
إتاحة الفرص للجميع
 

كيف تُسهم املكتبات في ُخطة األمم املُتحدة 2030.





االحتاد الدولي جلمعيات ومؤسسات املكتبات
 

في إطار ُخطة األمم املُتحدة 2030، يؤمن االحتاد الدولي للمكتبات )اإلفال( بأن زيادة إتاحة املعلومات واملعارف في 
املُتمع، مبُساعدة من تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، تدعم التنمية املُستدامة وتطور حياة الناس. 

تبنت الدول األعضاء في األمم املُتحدة في سبتمبر »حتويل عاملنا: ُخطة التنمية املُستدامة 
لعام 2030 )ُخطة األمم املُتحدة لعام 2030(. 

إن ُخطة األمم املُتحدة لعام 2030 هي إطار عمل جامع ال تهميش فيه وُمتكامل من أهداف التنمية اإلمنائية التي تُغطي مجاالت التنمية 
الدور االساسي في حتقيق  التي تلعب  إن املكتبات هي املؤسسات  والبيئي، واالجتماعي، ولن يُهمش أحد.  على املستوى االقتصادي، 

األهداف. 

ُتكن اإلتاحة احلرة الناس من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات من شأنها أن تطور حياتهم. فاملتمعات التي يستطيع فيها اجلميع 
الوصول للمعلومات الالزمة في الوقت املُناسب لديها قدرة أكبر على القضاء على الفقر، وعدم املساواة، وتطوير الزراعة، وتقدمي تعليم 

جيد، واحلفاظ على صحة الناس، والثقافة، والبحث، واالبتكار1. 

لقد مت االعتراف بعنصر تداول املعلومات في أهداف التنمية املستدامة كأحد األهداف الفرعية للهدف رقم 16: التشجيع على إقامة 
مجتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وحتقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة، ال يُهمش 

فيها أحد، خاضعة للُمساءلة على جميع املستويات: 

الغاية 16،10 : كفالة وصول اجلمهور إلى املعلومات وحماية احلريات األساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

مت إدراج الثقافة )الغاية 11،4( وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات )الغاية 5ب، 9ج، 17،8( ضمن أهداف التنمية املُستدامة.

نصف سكان العالم ال يستطيعون الوصول إلى املعلومات عبر اإلنترنت تٌقدم املكتبات في ُمجتمعنا املعلوماتي حرية التداول والفرص 
للجميع 

و مت االعتراف بأهمية معرفة القراءة والكتابة في الرؤية املوضوعة خلُطة األمم املُتحدة لعام 2030. 

نحن نتخيل...عالم تسوده القراءة والكتابة
ُخطة األمم املُتحدة 2030.

يوجد حول العالم 320 ألف مكتبة عامة، وأكثر من مليون مكتبة برملانية، ووطنية، وجامعية، وعلمية، وبحثية، وُمتخصصة تضمن أن 
املعلومات واملهارات الالزمة الستخدامها ُمتاحة للجميع، مما يجعل املكتبات مؤسسات حيوية في عصرنا الرقمي. تُقدم املكتبات البنية 
التحتية لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وتُساعد الناس على تنمية قدراتهم في استخدام املعلومات بكفاءة، وحتفظ املعلومات 
لضمان وصولها لألجيال القادمة، إنها توفر شبكة موثوق بها من املؤسسات احمللية التي ُيكنها الوصول بكفاءة لكل فئات الشعب. 



تدعم املكتبات أهداف التنمية املُستدامة:

تُسهم املكتبات وإتاحة املعلومات في تطوير نتائج أهداف التنمية املُستدامة:

مبهاراتها،  واإلملام  املعرفية  األمية  ومحو  اإلعالم،  ووسائل  الرقمية،  واملعرفة  العالم،  على مستوى  والكتابة  القراءة  ملعرفة  الترويج   •
وتخصيص موظفني لذلك. 

• تصحيح القصور في تقدمي املعلومات وُمساعدة احلكومة، واملُتمع املدني، والقطاع التجاري، وفهم االحتياجات املعلوماتية بصورة 
أفضل.

• توفير شبكة لعمل مواقع إلكترونية للبرامج واخلدمات احلكومية.
• تطوير اإلدماج الرقمي من خالل إتاحة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

• تُصبح املكتبات قلب املُتمع البحثي واألكاديي وحماية الثقافة والتراث العامليني وإتاحتهما.

