
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


  
  

 دور املكتبات املتخصصة مبحافظة قنا
  يف التنمية املستدامة 

 دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل
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ــــــــــــــــــــــــــ بمحافظة قنا في التنمية المستدامة: دراسة للواقع والتخطيط للمستقبلدور المكتبات المتخصصة   

 المقدمة:
أصبحت التنمية المستدامة من أهم قضايا العصر، لما تهدف إليه من توازن      

بين الحاجات الحالية وحاجات أجيال المستقبل، وتعمل هيئة االمم المتحدة من خالل 
مع الشعوب وكل المستويات االجتماعية  2030حتى  2015برنامجها اإلنمائي ما بعد 

 لمساعدة األمم للصعود أمام األزمات والدفع بنمو مستدام يحسن من جودة الجميع.
وشهدت جهودًا كثيرة ومكثفة لتوفير التنمية المستدامة في بعض البالد العربية     

ون بين هيئة كالسعودية واإلمارات وقطر ومصر وغيرها من البلدان العربية، كما تم التعا
األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلة بمجلس الوزراء العرب بشأن توفير مستلزمات 

 التنمية المستدامة في الوطن العربي.
من مقر األمم المتحدة أكدت مصر عودتها لدورها في صنع القرارات أو     

، حيث أعلنت عن 2030السياسات الدولية من خالل مؤتمر التنمية المستدامة حتى عام 
خطة طموحيه للتنمية المستدامة ستغير ملمح الحياة فيها على مدى أعوام ثالثة لصناعة 

لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة   2030أجندة تنموية تمتد حتى
االستثمار، وتعزيز رأس المال البشرى، كما سعت الى تحقيق العدالة االجتماعية وتوفير 

 . ش الكريمسبل العي
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Introduction: 

 

Sustainable development has become one of the most 

important issues of the times, as it aims to balance the current 

needs with the needs of future generations. Through its post-2015 

to 2030 development program, the UN works with peoples and all 

social levels to help nations rise to crises and promote sustainable 

growth that improves the quality of all. 

It has witnessed a lot of intensive efforts to provide sustainable 

development in some Arab countries such as Saudi Arabia, UAE, 

Qatar, Egypt and other Arab countries, and cooperation between 

the United Nations and the League of Arab States represented by 

the Council of Arab Ministers on the provision of sustainable 

development in the Arab world. 

From UN Headquarters, Egypt confirmed its return to its role 

in international decision-making or policy through the Conference 

on Sustainable Development until 2030, where it announced an 

ambitious plan for sustainable development that will change the 

profile of life over three years to create a development agenda 

extending until 2030 to achieve comprehensive economic 

development and improve the environment Investment, 

strengthening human capital, also sought to achieve social justice 

and provide decent livelihoods 
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 :التنمية المستدامة لتحقيقأهمية المكتبات كشريك 3/1
شريك هام لتحقيق التنمية المستدامة، تؤكد لكى نفهم لماذا تعد المكتبات      

 :تتلخص كالتالي على مجموعة من األسباباإلفاللنا
الحضر  فيكل مكان  فيتوجد المكتبات  :تمنح المكتبات األفراد فرص للجميع1-
العبادة، كما تخدم الجميع  أماكن فيأماكن العمل  فيالمدارس  فيالجامعات،  فيوالريف، 

أو  بغض النظر عن أصلهم وجنسيتهم او نوعهم أو أعمارهم أو قدراتهم، او دياناتهم
 .ظروفهم االقتصادية أو انتماءاتهم السياسية

تدعم المكتبات المجتمعات  :تمكن المكتبات األفراد من تحقيق تنميتهم الذاتية 2- 
تقوم المكتبات  من خاللها يستطيع كل األفراد أن يقوموا بالتعلم والخلق واالبتكار. كما والتي

 الى ان يستطيع األفراد أن يسخروا التكنولوجيا باإلضافة، النقديبدعم ثقافة التعلم والتفكير 
اتاحة  في المستفيدينواالنترنت لالرتقاء بحياتهم. كما تقوم المكتبات بحماية حقوق 

 .بيئة آمنة فيات المعلوم
تقدم المكتبات االتاحة المالئمة  :تمنح المكتبات اتاحة المعرفة العالمية 3-
كما تقدم الدعم  .(مخطوطة مطبوعة مسموعة مرئية او رقمية)كل أشكالها  فيللمعلومات 

 .والمعلومات الثقافيللتعلم مدى الحياه. كما تقوم بحفظ التراث  الرسميوالغير  الرسمي
لتوفير االتاحة العامة للمعلومات  الطبيعياألصلية واألولية، فضال عن أنها تعد الشريك 

