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 السدتخمص :
شاعتهات دادأ يخئاؾ امسات دورهات ىاا الئة ال اليةسضال ن وأن إ أن السكتباتت يضزاسح يعتقد البعض 

ن ولاؼ دادر لخماد ااؽ اهتقاد هااا أن السكتباتت  ازدادت األجازة اليةسضل انتذترا دةؽ أىياد السجتسع
اياازا لبلشاعتا العمساي حتىغات و ولادت لتبقاا و ات ىي حكسات اؽ دشؾك لمسعيىل وةؾاهد دضتناتت 

 واإلهبلاا والثقتىا واإلجتستهي .
والتاا هااا العماؼ حايا لمجسضاع دون ه،يةال ن  العتال التا هيىت لأنات جتاعل السجتسع والسكتبتت

همعا دورا لترزا ىا الئة ل اليةسضل ويزداد دورهت ألقت واهدتهت ن وأصبحت هقدم خداتت اعمؾاتهضل 
خبللات احتؾاء ألؾان الظضف السجتسعا اؽ خبلل هقديؼ السعمؾاتت السؾثقل الراحضحل هادف اؽ 

 السشتيبل لأدوات هدتدي هكشؾلؾجضت العري وأدواهه .
حااددا العاااد همااا الدااتحل  Sustainable Developmentوإن اااتن ارااظمت التشسضاال السدااتداال 
ؽ أهستق التتريخ هظئضقات ثاؼ هشغةايا يأهي ا Public libraryالبحثضل ىإن ارظمت السكتبتت العتال 

ن حةاا ناايل لمسكتباتت العتااال الادور اليياتدل والتااأثةي اإليجاتدي ىااي ىاي العرااي الحاددا وهظئضقات
 كتىل الحزترات اإلندتنضل .

وايااتسيارا ألدوار السكتباااتت العتااال ىاااي هشسضاال السجتسعاااتت اااؽ خااابلل التشسضاال السداااتداال يقااادم 
التحمةمضاال لتجااترب وخااداتت وهظئضقااتت لعااض السكتبااتت العتااال البتحااا هاااط اإلطبللاال السدااحضل 

سضال السداتداال لمسجتسعاتت التاا هتااؾىي عتاال األجشئضال التاا هعسا  هماا التشالعيبضال والسكتباتت ال
هما خداتات هحقضقت ألهداف نذأهات و هئيييا الياتسياريل وجؾدهات ر اؼ هعادد الستتةايات واخاتبلف 

 أدوات الحرؾل هما السعمؾاتت .



 هقديؼ :
ااااؽ خااابلل هتباااع هاااتريخ الجاااشح البذااايخ هئاااي الحزاااترات السختم،ااال نبلحااا  أن اإلنداااتن خظاااا 
خظاؾات هتلمال نحاؾ التقادم واالزدهااتر ن وةاد ايات،تد ااؽ اا  السقؾاااتت التاا يدايهت   لاه همااا 

ولؼ دتحقق لئلندتن ذلػ إال اؽ خابلل اات حباتط   ااؽ األرض وطؾهات لتحقةق يئ  رىتهةته ن 
هق  وذاكية ن العقا  ي،كاي وياددي لاه أاايط ن والاااكية الختازان التجاترب الجةادة لتكيارهات والتجاترب 

وطااؾرت الداامئضل لتبلىةااات ن واساات الشااػ لضااه أن العقاا  والااااكية هااا التااا ألقاات همااا اإلندااتن 
 حضتة اتلشتت أكئي حجست وأكثي هددا اؽ اإلندتن .ن ىئدون العق  والااكية انتات حضتهه

دل والاااكية البذااييل ذاكااية احاادودة التخاازيؽ ةرااةية العسااي ايهبظاال ارهبتطاات وثضقاات لرااتحئات وبساا
ن لاااا لجااأ اإلندااتن لمااااكية الخترجضاال التااا هسثماات ىااا ويااتل  ةدرهااه همااا الت،تهاا  اااع ا خااييؽ

 وصمت لؾيتل  التخزيؽ اليةسا . التخزيؽ السختم،ل والتا هظؾرت هئي الزاؽ حتا
السعمؾااتت نجاد أن سدةية هظؾر الجاشح البذايخ واياتداال لقاتءط هماا ياظت األرض ل والستتبع

دورا لترزا ىي ذلػ ن ولاؾال االيات،تدة ااؽ السعمؾااتت لغا  اإلنداتن دادور ىاا حمقال ا،ي ال لعئت 
ىشاتءط ن لااا ىقاد حايص ضال حتسوهادم التقادم والتؾاصا  اسات يعشاا اؽ هكيار التجاترب أو هستثماات 

اإلندتن اشا القدم هما هدجة  هجتربه اؽ خبلل اختياا المتل واختياا الكتتلل واختاياا التداجة  
والتؾثةااق واختااياا السكتبااتت لتجسااع حرااةمل همااػ التجااترب وهح،غااات لؤلجضااتل القتدااال واااؽ ثااؼ 

 االيت،تدة اشات واإلنظبلق نحؾ آىتق أرحا ىي هقدم اإلندتن .
دتعيي،اااتت اتعاااددة لسراااظمت التشسضااال دزخاااي نجااادط الستخراااص اإلنتاااتج ال،كااايل ةااا  وااااؽ هحم

أو االيااتخدام السداتداال ن وهت،ااق جسضعااات همااا لاايورة التيشاةد ىااا ايااتابلك السااؾارد الحتلضاال 
د ن ولعااا  هااااا األااااي ىظاااؽ إلضاااه ح،تعااات هماااا حاااق األجضاااتل القتداااال ىاااا هااااط الساااؾار العاااتدل 

ااؽ ةئا  األرض شتخضل لؼ هأل،اات اؾارث دة ضل وهتةيات ااؽ  ات حتق لتلبذييل لعدالستخررؾن 
ويحاارون ااؽ الدامؾاضتت البذاييل التاا أدت إلاا ذلاػ  لسياجعالاع الاش،ح  يق،ؾن  ن است جعماؼ

 ايتسياريتات وايتحداث طيق لتبلىي أليارهت لضست لتت اعيوىت لتلتشسضل السدتداال . 
دؾاشاات هاااا هااادف إلااا جسااع واةتشااتء وهشغااضؼ ىااي العرااؾر القديساال حتااا والسكتبااتت اشااا نذااأهات 

واختزان واعتلجل واهتحل السعمؾاتت ن هاط التؾلض،ل اؽ العسمضتت السشظقضل الستتتلضل ال هدتادف 
لعةشاه وال اشظقال لعةشاات ن دا  ان السكتباتت داداىع اجتسعاا ه،عا  ذلاػ  لعةشاه وال هرايا   ادت،ةدا  

اإلىااتدة السدااتقئمضل ن والاادلة  همااا ذلااػ ااات لذااك  اظمااق لراايف الشغااي هااؽ اإلىااتدة ا نضاال أو 
النظاابلق حزااترات و ياائبت   رايااخت   خم،تااه لشاات الحزااترات السختم،اال اااؽ هااياث ىكاايل اااتن أيتياات  

 هست األرض لسشجزاهات وطؾرت اثةيا اؽ حضتة السجتسع .اتتتلضل 



ضاال ن ) ةؾاداخاا  اشغؾااال السكتبااتت ىااا أل اجتسااع وباتلشغي لؾعض،اال السكتباال ااساات اااتن نؾهااات 
وطشضااال ن هتاااال ن ادرياااضل ن جتاصضااال ن اتخررااال ا نجاااد أناااات اةتشاااتء اراااتدر السعمؾااااتت 
وهشغضسااات واهتحتااات لذااك  هااتدل لمسداات،ةددؽ اشااات ن وهاااط الؾعااتل  ىااي جؾهيهاات هعساا  همااا 
التشسضاال السدااتداال ن ىتزويااد األىااياد لستظمبااتهاؼ اااؽ السعمؾاااتت الستخرراال اااؽ شااأنه هظااؾيي 

دشاتء  هماا اعمؾااتت صاحضحل اؾثقال ن اسات أن الح،ات  هماا تل لذك  اتكتا  الاات وأداء األهس
وختصاال ااات دتراا  اشااات لتلتااتريخ  -وااات هذااتس  همضااه اااؽ ثاايوات اعيلضاالارااتدر السعمؾاااتت 

لؤلجضتل القتدال ات هؾ إال هةؽ التشسضل السدتداال . است يسكؽ اإللتىل لاالػ  -والئة ل السحمضل 
ىااي لضدات ابقضال الساؾارد يسكاؽ ىشتءهات ن دا  اناات هازداد دزياتدة  أن السعمؾاتت اعةؽ ال دشزاا

 .وها السحيك الكتذتف السؾارد والح،ت  همةاتايتخدااات 
أدوات هادىق السعمؾااتت وهاداولات واهتحتاات ن وازدادت أيزات واع العراي اليةساي الحاتلا ازدادت 

لضزتن السعمؾااتت البلنااتلا ن اسات اؽ دةؽ ل السؾثقل س  ك  ح  السعمؾاتت الرحضحل الس  الحتجل إلا 
لسشتىدل هماا اهتحال السعمؾااتت ولكشاات ه،تقاد السرادالضل والثقال اسات يعازز ازدادت السؤيدتت ا

دور السكتبتت ىاي ثؾباات اإللكتيوناا لمقضاتم دؾاجبتهاات نحاؾ التشسضال السداتداال لمسجتسعاتت التاا 
 هتؾىي همي هزويدهت لتلسعمؾاتت .

 
 . وأهسضل الدرايلاذكمل 

اقترية هما الستخرراةؽ ىاي هماؾم الئة ال  يعتقد البعض أن اشتةذل ةزضل التشسضل السدتداال
ن ولكااؽ هاااا االهتقااتد خااتط، هستااات ن ىااااط ةزااضل اجتسصضاال الدااد لكاا   ..الااخوالسشااتخ والتيباال 

 اؤيدتت السجتسع أن هدلؾ ىةات ددلؾهت لكي هتحقق التشسضل السدتداال الستكتامل .
عضتهات يسكشات أن همعاا دورا ىاي ةزاضل التشسضال السداتداال ن والسكتبال العتاال والسكتبتت لك  نؾ 

لات الدور األديز اؾنات أداة اؽ أدوات السجتسع السؤثية ن وهستمػ اقؾاتت التؾجضه واإلرشاتد ااؽ 
 السحكسل .خبلل اهتحل السعمؾاتت 

ور ااؼ هاااط األهسضاال لااؼ هتظاايق البحااؾث ىااا اجااتل التشسضاال السدااتداال لاادور السكتبااتت وختصاال 
السكتبااتت العتااال ىااي هحقةااق التشسضاال السدااتداال لمسجتسعااتت اااؽ خاابلل السعمؾاااتت ن لاااا هااأها 

ىاااي إلقتءالزاااؾء هماااا هااااط القزاااضل واياااتعياض لعاااض التجاااترب العيبضااال  الدرايااالأهسضااال هااااا 
 العتال ىي العري اليةسا .واألجشئضل لمسكتبتت 

 
 أهداف الدرايل .