ُترز املكتبات تقدًما في تنفيذ ُخطة األمم املُتحدة 2030:

وبينما تُعد أهداف التنمية املُستدامة أهداًفا عاملية، ستكون كل دولة مسؤولة عن وضع وتنفيذ اإلستراتيجيات الالزمة للوصول إليها، 
ويُنتظر منها ُمتابعة التقدم وكتابة تقارير به. وفي أثناء وضع هذه اخلُطط تقف املكتبات ُمستعدة لتوضيح كيف ُيكنها أن تكون 

شريكة في حتقيق أهداف التنمية احمللية.

 
 



الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان:

تُساعد املكتبات الناس بإتاحة املعلومات والتدريب على املهارات على تطوير حياتهم ودعم اتخاذ احلكومات واملُتمعات واجلهات األخرى 
التي تُقدم خدمات  قرارات قائمة على معلومات، كما تدعم احلد من الفقر وزيادة رفاهية اجلميع في كل مكان. 

سلوفينيا: 

تستضيف مكتبة مدينة ليجيوبالجانا خدمة لتقدمي معلومات عن التوظيف تُساعد حوالي 1200 شخص في السنة، منهم بال مأوى، 
ومن يحصلون على مستحقات وُمساعدات اجتماعية في احلصول على وظيفة. تُدرب املكابة الناس على املهارات اإلعالمية ومهارات 
محو األمية املعلوماتية وعمل السيرة الذاتية الالزمة للتقدمي على وظيفة. ومبا أن املكتبة تستقبل العديد ممن ال مأوى لهم جمهورها 
والذي يُعاني منهم الكثير من إدمان اخملدرات فهي تعمل عن قرب مع مركز منع ومثعاجلة اإلدمان التابع للُمستشفى اجلامعي للطب 

النفسي في ليجيوبالجانا؛ لدعم إعادة تأهيلهم واندماجهم في املُتمع2. 

سريالنكا: 

إن برنامج مكتبة نيناساال 3 اإللكترونية ُمبادرة برعاية احلكومة؛ لزيادة املعرفة الرقمية وإتاحة التكنولوجيا ألفقر فئات االمة، والذين 
عادةص ما يسكنون املناطق النائية. يعمل ثالثمائة مركز على مستوى سريالنكا على تدريب اجلمهور على أساسيات احلاسب اآللي، 

وكيفية الوصول إلى املعلومات عبر اإلنترنت، كما تُتيح ُمتسًعا من املعارف املُرتبطة باإلطار احمللي.



وتوفير  اجلوع  على  القضاء  الثاني:  الهدف 
الزراعة  وتعزيز  احملّسنة  والتغذية  الغذائي  األمن 

املستدامة.

تثتيح املكتبات مبا فيها املكتبات الزراعية معلومات عن احملاصيل، والسوق، وأساليب 
الزراعة التي تُساعد في إنتاجية زراعية أفضل.

 

رومانيا: 

ساعد املكتبيون الذين دربتهمBiblionet 4  100،000 ُمزارع في احلصول على 187 مليون دوالر من خالل تقدمي خدمات اإلنترنت والكمبيوتر 
بني عامي 2011 و2014. 

أدركوا  والذين  بدعم من عمدة كل مدينة  احمللية  املكتبات  اخلدمة في  تقدمي  التدريب  الذين شاركوا في  ألف مكتبي  األكثر من  قرر 
مزايا هذه اخلدمة للُمزارعني. ساعد البرنامج املُزارعني على تعُلم كيفية استخدام التكنولوجيا املُتاحة في املكتبات للحصول على 

االستمارات احملاسبية وتقديها للحكومة مما يوفر الوقت واملال، ومت االهتمام باالحتياجات احمللية لضمان القدرة على البيع.



املكتبات  تلعب 
الطبية، ومكتبات املُستشفيات 

دورًا أساسًيا في البحث الطبي الذي يدعم أن 
إتاحة املعلومات  العامة أفضل، وتُساعد  تكون الصحة 

الصحية في املكتبات العامة على البقاء على علم بحالتهم 
الصحية والبقاء بصحة جيدة.

