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  :  الھدف

ة  ن ناحي ة م دان العربي ي البل ة ف ات العام ام للمكتب ع الع ى وصف الوض ة إل ذه الورق دف ھ تھ

  .، والتوجھات المستقبلية المتوقعة لھاالعامة مالت الدعمالصعوبات التي تواجھھا، وبرامج وح

  

  /:التصميم/المنھجية

ورقة عمل وصفية لوضع المكتبات العامة في البلدان العربية، وتحديد أسباب الصعوبات الرئيسية 

  .لغياب برامج وحمالت الدعم

  

  :النتائج

أساسية كما أنھا تعاني من مشاكل  المكتبات العامة في البلدان العربية ال تنفذ حمالت دعم منظمة،

ة، وضعف ناتجة عن  وارد المالي ة والشعب، ونقص في الم غياب االھتمام من الحكومات المحلي

  .مكانتھا في المجتمع



 

  

  :نوع الورقة

  مراجعة عامة

  

  :الكلمات المفتاحية

  ، حمالت الدعم العامالمكتبات العامة، البلدان العربية

  

  الملخص

ةالضوء  ورقةال تسلط دان العربي ة في البل ات العام ام للمكتب ة في . على الوضع الع ات العام المكتب

ة، . البلدان العربية تعاني من مجموعة من الصعوبات وارد المالي ة الم تلخص بقل ذه الصعوبات ت ھ

س  ود األس دم وج ة، ع ة التحتي عف البني ايير، ض ريعات والمع اب التش ة، غي اكل التنظيمي المش

  .المھنية

ةيوجد بعض ا دان العربي ام . لنماذج المشرقة في المكتبات العامة في البل اذج تحظى باھتم ذه النم ھ

د ك عب ة المل ل مكتب ز ورعاية إما صناع القرار أو الحكومة مث ة بالرياض العزي ة  العام في المملك

  .العربية السعودية، ومكتبة مبارك العامة في مصر، ومكتبات دبي العامة

ات العام م المكتب دوثحمالت دع ادرة الح ة أو ن ون غائب اد تك ة تك دان العربي ي البل تلخص . ة ف ت

ي ا يل ة بم ات العام م المكتب ة في : األسباب الرئيسية لغياب حمالت دع ة العام ة المكتب ضعف مكان

ة والشعب،  ل الحكوم وجود أو عدم ضعف المجتمع، قلة الدعم واالھتمام بالمكتبات العامة من قب

أثير في صناعة  التنظيمات المھنية الداعمة م ت ين لھ ادات من المكتبي لھذه المكتبات، عدم وجود قي

  .صعبة لبعض المكتبات العامة مثل الحرب واالحتاللالظروف ال إضافة إلى القرارات السياسية،

ة التحديات  المستقبل؟شكل ما ھو  ى مجابھ درة عل ةمتفائل أم متشائم، اإلجابة تعتمد على الق : التالي

ا سيزيد من الطلب لاسكاني النمو ال ة مم كبير في منطقة الشرق األوسط وتحديدا في البلدان العربي

ة عصرية، ال ات عام ود مكتب ى وج و عل اعداالقتصادي واالنم ة يس ي المنطق اعي ف ى  انجتم عل

ه،  التعليم ومخرجات ومي ب ام الحك ين واالھتم داد المتعلم د أع ة، تزاي ات العام ين وضع المكتب تحس

  .ب الجمھور وشد انتباه صناع القراراستقطالحة ناجالنماذج الوجود 

  

ة وھي  دان العربي ي البل ة ف ات العام ة من أجل تحسين وضع المكتب تم العرض بتوصية مھم أخت

ة  ة، والمھني ة، واإلقليمي ات الدولي ين المنظم ا ب ل فيم يق وعم اون وتنس بكة تع ود ش ضرورة وج

ل اليونسكو، و ة مث ات العام اد االمعنية بالمكتب دولي لاالتح ات و اتجمعيل ، )إفال(مؤسسات المكتب



 

ى  ل عل ة، للعم ة الوطني ات الحكومي ة، والمؤسس ات األھلي ة، والمنظم ات المحلي ات المكتب وجمعي

  .توفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة للنھوض بالمكتبات العامة، إضافة إلى الدعم والتوعية

  