هادف الدرايال إلاي يائي أ اؾار ا،ااؾم التشسضال السداتداال وأهسضال السعمؾااتت ىاي هااط العسمضال 
ترب العيبضال واألجشئضاال رؤل التشسضال السدااتداال لمادول وايااتعياض لعاض التجااواياتعياض لعااض 

 التشسضل السدتداال .لمسكتبتت العتال التا هادف لسدتندة السجتسعتت لتحقةق 
 

 اشاج الدرايل .
اهتسدت الدرايل هما السشاج الؾص،ي اإطتر هتم لمدرايل واهبعات ااؽ أياتلةبه أيامؾبي السدات 

ورصدهت واؽ ثؼ هحمةمات لئضتن أوجه االه،تق واالخاتبلف  الغتهيةوالتحمة  لمؾةؾف هما اتتةيات 
 أهداف الدرايل . والخيوج دتؾصضتت هرا ىي هحقةق

 
 الدرايل واشتةذتات . نتتلج

  التشسضل السدتداال .هعييف 
التشسضل اؽ الشسؾ ن والشسؾ يعشا التتةي لؤلىز  ن والتتةي لؤلىز  دمزاه اقؾاتت أو لسعشا أدق 

لمسقؾاااتت السؾجااؾدة ن والتشسضاال السدااتداال ىااا ألداا  هعيي،تهااات ايااتسياريل التشسضاال أو  ايااتثسترا  
إلاا أن دايث   األرض السجتسصضل لسختم  األجضتل والسؾارد ايتسياريل االيت،تدة اؽ السقؾاتت 

 .همةات وات 
نات هيهب  لتألىياد التا هذك  هاط السجتسعاتت لتلسجتسعتت د  إوالتشسضل السدتداال ال هيهب  ىق  

هئدو اسراظمت حاددا ااؽ حةاا التشغةاي أاات ااؽ حةاا التظئةاق ىتلتشسضال ن والتشسضل السدتداال 
ن ولداشت يل ةديؼ ن وةد هشتولته األديتن الدستويل ن وختصل الددؽ اإليبلاي نذتط لذالسدتداال 

هشت ىي اقاتم االيتقراتء والتادةةق لمذاؾاهد الدالال ااؽ القايآن والداشل هماا ذلاػ ن ولكاؽ يك،ةشات 
هؽ ادؽ عباتس رلاي   هشاسات ىي حددثه الشئؾخ  )صما   همضه ويمؼاريؾلشت الكييؼ إشترة 

ْسااح   )صااما   همضااه وياامؼا ليجاا  وهااؾ يعغااه ةااتل ةااتل ريااؾل   اات ة ْئاا   خ  ْسد  :  : " اْ ت ااْشْؼ خ 
ض ته ااػ  ة   ن و ح  اات ْمػ  ااػ  ة ْئاا   ش  ى ي ا   ن و  ن و ْ ش ااتك  ة ْئاا   ى ْقااْيك  ْسػ  ااق  ت ػ  ة ْئاا   ي  ْصااحب ن و  ْاااػ  ااب تل ػ  ة ْئاا   ه ي  ْئاا   ش 

ْؾْهاػ  " ) الاال ال دشظاق هاؽ الااؾل والاال أوهااا  صاما   همضاه ويامؼا )صادق رياؾل    ا1ا 
 جؾااع الكمؼ . 

                                                

: ىحا حجيث صحيح عمى شخط الذيخين ولم يخخجاه ، وابن أبي شيبة  وقال 341/  4(  7846. أخخجو الحاكم في السدتجرك رقم )  1
(  1077، وصححو األلباني في صححيح الجحامر رقحم ) 1/425(  729، والقزاعي في مدشج الذياب رقم )  77/  7(  34319رقم ) 

 ( .  3355، وفي صحيح التخغيب والتخىيب رقم ) 
 



ناه ةادم لشات الاادف لتعييف التشسضل السداتداال ن دا  إ والستأا  لااا الحددا يجد أنه جتاع اتنع
اؽ الحضتة واضفضل أن يصضش اإلندتن لذك  اتاؾازن وبتلتاتلي يداتقضؼ السجتساع جاضبل لعاد ا خاي 

. 

اؼ الستحادة لمئة ال والتشسضال السشعقاد ديياؾ دل جاتنةيو اؤهسي األوهما السدتؾل العتلسي ن هيف 
أنات " إدارة السؾارد اإلةترتديل لظييقل هحتى  هماا الساؾارد والئة ال ن التشسضل السدتداال ل 2991

لايورة ئمال ااؽ أن هصاضش حضاتة اييسال أىزا  ن وهااا يعشاا أو هحدةشات لكا هسكؽ األجضتل السق
لظييقاال ال هااؤدل إلااا ىشتلااات أو هاادهؾرهت ن أو هااؤدل إلااا  ايااتخدام السااؾارد الظئضصضاال الستجااددة

هشااتةص جاادواهت الستجااددة لتلشداابل لؤلجضااتل القتدااال ن اااع السحتىغاال همااا رصااةد ثتداات لظييقاال 
 باال والسضااتط الجؾلضاال والكتماال الئةؾلؾجضاال " ةص اااؽ السااؾارد الظئضصضاال اثاا  التي اتشاات  ةاايو ىعتلاال 

 ا2)
أنااات هشسضاال ةتدماال لبليااتسيار هت،تهاا  التشسضاال السدااتداال لكساات أن اثةاايا اااؽ الستخررااةؽ هاايف 

التشسضااال ا أل أن 3)ىةاااات ثبلثااال أنغسااال ) نغاااتم حةاااؾخ ن نغاااتم اةتراااتدل ن نغاااتم اجتساااتهي ا 
السدتداال هي التا هأخاا ىاي اهتبترهات القةاؾد الثبلثال اليلضداضل التاا ه،يلاات الئة ال هماا جااد 

تخدام السااؾارد  ةااي الستجااددة ن واإللتاازام لتيااتخدام التشسضاال والستسثماال ىااي هاادم التئااادي ىااي اياا
السؾارد الستجاددة  لحادود ةادرهات هماا هجدداد ن،داات ن وهادم هجاتوز ةادرة الئة ال هماا هزاؼ اات 

 يابحتنه   زطوالتشسضل ايهبظل لتإلنداتن ن حةاا اةا ا4)دمقضه جاد التشسضل ىةات اؽ اخم،تت " 

 خم،هوايات ددةيالتا وحداؽ سةةزلاتلت وحباتط ،كةايوالت العقا  ىؾهباه ياتلي السخمؾةاتتن هماا وهعاتلا

 ىاي يداي همةات حضتهه سيوهدت يهتويعس لضصضذات كشؾز اؽ هحتات وات خةيات اؽ همةات األرض وات

 . ورىتط
األجضاتل  لقادرة السداتس دون  اهشالالي  لمحتجاتت االياتجتلل ااؽ ؽهسكا التايالسدتداال هاا  شسضلالتو 

 ىاي قاألجضاتل هتحقا داةؽ اداتواة  هشاتك هكاؾن  يجاا أن لحةاا ن لحتجتهات االيتجتلل هما القتدال

لرتلت ا  أىياد أجضاتل الحتلاي  اختبلىات هما والسؾارد ئضعلوالظ الئة ل هما الحتلي حيص أجضتل
والسدتقئ  اعت اؽ حةا أن ا  جة  يعتئي ادتخدات لتياث لذيل طئضعاا هغاضؼ اؾناه اداتخم  

اات همضه أن دتيك ألجضتل السدتقئ  ن،ح ال،ايص التاا ىا األرض وحتريت همةات ن هشدات اتن لز 
 حغا دات .
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نداتشتج أن التشسضاال السدااتداال هااا هشسضال هتراا  لتاليااتسياريل وهأخااا  التعيي،ااتت الدااتلقلااؽ و 
ىاي الحراؾل هماا احتضتجاتهاؼ  والسداتقئمضللعةؽ االهتبتر البعد الزاشاا وحاق األجضاتل الحتلاية 

سحتىغال هماا الساؾارد الظئضصضال والئة ضال وهشسةتاات ن واااالػ ن وهعتساد ىاي ذلاػ هماا ال األيتياضل
هشسضاال السااؾارد البذااييل وهأهةمااات لساات يدااست لتلقضااتم دشذااتطتت لااسؽ ااات هااؾ اتااتح اااؽ السااؾارد 
الستجاااددة و ةااااي الستجااااددة دون أن دمحاااق ذلااااػ هادداااادا جاااديت لتلعسمضااااتت الظئضصضاااال والستدياااال 

يعتسد أيتيات هماا الح،ات  هماا التشسضل السدتداال ت يجع  هحقةق والكضسضتلضل والحةؾيل ن وهؾ ا
ىةي أكئااي ةاادر ؾ الظئضعاال وهيشااةد ايااتابلك ارااتدرهت والسحتىغاال همااا الشغااتم الئة ااا وهؾازنااه وهاا

 اسكؽ اؽ العدالل اإلجتستعضل والتقمة  اؽ التكم،ل والسختطي التا هشتغي األجضتل القتدال .
 
 لعسمضل التشسضل السدتداال أهسضل السعمؾاتت . 

إذا اتنت التشسضل السدتداال هادف إلا لستن هحدةؽ حضتة األىاياد حتلضات واداتقئمضت ن ىاإن ذلاػ 
وأن هكاؾن اتتحال ن لؽ دتحقق لات إال اؽ خبلل هؾىةي ةتهدة اعمؾاتت هييزال هاؽ اا  الساؾارد 

 داؾلةؽ أثيهاؾن " ن وةد لخرت هتلسال السعمؾااتت اتخال القيار أاتم أىياد السجتسع وختصل أاتم 
 -ألل دولل أو اجتسع لضست دما : أهسضل السعمؾاتت  "
الخئيات التي هحققات ىاي اؽ  ولددات  الستتحلاؽ السعمؾاتت  اإلىتدةهشسضه ةدرة الدول هما  .2

 . الدول األخيل 
د ىي البحا والتظؾيي هماا لاؾء اات هاؾ اتاتح ااؽ ؾ هيشةد وهشدةق ات هئاله الدوله اؽ جا .1

 اعمؾاتت .
 . السجتسع السختم،ل لح  اذكبلت هييزلاعيلضه  ةتهدةك،تلل  .3
هك،ا  الحاد ااؽ هااط  اختضاتراتل ن وهقاديؼ أيتلةا حددثاه لحا  السذاكبلت ال،شضاهؾىةي ددال  و  .4

 السذكبلت ىي السدتقئ  .
 ىي ةظتهتت اإلنتتج والخداتت . لتؾل ىعتلضه وا،تءة األنذظه ال،شضرىع اد .5
 ا5) .ل ؾيتت السد ؾلضىي جسضع القظتهتت وهما اختم  ادت الدمضسللستن القيارات  .6

يتزااسؽ لستخااال الستااؾىية لتلذااك  والحجااؼ والؾةاات السشتيااا ويتزاات اااؽ ذلااػ أن السعمؾاااتت 
القيار االطبلا هما ات دتؾىي لدل الدولال ااؽ اعمؾااتت هاؽ الساؾارد الحتلضال والسداتقئمضل لحةاا 

هد هماا سعتت هداتدتؼ التشدةق دةؽ جاتت الدولل اليتثسترهت ن است أن السعمؾاتت لؤلىياد والسجت
هداد خظ  وبدال  لمتشسضل ن وهعس  هما لاستن القايارات الدامضسل ن وهاا داالػ ح  السذكبلت وإ

 اؽ أهؼ ويتل  دهؼ التشسضل السدتداال .
                                                

اىقاٌزة : منخبت  -ن ، حزجمت حشمج قاسم . . آثزحُن ، بُىيه . مزامش اىمعيُماث : حىظيمٍا َإدارحٍا َخذماحٍا / حأىيف بُىيه آثزحُ 5

 ص . 434،  1996غزيب ىيىشز َاىخُسيع ، 



 IFLA) اإلىابل دولي لجسصضاتت واؤيداتت السكتباتت والسعمؾااتت وىا هاا اإلطتر ىإن اإلهحتد الا
اجسؾهاال ن أهمااؽ ن وهااؾ أهمااا اؤيداال هيهااا اجااتل السكتبااتت والسعمؾاااتت هشغةاايا وهظئضقاات ا 

الاال هقااد  1001أ دااظح  ه ىاياشاا اجتستهااالتشسضاال السداتداال هسمضال هجااتط  أيتياضل اباتدئ
 -: التا هسثمت ىي التتليو  نىي جبليجؾ 

 جسضع البذي لدداؼ الحق ىي دة ل اشتيبل لرحتاؼ ورىتهةتاؼ . .2
لتاازام لتلتشسضااال السدااتداال لتمئضااال احتضتجااتت الحتلاااي دون السدااتس لقااادرات أهسضاال اإل  .1