 .االتصاالت وشبكات مصادر المعلومات وتكنولوجيا
التدريبات والدعم  بإعطاء يقوم المكتبيون حيث  : ارشادا خبيرا المكتبيون يمنح 4-

على الحفاظ على التراث  القائمون فراد، كما أنهم حصول على المعلومات للمجتمع واأللل
 .والهوية الثقافي

تعمل المكتبة بشكل فعال وفى  :  المكتبة جزء من مجتمع متعدد المساهمة 5-
تقوم بتقديم  المجتمع، حيث فيمختلف الظروف مع العديد من المجموعات المساهمة 

والمؤسسات البرامج والخدمات مع الحكومة المحلية والوطنية والمجموعات المجتمعية 
وهيئات التمويل، وشركات القطاع الخاص والعام، كما أن المكتبيين هم الذين لديهم  الخيرية

تحقيق  فيوادارة األعمال  المدنيالحكومات ومنظمات المجتمع  القدرة على مشاركة
 .السياسات
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 : أطر السياسات فياالعتراف بدور المكتبات 6-

ان تفعل وان  بالتنمية والمهتمين السياسةتحث صانعي  االفالن أوخالصة القول 
يدعم اتاحة المعلومات كعنصر أساسي  اهمية تقديردور المكتبات وذلك عبر  ترفع من

باإلضافة الى  تنموية أمناء المكتبات كأدوات  يلعبهبالدور الذي  التنمية وعبر االعتراف
مثل  للتنميةاء في األمم المتحدة على دعم أطر المعلومات الالزمة األعضدول ال تشجيع

والتنمية،  بيان االفال عن المكتبات(البشرية والمعلوماتيةالمعرفة والمصادر  بكاتش توفير
2014). 

 المستدامة: التنمية أهداف تحقيقالمكتبات في  مساهمة 32/
بالوصول للمعلومات والمعرفة. والوصول العام  يبدأة للفرصإن الوصول      

. إن المجتمعات حياتهمأن تحسن  بمكنالقرارات التي  اتخاذالناس من  بمكن للمعلومات
، في و ضع أفضل للجميعوصول للمعلومات المناسبة في الوقت المناسب لديها التي 

ودعم صحة ال  جيدبتعليمالزراعة واإلمداد  وتحسينالمساواة،  الفقر وعدمللقضاء على 
المستدامة  اهدافالتنمية من(  16-10الهدف)ناس والثقافة والبحثواالبتكار، وكما جاء في 

أن إتاحة مصادر  حيثاألمة  تنميةفي  يساهم  فإن المجتمع ال قائم علىالمعلومات
 المستدامة. للتنميةالمسالمة والشاملة  المعلومات سوف تدعم المجتمعات

من المجتمعات الذى يوفر المعلومات ألفراد  ان الوحيد في كثيروتعد المكتبات المك
الجديدة، وتوفير فرص العمل، وإقامة  التعليم، واكتساب المهارات المجتمع لتطوير

المشروعات االقتصادية واتخاذ القرارات الصائبة والتي تتعلق بالزراعة والصحة ومعالجة 
 المشاكل البيئية.

كشربك تنموي مهم من خالل توفير المعلومات بكافة  فريداوهكذا تلعب المكتبات دورا 
وأن . سريعا تغيرا صورها وتقديم البرامج والخدمات التي تتعلق بالمعرفة في مجتمعات تشهد

دورا أساسيا في إتاحة  يلعبون  المكتبات جزء من مجتمع متعدد المساهمين، وأن المكتبيين
يق التنمية المستدامة. وتحث االفال صانعي لتحق الضرورية المعلومات والخدمات الشبكية

الحالية  التنموية أن تفعل وترًفع من هذه المصادر القوية بالقضايا السياسات والمهتمين
 البد وأن:2015وتتأكد من أي إطار تنموي بعد عام  

 يقدر اهمية المعلومات كعنصر أساسي يدعم التنمية. -
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 دوات تنموية.المكتبيون كأ يعترف بالدور الذى يلعبه -
يشجع الدول األعضاء في األمم المتحدة على دعم أطر المعلومات الالزمة  -
 للتنمية.

