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 2021أكتوبر    7تاريخ القبول:    2021أغسطس    30  تاريخ االستالم: 

 املستخلص:  
ي تعد التنمية املستدامة يف الوقت احلايل حمل أنظار العامل كله، ومل يعد احلديث عن التنمية املستدامة يف املكتبات أمًرا هامشيًا، فف

) مجعية املكتبات األمريكية ( القرار بشأن أمهية دور املكتبات   ALA، اعتمد جملس  2015املؤمتر السنوي للجمعية األمريكية للمكتبات  

وتوصلت الدراسة إيل عدم وجود أي معايري حتكم العمل داخل املكتبات وعدم وجود ميزانية خاصة   يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

دمات فهي تعترب غري موجودة، ولن تصل إيل املستوي  ملكتبات مراكز الشباب والرياضة يف حمافظة الفيوم، أما عن العمليات الفنية واخل

 املفرتض أن تكون عليه، فأغلب مكتبات الدراسة لن تقوم بأية عمليات فنية، أما عن اخلدمات فهي بدائية إيل أقيص حد. 

ظة الفيوم ال أما عن دور مكتبات الدراسة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة فكانت مكتبات مراكز الشباب والرياضة يف حماف

هلذه   ميزانية خاصة  وعدم وجود  الالزمة  اإلمكانيات  عدم وجود  منها:  أسباب  لعدة  نظًرا  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  كثريا  حتقق 

 املكتبات. 

وجيب وضع معايري حتكم العمل يف مكتبات مراكز الشباب والرياضة يف حمافظة الفيوم، ورضورة وجود بند خاص يف ميزانية  

لشباب والرياضة للمكتبة، وكذلك رضورة عمل دورات تدريبية للمسئولني عن مكتبات مراكز الشباب والرياضة يف حمافظة مراكز ا

الفيوم، وعن العمليات الفنية واخلدمات، كام جيب عيل مكتبات مراكز الشباب والرياضة يف حمافظة الفيوم وضع خطة لتحقيق أهداف  

 ت كل مكتبة.التنمية املستدامة من خالل إمكانيا 

 . مكتبات مراكز الشباب والرياضة؛ املكتبات العامة؛ التنمية املستدامة : الكلامت املفتاحية

 

    ،إرشاف رحاب  بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عيل درجة املاجستري لرسالة بعنوان : دور مكتبات مراكز الشباب والرياضة يف التنمية املستدامة للشباب

 تبات والوثائق واملعلومات. عبداهلادي سويفي، ومشاركة هني حممد أمحد السيد، واملرحوم شعبان عبدالعزيز خليفة. جامعة الفيوم، كلية اآلداب، قسم املك 
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 تمهيد: ال
لألحسن   املستمر  التطوير  هي  املستدامة  التنمية  وتعترب  خالدون،  ابن  قال  كام  اآلخرون  انتهي  حيث  من  نبدأ  أن  هو  التقدم 

ا العرص، ومن أهم  الوقت احلايل بل والعامل كله، ويتضح ذلك من خالل  واألفضل، ومن أهم قضايا  التي هتتم هبا الدولة يف  لقضايا 

 املؤمترات والندوات التي تؤكد عيل أمهية التنمية املستدامة. 

وعندما نفكر هل للمكتبات دور يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ؟ يف حقيقة األمر إن املكتبات من أهم املؤسسات التي تساعد 

وصول الناس إيل املعلومات    -سواء عيل املستوي املحيل أو العاملي  -حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ألن التنمية املستدامة تتطلب  عيل

 لتحسني قدراهتم عيل اختاذ القرارات يف حياهتم، فببساطة ال يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة دون الوصول إيل املعلومات. 

التي تساعد عيل الوصول إيل املعلومات، وكان شعار اإلفال بمناسبة   -يف كثري من املجتمعات  -كان الوحيدوتعد املكتبات هي امل

، وقد ذكرت القمة العاملية حول املعلومات التي انعقدت "املكتبات يف قلب جمتمع املعلومات    "  2005القمة العاملية ملجتمع املعلومات  

هي أهم عنارص بناء جمتمعات املعلومات ألن ضامن فرصة الوصول واإلسهام يف املعلومات،  املكتبات    "أن :  2005يف تونس يف عام  

 (Ukachi, 2012)  ."واألفكار، واملعرفة عامل ذو أمهية بالغة لبناء جمتمع املعلومات أو جمتمع املعرفة

و بدأ املقال   2013املعلومات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف صحيفة اجلارديان عام  وقد أشار هاملتون يف مقالة إيل أمهية  

فاملزارع حيتاج إيل التواصل مع السوق، واملستثمر حيتاج  تتطلب التنمية يف القرن احلادي والعرشين تيسري الوصول إيل املعلومات، "بـ: 

القطاع الصحي حيتاجون الوصول إيل األبحاث لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم من  إيل أن جيد التمويل ليبدأ أعامله، والعاملون يف  

 . (2017)رمدوم، ،  "خدمة للمريض، وما هو مشرتك بني هذه املجموعات هو االحتياج املعلومايت واملكتبة العامة هي احلل 

م مجيعنا  أن  هاملتون  ذكره  ما  عيل  إضافة  إيل ويمكن  االحتياج  جيمعنا  املجتمع  فئات  وباحثني،ومجيع  وموظفني،  طالب،  ن 

 املعلومات والبحث عنها . 