  مقدمة

  البلدان العربية

د ال ن يمت ا م ي جغرافيً الم العرب ي أو الع يوطن العرب يط األطلس ع  المح ث يق ا حي رب غربً المغ

ةالدول التي تتخذ  شرقًا، شاماًل  بحر العربإلى  العربي ا، والتي تنضوي  العربي ة رسمية فيھ كلغ

  .دولة 22والتي يبلع عددھا  جامعة الدول العربيةتحت عضوية 

ة ر من منطق ا تشكل الجزء األكب ة حيث أنھ دول العربي ع الجغرافي لل ين الموق  الخريطة التالية تب

  :ق األوسطالشر
 خارطة الدول العربية: 1: شكل رقم  

 

 //ipedia.org/wikihttp://ar.wik: المصدر

ام  338.621.469 ةالعربي البلدانيبلغ عدد سكان  ديرات ع اب من صفحة  2007نسمة في تق كت

ة حقائق العالم ابرات األمريكي ع المخ ينو. 1في موق الي يب دول األعضاء في  الجدول الت ة ال جامع

  .مع تعداد سكانھا الدول العربية
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  .وعدد مساحتھا وعدد سكان كل منھا يبين الدول العربية 1: رقمالجدول 

   )2كم(المساحة    )نسمة(عدد السكان    الدولة

 437,072 27,499,638 الجمھورية العراقية

 185,180 19,314,747 الجمھورية العربية السورية

 10,400 3,925,502 مھورية اللبنانيةالج

 92,300 6,053,193 مملكة األردنية الھاشميةال

 710,850  33,757,175 المملكة المغربية

 2,149,690 27,601,038 المملكة العربية السعودية

 665 708,573 مملكة البحرين

 11,437 907,229 دولة قطر

 83,600 4,444,011 اإلمارات العربية المتحدة

 212,460 3,204,897 سلطنة عمان

 527,970 22,230,531 الجمھورية اليمنية

 17,820 2,505,559 دولة الكويت

 1,001,450 80,335,036 جمھورية مصر العربية

 2,505,810 39,379,358 جمھورية السودان

 637,657 9,118,773 جمھورية الصومال

 27,000 3,512,062 دولة فلسطين

 23,000 496,374 جمھورية جيبوتي

 2,170 711,417 جمھورية القمر المتحدة

 2,381,740 33,333,216 الشعبية الديمقراطيةالجمھورية الجزائرية 

 1,030,700 3,270,065 الجمھورية اإلسالمية الموريتانية

 163,610 10,276,158 الجمھورية التونسية

 1,759,540 6,036,914العظمى االشتراكيةالجماھيرية العربية الليبية الشعبية 

 13.972.121 338.621.469 المجموع

  //http://ar.wikipedia.org/wiki: المصدر

  



 

  في البلدان العربية المكتبات العامةتاريخية عن  نبذة

ي العصر اإلسالمي األموي ة ف ة العربي ي المنطق الظھور ف ة ب ات العام دأت المكتب  750-661( ب

يالدي ات  )م رت المكتب د ازدھ رى، وق ات األخ ع الثقاف اك م المية واالحتك ات اإلس ة الفتوح نتيج

ي ي العصر العباس ه ف ت  بصورة ملفت ھرھا بي ن أش زا وم د مرك ان يع ذي ك داد ال ي بغ ة ف الحكم

أمون ة أخرى  .للتأليف والترجمة والنسخ خصوصا في عھد الخليفة الم ات عام د اشتھرت مكتب وق

ة في  ات العام ر وجود المكتب ام، وكث ار في طرابلس الش ة بني عم ل مكتب ة، مث اطق مختلف في من

ة المد ل مكتب اجد، مث دارس والمس ل الم م مث ة والعل اكن الدراس داد، أم ي بغ رية ف ة المستنص رس

ة الجامع األزھر في  ونس، ومكتب ة في ت ومكتبة الجامع األموي في دمشق، ومكتبة جامع الزيتون

ة اإلسكندرية  .القاھرة وغيرھا أن أول مكتب ذكر ب يالد(وال يفوتننا أن ن ل الم رن الثالث قب د ) الق تع

  .أكبر مكتبة عامة في العالم القديم

  

ة، فحديث أما بالنسبة للعصر ال دول العربي ة من بعض ال ذكر بعض األمثل ثالفي األردن ن د  م يزي