 السدتقئ  . 
لاايورة أن هعاازز خااداتت السكتبااتت والسعمؾاااتت التشسضاال السدااتداال اااؽ خاابلل لااستن  .3

 حييل الؾصؾل لمسعمؾاتت . 
 -كست هؤاد اإلىبل :

دول الشتاضل ن ااؽ الدول الستقدال والجديا لمتعتون دةؽ هذك  السكتبتت والسعمؾاتت أن  .2
خابلل دهااؼ وهظاؾيي خااداتت السعمؾااتت ىااي جسضاع أنحااتء العاتلؼ ن لحةااا هزاسؽ احتاايام 

 حقؾق السمكضل ال،كييل واالرهقتء لتلحضتة العتال لؤلىياد .
دمتزم اخترتصةؾ السعمؾاتت دتقديؼ خاداتت السعمؾااتت ىاي أشاكتل اختم،ال ن حةاا هعاد  .1

والسعيىاال ن اساات أنااات هااؾىي إاكتنضاال الؾصااؾل  خااداتت السعمؾاااتت لسثتلاال دؾالااتت لمثقتىاال
لمسعمؾاااتت واألىكااتر واألهسااتل اإلدداعضاال لكتىاال األشااكتل ن اساات أن خااداتت السعمؾاااتت 
هاادهؼ جسضااع ال، ااتت العسيياال لااتلسجتسع ن وهدااتهد اتخااال القاايار همااا اهخااتذ القاايارات 

 الرتلبل السئشضل هما السعمؾاتت الرحضحل .
ست أيتيضت لمتعمؼ ادل الحضتة وهحدةؽ الساترات التعمضسضل ن هؾىي خداتت السعمؾاتت ده .3

والتسشضل الثقتلضل لمجسضاع ااؽ خابلل ن لتإللتىل لتشسضل القدرة همي صشع القيار السدتق  
اجسؾهتت السكتبتت الحددثل الستعددة األشكتل واألنؾاا ن وهاا ددورط ات يداسا لسجتساع 

 التدريا السدتسي .هما يعس   السعمؾاتت والال دشسا الؾهي العتم و
هدتهؼ السكتبتت وخداتت السعمؾااتت ىاي هظاؾيي وصاضتنل الحييال ال،كييال وهداتهد هماا  .4

الح،ت  هما القضؼ الديسقياطضل األيتيضل والحقؾق السدنضل السعتايف داات هتلسضات ن وذلاػ 
 اؽ خبلل دهؼ جسضع السدت،ةددؽ دونست هسةةز دااي .

اااؽ اااؾاد السعمؾاااتت التااا هعكااح التعاادد والتشااؾا همااا السكتبااتت اةتشااتء أويااع هذااكةمل  .5
 الثقتىي والئة ا لمسجتسع ن وأن هتضحات لمجسضع دون ه،يةل .



هما السكتبتت أن هعس  هما ردم ال،جؾة اليةسضل اؽ خابلل السذاتلكل ىاي هقاديؼ خاداتت  .6
السعمؾااااتت ن اساااات يداااتهد همااااا هشسضاااال البحاااا واالدتكااااتر الااااال داااؤدل إلااااا التشسضاااال 

 ا6رىتهضل الذعؾب . )السدتداال و 
اااؽ لمسعمؾاااتت واااؽ ذلااػ دتئااةؽ إدراك السؤيدااتت الدولضاال ىااي اجااتل السكتبااتت والسعمؾاااتت ااات 

السجتساع اات  اات لعاد الراشتهي ن ى،اي تت الحددثال أو اتيداسا لاتلسجتسعدور ائةي ىاي السجتسعا
الظئضصضال اثا  الظتةال ل و اتن االهتستد هماا الساؾاد األولضا –السجتسع الزراهي  –ةئ  الرشتهي 

هتساتد هماا الراشتهي ىأصابت اإل اات ىاي السجتساعأوالحةؾاناتت والجااد البذايخ ن  والسضاتطح تاليي
اات السجتساع اات لعاد الراشتهي أالشؾويال ن  دة اثا  الكايباتء والتاتز وال،حاؼ والظتةالل اؾ  الظتةال الس  

 ؛ الحتيااابتت واالهراااتالتوشااابكتت  تهظاااؾرط لرااا،ل أيتياااضل هماااا السعمؾاااات ىداااضعتسد ىاااي
وهماا حا  السذاكبلت التاي ن لآلخاييؽ  هماا نقا  خئياهشاتالدور األكئي ىا ادتهدهشت مسعمؾاتت ىم

قااؾم نهمااا هحدااةؽ األنذااظل التااي   ن و وهمااا االياات،تدة اااؽ السعيىاال الستتحاال لتل،عان هؾاجاشات 
 ل .هما ا  ادتؾيتت السدؤولضت و ىز  ىي ا  القظتهتأوهما اهختذ القيارات لظييقل ن دات 

 
 والتشسضل السدتداال كتبل العتال الس. 

هعااد اشغؾااال التشسضاال السدااتداال ن و  هعااد أحااد أهااؼ أيااحالسعمؾاااتت دتزاات لشاات اساات ياائق أن 
لسجتساع ن ألىاياد االسعمؾااتت  هقديؼ دات  السشؾطالجال ها السكتبتت السؾجؾدة داخ  السجتسعتت 

ةسال اشغؾاال السكتباتت ىاا أل دولال ن حةاا هتداع اغمال خاداتهات لتذاس  وهعد السكتبل العتاال 
الحةؾيال اؤيدل اؽ اؤيداتت السجتساع  Public Libraryتلسكتبل العتال ك  أطضتف السجتسع ن ى

لأنات جتاعال الذاعا التاا هااا هؾص  و هقدم السجتسعتت ن لضتس  أهؼ اعتدةيدالست هعد اؽ و ن 
 وىقت ألل اتتةي .ؽ أىياد السجتسع دةالعمؼ حيا لمجسضع دونست ه،يةل 

 -هي :هقؾم همي أربعل هشتصي أيتيضل  العتال السكتبتتديل الستخررؾن أن و 
لجسضاع ى اتت السجتساع دون هسةةاز لدائا الجاشح أو الاددؽ أو الماؾن أو  هقادم خاداتهات .2

ن ا  األط،اتل والذابتب والكباتر والذاةؾخ)  خاداتهات لجسضاع األهساتر هقادم استن   ةي ذلػ
 . لالثقتلضل والتعمضسض يزت لجسضع السدتؾيتتأو 

لتلسجاتن لرا،ل هتاال لرايف الشغاي هاؽ السخرراتت الستلضال السداتندة  اتهقدم خداته .1
 صل .وارتدرهت يؾاء هتال أو خت لات

كسماات أو أحاد أحضتلاات أو أشال لؾاء اتنات احتىغال أو اددلتلئة ل التي هؾجد دات يا يهب ه .3
اةتشاتء أوعضال يحاتؼ همةاات هااا و ااؽ التقداضستت اإلداريال ن  ةاي ذلاػ  هجاية أوأو  ةييال
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 ياؾاء اتنات السكتبال احتضتجاتت الئة ال التاي هؾجاد دااتلأشكتل اختم،ال همئاي السعمؾاتت 

 .أو هجتريل .. الخ ل دة ل زراعضل أو صشتعض
أن،دااؼ وإنسات ااؽ همقاتء ااؽ أل جاال كاياط إدون إجباتر أو دون  أىاياد السجتساعديهتدهت  .4

 ا7) .لتحقةق أ ياض اختم،ل 
واإلهحتد الادولي لجسصضاتت الةؾندكؾ اشغسل وثضقل  حددهات -لمسكتبتت العتال أ ياض اتعددة  و

هقاااديؼ خاااداتت  و اراااتدر السعمؾااااتتهاااؾىةي أديزهااات  -ا IFLA اإلىااابلالسكتباااتت والسعمؾااااتت )
ىاي  ههؤديا دور هاتم العتاال لمسكتباتت. اساتأن والجستهاتت  لتمئضال احتضتجاتت األىاياد السعمؾااتت

اجسؾهال  إلاا اؽ خبلل إهتحل ال،يصل لؤلىياد لمؾصاؾلوالح،ت  همضه الديسقياطي هشسضل السجتسع 
 ء.شؾهل اؽ السعترف واألىكتر وا راوايعل وات

 -التتلي :ىي  العتال السكتبل ولحت الؾثضقل ااتمأو 
 .الظ،ؾلل ة وهييضخات لدل األط،تل اشا هتدات القياء  يس .2
 . السدتؾيتتاتىل والتعمضؼ الشغتاي هما  والااهيدهؼ التعمضؼ ال،يدخ  .1
 . هؾىةي ىيص لمتشسضل اإلدداعضل الذخرضل .3
 . والذبتب ح،ز الخضتل واإلدداا هشد األط،تل .4
 ل .العمسضل وال،شضاإللستم لتلسدتجدات ث الثقتىي ن وهاوق ال،شؾن و الؾهي لتلتيا هذجضع .5
 . الحؾار دةؽ الثقتىتت وهذجضع التشؾا الثقتىي إةيار .6
 .اؽ خبلل هجسضعه وهشغضسه وح،غه  الذ،اي دهؼ التياث .7
 . السؾاطشةؽ لك  أنؾاا السعمؾاتت الستداوله ىي السجتسع السحمي لستن انت،تا .8
وال، ااتت التااي اؤيدااتت السجتسااع السعمؾاااتت لسختماا   هااؾىةي خااداتت رالضاال ىااي اجااتل .9

 . اذتيال يستتهجسع دةشات 
 ا8) .احؾ األاضل وبيااج  هؾىةي الدهؼ والسذترال ىي أنذظل .20

ىااا التشسضاال السدااتداال اااؽ  أدورا هتااالواااؽ خاابلل أ ااياض السكتباال العتااال نبلحاا  أنااات همعااا 
لاادل واحااؾ األاضاال هقاادم العمااؼ وهشسضاال القااضؼ اإلندااتنضل دهااؼ  لسدااتهسل ىااي رةااي ال،كااي وخابلل ا

ةااةؽ والخئااياء ىاااي زويااد السجتسااع لتلستخرراااةؽ وال،شأىااياد السجتسااع ن اسااات أنااات هدااتهؼ ىاااي ه
تلسعمؾاااتت الداامضسل أدشساات اااتن وأياات اااتن إهااداد اإلندااتن الساازود لاختماا  السجااتالت اااؽ خاابلل 

 اؾةعه داخ  السجتسع .
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واساات الشاااػ لضااه أن السكتباااتت العتااال وخاااداتت السعمؾااااتت هتااال يةتداااع نظتةااات ااااؽ خااابلل 
هااط  ولعا  أدايزد اجتالهاات ن السعمؾااتت والسعيىال والتاا هتعادد أدوارهات دتعاد هكشؾلؾجضاتايتخدام 

التتةةاااي و ن  خ،اااض هكم،ااال التشسضااالو لعسمضااال الشساااؾ السعيىاااي والسجتسعاااي ن اإلياااياا األدوار هاااؾ 
ن ىتلسكتباااتت ااااؽ خااابلل هكشؾلؾجضااات السعمؾااااتت وااااؽ خااابلل  ا9التشسضااال البذاااييل .)و الثقاااتىي ن 

تبااتت اليةسضاال هتلماال أصاابحت هدااسا السكايااتثستر شاابكل اإلنتيناات لساات هستمكااه اااؽ ااكتنضااتت 
Digital library  ااؽ خابلل  خاداتت السعمؾااتت هظاؾييالسكتبتت اليةسضال هماا هدتشد آلضل هس  ن

واياااتثستر  اليةسضااال نواالياات،تدة ااااؽ السحتؾيااتت ايااتثستر هكشؾلؾجضااات الحتياابتت واالهراااتالت ن 
ن وهاط ا لضل ائشضل هما ةتهدة إلكتيونضال  الئشضل التحتضل لمذبكتت وأنغسل السكتبتت والسعمؾاتت

حتؾيااتت الس نىاايس السكتباال العاتم هتسثا  ىااا ) إهتحال أربعال احاتور أيتيااضل لحتال هيهكاز همااا 
 امل ا .السكتبتت االىتيالضل الكت نالخداتت الت،تهمضل  اليةسضل ن

كح همااا ااا  هتسةااز لتلعددااد اااؽ السسةاازات التااي هااشعىااي صااؾرهات الكتاماال والسكتبااتت اليةسضاال  
 -األطياف التي هتعتا  اعات ن والتي يسكؽ هؾلضحات هما الشحؾ التتلا : 

حجاا   دون  ااؽلؤلجضتل القتداال ىا السحتىغل هما األشضتء الشتدرة والدييعل العظا  هدتهد -2
  .الؾصؾل إلةات هؽ اليا ئةؽ ىي درايتات

لذااك  ايااتيجتهات لااتظات وهخزيشااات و ن ىتلكتااا اليةسضاال يسكااؽ هااؾىةي الحةااز والسدااتحتت  -1
 وبتلتتلي لؼ هعد هحتتج إلا ادتحتت إلتلضل.إلكتيونا 

حةاا أصابت إنذاتء السكتباتت اليةسضال ال ن هؾىةي الؾةت والجاد هما العتامةؽ ىاي السكتباتت  -3
 دتظما يؾل اإللستم لتلتقشضتت الحددثل وااترات ايتخدام الحؾايةا وشبكل اإلنتينت.