وقد جاء الوقت لكي نقدر دور املكتبات بصفة عامة واملكتبات العامة بصفة خاصة ألهنا رشيك أسايس يف حتقيق أهداف التنمية 

ية ملجتمع املعلومات يف دورته األويل يف جنيف فقد أشري إيل وجود إلزام دعم  العامل  املستدامة، وبخاصة بعد ما تم اإلعالن عنه يف القمة

 املؤسسات العامة ويف مقدمتها املكتبات العامة.

التي تقدمها للمجتمع دون متييز بني أفراده، وأهنا قادرة عيل بناء جمتمع معلومات  العامة إيل اخلدمات  وترجع أمهية املكتبات 

 التي تقدمها .  ودعمه من خالل اخلدمات 

نظرا  العامة  املكتبات  أنواع  الشباب والرياضة من أهم  أنواع كثرية، ولكن من املالحظ أن مكتبات مراكز  العامة  وللمكتبات 

لوجودها يف الريف واحلرض، وحتتوي عيل خمتلف الرشائح املرتابطة، و لدهيا القدرة عيل الوصول إيل مجيع فئات الشعب، ومتتلك الكثري 

 كانيات التي جتعلها قادرة عيل حتقيق الكثري من أهداف التنمية املستدامة.من اإلم

ويف هذه الفرتة هتتم وزارة الشباب والرياضة بوضع خطة لتطوير مراكز الشباب والرياضة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، فقد  

أن وزارة الشباب والرياضة لدهيا خطة تطويرية خاصة بمراكز الشباب والتي ستسهم   "أرشف صبحي    "حتدث وزير الشباب والرياضة  

 من خالل تطوير كل األنشطة الرياضية والثقافية واالجتامعية.  يف حتقيق التنمية املستدامة
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 تعريف التنمية املستدامة : 
واالقتصاد  اإلدارة  بشؤون  املهتمون  تناوله  الذي  التنمية  مفهوم  أدركنا  إذا  إال  املستدامة  التنمية  مفهوم  استيعاب  نستطيع  ال 

غيري يف كثري من املجاالت، وليس مقصورا فقط عيل املجال االقتصادي،  والتخطيط يف دراسات وأبحاث كثرية باعتباره من أساسيات الت

 (2017)املسند، 

أن التنمية عملية اقتصادية    "ويمكن تعريف التنمية كام عرفها القانون الدويل من خالل ما أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

واجتامعية وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأرسهم واألفراد مجيعهم عيل أساس مشاركتهم النشطة  

فيمكن تعريف التنمية بأهنا: حتسني مجيع مناحي   (2017)رمدوم،  ،  "التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها    واحلرة واهلادفة يف

نذ هناية  املجتمع اإلنساين، اجتامعيا وصحيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وقد أشري بأن التنمية مرت بأربعة مراحل ، فقد كانت التنمية م

لزيادة  أساسية  بالتصنيع ألنه وسيلة  االقتصادي، وهتتم  للنمو  مرادفة  العرشين  القرن  منتصف ستينيات  الثانية وحتي  العاملية  احلرب 

الدخل القومي، وتساعد عيل رفع معدالت النمو بشكل رسيع، ثم جاء بعدها مرحلة النمو والتوزيع من هناية الستينيات وحتي منتصف 

ا فقد  سبعينيات  الثالثة  املرحلة  أما  والبطالة،  والالمساواة  واجلهل  الفقر  كمعاجلة  اجتامعية  أبعادا  التنمية  ضمت  حيث  املايض  لقرن 

بجميع   هتتم  التي  الشاملة  التنمية  مفهوم  فيها  ظهر  والتي  العرشين  القرن  ثامنينيات  منتصف  وإيل  السبعينيات  منتصف  من  استمرت 

ملرحلة األخرية يف منتصف الثامنينيات حني وجد العامل نفسه يف مشكلة خطرية هتدد كوكب األرض  جوانب املجتمع واحلياة، وبدأت ا

 (2010)غنيم، وكانت نتيجة ذلك ظهور فلسفة تنموية جديدة تساعد اإلنسان عيل التغلب عيل هذه املشكالت، 