أستراليا: 

كشف تقرير صدر في عام 2014 أن املستشفيات، واجلهات احلكومية، غيرها من اجلمعيات واملؤسسات املعنية 

بالرعاية الصحية تكسب خمسة دوالرات أسترالية ُمقابل كل دوالر 5 تستثمره في املكتبات.

كريجستان: 

بدأت كيرجستان والتي واجهت وباء السل برنامج وقائي مكثف، عملت حملة »ال للسل« بالشراكة مع مؤسسات املُتمع املدني، 
مثل: مشروع HOPE والصليب األحمر، جلعل املكتبات العامة تدعم أهداف احلكومة. وبعد ثالثة منح من EIFL )املعلومات اإللكترونية 
للمكتبات( برنامج املكتبات لالبتكار، عملت ُمبادرات »ال للسل« في 190 مكتبة في األماكن النائية مت خاللها تدريب 800 شخص على 

رفع الوعي بالسل، كما جرت ُمناظرات عامة حوله حضرها 5600 شخص6 .

أوغندا: 

األساسية  املعلومات  إلى  الوصول  في  يوجلهون صعوبات  أوغندا  في  النائية  األماكن  في  والصحة  الطب  في مجال  العاملني  مازال 
تُعيد صياغة  والتي   Makere جلامعة  التابعة  أوغندا  في  الصحية  املعلومات  هيئة  نشرت  الصحية.  الرعاية  جودة  لضمان  الالزمة؛ 
املعلومات الدراسية في صورة مطبوعة للذين ال يستطيعون االطالع عليها من اللني في مجال الصحة، مبا في ذلك معلومات عن 
األمراض واألمور املُتعلقة بالصحة، وتوزع على 1500 وحدة صحية منها مستشفيات، ومراكز صحية، ومنظامت غير هادفة للربح، 
املناطق  في  احملُدثة  للمعلومات  القليلة  املصادر  واحد من  إنه  البرملان.  وأعضاء  االجتماعية  اخلدمات  وجلان  البعيدة  الصحة  ومكاتب 

النائية في أوقات األمراض مثل انتشار الكبد الوبائي 7.

متّتع  ضمان  الثالث:  الهدف 
صحية  عيش  بأمناط  اجلميع 

وبالرفاهية في جميع األعمار.



الهدف الرابع: ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص 
التعّلم مدى احلياة للجميع.

تقع املكتبات في قلب املدارس، واجلامعات، والكليات في كل الدول. تدعم املكتبات برامج محو األمية، 
وتوفير مكانًا آمنًا للتعلُّم، ودعم الباحثني على إعادة استخدام البحث والبيانات خللق معارف جديدة.

هولندا: 

يعمل Boekstart 8 مع مراكز الرعاية النهارية والصحية، واملكتبات العامة، والصفني األول والثاني االبتدائي؛ لتقدمي الكتب وبرامج 
محو األمية لـ75000 طفل حتى عمر 4 سنوات، وهو البرنامج الذي تدعمه احلكومة ويهدف إلى ترسيخ التعاون بني املؤسسات التي 

تعمل على محو أمية األطفال.

السويد: 

تعمل مكتبة مدينة ماملو على رأب الفجوة الرقمية وتشجيع االندماج االجتماعي واالستدامة. يُقدم املركز التعليمي التابع للمكتبة 
باسم »ابدأ«، حيث يتعلم املُستخدمني الذين يفتقرون إلى خبرة التعامل مع العالم الرقمي، كيف يستخدمون البريد اإللكتروني، 
والتعامل مع اإلنترنت، وضبط إعدادات  اخلصوصية. يتردد على املكتبة الكثير من املُهاجرين، وخاصًة األطفال الذين يأتون وحدهم الذين 

ُيكنهم احلصول على أدوات ُمصممة لتطوير قدرتهم على القراءة والكتابة وعمل الواجبات املدرسية9 .

سنغافورة: 

وعبر  الواقع  املكتبات، في  وخارج  داخل  واخلدمات،  البرامج  املواطنني من خالل   )NLB( للمكتبات  الوطني  يشارك مجلس سنغافورة 
اإلنترنت، كما يُرعي امللس انتباهه إلى السكان الذين ال يستطيعون التنقل وبواجهون صعوبة في الوصول إلى املكتبات. 
عمل امللس مع شركاء؛ لتقدمي برامج ُمتخصصة ومكتبات ُمتنقلة في صورة حافالت ُتكن مدارس ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ودور األيتام، ودور املُسنني من الوصول إلى ُمقتنيات وخدمات املكتبات، 
وتتشابه هذه اخلدمات إلى حِد كبير مع اخلدمات املُقدمة في املكتبة الفعلية، 
ومكتبيون  استعارة،  خدمات  وهناك  جيدة،  املُقتنيات  تكون  حيث 

للُمساعدة وبرامج لرواية القصص10 .