ألعباااتء الستلضااال اإللاااتلضل التاااي دشبتاااي أن هتاااؾاىي هاااؾىةي الكثةاااي ااااؽ التكاااتلضف وهخفضاااف ا -4
 .لمسكتبتت التقمةديل 

ااؽ السدات،ةددؽ ىاي أنحاتء ات،يةال خابلف  ة ةاي احادود أهادادالسكتبتت اليةسضال هرا  إلاا  -5
السكتبتت التقمةديل التي ال هدتظضع أن هخدم إال اجتسع احدود اؽ السدات،ةددؽ وربسات ى اتت 
احااددة ىقاا  اااشاؼ وهمااةاؼ أن دتكئاادوا العشااتء لماااهتب إلةااات وااللتاازام دمؾالحااات وهذااييعتهات 

 .سظمؾبل لبليت،تدة اؽ خداتهات والحرؾل هما السرتدر والسعمؾاتت ال

السكتبتت اليةسضل هأها لتلسعمؾاتت إلا السدت،ةد وهاؾ ىاي اكتناه دون الااهتب إلةاات وهحسا   -6
 .األعبتء والتكتلضف ولضتا الؾةت والجاد واألاؾال ىي البحا هؽ السعمؾاتت السظمؾبل 
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إهتحااال ااااؼ هتلااا  ااااؽ السعمؾااااتت طاااؾال الؾةااات ىاااي اختمااا  السجاااتالت وىقااات  لبلهتستااااتت  -7
 دت،ةددؽ والسجتالت التي هخداات السكتبتت اليةسضل .السؾلؾعضل لمس

ةؾاهااد الئضتنااتت  Updatingهااؾىةي الئاادال  السشتياابل وهشؾيااع أدوات وطاايق البحااا وهحااددا  -8
والخاااايوج اااااؽ القؾالااااا الجتااااادة لمسعمؾاااااتت التقمةدياااال السظئؾهاااال التااااي ال هدااااست  تلباااات  

 لتلتعديبلت أو التحددا .

 .الديهل وال،ؾريل ىا الحرؾل هما السعمؾاتت دون االنتغتر  -9

التاا ىيلاتات  التقمةديالاالرهقتء لسداتؾل السكتباتت التقمةديال والخايوج داات ااؽ الراؾرة  -20
همةات الغيوف ىا الستلي ن واالرهقاتء أيزات  لتلؾلاع الساشاي والاؾعض،ي لمسكتئةاةؽ وهتةةاي 

ل اتظااؾرة هجسعاااؼ لتلعااتامةؽ ىااي اجااتالت الشغااية السجتسصضاال إلااةاؼ وإدراجاااؼ لااسؽ اشغؾااا
 هكشؾلؾجضت السعمؾاتت .

التتما هما اذكبلت اإلهترة وات هتظمبه ااؽ اةزانضاتت إلاتلضل لتاؾىةي هادد ااؽ الشداخ  -22
لكاا  اااتدة أو وهااتء ن إلااتىل إلااي ةةؾدهاات والجاازاءات الستيهباال همااا هاادم االلتاازام لقؾاهاادهت 

حااات السكتبااتت اليةسضاال يسكااؽ ندااخات إذا ااات وشاايوطات ن ىتلسعمؾاااتت اإللكتيونضاال التااي هتض
 .هاضأت عيوف ذلػ دون ةةؾد ن است أن لمسدت،ةد الحق ىا االحت،ت  دات وىقت  لحتجته 

اذترال هدد ال حري له اؽ السدت،ةددؽ اعت  ىا البحا والحرؾل هماا السعمؾااتت إذا  -21
ماع هادد ائةاي لسعشا أناه يسكاؽ أن يظ ْ   كتنؾا اذتياةؽ ىا هس  جستها واحد دون صعؾبتت

اؽ السدت،ةددؽ الادؽ هيبظاؼ اهتستاتت اذتيال هما ن،ح الؾثضقال ىاي آن واحاد ن اسات أن 
هعدد االيتخدام لمؾثضقال الؾاحادة دؾياع ااؽ نظاتق ال،تلادة وياؾىي أيداي األياتلةا الياتيجتا 

 . السعمؾاتت وىقت  لمسؾلؾا السحدد

ؼ الحمؾل والئدال  والسقؾاتت التاي وهقدي Infrastructureدهؼ الئشضل األيتيضل لمسعمؾاتت -23
هداااتهؼ ىاااي دشاااتء الشساااؾذج األاثااا  والستاااؾاىي ىاااي الااادول الستقداااال لمحكؾااااتت اإللكتيونضااال 

Electronic-government . الاخ هدعا إلا هحقضقه الدول الشتاضل وختصل الدول العيبضل 

الجااااد  هخظاااي الحاااؾاجز السكتنضااال والحااادود الس،يولااال داااةؽ الااادول واألةاااتلضؼ واختراااتر -24
 والؾةت ىي الحرؾل هما السعمؾاتت هؽ لعد .

ييهل ايتيجتا لمسعمؾااتت لتياتخدام ال،ااترس والكذاتىتت والئئمةؾجيالضاتت اإللكتيونضال  -25
 .السؾاد اإللكتيونضل  اجسؾهتتالتا هسكؽ البتحا اؽ الش،تذ هؽ لعد إلا 

سعمؾااتت ائةاية واشغسال ااؽ الشخراضل هؾىةي أيتلةا يييعل وىؾريال لئشاتء اجسؾهاتت  -26
 والسعترف ىي صضتل رةسضل .



هذجضع التعتون وهزتىي الجاؾد وايتثستر السؾارد وارتدر البحا واياتخدام الحتيابتت  -27
وشااابكتت االهراااتل وهقؾيااال التعاااتون واالهراااتل داااةؽ اجاااتالت البحاااؾث واألهساااتل الحكؾاضااال 

 والسجتسع التيبؾخ .

سدااتهسل ىااي إهتحاال ىاايص لمسكتبااتت اليةسضاال دور أيتيااا ىااا نذااي السعيىاال هتلسضاات  وال -28
 لمتعمؼ الااها والتعمضؼ السدتسي.

دااايهب  لعااادد اااايات احاااددة  اياااتخدام السراااتدر اإللكتيونضااال ىاااا السكتباااتت اليةسضااال ال -29
اساات أنااه ال دؾجااد هسااي اىتيالااي لااات اثاا  السرااتدر التقمةدياال التااا هتماا  اااع   لمسداات،ةددؽ

 هكيار االيتخدام .

ذاظل اإلجتستعضال والث،تلضال واإلةتراتديل والتيبؾيال دهؼ األنهدتهؼ السكتبتت اليةسضل ىي  -10
ن ودهااؼ البحااا العمسااا دهااؼ أنذااظل واااالػ ن أو الجااتاعي  يااؾاء التعمااضؼ العااتموالتعمضسضاال 

 ا10) .اتخال القيار 

ةاادرهات همااا الؾصااؾل لكتىاال أطضااتف السجتسااع اااؽ خاابلل اليةسااي و  اتشااكموالسكتبااتت ا ن ىااا 
ن هعد دهتال أيتيضل اؽ دهاتلؼ التشسضال السداتداال التاا  14/7لخداتهات الستعددة طؾال الؾةت 

 ةاي الخترةال هادف لبلرهقتء لسدتؾل اصضذل األىاياد والسجتسعاتت ن حةاا هعاد السعمؾااتت القاؾة 
 تء .ال،ش وهدمالسشغؾرة التا هحيك السجتسعتت نحؾ البقتء 

 
 . ايتعياض لعض هجترب السكتبتت العتال ىي التشسضل السدتداال 

دااادف البتحااا إلااا هشااتول ايااتثستر السكتبااتت العتااال ىااي التشسضاال السدااتداال اااؽ خاابلل اشغااؾر 
شااتا  دتزااسؽ التعاايف همااا اإلرادة الحكؾاضاال لماادول لعسمضاال التشسضاال السدااتداال وةاادرهات همااا 

ااااؽ خااابلل هااادة احاااتور ياااأها ىاااا اقاااداتات اياااتثستر ال ولاااع رؤيااال شاااتامل لمتشسضااال السداااتدا
السعمؾاتت اؽ خبلل ه،عة  السؤيدتت التا هعس  هما هقديؼ خداتت السعمؾاتت ألىياد السجتساع 

. 
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وةااد ايااتقي ىااي يقااةؽ البتحااا هشااتول نسااؾذجةؽ اااؽ هتلسشاات العيبااين هسثاا  ىااي ااا  اااؽ ارااي 
والسسمكل العيبضل الدعؾديل نغيا لست هسثمه الدولتتن اؽ ثق  هيبي ونسؾذج يحتال لاه ىاي إهاداد 
رؤيال اياتياهضجضل لمتشسضال السدااتداال وه،عةا  دور السعمؾااتت ىاي هاااط الايؤخ ووجاؾد اؤيدااتت 

 لات لتلك،تءة هدتند هظئضقتت هاط اليؤخ لذك  امسؾس هما أرض الؾاةع . اعمؾاتت اذاؾد
أات لتلشدبل لمدول األجشئضل ىقد اكت،ا البتحاا دتشاتول الشساؾذج األاييكاا ألناه نساؾذج رالاد هماا 
السدتؾل الدولا وهأخا له اثةي اؽ الدول هماا اداتؾل العاتلؼ ن ىتياتعياض الشساؾذج األاييكاا 

ةااي اااؽ الاادول نحااؾ التشسضاال السدااتداالن اساات أن اؤيدااتت السعمؾاااتت يعااد ايتقرااتء لاايؤخ اث
األاييكضل هادف لتقديؼ خداتهات لمسؾاطؽ األاييكاا ختصالن وهتؾياع لتقاديؼ خاداتهات لمساؾاطشةؽ 

 هما ادتؾل العتلؼ لزؾال  هحقق لئلدارة األاييكضل لد  يضظيهات ال،كييل هما العتلؼ  .
 