مثل المكتبات والهيئات  -والمعلوماتية توفير شبكات المعرفة والمصادر البشرية-
 العامة                                                     

 (RUPKEMA,VERJANS,BRUIJNZEELS،2011). 
 : طريقالمستدامة عن  التنمية هدافأ دعم  في تساهم المكتبيةإن الخدمات 

تعزيز برامج محو األمية العالمية، بما في ذلك محو األمية المعلوماتية والتقنية  - أ
مع تقديم كل البرامج والتطبيقات التي من شأنها تنمية وزيادة الوعي المعلوماتي ومهارات  

الرقمية. وتتزايد اهمية هذا الجانب في اقتصاديات الدول االخذة في النمو القراءة والكتابة 
حيث يحتاج الكثير من شعوبها الى تعزيز قدراتهم البشرية وتأهيلهم وتدريبهم  وزيادة فرص 
تعليمهم لرفع قدرة العامل البشري في النهاية على رفع معدالت النمو للناتج المحلي 

 البطالة والعمالة المقنعة ومشاكل التدريب. االجمالي والتغلب على مشاكل
شعوب العالم واالخذة  بين الواضحة المعلوماتيةالفجوة  تضييق  في المساهمة -ب

األمر  وهوصعوبة الوصول الى المعلومة،  تيسيرتمكن المكتبات من  حيث  في االتساع،
 االحتجاجات فهموالمجتمع المدني وقطاع األعمال على المحلية  الحكومةيساعد الذى 

فتتمثل في مواصلة  التالية  المعلومات على نحو أفضل. أما الخطوات والملحة من المحلية
استخدام المعلومات  االستمراريةوتطويعالدعم المقدم من أنواعالمكتبات لضمان 

عليها لتحقيق التوازن االقتصادي في المستقبل الذى يضمن عدالة والبناء وتحسينجودتها 
 وارد على كافة فئات المجتمع والتنمية المستدامة لها.التوزيع للم

تلعب المكتبات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة دورًا محوريا في  -ج
ثقافة العالم وتراثها الحضاري والتعريف بهما عن طريق اتاحة المعلومات لكافة  الحفاظ على
لهذه المكتبات أن تدعم تنفيذ أهداف االطالع عليها.، ومن هذا المنطلق يمكن  من يريدون 

شعوب العالم. وتدعم بعض المكتبات الخاصة بالمؤسسات  لهاتتلع  التي التنمية المستدامة
 من متابعتها وتقييمها. وتمكينهمالمستدامة  سبيلالمتحدة على  كاألمم الدولية
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 دافاه صميممن  الصحيةوالبيئية والزراعيةهوبما أن الوصول إلى المعلومات  -د
من كتب وبحوث  المعرفية األوعيةالوصول إلى  إمكانيةالمستدامة، توفر المكتبات التنمية 
 بهاذات الصلة  الرقمية التحتية البنية وتوفير وبصرية سمعيةووسائط  علمية ومجالت

تسرع الوسائل الخاصة بشبكات االعالم وهنا . االقتصاديةلالستخدام األمثل للموارد 
بسبب وجود التفاعل والتواصل المستمر فضاًل عن  هذه االهداف تحقيق االجتماعي من

 .وبساطة االستخدام التكاليف عنصر االتاحة وقلة
فتح آفاق برامج وشراكات لتطوير األفراد عبر ورش عمل وأنشطة تطوير مستمر  -ه

 في مجاالت كالصحة والزراعة والتعليم والمهارات والتدريب وغيرها.
طة مؤسسات المجتمع ال مدني والحكومي الفاعلة والمساهمة في استضافة أنش -و

قضايا التنمية والتطوير في المجتمعات وعقد شراكات معها مثل ال غرف التجارية الصناعية 
   (.2017)السريحى، والمعاهد والشركات

 كيف تحتضن المكتبات أهداف التنمية المستدامة:
أهداف التنمية المستدامة منذ وقت مبكر. على الصعيد العالمي، شاركت المكتبات في 

من خالل االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، حيث أسهمت المكتبات في 
 النقاشات التي دارت من أجل تحديد أهداف التنمية المستدامة، حيث أن:

  ،المكتبات تتقاطع مع السلطات الحكومية. فهي موجودة داخل المجتمعات الكبيرة
وتصل إلى األشخاص  -ل الخدمات المتنقلة تصل أيًضا إلى المناطق النائية ولكن من خال 

المحرومين أو المعاقين الذين قد ال يتمكنون من الوصول إلى الخدمات المركزية. بشكل 
 حاسم.
  المكتبات هي مؤسسات موثوقة للغاية. فاإلدراك العميق لألهداف وما تهدف إلى

تحديد الطرق التي يمكن أن تساعدها على العمل بشكل تحقيقه، يمكن للمكتبات أن تقوم ب
 أفضل وتحويل عملياتها لتمكين الدعم على جميع مستويات المجتمع التي تعمل فيها.