الهدف اخلامس: تقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات:

تدعم املكتبات العدالة بني اجلنسني من خالل توفير مساحات آمنة لالجتماع للبنات والسيدات، حول 
حقوقهم والصحة، وتقدمي برامج حول االتصاالت واملعلومات ومحو األمية مما يدعم السيدات في بناء 

مهاراتهم التجارية.
 

أوغندا: 

تُقدم مكتبة أوغندا الوطنية برنامج تدريب على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ُمصمم خصيُصا للُمزارعات11، ُيكنهن من االطالع 
على التوقعات اجلوية، وأسعار احملاصيل، ويدعمهن في خلق أسواق على اإلنترنت. يُزيد هذا البرنامج من رفاهية النساء االقتصادية من 

خالل املهارات التكنولوجية.

نيبال: 

تُساعد ُمبادرة بناء القدرات التي أطلقها مركز املعلومات واملصادر حتت اسم READ’s )التعليم احلضري والتنمية( السيدات والبنات 
على خلق رؤية حلياتهم والتحكم فيها، يشمل هذا البرنامج لتمكينهم ندوات وورش عمل حول حقوق املرأة، واملساواة بني اجلنسني، 
والصحة، والعنف ضد املرأة، وغيرها من القضايا. تُشجع املكتبة السيدات على التسجيل في مجموعة من السيدات تلتقي في جان 

منفصل من املكتبة كل شهر حيث يشعرون باحلرية التامة في احلديث عن كل ما يُفكرون فيه.
تشمل الدورات العملية دورات حملو األمية، واحلساب، واللغة اإلجنليزية، واالتصاالت واملعلومات، واملهارات التجارية، وكيفية جتهيز وعرض 

املنتجات للبيع. كما توفر هذه املراكز تدريبات على املهارات احلياتية، ومحو األمية الرقمية وعدم معرفة التكنولوجيا12 . 



الهدف السادس: ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
الهدف السابع: ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 

احلديثة املوثوقة واملستدامة

تُقدم املكتبات معلومات عن املياه، واستخدام الطاقة، والصرف الصحي، تُعد املكتبات العامة في العديد 
ويتقدمون  ويدرسوا،  والكهرباء؛ كي يقرأوا،  النور  إلى  الناس  الذي يصل منه  الوحيد  املكان  من األماكن 

للحصول على وظائف.

هندوراس: 

تلعب مكتبة سان خوان املُتمعية دورًا أساسًيا في توفير مياه آمنة للُمجتمع بأسره من خالل مشروع حتلية املياه الذي أسسته املكتبة 

في امليدان الرئيسي باملدينة13 .

اململكة املُتحدة: 

يستطيع املُستخدمون في مكتبات كرويدون ودربي وغيرها من مدن اململكة املُتحدة استعارة أجهزة توضح أكثر األجهزة استهالكًا 

للطاقة، مما ُيكن الناس من تغيير معدالت استهالكهم إياها14. 



النمو  تعزيز  الثامن:  الهدف 
للجميع  والشامل  املطرد  االقتصادي 
واملستدام، والعمالة الكاملة 
وتوفير  واملنتجة، 
الالئق  العمل 

للجميع االتصاالت  وتكنولوجيا  احلر  التداول  ُيِكّن 
على  التقدمي  من  املكتبات  في  واملهارات  واملعلومات 

الوظيفة  على  واحلصول  تدعمهم،  مواد  وكتابة  وظائف، 
املاُلئمة.

االحتاد األوروبي: 

يحصل 250،000 شخص في االحتاد األوروبي كل عام على وظائفهم من خالل املكتبات العامة. ساعدت املكتبات العامة 4،1 مليون 

أوروبي في استفساراتهم عن التوظيف، بل وساعدت أكثر من مليون ونصف املليون شخص في التقدمي على وظيفة15.  ُيكن التداول 
احلر وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات الناس من التقدمي على الوظائف التي أصبحت موجودة على اإلنترنت.