مفهوم استخدام  تم  العرشين،  القرن  سبعينيات  والثقايف،   "االستدامة"  ومنذ  الطبيعي  الرتاث  استدامة  مطلق  من  وأكثر  أكثر 

بشأن محاية الرتاث الثقايف والطبيعي والعاملي، وينطوي عيل مناقشات تتعلق بتغري املناخ والبيئة،    1972والذي يتزامن مع اتفاقية عام  

الق ثامنينيات  بعد  واملجتمع،  الطبيعة  عيل  احلرضي  والنمو  التصنيع  )االقتصادية وأثر  البرشية  االستدامة  مناقشة  أدت  العرشين  رن 

ن  واالجتامعية( إيل تعريف االستدامة عيل نطاق واسع باعتباره جزء من مفهوم التنمية املستدامة، مع األخذ يف االعتبار تأثري عدم التواز

 . (Froner, 2017)لألمم املتحدة،  االقتصادي عيل الطبيعة والعكس بالعكس وفقا للجنة براندتالند التابعة –االجتامعي 

كيف   نفهم  فلكي  املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  والرياضة يف  الشباب  مراكز  مكتبات  دور  معرفة  إيل  الدراسة  هذه  وتسعي 

تعريف هلذا   200تم العثور عيل أكثر من    للمكتبات أن تسهم يف التنمية املستدامة، جيب علينا أوال نعرف ما هي التنمية املستدامة، وقد

 (Michnik, 2015)املصطلح ، 

والبيئية  واملؤسسية  االقتصادية واالجتامعية  اجلوانب  باستمرارية  يرتبط  مفهوم شامل  هي  املستدامة  التنمية  أن  لنا  اتضح  وقد 

  "وقد عرف التنمية املستدامة بأهنا:    1987، ونذكر أكثر التعريفات انتشارا الذي ورد يف تقرير برونتالند    (2017)عبداهلل،  للمجتمع  

الخاصة  احتياجاتها  تلبية  القادمة على  األجيال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر  احتياجات  تلبي  التي   ,Ngozi)  ."  التنمية 

2018) 

عام  وقد   يف  تبنته  الذي  املستدامة  التنمية  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  املوارد  "بأهنا:  1989عرفت  قاعدة  ومحاية  إدارة 

داهلل، )عب  الطبيعية، وتوجيه التغري التقني واملؤسيس بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البرشية لألجيال احلالية واملستقبلية.

2017) 
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املحافظة وتنمية األرض واملدن    "بأنه:    Sustainable Developmentوقد حددت األمم املتحدة املفهوم العام للتنمية املستدامة  

االجتامعي،   والعدل  املساواة  القادمة مع حتقيق  البيئة لألجيال  احلارض، وحتافظ عيل  اجليل  احتياجات  تلبي  لكي  واملياه  واملجتمعات 

 .(2017)عبداهلادي، 

التنمية التي تلبي احتياجات    "وأيضا قد عرفت اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية بمنظمة األمم املتحدة التنمية املستدامة بأهنا:  

من ثالثة حماور لتحقيق التنمية املستدامة بطريقة   احلارض دون املساس بقدرة األجيال القادمة عيل تلبية احتياجاهتا املستقبلية، وتتكون 

 (2017)مصطفي، متوازنة عيل الصعيد االقتصادي واالجتامعي ومحاية البيئة، 

املحافظة عيل جودة احلياة ملستقبل   النمو االقتصادي مع  لتعزيز  لتخطيط االقتصاد حماولة  تعريف آخر، وهي: وسيلة  ويوجد 

 (Wiley, 2010) األجيال القادمة،

التنمية املستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتامعي يعني تطوير وسائل النتاج بطرق ال تؤدي إيل استنزاف املوارد الطبيعية لضامن  

 .(2017)الرندي، استمرار اإلنتاج لألجيال القادمة بمعني آخر ) تلبية احتياجات اجليل احلايل دون إهدار حقوق األجيال القادمة(، 

وهناك أيضا تعريفات أخري للتنمية املستدامة فهي: إدماج األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتامعية يف املشاريع والربامج التنموية  

ة التنمي  "وباعتامد املقارنة التشاركية ومشاركة أصحاب املصلحة عند صياغة وتنفيذ هذه الربامج واملشاريع، وأيضا يمكن تعريفها بأهنا:  

و  (2017)قدورة،   ."التي ال تؤدي مع مرور الزمن إيل تناقص الرأسامل البرشي والطبيعي والبيئي سواء عيل الصعيد املحيل والعاملي 

 يمكن أن نلتزم باملفهوم املتفق عليه يف األمم املتحدة.