  يمكن ألهداف التنمية المستدامة أن تعمل بمثابة "محفز " للمكتبات على المستوى
 -نمية المستدامة الوطني والدولي، بما في ذلك تعزيز كيفية دعم عملهم ألهداف الت

فباإلضافة إلى كونها مثااًل لكيفية دعم األعمال والحكومة ألهداف التنمية المستدامة على 
أساس يومي، فإنها تشكل وسيلة مهمة لتثقيف المجتمعات. ولكن بداًل من كونها الُمعل ِّم 
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ن من الوحيد ألهداف التنمية المستدامة، فإن الخطة هي أن تتعاون المكتبات مع اآلخري
 أجل التأثير على نطاق أوسع.

نحن ال نريد أن تقتصر جهود المكتبات على إدارة حملة توعية وضع الملصقات 
واإلشارات المرجعية، من اآلن فصاعًدا، البد للمكتبات أن تبحث عن أفضل طريقة لدعم 

 األهداف ووضعها في جدول األعمال.
 :المستدامة في مصر التنميةواقع الحال لدور المكتبات في  3/3:
 :المستدامة التنمية استراتيجية
مسيرة 2030مصر  رؤبةالمستدامة:  استراتيجيةالتنميةتمثل 2030مصر : رؤية

الدور  إحياءوإعادة  واالجتماعية االقتصاديةالعدالة  تحقيقعلى  يعملواضحة لوطن  تنموية
 .اإلقليمية الريادة لمصر في التاريخي

ذات  2030أن تكون مصر بحلول عام ":المتمثلة في رؤيتها االستراتيجيةوقد حددت 
االبتكار والمعرفة، قائمة على العدالة  على يعتمد  اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع

 عبقريةمتزن ومتنوع، تستثمر  إيكولوجيواالندماج االجتماعي والمشاركة، ذات نظام 
 تهدف . كماالمصريين حياة المستدامة وترتقى بجودة التنمية لتحقيقالمكان واإلنسان 

دولة على مستوى  30أن تكون مصر ضمن أفضل  االستراتيجية هذهالحكومة من خالل 
 وتنافسية، البشرية والتنمية، ومكافحة الفساد، االقتصادية التنميةمؤشرات  حيث العالم من

 ".الحياةاألسواق، وجودة 
جودة  يقصد بها تحسينالمستدامة كإطار عام  التنمية مفهوم االستراتيجيةوقد تبنت 

م أفضل، ومن ث حياة القادمة في  األجيالبحقوق  يخل الوقت الحاضر بما ال  في الحياة 
تشمل البعد  رئيسيةعلى ثالثة أبعاد  االستراتيجيةالذى تتبناه  التنمية مفهوم يرتكز

 .البيئياالجتماعي والبعد  االقتصادي والبعد
عشرة  االستراتيجيةالمستدامة، تتضمن  للتنمية األساسيةر األبعاد الثالثة وفي إطا

والطاقة والمعرفة  االقتصادية التنميةلبعد االقتصادي على محاور حيث يشتمال  ،محاور
البعد االجتماعي  ويغطى. الحكوميةوكفاءة المؤسسات  والشفافيةالعلمي  واالبتكار والبحث

 البيئةمحاور  البيئيالبعد  ويتضمن  والثقافة. والصحةوالتدريب  االجتماعية والتعليم العدالة
 الداخلية والساسةواألمن القومي  الخارجية السياسةباإلضافة إلى محور  والتنمية العمرانية
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 ومحددًا للمحاور األخرى. وتجدر اإلشارة إلى التأكد من لالستراتيجيةر إطارا جامعًا يعتب الذى
التي تم  األممية واالهداف الوطنيةالمستدامة  التنمية بين أهدافجود تناسق واتساق و 

 سبتمبر ،25-27 العامة لألمم المتحدة خالل الفترة  الجمعيةأثناء انعقاد  عنها اإلعالن
 التنمية مفهوممصر في دمج  أسبقية رئيس الجمهورية ليعلن فيها شارك والتي2015

مصر للتنمية  استراتيجيةوعموما، تعكس .الوطنية التخطيطفي منظومة واهدافها المستدامة 
 .عاما المقبلة15خالل الـ  الجديدةلمصر  المال مح الرئيسية2030صر ،المستدامة رؤية م

المختلفة اعتمادا  التحدياتللمستقبل مع  التخطيط إلى  يؤدىسوف  رؤيةإن وجود 
لة الفاع الكياناتنوطة بكل األدوار الم وتعريف تحديدضال عن واالبداع، فالمعرفة  على

 .(2017،  الهادي)عبد  التنمية عمليةفاعال في  شريكا يكون كل منها بحيث
 المكتبات في قلب األهداف والغايات