 . أوال : التجترب العيبضل 

 ايتثستر اري لمسكتبتت العتال ىي التشسضل السدتداال هجيبل . 
 1030رؤيال اراي ااؽ خابلل "  متشسضال السداتدااللاياتياهضجضل السرييل  الحكؾالولعت ددايل 

ن والتااا احظاال أيتيااضل ىااا ادااةية التشسضاال الذااتامل ىااا ارااي هاااط االيااتياهضجضل م " ن و هعااد 
هاايب  الحتلااي لتلسدااتقئ  وهدااتماؼ إنجااتزات الحزااترة السرااييل العييقاالن لتئشااا ادااةية هشسؾياال 

وهعةااد إحضااتء الاادور ن والااحل لااؾطؽ اتقاادم وازدهااي هدااؾدط العدالاال اإلةترااتديل واإلجتستعضاال 
 .  التتريخا لسري ىا الييتدة اإلةمضسضل

خييظااال الظيياااق التاااا هداااتادف هعغاااضؼ اإليااات،تدة ااااؽ م "  1030رؤيااال اراااي " كسااات هسثااا  
وهظمعتت الذعا السريل ىاا هاؾىةي حضاتة  السقؾاتت والسزايت التشتىدضلن وهعس  هما هش،ةا أحبلم

وهعد أيزت  هجدةدا  ليوح ديتؾر اري الحددثال الاال ولاع هادىت  أيتياضت  لمشغاتم ن  اللقل اييسل
اإلةترتدل هئمؾر ىا هحقةق اليختء ىا الببلد اؽ خبلل التشسضل السدتداال والعدالل االجتستعضال 

ت وىقات  لسشاجضال التخظاض  اإلياتياهضجا لعةااد داتؼ صاضت تا هااط االياتياهضجضل األولاي التاا وهعاد ن
السدل والتخظض  لتلسذترال حةا هؼ إهدادهت لسذترال اجتسصضال واياعل راهات ايلضاتت السجتساع 
الساادنا والقظااتا الخااتص والااؾزارات والاة ااتت الحكؾاضاال اساات الةاات دهساات  واذااترال  ىعتلاال اااؽ 

ت  شااتامل  لكتىاال ايهكاازات وةظتهااتت شااياتء التشسضاال الاادولةةؽ األاااي الااال جعمااات هتزااسؽ أهااداى
 الدولل السرييل.

ذات اةتراتد  1030ن هكاؾن اراي لحماؾل هاتم اؽ أنات هادف أوهأها أهسضل هاط اإليتياهضجضل 
ةتلسااال هماااا العدالااال واإلناااداتج و هشتىداااا واتاااؾازن واتشاااؾا يعتساااد هماااا االدتكاااتر والسعيىااالن 

ن هداتثسي عبقييال السكاتن واإلنداتن  تشاؾان ذات نغتم إيكؾلؾجا اتزن وا والسذترال اإلجتستها
 لتحقق التشسضل السدتداال وهيهقا لجؾدة حضتة السرييةؽ. 

http://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/tags/373481/posts
http://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/tags/373483/posts
http://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/tags/373483/posts


دولاال همااا  30كسات هااادف الحكؾاال اااؽ خابلل هاااط اإلياتياهضجضل أن هكااؾن اراي لااسؽ أىزا  
ن  ن والتشسضال البذاييل ن واكتىحال ال،داتد اداتؾل العاتلؼ ااؽ حةاا اؤشايات التشسضال اإلةتراتديل

 . ن وجؾدة الحضتة ل األيؾاقوهشتىدض
هئشات اإليااتياهضجضل ا،ااؾم التشسضاال السدااتداال اإطاتر هااتم يقراد لااه هحدااةؽ جاؾدة الحضااتة ىااا  

الؾةاات الحتلااي لساات ال يخاا  لحقااؾق األجضااتل القتدااال ىااا حضااتة أىزاا ن واااؽ ثااؼ ديهكااز ا،اااؾم 
والبعاااد  البعاااد اإلةتراااتدلالتشسضاال الاااال هتئشاااتط اإلياااتياهضجضل هماااا ثبلثااال ألعاااتد رلضداااضل هذاااس  

االحتااؾالا والسدااتدام الشسااؾ االجتسااتها والبعااد الئة ااا. اساات هيهكااز اإليااتياهضجضل همااا ا،ااتهضؼ 
شسضال ويزاسؽ ىاا لسات دؤااد اذاترال الجسضاع ىاا هسمضال الئشاتء والت نوالتشسضل اإلةمضسضل الستؾازنال

الؾةاات ذاهااه اياات،تدة اتىاال األطااياف اااؽ ثسااتر هاااط التشسضاال. وهياهااا اإليااتياهضجضل ائاادأ هكااتىؤ 
ال،يص ويد ال،جاؾات التشسؾيال واالياتخدام األاثا  لمساؾارد ودهاؼ هدالال اياتخدااات لسات يزاسؽ 

 ا11) . حقؾق األجضتل القتدال
 

م " هك،ات الحكؾاال  1030رؤيال اراي ل " وىا إطتر دهؼ وهش،ةاا اياتياهضجضل التشسضال السداتداا
اعيلضات ااؽ خابلل اشغؾاال السكتباتت وهؾجات هماػ الجااؾد السرييل هما دهؼ السجتسع السريل 

والااال يعااد راىاادا  Egyptian Knowledge Bank (EKB) السراايل  السعيىاال شااػاذاايوا دظاايح ل
 أيتيضت لتمئضل احتضتجتت ا  أطضتف السجتسع السريخ اؽ السعمؾاتت .

 
 . اتهضل دشػ السعيىل السريخ 

 نؾاهااتأ لسختما  السعمؾااتت اراتدر ااؽ العدداد هزؼ لخسلهتال  رةسضل اكتبل هؽ عبترة هؾ
نغايا  هماي اداتؾخ العاتلؼ  ةالسؾجؾد لأحد أكئي وأشس  دشؾك السعيى ويعد وأشكتلاتن وهخررتهات

ااؽ أكئاي دور الشذاي العتلسضال وبةاؾت  لوبحثضا لوثقتلضا لوهعمضسضا للست يحتؾيه اؽ ارتدر اعيلضا
ن است يعتئي أحاد دار نذي أجشئضل ن لتإللتىل لدار السشغؾال العيبضل ا  16) الخئيط الستخررل 

 ي .القؾا ا اإلهتحل همي السدتؾخ السذيوهتت اليالدط همي ادتؾل العتلؼ اؽ حة
ىاياد السجتساعن يتياا والعاتم لمسذايوا هاؾ نذاي الثقتىال العتاال والسعيىال لجسضاع االادف األيعد 

ط،تل والعتال اؽ أولضتء األاؾر و ةيهؼ ااؽ جسضاع لا هثقضف الذبتب واألإحةا دادف السذيوا 
لااا العددااد اااؽ الخااداتت األخاايل والتااا هااادف الااا نذااي إلتإللااتىل  ى ااتت السجتسااع السراايلن
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الااؾها والسعيىاال دااةؽ أىااياد الذااعا واإلرهقااتء لجااؾدة التعمااضؼ اااؽ خاابلل هبدااض  العمااؾم األيتيااضل 
وهعزيااز جاااؾد البحااا العمسااا واإلرهقااتء لجااؾدة اخيجااتت البحااا العمسااا إلااا ادااتؾل التشتىدااضل 

 الدولضل.
لجسضاع السراييةؽ ااؽ جسضاع األهساتر أكئاي ااؼ ياةتضت دشػ السعيىل السريل واست الشػ لضه أن 

اؽ السحتؾيتت السعيلضل والثقتلضل والعمسضلن يؾاء اتنات هماؾم أيتياضل أو هظئضقضال أو هقشضال أو 
ن لسات ىةاات الكتاا السؾجاال لؤلط،اتل العمؾم اإلندتنضل وهمؾم اإلدارة وحتا الكتا الثقتلضل العتالن

اااؽ خاابلل دؾالاال اؾحاادة داخاا  جساؾرياال ارااي العيبضاال همااا أن يكااؾن اإليااتخدام اااؽ خاابلل 
 . ضقتت هدست لتإليتخدام اؽ أل جاتز اسئةؾهي واالػ الاؾاه  واألجازة المؾحضل الااضلهظئ
 ااتم دشػ السعيىل . -

ل لتعمضسضااواليةااي لسخيجااتت العسمضاال ا لالسختم،ااالسعمؾاااتت ارااتدر إيااتخدام  هتحااللتإللااتىل إل 
تااا  لاادهؼ هؾثةااق نغااتم اتكهمااا س  تهذاادشااػ السعيىاال السراايل دؾالاال ن ىااإن  والبحااا العمسااي

ي العمسضاال العمسااي لكتىاال الجتاعااتت والسياكااز البحثضاال اساات داادهؼ ذاكااية ارااالسحتااؾل السعيىااي 
  -ي :والبحثضل وهي است دم

 . نغتم إدارة السجبلت العمسضل وىاييتات وح،غات إلكتيونضت   -2
وإدارة نغااتم إلدارة السااؤهسيات ويذااس  إدارة السدااتلقتت العمسضاال وإدارة ورش هساا  السااؤهسيات  -1

 هدجة  السذتراةؽ وإدارة السعترض وإدارة الشذي .
نغاتم هقةااضؼ الشاتهج العمسااي السحمااي وهاؾ نغااتم اتسةاز اتكتااا  هااؼ هراسضسه لماة ااتت العمسضاال  -3

 لسيالبل وهقةضؼ السجبلت العمسضل السحمضل الختصل دات .
همااي  نغااتم ح،اا  وهجسضااع الشااتهج السحمااي لذااك  ةااؾاي حةااا أن الشغااتم دتااضت لكاا  البااتحثةؽ -4

 ادتؾخ الجساؾريل الح،  واإليتيجتا لذك  ايازخ اع إحكتم إدارة الشغتم.
 طيق االيت،تدة اؽ دشػ السعيىل السريخ . -

يأها دشػ السعيىال لةتشتياا ااع إهتستااتت السداتخداةؽ ياؾاء ااؽ هساؾم القاياء ااؽ الذاعا أو 
همااا أربعاال دؾالااتت صااتتر الدااؽ أو الظمباال أو البااتحثةؽن حةااا يحتااؾل دشااػ السعيىاال السراايل 

 -: رلضدضل وىقت  إلهتستاتت السدت،ةددؽ وها اتلتتلا
 . دؾالل البتحثةؽأوال : 

أحادث اات وصا  إلضاه العماؼ ااؽ إكتذاتىتت ااؽ أكئاي دور الشذاي تضت هاط الئؾالل أاتم الباتحثةؽ ه
لعمسضال العتلسضل وأهيق الجسصضتت البحثضل التةي هتدىل لميبت حةا هحتؾخ همي آالف الدوريتت ا

ىي السجتالت البحثضل السختم،ال لتإللاتىل إلاي ا اتت  لثةي السيه،عأالستخررل ذات اعتابلت الت
ااااالػ ةؾاهاااد الئضتناااتت واألدوات البحثضااال ن ا الف ااااؽ الكتاااا والسياجاااع العتاااال والستخررااال 



ن  لالتعمضسضاا  Discoveryو  لاألكتديسضا  BRITANNICAيزاات  اؾياؾهل وهذاس  أ لنالستخررا
وايونل اإليتخدام ونغتم التر،ت السؾلاؾهي  لم البحا السؾحد الاخ دتسةز لتلدةهؽ نغتىزبل  

 . لكتىل التخررتت
 . دؾالل الظبلبثتنضت : 

لمعمااؾم الدرايااضل  تاإليااتخدام لمبحااا ىااي آالف السقاايراهحتااؾخ همااي نغااتم لحااا اؾحااد اااين 
سيجصضاال اااؽ ائاايخ دور الشذااي واااالػ الكتااا الن وةئاا  الجتاصضاال  لالسختم،ااه لمسياحاا  الجتاصضاا

ف ااااؽ لمظمباال وا ااتت ا ال  BRITANNICAىااي هاااا السجاااتل ىزاابل  هااؽ اؾياااؾهل  لالعتاماا
وةشاتة   Discoveryلتبداض  إياتضعتب العماؾم ااؽ ةشاؾات  لوالتخةمضا لال،ةددؾهتت والرؾر الحقضقض

National Geographic  . 
 . دؾالل العتالثتلثت : 

 للتلمتال العيبضال واإلنجمةزيال ادهساهحتؾل همي السرتدر السعيلضل السحمضال واإلةمضسضال والعتلسضال 
وةشاتة  لالعتلسضا  Discoveryوااؽ أدايز السراتدر ةشاتة ن دؾاجال هذتة  وبحا ياامل اإلياتخدام 

National Geographic لم السختم،اوالتي هؾىي العددد ااؽ وياتل  شايح وهبداض  العماؾ ن التعمضسضل 
 لالعتاا  BRITANNICAاست هحتؾخ هماي اؾياؾهل  نوالسيلضل لوالسدسؾه ةىي صؾرهت السقيوء

  إهجتهاتت السعيىال لتإللاتىه التي هؾىي ابلداةؽ السقاتالت وال،ةاددؾهتت والراؾر ىاي ااةن الذاةي 
راتدر ااتت الكتا التياثضال واألددضال ااؽ السكتبال الئييظتنضال لتلمتال العيبضال والعدداد ااؽ السأإلي 

ىاي  ةالسؾجاؾد لالسحمضا لوالسعيلضا لإلاي هكتاا  السذايوهتت الؾثتلقضا لاسات هداعي الئؾالان األخيخ 
 الجاتت والاة تت السحمضه اسكتبل اإليكشدريه واألزهي الذييف و ةيهت.