 نشأة التنمية املستدامة : 
التنمية املستدا الفائت وبخاصة عندما اشتدت املناقشات بني املتخصصني يف  نشأ مفهوم  مة ألول مرة يف الستينيات من القرن 

املجال البيئي حول تأثري النمو االقتصادي عيل البيئة، ومنذ ذلك الوقت تم طرح ومناقشة تعريفات خمتلفة ملفهوم االستدامة والتنمية  

م حول البيئة اإلنسانية والتي قامت بتنظيمه األمم املتحدة والذي  1972. ويعد مؤمتر ستوكهومل يف عام  ( 2017)الرسحيي،    املستدامة

 . (2017)رمدوم،  ألول مرة يناقش القضايا البيئية وعالقاهتا بالفقر وغياب التنمية يف العامل

قضايا التلوث، ومل هيتم من قريب أو بعيد بمشكالت التنمية، ولكن أرص ممثلو الدول  ويف الواقع املؤمتر قد خصص كل اهتاممه ب

الفقر أكرب ملوث   "النامية عيل طرح مشكلة الفقر وتدهور التنمية يف بالدهم، وأصدر املؤمتر إشارة ملشكلة الفقر يف عبارة قصرية وهي: 

 .(2009)الزغبي، وأصبحت فيام بعد مدخاًل مهاَم لقضية االستدامة،  "للبيئة 

نمت فكرة التنمية املستدامة من خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ) اليونيدو ( للتنمية الصناعية   م1966ومن قبل ذلك سنة  

 .(2016)صربي، يع وتعزيز عملية التصنيع داخل البالد النامية، كهيئة مستقلة يف األمم املتحدة وتتمثل أعامهلا يف ترس

م وقد أشري إليه بشكل رسمي يف التقرير الصادر  1987ويرجع أول استخدام ملفهوم التنمية املستدامة إىل أواخر الثامنينيات عام 

. ومنذ ذلك الوقت من القرن  Brundtlandاملعروف بتقرير رئيسة اللجنة األممية    (2017)عبداهلل،  عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة،  

الفائت بدأ يستخدم مفهوم التنمية املستدامة من قبل الباحثني عيل نطاق واسع يف علوم اجتامعية متنوعة، وقد انترش هذا املصطلح عندما  

 عن شؤون االقتصاد العاملي ورضورة حتقيق العدالة عيل مستوي توزيع الثروات واملوارد االقتصادية استخدمه خرباء االقتصاد للتعبري

 (2017)الرسحيي،  عيل فئات املجتمع،
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عمل الدويل، وأكد  م قرر مؤمتر العمل الدويل اعتامد فكرة التنمية املستدامة باعتبارها أساسا لكل أنشطة منظمة ال 1990ويف عام 

 (2016)نافع، عيل رضورة أن تعرف األهداف واألنشطة البيئية يف إطار األهداف اإلنامئية، 

ثم ظهر من جديد يف أوائل التسعينيات من خالل إعالن جوهتسربج ، وتم اعتامده رسميا يف مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف  

يات وقد مجع املؤمتر ممثيل احلكومات، واملجتمع املدين، واملنظامت غري احلكومية ملناقشة حتد  (2017)عبداهلل،  ،  1992ريودي جانريو  

د  القرن املقبل واعتامد خطة عمل عاملية ملواجهة التحديات، وأدي املؤمتر إيل تأليف جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، من خالل عق

 ( 2006)سالمة،  .21األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة، حلرص التقدم املنجز جلهة تنفيذ يف جدول أعامل أجندة 

دولة، وخطة مفصلة لتحقيق املستقبل املتواصل لكوكب  182م برنامج للعمل الشامل الذي تبنته  1992عام    21وتعد أجندة  

الـ1994األرض منذ عام   القرن  بإمجاع عاملي والتزام سيايس، وجتمع  21م وخالل  لوثيقة حتظي باتفاق دويل واسع حيظى  ، وهيؤوا 

من   فصال،األجندة سلسلة  أربعني  يف  تنظم  :    (2017)بوكدرون،    املوضوعات  أقسام  أربعة  يف  االجتامعية   -1تم جتميعهام  األبعاد 

جماال من جماالت العمل، ويمثل    115تعزيز دور املجموعات الرئيسية؛ و  -3حفظ وإدارة املوارد من أجل التنمية ؛    -2واالقتصادية؛  

عدا إسرتاتيجيا لفرتة انتقالية شاملة لألعامل التي جيب القيام هبا حلامية البيئة، والتنمية البرشية بشكل كامل، وتتضمن أيضا كال منهام ب 

حماولة تضييق الثغرة بني الدول الغنية والدول الفقرية، ودفع عجلة إنتاج اقتصاديات الدول النامية والقضاء عيل مشكلة الفقر وحماولة  