، 2030األهداف اإلنمائية المستدامة، هي أهداف خطة عمل التنمية المستدامة لعام 
 15ترشد أعمال المجتمع الدولي خالل السنوات الـ وهذه األهداف العالمية من المتوقع أن 

رؤية لعالم أكثر عدال، وأكثر سلمية  2030(. وتقدم خطة عمل 2016/2030القادمة، )
 وال يترك أحدًا في احتياج خلفه. خطة العمل الجديدة تتضمن:

 17 مؤشر 230غاية و 169هدفا، و 
 وسائل التنفيذ والشراكة العالمية 
 المراجعة والمتابعة. 
بما في ذلك وصول الجمهور -يمكن رؤية عمل المكتبات في جميع أنحاء األهداف  

إلى المعلومات، والوصول إلى التقنية، والتعلم مدى الحياة. تركز المكتبات على األهداف 
 التالية:

كفالة وصول الجمهور إلى “والذي ينص على:  16،10، الغاية 16الهدف  .1
سية، وفقًا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية" وذلك من المعلومات وحماية الحريات األسا

 خالل:
  االعتراف بحق الجمهور في الحصول على المعلومات والبيانات واالعتراف بحق

 الفرد في الخصوصية.
  ،االعتراف بأهمية دور السلطات المحلية، ووسطاء المعلومات، والبنية التحتية

 واإلنترنت المفتوح كوسائل لتحقيق األهداف.مثل: تقنية االتصاالت والمعلومات 
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  ،تبني سياسة، ومعايير، وتشريعات تضمن استمرار الحكومات في التمويل، ونزاهة
 وحفظ وتقديم المعلومات للجمهور.

  وضع أهداف ومؤشرات ُتمكن من تقييم أثر إتاحة المعلومات والبيانات وكتابة
 تقارير عما يتم إنجازه من أهداف كل عام

" ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع  والذي ينص على: ف الرابعالهد .2
وتعزيز فرص التعلِّم مدى الحياة للجميع" من خالل ضمان أن يلمِّ جميع الشباب ونسبة 
كبيرة من الكبار، رجااًل ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

2030 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل والذي ينص على:  الهدف الخامس .3

ب على تعزيز استخدام التقنية التمكينية، ( 5رقم )النساء والفتيات: حيث تنص الغاية 
 وبخاصة تقنية المعلومات واالتصاالت، من أجل تعزيز تمكين المرأة

جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة  والذي ينص على: الهدف الحادي عشر .4
على تعزيز  (11،4 رقم ) نة وقادرة على الصمود ومستدامة، حيث تنص الغايةللجميع وآم

الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وفي هذا السياق تتيح 
 المكتبات الفرص للجميع:

 .كل الناس، في كل مكان، حتى الفئات الُمهمشة 
 :ُتمكن المكتبات الناس من تطوير أنفسهم 
  ُمكنهم من التعلُّم واالبتكار.ت 
 .ُتحيي فيهم ثقافة القراءة والبحث 
 .تعليمهم مهارات التعامل مع تقنية االتصاالت والمعلومات 
 :ُتتيح المكتبات الوصول إلى معارف العالم 
 .المعلومات في كل صورها 
 .المعارف التقليدية، والتراث الوطني، واإلرث العلمي 
 اوي في الوصول إلى مصادر المعرفةالشراكة من أجل ضمان حق متس 
 توفير البيانات الحديثة والدقيقة في الوقت الُمناسب: 
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تحتاج الحكومات، والُمنظمات الدولية غير الحكومية، والقطاع الخاص، والُمجتمع 
المدني لعمل فريق بشأن الموارد المالية والتقنية، يمكن المجتمع من الحصول على بيانات 

الُخطة والتقدم فيه، ويساعد على تقوية عمليات جمع، وإدارة، ونشر دقيقة حول تنفيذ 
 البيانات؛ للحصول على أدلة تدعم ُصنع القرار، ويشمل ذلك:

 .سياسات تنمية قائمة على أدلة 
 .إدارة مشروعات التنمية ُبناًء على أدلة 
 .ما ُيمكن قياسه ُيمكن إنجازه 
 .تحقيق االتساق بين المطلوب ودعم السياسات 
ذلك تلعب المكتبات دوًرا في تنمية مهارات اإللمام بالبيانات فقد انخرطت اإلفال منذ ك

؛ من 2030، في الُمشاركة في وضع أجندة األمم الُمتحدة للتنمية الُمستدامة 2012عام 
 أجل:

 .ضمان وصول الجميع إلى المعلومات 
 .الحفاظ على التراث الثقافي 
 .تعميم معرفة القراءة والكتابة 
 .إمكانية الحصول على تقنية االتصاالت والمعلومات 

 :المستدامة التنمية ألهدافنماذج من المكتبات الداعمة  4/3
 ابهأن تقوم  يمكنتؤكد على ا لدور الفعال ا لذى  التيبعض النماذج الناجحة هناك 
 المثال: سبيلعلى  منهاالمستدامة و  عملياتالتنميةالمكتباتلدعم 

 العامة:المكتبات 1/4/3
البحث واالبتكار في المجاالت  عملياتفي اثراء  وجه التحديدالمكتبات على  تسهم

المكتبات العامة في  فيها  المثال المجال الصحي الذى تلعب سبيلعلى  المختلفة ومنها
. وتساعد والتوعيةوخاصة في مجال الثقافة  طويلةمنذ سنوات  رئيسيا المتحدة دورا الواليات

واالتصال  التقنيةنظم  توفيرومعالجة المعلومات وفي  ونشر وتوزيعالمكتبات في جمع  هذه
البحث المعلوماتي والصاغة والمراجعة  وعملياتوخدمات الترجمة وانجاز الملخصات 

 المتحدة وخدمتهم. الوالياتفي المجال الصحي في  للممارسين
 

 المكتبات المتخصصة:2/4/3:
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العماللقضائي  تطويرفي  تاريخاطويالالمتحدة  الوالياتتملك المكتبات المتخصصة في 
 الحتياجات اة طبقالمختلف التدريبيةدورات وورش العمل وال رامج الب وصياغةالقوانينوتقديم

 .االحتياجات وتنوع وتزايدالدور بمرور السنوات وتراكم المعارف  هذا أهمية المجتمع وتزداد
تشر الثقافة القانونية في  ساهمواجال هذا المفي  والمشتغلين القانونيةفالمكتبات 

ألفراد  القانونيةفي نمو وتطور المعرفة  ساهمت قضائيةوجمع ونشر سجالت  والتوعوية
 .المجتمع

( 2)رقم  الغذاء، وهو  الهدفدخل صغار منتجي  زيادةمن أجل ف المكتبات الزراعية
 المتخصصة  المكتبات أخصائيوالمستدامة، قام  التنمية لعمليات حدةمم المتمن أهداف األ

لمساعدة مائة الف مزارع  المحلية بالعمل مع الحكومة مميزا تدريباتلقوا  والذين رومانيافي 
طلبات الحصول  لتقديم الجديدةالمعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا خدمات يستخدمون ممن 

تواصلهم  مشكلة في ال سابق ل صعوبة يمثلهم كاناألمر الذى  وهو، زراعيةعلى إعانات 
وصول  هذامعقدة، وقد نتج عن  روتينية  ي ظل اجراءاتف مةمع الحكو  بصورة تقليدية

 و ساعد ذلك على2012و 2011عامي  ما بين المحليةالمجتمعات  دوالر إلى مليون 187
 .ونوعيات محاصيلهمحجم  تحسين على المزارعيناقبال  وزيادة عيالمنتج الزرا تحسين
مع  ستان للتعامل بفاعليةباكفي  الحكوميةاتجاه لدعم المكتبات  هناكو 

تابعة الوظائف والتعرف على المؤهالت من م بحيث يتمكن الجمهورفيالبالد  قضاياالتوظيف
 .( 2017)السريحي ، ذلك من المعلومات والمهاملوظيفة وغير  بةالمطلو 

 وتتيح، إرشاديةالمتخصصة خدمات  الزراعيةالمكتبات  ضمنهاتقدم المكتبات ومن 
 إنتاجيةذات  مستديمة الزراعة التي تدعم زراعة  وأساليب المحاصيلعن  وبيانات حاثأب

 :اإلمداد بـ طريقعن  هذاالهدفوتدعم المكتبات  .عالية
 إنتاجيةأكثر  المحاصيلجعل  كسف يمكنعن  الزراعية والبياناتالبحث  -
 .ومستدامة

 للمصادر على الخط المباشر مثل أسعار السوق المحلي، للمزارعينالوصول العام  -
 .(2017)عبد الهادي ،  الزراعية التنميةعلى  يساعد ، مماالطقس، التجهيزات الجديدة

مالمح أخصائي المعلومات في البيئة المعلوماتية الجديدة من أجل  5/3
 :المساهمة في البناء التنموي 
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سلوكيا، في ظل و  تقنياومعرفيا اليوم تحديامراكز المعلومات المكتبات و تواجه  
 التنمية استراتيجيات تطوير، واتجاه أغلب الدول نحو المعرفيةاالفتراضيةناميالخدمات ت