ام ھي مكتبة بلدية إربد تأسست أول مكتبة عامة فيه ومكتبات  104عدد المكتبات العامة فيه عن  ع

ا تأسست ، )1957( ي فلسطين بينم ة ف ة عام اني وھي وأول مكتب افي البريط ة المجلس الثق مكتب

ه عن ال، وفي العراق 2)1934( ة  70ذي يزيد عدد المكتبات العامة في ة الموصل مكتب ر مكتب تعتب

ة محافظة اإلسكندرية ). 1930( مكتبة عامة حيث تأسست عام أول أما بالنسبة لمصر فتعتبر مكتب

ام  ث أسست ع دم حي ر  3)1889(األق ات مصر وتعتب دد المكتب ي ع رة ف ة وف دول العربي ر ال أكث

ات  يزيد العامة حيث ة فيعدد المكتب ا عنالعام ة 550 ھ ة . مكتب ة مدين وفي المغرب تأسست مكتب

ام  دار البيضاء ع ة . 4)1917(ال ة عام د تأسست أول مكتب ي فق يج العرب ة الخل ي منطق ا ف ي أم ف

ام  ا في ، 5)1944(السعودية في منطقة البريدة ع ة المتحدة تأسست أم ارات العربي ة اإلم أول دول

  ).1963(دبي عام  عامة في مكتبة

ة وتج ات العام ى الوجود الحقيقي للمكتب ر إل دول التي تفتق ى وجود مجموعة من ال در اإلشارة إل

  .سنأتي على ذكرھا الحقا الذكر لظروفالعصرية أسوة بالدول آنفة 

  

  

  

                                                 
 6- 4ص . المكتبة العامة ومكتبة الطفلدليل . محمود إتيم 2
 . 14-4.ص. دليل المكتبات المصرية العامة والمتخصصة واألكاديمية 3
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  نماذج مشرقة من المكتبات العامة

اذج مشرقة أختار المؤلف ثالثة  اتنم ذه  عن المكتب ة، حيث عرضت ھ دان العربي ة في البل العام

ات والمعلومات بجده  . 2007النماذج في أحد جلسات المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العربي للمكتب

  :وھيتحظى باھتمام ورعاية إما صناع القرار أو الحكومة المختارة النماذج 

  

  :عوديةمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض في المملكة العربية الس -

د عدد سكانھا  مكتبة المــلك عبد العزيز العامةتقع  ي يزي في العاصمة السعودية الرياض الت

د  1985منذ العام مؤسسة خيرية أنشأھا ويرعاھا  وھي ،ماليين نسمة 5عن  ك عب ة المل جالل

ام وافتتحت  ،الـله بـن عـبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ةللعنا 1987ع  ي

وتلبي في الوقت  والرقي بھا لتخدم الثقافة والعلم والمعرفة، ،بشؤون الكتاب والمستفيدين منه

ات قاصديھانف ه حاج واء ال، س الم وس ب أو االباحث أو الع رأة أو لطال لالم ق .... طف ل وف ك

  .6لفكري والتحصيليرغبته وبحسب فئته العمرية وطاقته المعرفية وبمقدار استيعابه ا

ا وتيسير  الخيرية،قامة ھذه المؤسسة والھدف من إ ة البشرية وتنظيمھ وفير مصادر المعرف ت

ين احثين والدارس اول الب ي متن ا ف تخدامھا وجعلھ اريخ . اس ق ت ز بتوثي ام ممي ة اھتم وللمكتب

  . ك عبد العزيز على وجه الخصوصالمملكة العربية السعودية وتاريخ المل

ة ل ة للرجال، ومكتب ة من مكتب ا فتتكون المكتب ل ولھ ة للطف ع ع رلنساء، ومكتب ة المرب بمنطق

ل،  اء، والطف ال، والنس ة للرج ن مكتب ون م اض يتك ة الري ط مدين ل بوس ة وتعم ى المكتب عل

واع . لھا دراسة فتح فروع أخرى ة أن ة تشمل كاف ادة مكتبي ون م تزيد مقتنيات المكتبة عن ملي

  .وأشرطة وغيرھا وأشكال المعلومات من كتب ودوريات ووثائق وصور وكتب نادرة

د  وطني لتجدي ة، المشروع ال ة للترجم د هللا العالمي ك عب ائزة المل ة ج اريع المكتب م مش من أھ