 رالعت : دؾالل الرتتر .
 هماي العدداد لضؼ اتسةاز لؤلط،اتل ن هحتاؾخ الئؾالادشغاتم هرا،ت لداض  وهراس لادهساالئؾالل هاط 

 ا12) . لتلؾيتل  الدسصضل البرييل لادهس ؽ القرص واأللعتب التعمضسضلا
والتدجة  ا،تؾح لك  الذاعا السرايل لساؽ لدياه لظتةال الاؾيال ن وباؾيال أحاد الؾالاددؽ لساؽ لاؼ 
دئمغ يؽ ايتخياج لظتةل الاؾيال ن والتداجة  إجياءاهاه اضداية جادا وال يحتاتج خئاية لمتعتاا  ااع 

هؾجد حدود لمتشزي  الةؾاا لمسقتالت أو السؾاد العمسضال ااؽ الئشاػ . والئشاػ واجال الئينتاج ن وال 
دالػ داهؼ لك  أطضتف السجتسع السريل لمحرؾل هما احتضتجتهه اؽ السعمؾااتت التاا هتشتياا 
اااع ادااتؾل هعمضسااه ووىقاات لستتةاايات الزاااتن والسكااتن والسؾلااؾا واقاادار وادااتؾل السعمؾاااتت ن 

 أيتيي اؽ دهتاتت التشسضل السدتداال لمذعا السريخ .وهاا يعشا أن الئشػ داهؼ 
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 . هجيبل ايتثستر السسمكل العيبضل الدعؾديل لمسكتبتت العتال ىي التشسضل السدتداال 
رؤيااال الداااعؾديل دداياال هستماااػ السسمكاال العيبضااال الداااعؾديل رؤياال لمتشسضااال السداااتداال لعشااؾان "  

عؾدل رؤياال الدااعؾديل التااا  ةااداات ولااي هتسااد اجمااح الااؾزراء الدااهااا " ىقااد ا 2451.م  1030
 ةراص هئادأ اات دالساتولي العاد الدعؾدل األاةي دمحم دؽ يمستن والال دادأت لتلتساةاد التاتلا " 

   أن ونعايف نثاق ونحاؽة ن القاؾ  اكاتاؽ هماا هئشاا التاي هماػ هاي الايؤل  وأنجات ديؤيالن الشجاتح
 األرضن لقاتا أطااي الذايي،تنن الحيااتن ىفضاه الئتايولن ااؽ أثساؽ هاؾ ابتراات وطشات حبتنت يبحتنه

 أن ساتل ن ااألو نجتحشات هتاا  وهاؾ واإليابلاي العيبي هسقشت هؾ وهاا ادمؼن امضتر اؽ أكثي وةئمل

 إلاتلضت داوااؾر  الةتراتدنت احياات هكاؾن  أن إلاا ويشداعا لاخسلن اياتثستريل ةدرات هستمػ لبلدنت

 العيبضال ىتلسسمكال اياتياهضجين جتياىاي اؾةاع ولؾطششاتي ن الثاتن نجتحشات هتاا  هاؾ وهااا لببلدنات

 الستلضال السعاتدي أكثاي داات وهحض  الثبلثن لمقترات رب  ايازت لر،تا لمعتلؼ دؾالل أهؼ هي الدعؾديل

 ندتذايف التاي رؤيتشات ايهكازات هاي الثبلثال العؾااا  وهااطا " الثتلت نجتحش هتا  هؾ وهاا أهسضلن

 ااؽ ياخضل ثايوات وىةاات الستجاددةن الظتةال دادال  ااؽ وىاية وطششات يعت ىا ابلاحات ونييؼ آىتةاتن

 ااست ثيوة هعتدلات ال التي األولا ثيوهشت كمهن هاا اؽ وأهؼت ن و ةيه لةؾرانةؾموا وال،ؾي،تت الاها

 أنهي نشد وال  ن لعؾن  ادتقئمات ولستن   لبلدنت ىخي هؾ الذبتبن اؽ اعغس ه طسؾحن شعات دمت

هت هشادات الراعؾبلن لتلتال عايوف ىاي الدولال هاط ةتات أدشتلات لدؾاهد  داؽ هئادالعزيز السماػ وحاد 

 لداشتداد ن جد ااؽ لؼالعاتؽ الاؾط هااا يض،تج، أدشتلهن وبدؾاهد .ثياط   طةا يعؾد آل هئداليحسؽ

 لعؾن  -عه نرش أن هما ةتدرون  ن إشياةت أكثي ادتقئ  إلا نتظمع د  السسمكلن ادتقئ  هما ةمقةؽ

 . همةات دات   أنعؼ التي والسكتدبل والظئضصضل البذييل دثيواهات -  
وياأها ذاااي و هذاتس  اليؤيال همااا العدداد ااؽ السحااتور التاا هاادهؼ هسمضال التشسضال السدااتداال ن 

ىاي هااا  1030احاؾر الثقتىال والتيلضاه ن حةاا هاشص رؤيال الداعؾديل  السكتبتت والسعمؾاتت ىي
ل والتيىةاض الثقتلضل ال،يص أن وندرك الحضتةن جؾدة اقؾاتت اؽ والتيلضه الثقتىل ه عد  " السحؾر هما 

 االةتراتدخ الؾلاع ااع هتاؾاءم وال والسقضساةؽن الساؾاطشةؽ هظمعاتت إلاا هيهقاي ضات الحتل الستاؾاىية

 والخاتص ليبحايا ةي  والقظاتهةؽ والسحتىغاتت السشاتطق جاؾد يشدهؼ لالػ ؛ نصضذه الاخ السزدهي

 هأياضح ىاي لسداتهسلا ىاي الحكؾاضال الراشتددق دور ون،ع ا  وال،عتلضاتتن السايجتناتت إةتاال ىاي

 طتةاتت ااؽ لادداؼ تاا اياتثستر ااؽ والسقضساؾن  السؾاطشاؾن  لةاتسكؽ التيىةاضال؛ السياكاز وهظاؾيي

 العتلسضلن التيلضه شياتت اع الذياكتت ونعقد والخترجن الداخ  اؽ السدتثسييؽ يشذجعان و واؾاه

 وادترح واتتح  اكتبتت اؽ التيىةاضلو  الثقتلضل السذيوهتت إلةتال السشتيبل األرالي ونخرص

 إيجاتد دهاؼ هماا ونعسا  وال،شاتنةؽن والسخايجةؽ الساؤل،ةؽو  الكت تب اؽ السؾهؾبةؽ ويشدهؼ و ةيهتن

 هااط دور يقتراي ولاؽ كتى الن وال، اتت األذواق ااع تشتيااه اتشؾ هال وهيىةاضال ثقتلضال خضاترات



 العددد هؾىةي خبلل اؽ ستاا ديتاةترت رادو  يتمعا د  التيىةاينو  الثقتىي الجتنا هما السذيوهتت

   " س الع ىيص اؽ
 االةتراتد ىاي اياتثستراهشت ااؽ ياشعزز رؤيال الداعؾديل هماا " هاشص السعمؾااتتل هقشضا ةظاتا وىي

ال اإللكتيونضل الخداتت نظتق ويشؾيعا ن القظت هاا ىي اتقدال اكتنل لشتئؾأ اليةسي  لتذس  السقد 

 لتقديؼ السمكي الددؾاني ى القيار اهختذ دهؼ اياز يشؤيح استت ن السعمؾات نغؼ اث  أخيل  خداتت

 واألدلال الئاياهةؽ هما اهتستدهتز هعزي يزسؽ لست القيارن اهختذ لعسمضل البلزال والئضتنتت السعمؾاتت
 ا13. )

والستأاااا  ىاااا هااااط اليؤيااال الظسؾحااال نبلحااا  أناااات هذاااتس  هماااا اااا  جؾاناااا واحاااتور التشسضااال 
السداتداال ن و السكتباتت وهقشضال السعمؾااتت لاات حا  واىااي ىاا هااط اليؤيال ن حةاا أناات الااداهؼ 

 لتقاديؼ السمكاي الاددؾاني ىا القايار اهخاتذ دهاؼ اياازلتش،ةاا اا  احاتور اليؤيال ن ولعا  إنذاتء 

اااؽ أهااؼ السؤشاايات اإليجتدضاال همااا أهسضاال  القاايار اهخااتذ لعسمضاال البلزااال ئضتنااتتوال السعمؾاااتت
 السعمؾاتت ىا لستن اهتستد القيارات هما الئياهةؽ واألدلل .

  -وزارات الحكؾال الدعؾديل هما هش،ةا هاط اليؤيل اؽ خبلل ثبلثل احتور ها : وهعس  جسضع
 . هحقةق االيتداال السجتسصضل أو البذييل .2
 . االيتداال االةترتديلهحقةق  .1
 . هحقةق االيتداال الئة ضل .3
 السكتبل اليةسضل الدعؾديل ودورهت ىي التشسضل السدتداال . -
السكتبااال اليةسضااال الداااعؾديل هاااي إحااادل صاااؾر التكتااا  العمساااي  والااااخ يضزاااؼ هحتاااه جسضاااع  

خاتص  اؤيدتت التعماضؼ العاتلي و ةيهات ااؽ الجااتت اليايبال ىاي االنزاستم هحتاه. وهااا التكتا 
لسراااتدر السعمؾااااتت اليةسضااال ااااؽ الكتاااا والااادوريتت واليياااتل  الجتاصضااال وأهساااتل الساااؤهسيات 
والشدوات و ةيهت اؽ ارتدر السعمؾاتت التي ال يدتتشي هشاات هزاؾ هة ال التادريح أو الظابلب 

 يؾاء لسيحمل البكتلؾريؾس أو ايحمل الدرايتت العمضت.
شاااتء اكتبااال رةسضااال رالااادة واتظاااؾرة ىاااي شاااتا ىاااي دالسكتبااال اليةسضااال الداااعؾديل رؤيااال هتسثااا  

التخررتت لدهؼ العسمضل التعمضسضل وهمئضل احتضتجاتت السدات،ةددؽ ىاي اؤيداتت التعماضؼ العاتلي 
لتلسسمكاال العيبضاال الدااعؾديل . أااات ريااتلل السكتباال ىتتجااه نحااؾ هااؾىةي وإهتحاال وهشغااضؼ ارااتدر 

أهزااتء هة اال التاادريح والبااتحثةؽ السعمؾاااتت اإللكتيونضاال وهداااة  ياائ  اإلىااتدة اشااات اااؽ ةئاا  
 والظبلب والستخررةؽ العتامةؽ ىي اؤيدتت التعمضؼ العتلي لتلسسمكل العيبضل الدعؾديل .