 لذلك ی بدو أن الرهان.بمجتمع المعرفة اليوم عنها التعبير يمكن الشاملة وادراك ما
س البحث عن ي، لالعربيةنامن ذي قبل على مكتباتأكثر فسه ن الحضاري والذي ی طرح

فة ثقا تأسيسالمتطورة فقط، وإنماوباألساس العمل على  المادية والمتطلبات التقنيةالوسائل 
مع شروطبناء مكتبة المستقبلحتى تحفظ  تتوافقمات ألخصائي المعلو  تنموية وعقلية

 توإثبا تطورهاضماناستمرار  عليها، مكانتها ونشاطهاالمكتبات ومراكز المعلومات على 
في استخدام  األساسية بالمهارات، تتطلب إلمام األفراد رقمية معلوماتية بيئةفي  وجودها

 يستلزم تنميةما  وهو، اليهامات والو صول تاج المعلو و في إن واالتصاالتمات تقنية المعلو 
والجلوس خلف  المؤسسات تتجاوز جدران جديدة عقلية وتأسيس، وامتالكها هذه المهارات

 .المكاتب
مجال المعلومات، تطورت  يشهدها التي  والتكنولوجية الرقميةالتحوالت  هذه في ظل

التي ال  المستفيدينوطلباتهمأسئلة  انتظارفي  يجلس خلف مكتبهالمكتبي من موظف مهمة
المكتبة، الى أخصائي معلومات  بناية حدود يتجاوز إالِّ من موقع واحد اليمكنتلبيتها 

 ليكون هذا من معلومات. ويفيده،يهمهالى ما  بيدالمستفيدواآلخذ  الخبيروالموجهبدور يضطلع 
البناء التنموي، و  فيبقوة  المساهم ذلك الشخص البيئةالرقميةهوفي يعمل األخصائيالذي 

 المصادر والتجهيزات والمستفيدينفيوبكفاءة مع  يتعامل بفاعلية البشرى الذى هوالوسيط
 اليها .حاجة  هم فيشد والموجه لمن هو أيضا المعلم والمر متناغمة، و اطارمنظومة 
من مكتبي، الى اخصائي معلومات  تغيرتتسميتهفي عمل المكتبي  لهذا التغير نتيجة

تدل على ضخامة دوره في عصر  هذه التسمياتما ال شك فيه أن خبير معلومات، وماو 
 ودورهما الجديد طبيعة عملهم في  باعتبارهالتغيراتالجذريةظماالنتقال البارع للمعلومات، ن

 .الرقمية البيئة في
 بالتعاون مع االتحاد الدولي ومؤسسا وأقام االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

بعمان، تحت  2015نوفمبر عام  1اكتوبر الى  31المكتبات ورشة عمل في الفترة من 
 "إتاحة المعلومات: أخصائيو المكتبات والمعلومات هم  مفتاح التنمية المستدامة" عنوان :

 : وتهدف ورشة العمل إلى
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التنمية المستدامة  المشاركين لدور أخصائي المكتبات والمعلومات في تعزيز توعية -
 لتقديموتنمية المكتبات  وتطوير فيبلدانهم العربية والمنطقة بأكملها، زيادة الوعي بقيمة

العديدة،  المعلوماتية في ظل التغيرات البيئية المستفيدين احتجاجات الخدمات والبرامج لتلبية
على  على بناء قدرة المكتبة على إن شاء والحفاظ مهاراتهم  قدرات المشاركين تطوير

والمجتمع  عالقات فعالة من خالل شراكات استراتيجية مع المؤسسات التجارية والحكومة
للمبادرات  ت المجتمع المدني، مساعدة المشاركين على تحديد الفرص المتاحةومنظما

 .الخاصة بالمجتمع على المستوى اإلقليمي والوطني والدولي
 وتتناول الورشة : دور المكتبات وأمناء المكتبات في المجتمع المدني، دور قطاع المكتبات

كيفية التواصل 2015ة ب عد عام ،هداف جدول أعمال التنمية لألمم المتحدأ في دعم تنفيذ
 مساهمة المكتبات واإلقليمية من أجل إظهار الوطنية صناع القرار على المستويات مع

 مجاالت الصحة والتعليم والثقافة، إقامة شراكات فعالة والمعلومات في التنمية المستدامة في
 .من أجل االنخراط في أنشطة الدعوة لدعم أنشطة التنمية المستدامة