الواليات املُتحدة األمريكية: 

في نيو يورك تقوم مكتبة كوينز العلمية الصناعية التجارية ومكتبة بروكلني للعمل والتجارة بعمل ُمسابقات ألفضل ُخطط عمل 
 %29 بروكلني،  مكتبة  ُمستخدمي  من   %25 املُهاجرون  يُشكل  واحملُتملني،  احلاليني  املشاريع  أصحاب  وتستهدف  املُستخدمني،  توجه 

منهم بال عمل أو بال عمل ُمناسب، وأكثر من نصفهم لهم دخل أقل من املتوسط في نيويورك 16.



الهدف التاسع: إقامة بنى تتية قادرة على الصمود، وتفيز التصنيع الشامل 
للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار

والبنية  السرعة،  عالي  اإلنترنت  وتُتيح  واألكاديية،  البحثية  احلياة  قلب  في  املكتبات  تقع 
في  والتعليمية  العامة  املكتبات  مُتثل  احملُترفني.  واملُتخصصني  للبحث،  الالزمة  التحتية 
العديد من البلدان اجلهة األساسية أو الوحيدة التي تُقدم خدمة اإلنترنت بتكلفة قليلة أو 

بال تكلفة، وهو ما يُزيد بدوره التواصل 17.

التفيا: 

عاد استثمار كل دوالر بعائد قيمته 2 دوالر )بصورة ُمباشرة وغير ُمباشرة( بني عامي 2008 و2010. وكان عائد استخدام اإلنترنت في 

املكتبات العامة أعلى إلى أكثر من 3 دوالر ُمقابل كل دوالر مت استثماره18. 

فنلندا:

 ُيِكّن املعمل العلمي املفتوح الذي تستضيفه مكتبة فنلندا الوطنية الوصول إلى املؤلفات والبيانات البحثية، وأساليب البحث التي 

يستخدمها اجلميع، إن التداول احلر أحد املبادئ الرئيسية؛ لزيادة إتاحة وتداول املعلومات19 . 



 

من  احلد   :10 الهدف 
انعدام املساواة داخل البلدان 

وفيما بينها:
 

يُعد اإلنصاف في حق احلصول على املعلومات، وحرية 
الفرد.  الستقاللية  أساسية  مبادئ  واخلصوصية،   التعبير، 

تُساعد املكتبات على احلد من عدم املساواة في توفير مساحات 
حول  والريفية  احلضرية  املناطق  سكان  لكل  مفتوحة  آمنة  مدنية 

العالم.  

منغوليا:

دعُما من  يتلقون  ال  أو  جًدا  دعًما ضعيًفا  ويتلقون  احلصول على عمل   )15000( واملكفوفني  البصر  ُمعظم ضعاف  ال يستطيع   

األساس20. 

عاملًيا: 
تعمل املكتبات بال حدود على إتاحة املعلومات واملصادر في مخيمات الالجئني من خالل صندوق األفكار، والذي ُيكن الناس من الوصول 

 .)UNHCR( 21 إلى املعلومات من خالل توصيالت اإلنترنت، والذي يتضمن كتًبا، ترعي املفوضية العليا لألمم املُتحدة لشؤون الالجئني



بكل  بثمن   يُقدر  ال  الذي  الوثائقي  التراث  وحفظ  حماية  في  أساسًيا  دورًا  املكتبات  تلعب 
أشكاله لألجيال القادمة، تقوي الثقافة املُتمعات احمللية وتدعم الوصول إلى عدم التهميش 

والتنمية املُستدامة في املدن.  

مالي: 

العامة  الهائل من املكتبات  والكم  الثقافي  بتراثها  املدينة الشهيرة  املُسلحة شمال مالي وتبكتو،  في عام 2013احتلت اجلماعات 
واخلاصة املوجود بها وما تضمه من تراث ال يُقدر بثمن، وحلماية اخملطوطات أثناء فترة االحتالل قام متطوعون بتهريبهم إلى باماكو بدعٍم 
دولي، ومنذ ذلك احلني مت االحتفاظ بهذه اخملطوطات في العاصمة وهي اآلن حتت الترميم والرقمنة. لقد كانت املكتبات في خط املواجهة 

أثناء تهريب تراث مالي الفريد وحفظه22. 