لزيادة السكانية وختفيض استخدام املوارد الطبيعية لألرض، ويويص برنامج العمل بالوسائل التي تدعم الدور الذي  ضبط معدالت ا

يمكن أن تقوم به بعض املمثلني الرئيسيني للمجتمع: ) األطفال، والشباب، والنساء، والنقابات، واملزارعون، والسكان الذين يعيشون  

 (2017)بوكدرون، يل التنمية املستدامة، يف األرياف، واملعلمون( للوصول إ

 (2016)نافع،  م، وأكدوا عيل أمهية التنمية املستدامة.1995م، وقمة املرأة يف بكني 1995ثم انعقدت قمة كوبنهاجن 

عام   عقد1997ويف  وقد  باليابان،  كيوتو  بروتوكول  إقرار  تم  أجندة  م  تطبيق  حول  استثنائية  دورة  العامة  اجلمعية  ،  21ت 

فأوضحت الدول األعضاء اختالفها حول كيفية متويل التنمية املستدامة عيل الصعيد الدويل، ولكنها أكدت عيل وضع حيز التنفيذ أجندة  

د من اإلجراءات هلذا الغرض ومنها ألنه يشكل أولوية أكثر من أي وقت ميض، فأعطت الوثيقة النهائية للدورة توصيات حول عد 21

الطاقة املتجددة واجلديدة، والعمل أكثر وبكل جد عيل النمو نحو أنامط    : التحكم يف كفاءة استخدام الطاقة والزيادة من استخدام نظم 

 ( 2017)بوكدرون،  لكل تنمية مستدامة.  مستدامة الستخدام الطاقة واإلنتاج والتوزيع، واالهتامم بالقضاء عيل الفقر وهو رشط 

رئيس دولة وحكومة، وقد سمي مؤمتر األمم املتحدة    147م عقدت األمم املتحدة مؤمتر قمة عاملية وقد شارك فيه  2000ويف عام  

 (2017)قدورة،  لأللفية، وصدر إعالن األمم املتحدة عنه بشأن األلفية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

وهذا اإلعالن احتوي عيل سبعة حماور تعد من أهم القضايا االقتصادية والسياسية واالجتامعية املوجودة عيل الصعيد الدويل 

ز األمم املتحدة، ومحاية  وهي : القضاء عيل الفقر، وقضايا السلم ونزع السالح، ومحاية البيئة، وحقوق اإلنسان واحلكم الرشيد، وتعزي

بعض   وجود  مع  الدولية  التنمية  أهداف  مع  مشاهبة  األهداف  هذه  وجاءت  ألفريقيا،  اخلاصة  االحتياجات  وتلبية  الضعيفة،  الفئات 

 ( 2017)قدورة،  االختالفات.

با  ، وقد تم حتديد  "األهداف اإلنامئية لأللفية    "سم:  وبعدها تم دمج املجموعتني يف جمموعة جديدة من ثامنية أهداف عرفت 

 ( 2017)قدورة،   أهداف عيل النحو التايل : 8ويمكن ذكر الـ  2015بعض الغايات لكل هدف واملفرتض حتقيقها بحلول 
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 القضاء عيل الفقر واجلوع. -1

 احلق يف تعميم التعليم االبتدائي. -2

 املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني.متكني  -3

 ختفيض معدل وفيات األطفال.  -4

 حتسني الصحة النفسية. -5

 مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض مثل: ) اإليدز واملالريا وغريها من األمراض (.  -6

 كفالة االستدامة البيئية.  -7

 إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية.  -8

بعد تقرير أهداف  ثم جاء  لتحقيق األهداف. ولتحقيق هذه    2015ها  تعمل بشكل سليم  التي مل  النامية  الدول  وقد أشري إيل 

لتحقيق سبعة    2030خطة    2015األهداف يف الدول النامية تبنت الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف قمة أممية تارخيية عقدت عام  

 (2017)املسند،  عرش هدًفا للتنمية املستدامة.

عام   الفرتة  2002ويف  من  أفريقيا  بجنوب  املستدامة يف جوهانسبورغ  للتنمية  العاملي  القمة  مؤمتر  انعقد  إيل    26م    4أغسطس 

االلتزام الدويل بتحقيق  سبتمرب وفقا لقرار اجلمعية العامة، وخالل هذه الفرتة تم عقد سبع عرشة جلسة عامة ، وكان هدفها التأكيد عيل 

 ( 2017)بوكدرون،  املستدامة من خالل بعض النقاط اآلتية : التنمية

 .1992والصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والبيئة  21تنفيذ جدول أعامل القرن -1

 لتنمية املستدامة.استعراض التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر يف مكانات حتقيق ا -2

