev.org/


 اعرف أكثر! انضم إلى الِحراك
راك و ومالوي والمكسيك وهولندا والسنغال سن وبوركينا فاين، حتى اآلن في بفروع ودوائر وطنيةباإلضافة إلى  عالميا   عضوا   42 يضم هذا الح 

 من التشكيل. بقدر أكبروأوغندا والمملكة المتحدة 

 