  .الصلة بالكتاب، موسوعة المملكة العربية السعودية، والفھرس العربي الموحد وغيرھا

ر ز ال د العزي ن عب د هللا ب ئيس تحظى المكتبة برعاية خاصة واھتمام كبير من جاللة الملك عب

م ة، ويض س إدارة المكتب ى لمجل ة  األعل س إدارة المكتب دد مجل ن ع ة الم يات رفيع شخص

  .المستوى في المجتمع السعودي ذو صلة بالشؤون السياسية، والثقافية، والتعليمية وغيرھا

  .وتجدر اإلشارة إلى وجود مكتبات عامة أخرى في مدينة الرياض تتبع وزارة الثقافة واإلعالم

  

  

  
                                                 

6 http://www.kapl.org.sa/ 



 

  :بارك العامة في مصرمكتبة م -

اھرة العاصمة المصرية مكتبة مبارك العامة في  تقع ر الق ي تعتب ة من حيث الت ر المدن العربي أكب

اني  ثمرةمكتبة مبارك العامة و. 7)مليون نسمة 20أكثر من فيبلغ  تعداد السكان اون مصري ألم تع

ة المصرية م ة المصرية، ووزارة الثقاف ة المتكامل ة الرعاي م جمعي ة يض ندوق التنمي ي ص ة ف مثل

  .الثقافية، ومؤسسة برتلسمان األلمانية

ارك 1995افتتحت المكتبة عام  ى سوزان مب يدة مصر األول ام س ة واھتم ة برعاي ، وتحظى المكتب

ون في محافظة  حي مكتبةأول فرع لھا تم افتتاح  1999 وفي العام. الرئيسة الفخرية للمكتبة الزيت

م افت .القاھرة الكبرى ا ت اح كم ات  6ت ة ةعاممكتب د إقليمي وادي الجدي ة ال ور  ،في كل من منطق وب

ات  .، ودمياط، القليوبية، واألقصر، والبحر األحمرسعيد تح مجموعة من المكتب ك خطط لف وھنال

ة من مصر اإلقليمية ه يوجد .8في مناطق مختلف ا بأن ة أخرى  علم ات عام اھرة مكتب ة الق في مدين

  .تبة القاھرة الكبرىتتبع جھات مختلفة من أھما مك

ا أضيفت مكتبية ألف مادة 135عن  الرئيسية تزيد مجموعات المكتبة رقم إذا م ذا ال ، ويتضاعف ھ

ة الستة ات اإلقليمي ا نظام  .له مقتنيات المكتب ة وبھ دات حديث زودة بشبكة حاسوب ومع ة م والمكتب

ى بإق. مكتبات آلي وموقع على اإلنترنت ة باإلضافة إل دوات شھرية، وتنظيم كما تقوم المكتب ة ن ام

  .مھرجان القراءة للجميع، وبرامج للتدريب على الحاسوب واللغات

  

  :مكتبات دبي العامة -

ارب  ا يق ة المتحدة، تشكل مساحتھا م دبي ھي أحد اإلمارات السبعة التابعة لدولة اإلمارات العربي

دة، % 5 ة المتح ارات العربي غ عدد سكانھا فقط من مساحة دولة اإلم ون ونصف، ويبل حوالي ملي

ادين ة في مختلف المي ك حظيت بسمعة وشھرة عالمي ام . ومع ذل ة دبي  1963في الع قامت بلدي

دة ة المتح ارات العربي ة اإلم ين  ،بإنشاء أول واكبر مكتبة عامة في دول ر من أربع ى مدى أكث وعل

ي مخ ة ف ات فرعي ييد مكتب م تش ث ت ة حي ات العام وير المكتب ة بتط ا قامت البلدي اطق عام ف من تل

كان ن الس ة م ون قريب ي لتك ة دب ة لمدين كنية التابع اء الس م  .األحي ي رق ر المحل ي  9وصدر األم ف

ة دبي 2003أكتوبر  دة الرسمية لحكوم دبي ونشر بالجري ة ب ات العام ذكر . لتنظيم عمل المكتب وي

ة بأن بلدية دبي تعتبر من الجھات الرسمية القليلة  ھنا دان العربي ديھا اعلى مستوى البل وفر ل لتي يت