 اقرتاح اإلجراءات املطلوب اختاذها والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها.  -3

 حتديد طرق دعم البناء املؤسيس الالزم عيل املستويات الدولية والوطنية واإلقليمية.  -4

لعربية االجتاه التنموي اجلديد الذي يتعلق  والشئون االجتامعية العرب يف جامعة الدول ا  م أقر وزراء التخطيط2005ويف عام  

بالتنمية املستدامة اخلاص باألهداف التنموية لأللفية هبدف متكني الفئات التي جيب أن تكون أكثر مشاركة يف حتقيق التنمية كالشباب 

املرأة رشيك    "حتت شعار    2010يف تونس  واملرأة ومشاركة منظامت املجتمع املدين، وقد أكد عيل ذلك املؤمتر الثالث ملنظمة املرأة العربية  

 ( 2017)عبداهلل،  ."أسايس يف عملية التنمية املستدامة 

وجد العامل أن كثرًيا من البلدان النامية مازالت بعيدة عن حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية، وقد اعتمدت الدول   2015ويف عام 

هدفا للتنمية املستدامة ومن ضمنها القضاء   17لتحقيق  2030م لرؤية التنمية املستدامة  2015تحدة يف مؤمتر قمة األعضاء يف األمم امل

واملحافظة  عيل الفقر، وحماربة األمية املعلوماتية، وحتسني التعليم، واملساواة بني الرجل واملرأة، وبرامج احلفاظ عيل البيئة البحرية والربية  

 طبيقات الطاقة النظيفة. عيل املياه ودعم ت

 17تنص عيل أن تبدأ البلدان يف بذل اجلهود لتحقيق اهداف التنمية املستدامة الـ  2030إطالق خطة    2015ويف سبتمرب عام  

   . 2030سنة القادمة، وذلك كام أطلق يف املؤمتر الصحفي الذي أصدرت فيه خطة   15عيل مر الـ
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 أهمية التنمية املستدامة:  
التنمية املستدامة إيل دخوهلا يف قلب املشاكل التي تواجه البرشية من فقر وعدم مساواة وتدهور بيئي، وأن للتنمية    ترجع أمهية

وير اإلمكانيات  املستدامة أمهية كبرية يف حياتنا ألهنا تساعد عيل االستفادة من االمكانيات املتاحة بقدر اإلمكان، وتساعد أيضا عيل تط

 حتي لو كانت قليلة بقدر اإلمكان حتي تستفيد منها مجيع األجيال وليس اجليل احلارض فقط؛ بل واجليل القادم أيضا. 

وترجع أمهية التنمية املستدامة ألهنا حلقة وصل بني اجليل احلايل واجليل القادم وتعترب وسيلة لتقليل الفجوة بني الدول املتقدمة  

ة، وتعترب عنرصا مهام يف تقليل التبعية االقتصادية، ومحاية البيئة وحتسني مستوي التعليم، وحماولة القضاء عيل األمية ورفع  والدول النامي

 (2016)نافع،  مستوي الدخل القومي .

 التنمية املستدامة: مبادئ
للتنم األساسية  املبادئ  بعض  املختّصون عىل حتديد  ،اتفق  التي عقدت  العاملية  املؤمترات  من خالل  املستدامة  إجياز ية  ويمكن 

 (2017)عبداملسيح،  املبادئ املهمة التي تعتمد عليها التنمية املستدامة كاآليت:

 احرتام ومحاية النظم البيئية ألن أي خلل يف نظام يؤثر عيل األنظمة األخرى. -1

نوعية احلياة ألن اهلدف األسايس للتنمية هو حتسني احلياة البرشية لألفراد فإن النمو االقتصادي ليس مكونا أساسيا حتسني    -2

 للتنمية يف حد ذاته، فالتنمية املستدامة حتتوي عيل حياة صحية سليمة وحياة سهلة للبرش. 

 ترشيد االستهالك يف املوارد املتجددة وغري املتجددة. -3

 عيل القدرة االستيعابية لألرض ويمثل ذلك أن البيئة هلا قدرة استيعابية حمددة. املحافظة -4

 وضع أخالقيات بيئية واجتاهات إجيابية للبيئة تقوم عيل أساس التناغم مع البيئة وليس التصارع.  -5

لبيئة األم، ويف صالحها صالح للبيئة  زيادة قدرة املجتمعات املحلية عيل محاية البيئة، ألن تلك املجتمعات متثل البنية األويل ل  -6

 ككل.