الصني: 

في يناير 2015، أُنشأت أول مكتبة في مترو بكني “M Subway Library«، افُتتحت في محطة مترو مكتبة الصني الوطنية )NLC( في 
خط املترو الرابع، تهدف هذه املكتبة إلى التوسع وتقدمي خدمات جديدة، ومصادر عالية اجلودة من املكتبة الوطنية، مثل حتميل الكتب 
الرقمية مجانًا، ونقل الثقافة احمللية، والترويج للقراءة خارج إطار الدراسة، إن املارين هم القراء والقراء هم املارون في هذه املكتبة، وبذلك 

تُصبح مكتبة املترو »محطة قراءة للجميع23« . 

كولومبيا: 

تُعد املكتبات العامة جزًءا ال يتجزأ من ُخطة جتديد مدينة مديلني بكولومبيا، والتي تقع وسط أكثر املُتمعات حرمانًا في أطراف مديلني، 
وأصبحت املكتبات مراكزًا للتنمية االجتماعية التي تُخاطب احلاجة إلى مساحات اجتماعية وتعليمية أكبر، توفر سلسلة املكتبات 

العامة أدوات وبرامج تعليمية تعود بالنفع على املُتمعات احمللية، وتُشكل ُمنطلًقا للمزيد من التنمية احلضرية واملشروعات اخلضراء 24. 

البشرية  واملستوطنات  املدن  11:جعل  الهدف 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

ومستدامة:



الهدف 12 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة: 

الهدف 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره: 

نحو  على  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  احمليطات  حفظ   14 الهدف 
مستدام لتحقيق التنمية املستدامة:

استخدامها  وتعزيز  وترميمها  البرية  اإليكولوجية  النظم  حماية   15 الهدف 
على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي:

إن املكتبات مؤسسات ُمستدية تُشارك املصادر في املُتمع وعلى املستوى الدولي والتأكد 
البيانات،  إتاحة  في  هاًما  دورًا  املكتبات  جميع  تلعب  املعلومات،  إلى  اجلميع  وصول  من 
واألبحاث، واملعرفة التي تدعم البحث القائم على معلومات وإتاحة معلومات للجمهور عن 
التغير املناخي، والدور األساسي الذي يلعبه حفظ املعارف اخلاصة بالشعوب األصلية، والتي 
تشمل ُصنع القرار على املستوى احمللي بشأن االجتاهات األساسية في احلياة، ومنها الصيد، 

واستخدام األرض، وإدارة املياه. 

الواليات املُتحدة األمريكية: 

إن مكتبة تراث التنوع البيولوجي مكتبة رقمية ُمتاحة للجميع تابعة ملكتبات سميثونيان ألبحاث التنوع البيولوجي والتي تضم أكثر 
من 46 مليون صفحة بحثية من أكثر من 170000 ُمجلد نُشر بني القرن اخلامس عشر والقرن احلادي والعشرين مبا يتعدى األربعني 
لغة. يستخدم العلماء البيانات في حتديد الفصائل اجلديدة، وعمل اخلرائط السكانية، وتطوير النظام البيئي، والعلم بنماذج التغير 
إدارة مسؤولة،  املصادر  وإدارة  املُستدامة،  والتنمية  احلفظ،  لوضع سياسات  البيانات  ُيكن استخدام مثل هذه  املُستقبلية.  املناخي 
تضمن مجموعة البيانات قدرة اجلميع وفي كل مكان على احلصول على املعلومات التي يحتاجونها للدراسة وحفظ الفصائل والنظم 

البيئية املوجودة على األرض25.  

سنغافورة:

 لقد عملت مكتبة سنغافورة الوطنية مع رعاة رسميني؛ لبناء مكتبة خضراء لألطفال والتي تُقدم 
تهدف  والتي  التفاعلي،  العام  التعليم  وبرامج  البيئة  على  احلفاظ  عن  ُمقتنيات  مجموعة 

بشكل الفت إلى ُمساعدة األطفال على فهم التغير املناخي، األكثر من ذلك أن املبنى 
مصنوع من مواد ُمعاد تصنيعها، وهو ما يؤكد رسالة املكتبة في احلفاظ على 

مٌمارسات  أفضل  اتباع  على ضمان  أيًضا  الوطنية  املكتبة  تعمل  البيئة. 
استخدام الطاقة واملوارد واحلد من الهدر، وقد حصل مبنى قيادة 

مارك  جرين  جائزة  على    2013 مايو  في  الوطنية  املكتبة 

البالتينية من ُسلطات البناء والتشييد في سنغافورة26.  