  .9دبي مدينةالمناطق الحضرية في معايير إلنشاء مكتبات عامة على مستوى 

                                                 
7 http://ar.wikipedia.org/wiki/ 
8 http://www.mpl.org.eg/english/history-intro.htm 
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مكتبات أطفال منتشرة  7مكتبات عامة و 8تتكون البنية التحتية الحالية لمكتبات دبي العامة من 

ي تقدر المساحة اإلجمالية لألرض المقام عليھا ھذه المكتبات بحوال. في كافة أرجاء مدينة دبي

كما وتبلغ . متر مربع 13066متر مربع عليھا مباني تقدر مساحتھا اإلجمالية بحوالي  61561

مستفيدا في الوقت الواحد بما في ذلك  2653الطاقة االستيعابية اإلجمالية لھذه المكتبات بحوالي 

  .القاعات متعددة األغراض ومكتبات األطفال

لرواد كونھا مصدرا مھما للمعلومات والمعرفة عدداً كبيرا من امكتبات دبي العامة تستقطب 

ومكانا حضاريا ثقافيا ال غنى عنه، فقد بلغ عدد األعضاء المنتسبين للمكتبات العامة حتى العام 

ألف  600أكثر من  2007بلغ عدد زيارات المكتبة عام  ألف عضو، كما 11أكثر من  2007

مادة مكتبية من الكتب والمواد السمعية  ألف 350ويبلغ عدد مجموعات المكتبة أكثر من . زيارة

  .والبصرية والخرائط وغيرھا

  

ألتمتة جميع العمليات ) األفق(تھتم المكتبة بتطبيق التقنيات الحديثة فتستخدم نظام إدارة المكتبات 

في جميع مواقع المكتبات  RFIDوالخدمات، ولھا موقع على اإلنترنت، كما أنھا طبقت تقنية 

تحويل أحد فروعھا إلى مكتبة إلكترونية بالكامل وألحقت بھا مركز فحص العامة، وقامت ب

من أجل تدريب المستفيدين على مھارات  ICDL وتدريب الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

  .الحاسوب والمعلومات

  

  الصعوبات التي تواجه المكتبات العامة

ا  عة من الصعوباتمجموتشترك معظم المكتبات العامة في مختلف البلدان العربية ب ي ال تمكنھ الت

ل ى الشكل األمث ة عل ا المطلوب ام بمھامھ ا . من القي د آلخر طبق ذه الصعوبات من بل اوت ھ د تتف ق

ة والسياس دانيللظروف والعوامل االقتصادية واالجتماعي ذه البل ة لھ ة ف. ة والثقافي ك دول غني ھنال

داد السكان وأخرمن حيث وفقيرة، ودول كبيرة  ك المساحة وتع ة السكان، وھنال ى صغيرة وقليل

اني من ظروف . دول موغلة في التاريخ والحضارات وأخرى تصنع تاريخھا ى دول تع إضافة إل

  . االحتالل والحرب وعدم االستقرار السياسي

 ھذه الصعوباتآنفة الذكر، فإن المؤلف يرى بأن ھنالك مجموعة من  اتمن االختالفعلى الرغم و

  :بما يلي ھالخصفيما بين معظم المكتبات العامة في البلدان العربية، نقد تكون عامال مشتركا 

نظرا لمعاناة بعض الدول العربية الفقيرة من قلة الموارد المالية مثل جزر  :قلة الموارد المالية - 

ذه  ة في ھ ات العام اني المكتب ا، والصومال، فمن الطبيعي أن تع وتي، وموريتاني القمر، وجيب

ةأما بقية الدول العربية األخرى . كلةالدول من نفس المش ا تعاني معظم المكتبات العام  من فيھ



 

ة عصري ات عام ة، عدم وجود مخصصات كافية إلنشاء مكتب ة المطلوب ايير المھني ة وفق المع

ك ب حنسيو ىذل دول  عل ة بعض ال ةالعربي ا الغني ة . أيض ة لتغطي ات كافي د ميزاني ال يوج ف

ي ت طة الت ام واألنش ال والمھ رص ااألعم إن ف الي ف ة، وبالت ات العام ا المكتب وم بھ وير ق لتط

وارد . والتحديث تكاد تكون غائبة ل الم كما أن نقص الموارد المالية تشمل فرص تدريب وتأھي