 -أات هؽ أهداف السكتبل اليةسضل الدعؾديل ىتتسث  ىي التتلي : 
                                                

-http://static.alarabiya.net/files/PDF/2016/04/25/7e4450f0) -. مخاح عيّ اىزابط اىخاىي : 2030. رؤيت اىسعُديت  13
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ادااتندة اشغؾااال التعمااضؼ الجااتاعي وخدااال اشدااؾبي الجتاعااتت الدااعؾديل اااؽ خاابلل هااؾىةي  -2
 اتت وخداتهات هئي دؾالل السكتبل اليةسضل .ارتدر السعمؾ 

دشتء دة ل رةسضال هؾاكاا التظاؾرات التقشضال ىاي صاشتهل الشذاي اإللكتيوناين وهزياد ااؽ يايهل  -1
 التؾاص  دةؽ البتحثةؽ ىي اجتل اإلنتتج والشذي العمسي .

 اةتشتء الكتا اليةسضل التي أنتجتاات الجتاعاتت السياؾةال ىاي العاتلؼن وااالػ التاي أنتجات ااؽ -3
 ةئ  نتشييؽ هجتريةؽ هتلسةةؽ ىي اختم  التخررتت .

هااؾىةي جاااد أهزااتء هة اال التاادريح والبااتحثةؽ و ةاايهؼ لضساات يخااص البحااا هااؽ السعمؾاااتت  -4
 والؾصؾل إلةات ىي الئة ل اليةسضل .

السذااترال ىااي ارااتدر السعمؾاااتت اإللكتيونضاال دااةؽ اؤيدااتت التعمااضؼ العااتلي السذااتيال ىااي  -5
 السكتبل اليةسضل .

  اراااتدر السعمؾااااتت الؾرلضااال التاااي هشتجاااات الجتاعاااتت الداااعؾديل والتاااي هتسثااا  ىاااي هحؾيااا -6
)اؤل،تت أهزتء هة ل التدريحن وريتل  الستجدتةي والاداتؾراطن والسجابلت العمسضالن وأوراق 
البحااؾث والسااؤهسياتن واظئؾهااتت الجتاعااتت الدااعؾديل ا إلااا ارااتدر رةسضاال يسكااؽ اإلطاابلا 

 يةسضل .همةات هئي دؾالل السكتبل ال

السداتهسل ىاي إثاياء السحتاؾل العيباي اليةساي ااؽ خابلل الشذاي اإللكتيوناي لمكتاا والييااتل   -7
 العمسضل والبحؾث األكتديسضل الجتدة ذات القضسل السزتىل .

 ا14)العيوض . إيجتد جال واحدة هت،توض اع الشتشييؽ وهحر  هما أىز   -8

  لسشداؾبي اؤيداتت التعماضؼ اتتحال ىقاوالسكتبل اليةسضل الدعؾديل هما هاا الشحؾ اؽ الظساؾح 
السدااستة " اهحااتد همااا  اايار ااات اااتن اؾجااؾدا ىااا ارااي ن حةااا اتناات السكتباال اليةسضاال العتااالن 

ا اتتحل ىق  لسشدؾبا اؤيدتت التعمضؼ العتلا ىقا  ن ولكاؽ هاؼ 15)اكتبتت الجتاعتت السرييل 
 لضه يتلقت .خ والال يئق اإلشترة إهؾيضع اغمتات هحت ادسا دشػ السعيىل السري 

ظااتق خااداتهات لمسجتسااع اهتحاال السكتباال اليةسضاال الدااعؾديل لةتدااع نلاايورة لاااا يقتاايح البتحااا 
وهاااا السقتاايح يعاازز ااات هقداااه السكتبااتت العتااال الدااعؾديل هئااي اؾاةعااات والتااا  الدااعؾدل اكاا ن

مال اات ساؽ أاثاكتبال السماػ ىااد الؾطشضال ن ىو عتاال يأها هما رأيات اكتبل السمػ هئاد العزياز ال
خدااال اهتحاال دضتنااتت خااداتت ) ااؽ خاابلل اااؾاةعاؼ هئااي اإلنتينات هقدااه اااؽ خااداتت إلكتيونضاال 

هؽ السكتبل وأهداىات ن خدال اهتحل خييظل لسؾةع السكتبال ن خداال اجعمشات صا،حتػ اليلضداضل ن 
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ن خداال الشذاية اإللكتيونضال لمسكتبال ن خداال دلةا  لمسدات،ةددؽ ن  Contact Usت اهرا  دشاخدال 
اهتحاال خدااال الذاايي  اإلخبااترل ن خدااال اهتحاال أجشاادة ىعتلضااتت السكتباال  ن خدااال اهتحاال داايااج 
لئلرشتد القيالا ن خدال اهتحال هايوض وامخراتت لسراتدر السعمؾااتت ن خداال إهتحال اراتدر 

يا  و هحسةا  السم،اتت ن خداال إهتحال ىعتلضاتت السكتبال اعمؾاتت رةسضل ن خداال اهتحال ايااز لتشز 
دلةا  البحاا السراؾر ن خداال  OPACىا شك  رةسا ن خدال اهتحل ىايس السكتبل اإللكتيونا 

Find it fast  ن خداااال إهتحااال ال،اااايس السؾحااادUnion Catalog  الخداااال السيجصضااال اهتحااال ن
اااال اإلشاااتياك ىاااا القاااؾالؼ الئييديااال ن اهتحااال خد حتطاااه الجتريااالخداااال اإلن اهتحااال  االلكتيونضااال

Mailing List  ن خدااال ااكتنضاال همقااا ريااتل  الجااؾالSMS  اااؽ السكتباال ن اهتحاال خدااالRSS  ن
 My حداتدي ن خدال  اإلشترة إلا السؾاد األكثي إهترةن خدال  هترط والحجز االلكتيونيخدال اإل

Account  الشقتط اإللكتيونضل ن خدالE-Points عمضقتت واةتاياح خاداتتن خداال ن خدال إلتىل ه
لمشقاتش  ن هخراضص خاداتت  Forumنذي اقتالت ااؾجزة لقاياء السكتبال ن خداال اهتحال اشتادل 

خداال هقاديؼ دورات هدريئضال  وورش هسا  نؾعضال ن خداال الراتلل ن  ختصل لمذبتب والساياهقةؽ
القزااتيت  االىتيالااضل لعاايض الرااؾر وا ثااتر التتريخضاال  ن خدااال هساا  ايااتظبلهتت الاايأل حااؾل

 . ا16) العتال وةزتيت السجتسع السحما ن خدال اهتحل روال  لسؾاةع ذات صمل
أو وىقاات لسقتاايح  -والسكتباال اليةسضاال دؾلااعات الحااتلا واةترااترهت همااا اشدااؾبي التعمااضؼ العااتلا 

والخاداتت التاا هقاداات السكتباتت العتاال الداعؾديل  -هعسضؼ خداتهات هما أىياد السجتساع هتاال 
اااؽ خاابلل اؾاةعااات اإللكتيونضاال ن ااا  ذلااػ دؤاااد همااا أن السكتبااتت العتااال ىااا السسمكاال العيبضاال 

ا دورا ائةيا ىي هعزيز ثقتىل التشسضل السدتداال ن ااؽ خابلل الحايص هماا هاؾىةي السعمؾااتت همع
وهقديسات ىي صؾرهات الختم أو ااؽ خابلل خاداتت وأشاكتل اتعاددة لكا  أطضاتف السجتساع العتاال 
أو التعمضسضااال أو ىاااي أل نذاااتط ااااؽ أنذاااظل السجتساااع الداااعؾدل ن اسااات أن ااااع انظااابلق رؤيااال 

ن لمسكتبتت وهقشضاتت السعمؾااتت الادور األدايز لؾلاع السسمكال ىاي اراتف يضكؾ 1030السسمكل 
 أهؼ الدول التا هظئق وهعزز ا،اؾم التشسضل السدتداال . 

 
 . األجشئضلثتنضت : الشستذج 

 . هجيبل ايتثستر الؾاليتت الستحدة األاييكضل لمسكتبتت العتال ىي التشسضل السدتداال 
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م أصاادرت 1022العااتم  لمتشسضاال السدااتداالن ى،ايرؤيال ددايال هستمااػ الؾالياتت الستحاادة األاييكضاال 
لتتؾاىق هااط اليؤيال ااع  1030الؾاليتت الستحدة األاييكضل رؤيتات لمتشسضل السدتداال حتا العتم 

لمتشسضال والتا أةيهات العددد اؽ السؤهسيات السخررل األجشدة الدولضل لعسمضل التشسضل السدتداال 
 .  السدتداال 

هاادف هماػ اليؤيال إلشاياك اسثماةؽ ااؽ اختماا  شايالت السجتساع األاييكاا ليياؼ اداتر ادااتقئ  
التشسضل السدتداال لمؾاليتت الستحدة األاييكضلن حةا هظسات اليؤيال اليتكذاتف يائ  زياتدة دااج 

ااع هسكاةؽ األاييكاي األلعتد االةترتديل واالجتستعضل والئة ضل لمتشسضل السدتداال داخا  السجتساع 
السيأة والذبتب ن لمخبلص اؽ االلظيالتت الستلضل وهحديتت هتةي السشتخ والئة ل واالياتثستر ىاا 
التعمضؼ والبحا والرحلن واحتايام اإللتزاااتت الدولضال هجاتط ادا ؾلضل الؾالياتت الستحادة األاييكضال 

 هجتط التشسضل السدتداال .
كضاال هماا دهااؼ وهحداةؽ الئة اال السحمضال والعتلسضاال ن وإدارة وهيهكاز رؤيال الؾاليااتت الستحادة األايي

األنغساال اإليكؾلؾجضاال والتشسضاال الييفضااالن والتعااتون الاادولي الئشااتء . ويشظماااق اااؽ هاااط األياااح 
الثبلثل العددد اؽ الت،تصة  اإلجيالضل هؽ ح،  وصضتنل وهشسضل الساؾارد الستتحال والستؾةعال حتاا 

 . 1030العتم 
السعمؾاتت هاشص اليؤيال هماا هحداةؽ ىايص الحراؾل هماا السعمؾااتت ن وىا اجتل السكتبتت و 

حةا أن السعمؾاتت اؽ أهؼ أيح التشسضل السدتداال ن وهعسا  الحكؾاال األاييكضال هماا صاضتنل 
القؾانةؽ واإلجياءات التا هك،  هدىق السعمؾاتت ووصؾلات لك  اؾاطؽن والعس  هما هدم حجئات 

 انةؽ األاييكضل ىا هاا الذأن . اظمقت إال ىا إطتر ات هشغسه القؾ 
كسااات همااازم اليؤيااال جسضاااع القاااتلسةؽ هماااا السباااتدرات السجتسصضااال أن هعتساااد هااااط السباااتدرات هماااا 
السعمؾاااتت السؾثقاال الرااحضحل ن واااالػ هماازم اليؤياال صااشتا القاايارات اااؽ اإلهتسااتد همااا نؾعضاال 

إلةتراتديل والئة ضالن حتاا اسةزة اؽ السعمؾاتت السؾلدة اؽ خبلل داج السعمؾاتت اإلجتستعضل وا
 هخيج القيارات اعئية هؽ الؾاةع وهحقق الادف السيجؾ اشات ىا التشسضل السدتداال . 

كست نرت اليؤيل هماا لايورة هباتدل السعمؾااتت ااع الجااتت السختم،ال داخا  الؾالياتت الستحادة 
األاييكضاالن وهبااتدل السعمؾاااتت اااع الاادول الرااديقل حااؾل العااتلؼ ن وذلااػ لتااؾىةي الئة اال السشتياابل 

 ا17)الهختذ القيارات الدمضسل يؾاء هما ادتؾل ال،يد أو والسؤيدل أو الدولل . 
 