 ال تتسبب التنمية املستدامة يف رفع مستوي طبقة معينة يف املجتمع عيل حساب الطبقات الفقرية.  -7

  تساعد التنمية املستدامة عيل زيادة االختيارات املتاحة للتكيف مع البيئة. -8

 جتارب املكتبات العامة يف التنمية املستدامة:  
ثبت أن عدم املساواة بني البلدان املتقدمة والنامية ونقص املعلومات يؤديان إيل الفقر واجلرائم، وسوء الصحة وعدم النشاط يف  

برامج للمواطنني الختاذ العامة  املكتبات  فيها  تقدم  التي  الكثري من احلاالت  ، وهناك  العامة  قرارات مدروسة سواء يف حياهتم    احلياة 

ف الشخصية ) الفقر والصحة والتعليم ( أو يف القضايا الوطنية: ) احلفاظ عيل الرتاث الثقايف ، والنمو االقتصادي ، وإدارة املياه والرص

 (2017)الشدياق،   الصحي ، واملساواة بني اجلنسني (: 

حيث تقوم بعمل برنامج إلكرتوين برعاية  Srilanka is e Library Nenasala  سرييالنكا تسمي مكتبة نيناسااليف    هناك مكتبة  -1

  احلكومة لزيادة املعرفة الرقمية وإتاحة التكنولوجيا يف املناطق الريفية ويعمل ثالثامئة مركز عيل مستوي رسيالنكا عيل تدريب املجتمع 
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الناس عيل استخدام    Kataturaلوصول إيل املعلومات عرب اإلنرتنت، ويف ناميبيا تدرب مكتبة  عيل أساسيات احلاسب اآليل ومعرفة ا

 .  Call Phonesتليفونات اخلاليا 

  ألف  ائةمساعدة معيل  مع احلكومة programme Biblionet يف برنامج موظفو املكتبة العامة يف رومانيا، والذين تدربوا  قام -2

تك املمزارع عىل استخدام خدمات  التقديم عىل  املجتمعات   ساعداتنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف  ما عاد عىل  الزراعية، وهو 

 (2016)نافع، . 2012 -2011مليون دوالر أمريكي يف  187املحلية بـ

 يف أنشطة  ،ُر املوجودة يف املكتبات العامةمليون شخص بالغ يف االحتاد األوريب، أجهزة الكمبيوت  1,4يف سنة واحدة، استخدم    -3

بالتوظيف، واستخدمها   التقديم عىل وظائف، وأكثر من ربع مليون حصلوا منها عىل    ينيمال  5,1متعلقة  )نافع،  ،  بالفعلوظائف  يف 

2016) 

توركو    -4 مدينة  مكتبة  باستخدام   (Turku)تتعامل  القراءة  الفنلندية ومهارات  اللغة  لتطوير  توركو  مدينة  املرأة يف  مركز  مع 

 اإلبداع ، ال سيام بني املهاجرين.  

 (2017)الشدياق،  وقد ذكرت رندا الشدياق بعض التجار األخرى :

يا حتتوي عيل مكتبة رقمية متنقلة تنقل الكتب اإللكرتونية إيل  ( يف كينBuruburu public Libraryمكتبة بوروبورور العامة )-5

 املستشفيات ومراكز رعاية األطفال واملدارس. 

 Getأقامت مكتبات جملس مدينة لوغان يف أسرتاليا رشاكة مع وكاالت أخري لتقديم ورش عمل للمجتمع حتت اسم    -6

Ready Job  .يعني أحصل عيل الكفاءة الالزمة للوظيفة 

) مكتبات املجتمع الريفي الصغرية يف بوركينا    (Friends of African Village Libraries)دقاء مكتبات القري األفريقية  أص  -7

 فاسو ( نرشت كتب الصور الفوتوغرافية وأنشأت مركًزا إعالميًا صغرًيا يف بلده . 

ل الريفيني يف مخس جمتمعات حيث تتاح لألطفال مجعية مكتبات املدينة يف أوغندا تنظم خميامت الصحة والتكنولوجيا لألطفا   -8

 فرص ملعرفة املزيد عن التغذية وقضايا الصحة اجلنسية احلساسة. 

الذي يسعي لزيادة حمو األمية الرقمية عند البالغني الذين يتجنبون    DELأسست مكتبة بريغن العامة يف النرويج املرشوع    -9

 ة.استخدام خدمات اإلنرتنت ملحو األمية الرقمي

 Dozensابتكرت مكتبة برمنغهام يف اململكة املتحدة تطبيق هاتفي متحرك تفاعيل ممتع لألقراص واهلواتف الذكية اسمه:    -10

.Dozens and Trails    من مؤلفة  جمموعة  واملجموعات   12هي  اخلدمات   ( برمنغهام  مكتبة  من  خمتلفة  جوانب  متثل  مرتبطا  بنًدا 

بندا موجودا عيل اخلريطة، وتأخذ الزائر عيل جولة حول املدينة إيل    12تتألف من    Trailsواملجتمعات التي ختدمها ( ، يف الوقت نفسه  

 املعلم الرتاثية. 