املُساملة  املُتمعات  تعزيز   :16 الهدف 
والشاملة للتنمية املُستدامة، وتوفير احلصول على 
العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وقابلة للُمحاسبة 

وشاملة على كافة املستويات.

وكي نُدرك إتاحة املعلومات بصورة كاملة، يحتاج كل فرد إلى إمكانية الوصول إلى املعلومات 
واكتشاب مهارات استخدامها بكفاءة كما يوضح إعالن ليون إلتاحة املعلومات والتنمية 27، 
إن املكتبات لديها املهارات واملصادر التي مُتكنها من ُمساعدة احلكومات، واملؤسسات واألفراد 

على التواصل، وُصنع املعلومات واستخدامها بكفاءة من أجل التنمية.

مولدوفا، جورجيا، أوكرانيا: 

إن شراكة احلكومات املُتفتحة )OGP( 28 مؤسسة تعمل مع حكومات الدول األعضاء لاللتزام بالشفافية، واملثشاركة املدنية، ومثحاربة 
الفساد، وُمحاسبة احلكومات. لقد التزمت شراكة احلكومات املُنفتحة باشتمال الهدف 16 في ُخطتها التنفيذية، وقد مت بالفعل 
البالد  التنفيذية في مولدوفا، وجورجيا، وأوكرانيا. يحضر املكتبيون في هذه  بإتاحة املكتبات واملعلومات كجزء من ُخطتها  االلتزام 
اجتماعات املثجتمع املدني؛ للُمساعدة في وضع اخلُطة التنفيذية الوطنية، ورفع الوعي بدور املكتبات وإتاحة املعلومات في حتقيق 

أهداف شراكة احلكومات املُنفتحة.

عاملًيا: 

وللُمجتمع  به  للعاملني  الدولي  البنك  تُتيح مكتبة  املدقع بحلول عام 2030،  الفقر  القضاء على  يتفق مع استراتيجيته في  فيما 
العاملي بأسره إمكانية احلصول على املعلومات واخلدمات ذات الصلة؛ لترسيخ ُمشاركة املعرفة، واحلكم الرسيد، والتنمية االقتصادية. 
تقوم مجموعة من أكفأ املُتخصصني على األسئلة التنموية، والبحث عن املعلومات من مصادر ُمتعددة داخلية وخارجية، ويعرفون 
العاملني باملُقتنيات، واملصادر واخلدمات التي تتسق مع أولويات البنك التنموية. تروج املكتبة أيًضا للشفافية واملٌساءلة على نطاٍق 
أوسع ببناء القدرات الالزمة إلتاحة الوصول إلى املعلومات حول العالم، ويُعد عمل املكتبة جزء ال يتجزأ من التنمية العاملية من خالل 

اإلتاحة العامة للوصول للمعلومات29. 

سويسرا: 

إن مكتبة The Globethics.net مكتبة رقمية تُتيح وباملان الوصول إلى آالف النصوص الكاملة عن القيم وما يرتبط بها من مبادئ، 
وباملُساهمة في تطوير إتاحة املصادر املعرفية حول القيم، تهدف هذه املُبادرة العاملية إلى تطوير ُمشاركة املعرفة، وخاصة من الشمال 
إلى اجلنوب ومن اجلنوب إلى الشمال، واملُساهمة في التنمية/ وخاصُة بالترويج للقيادة املسؤولة، واحلكم الرشيد، والقيم القائمة على 

ُصنع القرار 30.



الهدف 17: 
وإعادة  تنفيذ  وسائل  تقوية 

تنشيط الشراكة 
العاملية للتنمية املستدامة

القائمة  املؤسسات  من  عاملية  شبكة  املكتبات  تُشكل 
على املُتمع املُستعدة لدعم ُخطط التنمية احمللية والوطنية، 

كما أنها مصدر لتطوير ُصنع القرار. 