  ؾيؾرك العتال .اكتبل نةنسؾذج 
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 2859ا ىاي هاتم  The New York Public Library  (NYPLهؼ إنذاتء اكتبال نةؾياؾرك العتاال 
ةتطباال ن وثتلااا أكئااي اكتباال ىااي العااتلؼ )لعااد  أاييكاات الذااستلضلأكئااي اكتباال هتااال ىااي وهااا م ن 

العتاال واحادة ااؽ أهاؼ خساح  نةؾياؾركان اسات هعاد اكتبال والسكتبال الئييظتنضال اكتبل الكاؾنجيس
ن واكتئتاي جاتاعتي واكتبال دؾياظؽ العتاال اكتبال الكاؾنجيسااع  الؾالياتت الستحادةاكتبتت ىاي 

 .  الؾاليتت الستحدة األاييكضلن وبتإللتىل لالػ ىإنات أحد أهؼ اكتبتت األلحتث ىي  وية  هترىترد
امةااؾن هشرااي ) اتااا وأشاايطل وخاايال  ..الااخ ا ن هتكااؾن  53هزااؼ السكتباال لكاا  ىيوهااات نحااؾ 

ىيهت  ن أحدهت اكي س لمسك،ؾىةؽ وذوخ االحتضتجتت الختصال. واا   87العتال اؽ اكتبل نةؾيؾرك 
 همػ السكتبتت ا،تؾحل لمعتال اجتنت . لعض همػ السكتبتت ال هدست لتاليتعترة .

دتؼ إدارة اكتبل نةؾياؾرك العتاال ااؽ ةئا  اؤيدال ختصال  ةاي ربحضالن وياتؼ هسؾيا  السكتبال ااؽ 
 .  القظتهةؽ العتم والختص

 آالف اؾع  . 3امةؾن دوالر يشؾيت ويعس  دات أكثي اؽ  50اةزانضل السكتبل أكثي اؽ هئمغ 
وااع داازوج نجااؼ هكشؾلؾجضات السعمؾاااتت اتناات السكتباتت األاييكضاال هتااال واكتبال نةؾيااؾرك ختصاال 

لمؾصاؾل لخاداتهات لكا  أنحاتء اؽ أوال  السكتبتت التا يعت اليتثستر هاط الظ،اية التكشؾلؾجضال 
ىحداا دا  اكتبال هتاال هتلسضال يدات،ةد اشاات اا   لمذاعا األاييكايلؼ هعد اكتبل  العتلؼ ن حةا

البذي ن ىقد ةتات السكتبل لسذيوا طسؾح يدعا ليةسشل ا  اؾادهات السظئؾهال لتإللاتىل ليةسشال 
 وهحؾيمااااتهمااا ادااتؾل العااتلؼ الرااؾر والرااؾهضتت السدااجمل واألىاابلم كاا  ااات هراا  إلضااه اااؽ 

د تاضت يايهل وصاؾل الظمبال والباتحثةؽ ااؽ أنحاتء العاتلؼ إلاا هااط رشضف رةساي اتكتاا  ؛ اسات أل 
 السؾاد وااليت،تدة اشات .

لمح،ات  هماا أصااؾلات السظئؾهال والاال أصابت العددااد األخةاي وةاد اهجاات السكتبال لاااا اإلجااياء 
إذا لؼ ه ح،  رةسضت  ا ن ىيبسات لاؽ يكاؾن لاات ىوي تؾةع أن هتم  لذدة ىي السدتقئ  القييان هذت 

دااتؼ هخاازيؽ هاااط الكسضاال الاتلماال اااؽ الئضتنااتت والؾثااتلق الرااؾهضل ويااتؼ ىقاادهت لؤلدااد . و ؾد وجاا
وخاداتهات همااا الؾيااا ائشضال هحتضاالن وهشااد ” أاااتزون “والسيلضال اااؽ خابلل االياات،تدة اااؽ شايال 

هااا السحتاؾل . و  رةسشل هاط السحتؾيتت ىإنه هتدة اات يراتحئات شايء ااؽ السعتلجال والتراحضت
رةساي د تاضت الؾصاؾل  cloudالةاؾم هماا أرلا  السكتبالن دا  لاسؽ هخازيؽ ياحتدي لؽ يكؾن لعد 

لدل اكتبال نةؾياؾرك العتاال ىاي الاتلمل  ىي العتلؼ . واست الشػ لضه أن الثيوةلات اؽ أخ اكتن 
أيزاات حةااا  اااتةتهاااا العرااي لضداات ىقاا  ىااي اسضاال السعمؾاااتت السخزناال يااحتدضت  داا  وىااي نؾه

هدااجضبلت  واجابلت وصااح  احمضال  وأىاابلم  وام،اتت ىةااددؾ هعمضسضال  وصااؾهضتت هذاتس  هماي 
 ا 18) .لتإللتىل لست هؼ رةسشته اؽ اظئؾهتت واخظؾطتت  ا ..إلخدا إذاهي ) الياددؾ
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 و ةيهت اؽ اكتبتت اشغؾال السكتباتت األاييكضال  است اهخاهه إدارة اكتبل نةؾيؾرك العتال ويتزت
اؽ خبلل رةسشل رصةدهت اؽ اراتدر السعمؾااتت لمح،ات   أنه يدةي هما ناج التشسضل السدتداال

هتحال ضاتل القتداال ن اسات أناات ااؽ خابلل إهمضه اؽ الزضتا ن وح،غاه هماا وياتل  هراييل لؤلج
رصااةدهت اااؽ السعيىاال ىااي أشااكتل ادااتحدثل اااؽ الخااداتت اليةسضاال لمذااعا األاييكااا ولذااعؾب 

لذاك  اداتسي ااؽ خابلل اإلهتحال العتدلال  العتلؼ ةتطبل يعد راىدا أيتيضت لتشسضل اإلنداتن لقدراهاه
 .است يدتهؼ لذك  ىعتل ىي هسمضل التشسضل السدتداال لمسعمؾاتت اع هضدةي يئ  الؾصؾل لات 

 
 . ختهسل 

هعد هاط اإلطبللل هما دور السكتبتت العتال ىي التشسضل السدتداال يضض اؽ لاضض ن ىتإلنتاتج 
ال،كيل والسحتؾل اليةسا الستتح هئي اإلنتينت دزخي دتجترب هدددة لدور اشغؾاال السكتباتت ىاي 

همااا دور هاااط ىقاا  واتكااتن اختضااتر هاااط الشسااتذج إال لمتاادلة  أل دولاال ىااي التشسضاال السدااتداالن 
 السدتداال ولضح هشت اقتم الحري الكمي .  ؤيدتت ىي هسمضل التشسضلالس

وإن اتن لمسكتبتت العتال دور أكئي ىاي هسمضال التشسضال السداتداال ىاإن هااا الادور اكتدائته ااؽ 
طئضعتات اسؤيدل إجتستعضل أنذ ت اؽ السؾازنال العتاال لمدولال لاااا التايض والاال داادف ىاي 

الاات ..الخ لك  أىياد السجتساع  مضؼ والبحا وهشسضل الساترات وبشتءطضتهه التثقضف والتيويت والتع
نوهاط األدوار لمسكتبل العتال اشا اضبلد ىكيهاات إنسات داادف لمتشسضال السداتداال حتاا ةئا  عااؾر 

 هاا السرظمت اؤخيا .
ولعاا  أداايز ااات هؤاااد همضااه هاااط الدراياال أن السعمؾاااتت والتشسضاال السدااتداال صااشؾانن ىتلتشسضاال 

يهبال واشغساال وجاتهزةن هاااط داتداال ةتلسال همااا السعيىالن والسعيىال الدااد لاات اااؽ اعمؾااتت االس
اات واحراتءهت وجادولتات لظييقال هجعماات هجسضعهاؼ هاؼ اياتخياجات ااؽ الئضتناتت التاا  السعمؾااتت

جااتهزة لبليااات،تدة اشاااات. ااا  هااااط الااادورة ال دتااؾىي هماااا رهتدتاااات يااؾل اؤيداااتت السعمؾااااتت 
هئدأ لسياكز السعمؾاتت الرتةية لسؤيدتت الادول واألرشاض،تت ودور السح،ؾعاتت السختم،ل والتا 

 واؤيدتت الشذي والرحتىل واإلهبلم وصؾال إلا اشغؾال السكتبتت السختم،ل .
والسعمؾاااتت والسعيىاال لااؽ هغاااي جاادواهت وأثيهاات إال إذا اااتن هشااتك يااضتق إدارل وإرادة اجتسصضاال 

اجتسصضاال دىقات وهااداولات اااؽ خاابلل ةشااؾات واؤيدااتت لبلياات،تدة اشااات اااؽ خاابلل الدااستح دتاا
وىا السكاتن مستتةيات السحضظل لك  ىيد أو جستهل ر  لك  ى تت السجتسع وىقت للحةا ها ْحك س ل 

 . والتؾةةت السشتيئةؽ 
هئشاا ااؽ خابلل دولضال لمتشسضال السداتداالن وجاؾد إرادة اجتسصضال ولع  أديز ات أعايهاه الدرايال 

واؽ أدايز  والحل اكتؾبل ا،ْعمل لمتشسضل السدتداالنيؤيل العددد اؽ الدول لو السشغستت الدولضل 



اه،قات  اراي والداعؾديلن وةاد هئشا الدول العيبضل ليؤل لمتشسضل السدتداال اا  ااؽاألاثمل هما 
أنااات هسثاا  صااشتهل ايااتياهضجضل أولؾياال أولااي و  جسضااع الاايؤخ السدااتقئمضل أن ةزااضل السعمؾاااتت

 .حتلضت وادتقئمضت يسكؽ االيتتشتء هشه  واتظما هشسؾل أصة  ال
ل ااؽ س اك  ح  التؾياع اليياسا ىاي اهتحال السعمؾااتت السؾثقال الس  وهخمص هاط الدرايل إلا لايورة 

خبلل القشؾات الييسضل الستسثمال ىاي السكتباتت وختصال السكتباتت العتاال وبشاؾك السعيىال واؾاةاع 
السكتبتتن وهدم هيك أىياد السجتسع ىييدل لمسعمؾاتت الستمؾطل والذتذة والسذؾشال التاا أصابت 

هااادف لمشةاا  اااؽ اجتسعتهشاات وصاايىات هااؽ اااؽ جاااتت ذات أ ااياض ةئضحاال لااات ةشااؾات اسؾلاال 
الئة ااا العيبااي وهياثشاات وهياثشاات ال،كاايل اإلياابلاضل األصااةمل التااا ايااتماسشتهت اااؽ هقةاادهشت  ثؾادتااات

لاااا ىبلدااد اااؽ اإلهتسااتم لسؤيدااتت السعمؾاااتت وولااعات ىااي طمضعاال  نالسؾ اا  ىااي هسااق التااتريخ
السؤيدااتت الداهساال لعسمضاال التشسضاال السدااتداال اااع لاايورة هشسضاال هاااط السؤيدااتت وصااضتنل 

خااااداتت هقاااادم هسمااااات لذااااك  داااتبلءم اااااع السدااااتجدات التكشؾلؾجضااال و  هاااؤدلاقؾاتهاااات لكااااا 
 السعمؾاتت السكتسمل التا هتشتيا اع ا  ىيد داخ  السجتسع .

كسات هخمااص الدرايال إلااا أن التشسضال السدااتداال القتلساال هماا السعمؾاااتت الداد وأن هكااؾن ثقتىاال 
ة اجتسصضاال حتلضاال اجتسصضاال ىاااا اااؽ ىعاا  ااا  أىااياد واؤيدااتت السجتسااع ن وهااا هااادف لظ،ااي 

رىاع اداتؾل التعماضؼ ه،عةا  رؤخ التشسضال السداتداال التاا هاؤدل إلاا وادتقئمضل ن لاا ىبلداد ااؽ 
ااا  ذلااػ إال اااؽ خاابلل  دتحقااقالسحتىغاال همااا السااؾارد ن ولااؽ بتلتااتلي الئة اال و صااضتنل والرااحل و 

 ضتهشت . ك  خظؾات ح وايتثستر السعمؾاتت ىيوالتؾثةق اهبتا األيمؾب العمسي ىي الت،كةي 
 

 