اء  .البشرية العاملة في المكتبات العامة مما يحول دون تطورھا وتقدمھا ر من أمن ويعتبر الكثي

ات الما عف المخصص ة أن ض ات العام ات المكتب اط المكتب ي لنش وق الرئيس و المع ة ھ لي

 10.العامة

  

ة -  ة،  :المشاكل التنظيمي ا اإلداري ة في تبعيتھ ة التنظيمي ات العام دأ مشكلة المكتب فالمؤسسات تب

دة ة ليست موح دان العربي ة في البل ة في بعض . المسؤولة عن المكتبات العام ات العام المكتب

ا . )الضفة الغربية وقطاع غزة(دبي، وفلسطينالدول تتبع الخدمات البلدية مثل األردن، و بينم

ة الحال ، وكذلك في تونس تتبع وزارة الثقافة في اإلمارات العربية المتحدة تتبع المكتبات العام

ع ة المجتم باب وتنمي ة والش يم .وزارة الثقاف ة والتعل ع وزارة التربي ت تتب ي الكوي ي . وف وف

م تحو ا يالسعودية ت ديثا ل تبعيتھ ارف  من وزارةح ة(المع يم التربي ة  )والتعل ى وزارة الثقاف إل

ديات أما في  .واإلعالم ين البل وزع المسؤولية ب اليمن فتتبع الھيئة العامة لآلثار، وفي مصر تت

ى أن  .واإلدارات المحلية ووزارة الثقافة ا إل بعض المساھمات من  وجودوتجدر اإلشارة ھن

ات ة ومكتب ات عام اء مكتب ي إنش اع الخاص ف ارات  القط ن اإلم ل م ي ك ك ف رز ذل ال وب أطف

 .وغيرھا العربية المتحدة واألردن

ي  ة ف اكل التنظيمي ر المش ا تظھ ن ھن لم وم ر س ي آخ عھا ف ة ووض ات العام يش المكتب تھم

ه ي تتبع ات الت ية للمؤسس ام الرئيس ن المھ ت م ا ليس ات كونھ ا أن . األولوي ة إدارة كم طريق

ة المكتبة والسلطة المشرفة عليھا ينعكس  ة وطريق ة للمكتب بشكل مباشر على الوظائف اإلداري

 . وأسلوب عملھا

  

ايير -  ريعات والمع اب التش بة ل :غي ريبالنس ة لتش ات العام ة عات الخاصة بالمكتب د دول ال توج ف

ام  ة ع ات العام ام المكتب ث صدر نظ راق حي وى الع ة س ات العام ريع للمكتب ديھا تش ة ل عربي

ديھا تشريعات تخص المؤسسة التي بقية الدول التي يوجد فأما . 197411 ة ل ات عام ا مكتب يھ

ةوفي معظم األحيان  ،تتبعھا المكتبة العامة ات العام ة المكتب ى إقام  ،تقتصر ھذه النصوص عل
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ة ات العام ة دبي  .أو تقديم خدمات المكتب ر بلدي ة فتعتب ات عام ايير إنشاء مكتب ا بالنسبة لمع أم

دد ف ة تح ايير حديث ديھا مع ي ل دة الت كنية الوحي ات الس ق التجمع ة وف ات عام اء مكتب ا إنش يھ

ي ح ة دب ي مدين رة ف ھيالت الواجب يالمنتش ق والتس اء والمراف احة األرض والبن دد مس ث تح

 .والطاقة االستيعابية وعدد المواد المكتبية توفرھا

  

ة -  ة التحتي ا في ضعف :ضعف البني ابقا، تظھر نتائجھ ي ذكرت س ة  نظرا للصعوبات الت البني

ات الع التحتية ة امللمكتب م والنوعي ة . من حيث الك ى قل ؤدي إل ايير ي اب التشريعات والمع فغي

ة ع األقطار العربي ؤدي أعداد المكتبات العامة بالنسبة لعدد السكان في جمي ل ي ، ونقص التموي

ة  اني واألنظم ي المب ة ف ور والحداث ة للتط ر مواكب اطة غي ة البس ي غاي ة ف ات عام ى مكتب إل

 .المستخدمة

  

ة عدم -  اء وتطوير  :وجود األسس المھني يا في بن ة تلعب دورا أساس أن األسس المھني ال شك ب