مات الى البيئةالرقمية سوف تدفع أخصائي المعلو في ا طار  هذه المهام الجديدة 
: بينها من البيئةالتقليديةفي  يقدمها تختلف عن الخدمات التي كان معلوماتيةخدمات تقديم
لكل معلومة،  القيمةالرئيسية ومعالجة مختلف أنواع مصادر المعلومات، والبحث عنتحليل

المضافة في الوقت  القيمة وكذلك خدمات المعلومات ذات ماتيةالمعلو وإتاحةالمنتجات 
تتسم  معلوماتيةالمناسب وإمداده بخدمات  المستفيد، والوصول إلى المناسبينوالمكان

 .بالخصوصية
 بالمجتمع التنميةفي الدفع بعجلة  المساهمة كما تعددت أدوار أخصائي المكتبة نحو

استجابة لطلبات  معين بموضوعل باحث في اإلنتاج الفكري المتص مهمة شغل اليومل
، ناحيةواالستخالص من  التكشيف كال من التحليل عملية، وتشمل لهمو محلال  المستفيدين

من  جديدةوالخروج بمعلومات وحقائق  والتخليقالربط  بهدف والمعطيات للبيانات وتحليال
في أي  اإللكترونيةالحاسبات باستخدام  هعمل حيث يرتبطأخرى، ومحلل للنظم،  ناحية

الضابط لإلنتاج  مهمةهالبرامج، كما ل تسبق وضع أساسيةالنظم خطوة  ويعتبر تحليلنشاط، 
 والفكرية المادية الناحيةالفكري من  ووصف اإلنتاج وتصنيفبحفظ  حيث يقومالفكري، 

على تخطى الحواجز  المستفيدين يساعد هالمترجم العلمي ألن وهو ايضا، ويقوم باسترجاعها
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المداني ، )متمكنا من أكثر من لغة يكون ولذلك على أخصائي المعلومات أن  اللغوية
2017). 

عبد الهادي ان أخصائي المكتبات الجيد الداعم ألهداف التنمية المستدامة دينا  وترى 
 البد وان تتوافر فيه الصفات األتية ويعمل على االتي:

 .المعلوماتية المواطنيندعم حقوق - 
 .الوصول إلى المصادر وتنسيقبناء مجموعات مناسبة  -
 .الوسائط بجميع الحكوميةدعم إتاحة الوصول إلى المعلومات - 
 .الوصول للمعلوماتحرية تضمن  تشريعاتدعم وضع - 
 .في مجال المعلومات المعايير االخالقيةأعلى  يمثل  المكتبيون  -
 .في المجتمع الشفافيةلضمان  الحكومية غيرالعمل مع المنظمات - 

ومؤسسات  الدوليللمكتبات والمعلومات بالتعاون مع االتحاد  العربيوأقام االتحاد 
بعمان ، تحت  2015نوفمبر عام  1اكتوبر الى  31الفترة من  فيالمكتبات ورشة عمل 

 :عنوان
 المستدامة"التنميةمفتاح  هم المكتبات والمعلومات  أخصائيو"إتاحة المعلومات: 

  :ورشة العمل إلى وتهدف

المستدامة  التنمية تعزيزلدور أخصائي المكتبات والمعلومات في  توعيةالمشاركين -
 لتقديمالمكتبات  وتنمية وتطوير بقيمةالوعي  زيادة، بأكملهاوالمنطقة  العربيةبلدانهم في

، العديدةالبيئية التغيراتفي ظل  المعلوماتية المستفيدين احتجاجات لتلبيةالخدمات والبرامج 
على بناء قدرة المكتبة على إن شاء والحفاظعلى عالقات المشاركينقدرات  تطويرمهاراتهم 

والحكومةوالمجتمع ومنظمات  التجاريةمع المؤسسات  استراتيجيةفعالة من خالل شراكات 
ت الخاصة للمبادرا الفرص المتاحة تحديدعلى  المشاركينالمجتمع المدني، مساعدة 

 .والوطني والدولي اإلقليميبالمجتمع على المستوى 
مدني، دور قطاع مع الرشة : دور المكتبات وأمناء المكتبات في المجتوتتناول الو 

 كيفية2015لألمم المتحدة ب عد عام ، التنميةجدول أعمال  تنفيذاهدافباتفي دعم المكت
 مساهمةإظهار من أجل  واإلقليمية الوطنية المستوياتصناع القرار على  صل معالتوا

والثقافة، إقامة شراكات  والتعليمت الصحة المستدامة فيمجاال التنميةالمكتباتوالمعلومات في 
 .المستدامة التنميةلةمن أجل االنخراط في أنشطة الدعوة لدعم أنشطة فعا
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