كندا: 

إن مكتبة العلوم الوطنية، وامللس الوطني للبحوث، هم الرعاة املُشاركني لعمل للمكتبة الفدرالية للعلوم، وهو املشروع 
الذي يجمع مكتبات الوزارات العلمية الفدرالية لعمل منصة ُمشتركة لالستكشاف واإلتاحة، يهدف ذلك لضمان مكتبات 

التزام من  املشروع  إن هذا  للكنديني.  واملُقتنيات  املصادر  إتاحة  للتأكد من  واملوظفني في احلكومة  للباحثني  املعلومات  وخدمات 

شراكة احلكومات املُنفتحة جتاه كندا حتت مظلة التزام املعلومات املفتوحة31 . 



اوروبا

أوغندا

قرغيزستان

نيبال
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كندا

الواليات املُتحدة األمريكية

هندوراس كولومبيا

اوروبا

مالي

أوغندا

اململكة املُتحدة

سويسرا

تعمل املكتبات حول العالم على تقيق أهداف األمم املُتحدة 
للتنمية املُستدامة.

ويشمل هذا الكُتيب ُمختارات من حكايات وخبرات هذه املكتبات.



توصيات لراسمي السياسات:

1. ضعوا املكتبات في ُخطط التنمية:

قومية  ُخطة  اخلُطط  هذه  تكون  قد  وأولوياتها،  احلكومة  نفقات  من  كبيرًا  قدرًا  الوطنية  التنمية  ُخطط  سُتحدد 
واحدة، أو ُخطط متفرقة واسعة النطاق، لإلدماج الرقمي، أو التنمية االجتماعية. سواًء احتاج اجلمهور إلى معلومات 
دور  خصوصية  تكمن  املعلومات.  ُمشاركة  في  التطور  مدى  أو  الطبية،  الرعاية  يجدون  أين  أو  احملاصيل  أسعار  عن 

املكتبات في الوصول باملعلومات إلى الفئات املُهمشة وفي األزمات واملراحل االنتقالية.

2. الشراكة مع املكتبات:

للتأكد  والبرامج  االستراتيجيات  لتنفيذ  اجلهات؛  من  وغيرها  احلكومة  مع  في شراكة  الدخول  املكتبات  تستطيع 
من الوصول للجميع. تستطيع املكتبات دعم وتعزيز ُخطة األمم املُتحدة 2030 بأسرها، وتدعم القضاء على الفقر، 
واستدامة الزراعة واالنتاج، والتعليم اجليد، والصحة، وكل األهداف األخرى. تستطيع احلكومات أن جتد في املكتبات 

شريكًا قويًا، موفرًا في احلرب للقضاء على الفقر، والتنمية االقتصادية، وإتاحة التعليم للجميع.

وما  املثستدامة،  التنمية  بأهداف  الوعي  رفع  على  املكتبات  مع  العمل   .3
تعنيه على املستوى احمللي:

يُطلب من كل دولة، في إطار ُخطة األمم املُتحدة 2030 أن تتأكد من معرفة اجلميع بأهداف التنمية املستدامة بدايًة 
من املؤسسات املُستفيدة وصوالً إلى اجلمهور وما أهميتها للجميع. يستطيع املكتبيون املُساعدة بتقدمي املعلومات 

عن األهداف ويخر ما توصلت إليه لصانعي القرار وللجمهور:

• ُيكن أن تُشارك املكتبات معلومات عن أهداف التنمية املُستدامة وأولويات التنمية احمللية في املتمعات التي تقوم 
على خدمتها وعبر احلدود، وأن توصل الناس مبعلومات عن األهداف عبر اإلنترنت. 

• تلعب املكتبات التي تعمل كمستودعات او مراكز معلوماتية تابعة لألمم املُتحدة دورًا أساسًيا في نقل معلومات من 
األمم املُتحدة والبحث، واحلصول على تغذية راجعة تثساعد ُصناع القرار على حتقيق األهداف32 .

 
 



بإمكانها  التي  املؤسسات  استخدام  من  “لنتأكد 
وإتاحة  املعلومات،  ومصادر  البيانات،  فتح  على  ُمساعدتنا 
للوصول  الناس؛  يحتاجها  التي  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا 

للتنمية املُستدامة«

تتطلع املكتبات لتكون شريك في ثورة البيانات وُمساعدتنا على الوصول إلى 2030 في شكل جيد33«. 

                                       
Donna Scheeder :رئيسة اإلفال                                                                                                                             
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