ات  ات وتوقع ي حاج ذي يلب كل ال دماتھا بالش ديم خ ن تق ا م ة وتمكنھ ات العام ل المكتب عم

ة، وإلفعدم وجود مواصفات ومعايير خاصة . المستفيدين ات العام اء المكتب ديم لنش ات تق متطلب

املين فخدماتھا،  ة وللع ات العام لي المكتب دريب والتأھي رامج الت دم وجود ، وب ى ع إضافة إل

ؤدي نسق الجھود فيما بين ھذه تنظم وت جمعيات أو تجمعات مھنية للمكتبات العامة المكتبات، ي

  .عدم فعالية دور المكتبات العامة وضعف مكانتھا في المجتمع

  

  حمالت دعم المكتبات العامة

ة  ل مراجع ف بعم ام المؤل ات ح ألومسق ات المكتب ب دبي ات وكت الت وحولي ن مج دان م ي البل ف

االت العربية، ولم يتم العثور على دراس اتات أو مق المؤلف . حول حمالت دعم المكتب ذا ب ا ح مم

وافرت  ا إذا ت ان فيم لسؤال أساتذة المكتبات والمعلومات في كل من مصر واألردن والسعودية ولبن

  .وع، وكانت اإلجابة بعدم توفرھالديھم أية كتابات عربية حول الموض

ن  وع م ل ن ة لعم دان العربي ي بعض البل ات ف ك بعض الممارس د ھنال ر يوج ب اآلخ ى الجان عل

ة  ات العام اندة للمكتب ة -المس م منظم الت دع كل حم ى ش يس عل ل  -ول ن قب ات م بعض المكتب

ا لتعريف الالمكتبيين و ة، وھي في مجملھ وم المكتب ال بي ادة بحيث ال تتعدى االحتف تفيدين وزي مس

  .وعيھم بالمكتبة

ة،  ات العام تلخص األسباب الرئيسية وعن أسباب غياب الحمالت المنظمة لدعم المكتب ذلكت ا  ل بم

  :يلي



 

ا في : كانة المكتبة العامة في المجتمعضعف م -  ال زالت المكتبة العامة تعاني من ضعف مكانتھ

 .مكنھا من كسب تأييد الناسالمجتمع فھي وإن وجدت ليس لھا دور فعال في المجتمع ي

 

ام بالمكتب -  ة والشعبقلة الدعم واالھتم ل الحكوم ة من قب ة في : ات العام ات العام ر المكتب تعتب

ا  معظم الدول العربية في آخر أولويات الجھات الحكومية المسؤولة عنھا، حيث أنه ال يوجد م

اني والميز وفير المب ات بت ذه المكتب ام الحكومات بھ ذه يشير إلى اھتم ة لتشغيل ھ ات الالزم اني

أن . المكتبات على الشكل المھني الالزم أن المطالب الشعبية أيضا ال ترتقي ب وبالمقابل نجد ب

 .تجعل الحكومات تھتم بالمكتبات العامة لتكون من البنود الھامة على جدول أعمالھا

ات -  ود التنظيم ات ضعف وج ذه المكتب ة لھ ة الداعم ة: المھني دول العربي م ال ا  معظ د بھ يوج

ات  ي للمكتب اد العرب ل االتح ة مث د أيضا منظمات إقليمي ل يوج ات، ال ب ة للمكتب ات مھني جمعي

ل  ذول من قب د المب رغم من الجھ والمعلومات، والنادي العربي للمعلومات، ومع ذلك وعلى ال

وطني واإلقليمي،  ھذه المنظمات المھنية ى المستوى ال ام عل ات بشكل ع لتطوير قطاع المكتب

ا تصدرفإ إن م الي ف  نھا ھي تعاني من مشاكل تنظيمية، وصعوبات مالية، وقلة مشاركة، وبالت

د  عن ان بعق م األحي ي معظ ي ف د تكتف ير، وق زء يس ي بج اد يف م ال يك ن دع ات م ذه المنظم ھ

 .واللقاءات الدورات والندوات

 

ة إن : ثير في صناعة القرارات السياسيةعدم وجود قيادات من المكتبيين لھم تأ -  ادات المھني القي

ة  في مجملھا يندر أن تجد لھا مشاركات مجتمعية، أو امتدادات سياسية في المجتمع أو الحكوم

د ا من كسب التأيي اديمي. تمكنھ ادات الموجودة ال تتعدى الجانب المھني أو األك ى  ،فالقي وعل

أثير في الج قلةالجانب اآلخر يوجد  دادات سياسية وت ا امت انب الحكومي من الحاالت التي لھ

ا وغالبا ما تكون من خارج الوسط المكتبي،  ة بم ام ليست جاذب ة السياسة بشكل ع كون العملي

 .للمھنيين المكتبيين المشاركة العامة يكفل

  

ات : تبات العامة مثل الحرب واالحتاللالظروف الصعبة لبعض المك -  اة المكتب أن معان ال شك ب

دا حتالل يضعھا في ظروف صعبةالعامة في كل من فلسطين، والعراق من اال ، ويتعدى ج

 .مثل الصومال، أو توترات سياسية مثل السودانإلى الحرب األھلية  في بلدان أخرى األمر

  

  

  



 

  مستقبليةالتوقعات ال

ه اآلنھل المستقبل  ا ھو علي ه ؟أفضل مم ة علي ام يطرح نفسه لإلجاب د تختلف اآلراء . سؤال ھ ق

ائم، وال ل ومتش ين متفائ ك ب ول ذل ا صعبةح رة الموضوعية ھن رة . نظ تقبلية كثي ديات المس فالتح

   : وھنا نورد أھم ھذه التحديات. ومتنوعة، ومجابھتا تحدد شكل المستقبل

ة  -  دان العربي دا في البل حيث معدالت وجود نمو سكاني كبير في منطقة الشرق األوسط وتحدي

طلب على وجود الالحاجة ومن  مما يزيدالخصوبة بھا عالية مقارنة بمناطق عديدة من العالم، 

 .مكتبات عامة عصرية

 

ى تحسين وضع  -  ة يساعدان عل اعي في المنطق ع وجود نمو اقتصادي واجتم رد ورف اة الف حي

ة  ي التنمي ا ف ة لتلعب دورھ ات العام ى المكتب ات إل يتم االلتف الي ھل س ته، وبالت مستوى معيش

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع

  

هتزايد أ  -  ة المستويات عداد المتعلمين واالھتمام الحكومي بالتعليم ومخرجات ى كاف ه دور  ،عل ل

  .فعال في زيادة الوعي ألھمية المكتبات العامة

  

ة، و -  ور الحداث ة التط اذج مواكب ود نم ات وج اه وممارس د انتب ور وتش تقطب الجمھ ة تس ناجح

ة وقد فتيل المنافسة فيما بين الدول كما ھتلقرار، ھل صناع ا و الحال في دولة اإلمارات العربي

  .المتحدة

  

  خاتمة

ات  أختم حديثي بالقول بأن المكتبات العامة في البلدان العربية تعاني من نفس الصعوبات والمعوق

الم ة في . والمشاكل التي تعاني منھا المكتبات العامة في مختلف بلدان الع ات العام وأن حال المكتب

يلحقھا البلدان العربية  من حال البلدان نفسھا، بمعنى إن تطورت ھذه البلدان فإن المكتبات العامة س

  .ھذا التطور، وإن حدث العكس فإنه سيصيب المكتبات العامة

ا ھو الحال بالنسبة  ات كم لم األولوي ى س يس عل دول ل ذه ال وبما أن الشأن الثقافي في الكثير من ھ

ة من االنتظار لالقتصاد والتجارة والسياحة وغيرھا، فإ دان العربي ة في البل ات العام نه البد للمكتب

  .ليصل ركب التطور إليھا، والذي نأمل أن ال يطول انتظاره

  

  



 

  التوصيات

ة  ة، والمھني ة، واإلقليمي ات الدولي ين المنظم ا ب ل فيم يق وعم اون وتنس بكة تع ود ش ضرورة وج

ل اليونسكو، و ة مث ات العام دولي المعنية بالمكتب اد ال ات ات وجمعيلاالتح ، )إفال(مؤسسات المكتب

ى  ل عل ة، للعم ة الوطني ات الحكومي ة، والمؤسس ات األھلي ة، والمنظم ات المحلي ات المكتب وجمعي

  .توفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة للنھوض بالمكتبات العامة، إضافة إلى الدعم والتوعية
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