التي تقدمها   (Newcomers to Canada Programة يف كندا لدهيا برنامج الوافدين اجلدد إيل كندا )مكتبة أدمونتون العام  -11

 من خالل رشاكة مع املواطنة واهلجرة الكندية ، لدعم الوافدين اجلدد ومساعدهتم عيل االندماج يف منازهلم وجمتمعاهتم اجلديدة.

 ( 2017)الشدياق،   ويمكن ذكر بعض التجارب األخرى:
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شخص   1200يف سلوفنينا تقوم املكتبة العامة بمدينة ليجيوبالجانا بقديم معلومات عن التوظيف وتقوم بمساعدة حوايل    -12

اتية الالزمة  يف السنة، وتقوم املكتبة أيضا بتدريب األفراد عيل املهارات اإلعالمية ومهارات حمو األمية املعلوماتية، وتقوم بعمل السرية الذ

للتقديم عيل وظيفة ، وتساعد املكتبة أيضا األفراد الذين ال مأوي هلم وتستقبلهم ومنهم من يعاين من اإلدمان تساعد يف عالجه عن  

 طريق املستشفى اجلامعي للطب النفيس يف ليجيوبالجانا إلعادة تأهيلهم لإلندماج مع املجتمع.  

مكتبة يف األماكن النائية وتم تدريب  190وكانت املبادرة يف    "ال للسل    "ويج حلملة  كرجيستان العامة بالرت  قامت مكتبة  -13

 شخص عيل رفع الوعي بالسل.  800

سنوات وهو ما يساعد عيل حمو   4طفل حتي عمر  75000تقوم املكتبات العامة هبولندا بتقديم الكتب وبرامج حمو األمية  -14

 أمية األطفال.

مكتبة ماملو العامة عملت عيل تقليل الفجوة الرقمية وتشجيع االندماج االجتامعي واالستدامة، وعملت  ويف السويد يف    -15

مبادرة   الربيد    "ابدأ    "املكتبة  استخدام  وكيفية  الرقمي  العامل  مع  التعامل  خربة  إيل  يفتقرون  الذين  املستفيدين  بتدريب  تقوم  حيث 

 طفال عيل القراءة والكتابة وعمل الواجبات املدرسية لألطفال.اإللكرتوين والتعامل مع اإلنرتنت وتدريب األ

دوالرين، وكان عائد استخدام اإلنرتنت يف املكتبات العامة أعيل إيل أكثر من    2عاد يف التفيا استثامر كل دوالر بعائد قيمته    -16

 دوالرات مقابل كل دوالر تم استثامره. 3

 اعدة ضعاف البرص واملكفوفني يف احلصول عيل عمل.قامت املكتبات العامة يف منغوليا بمس -17

قامت اجلامعات املسلحة باحتالل شامل مايل ومتبكتو املعروفة برتاثها الثقايف والكم اهلائل من املكتبات العامة    2013يف سنة    -18

يتها، وقد كانت املكتبات يف خطة  واخلاصة وحيتوي عيل تراث ال يقدر بثمن، ويف فرتة االحتالل قام متطوعون بتهريب املخطوطات حلام

 املواجهة يف وقت هتريب تراث مايل النادر وحفظه.

ويف كولومبيا تعترب املكتبات العامة جزء من خطة جتديد مدينة مدلني ، وتوفر املكتبات العامة أدوات وبرامج تعليمية ترجع    -19

 بالنفع عيل املجتمعات.

دول حيرض املكتبيون اجتامعات املجتمع املدين للمساعدة يف وضع اخلطة التنفيذية مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا يف هذه ال   -20

 الوطنية والتوعية بدور املكتبات وإتاحة املعلومات يف حتقيق أهداف رشاكة احلكومات.

 يف سويرسا تتيح الوصول إيل آالف النصوص الكاملة عن القيم باملجان. The Globethics.netاملكتبة الرقمية  -21

أعلنت وزارة الزراعة والثورة السمكية واألغذية يف اململكة املتحدة    1995وهذا ليس بجديد عيل املكتبات العامة، ففي عام  

  لقطاع الزراعي، وكانت اإلجراءات صعبة اعتامدها إلجراء نامذج تطبيقية جديدة للمزارعني لتقديم طلب للحصول عيل منح لدعم ا

ومعقدة للغاية بالنسبة للمزارعني املخرضمني الذين ال تتوفر لدهيم الكفاءة املالئمة الستعامل احلاسوب ، فأخذت املكتبات العامة عيل  

دة أمناء املكتبات، فكانت قد  عاتقها فتح مكاتب للخدمة ملساعدة املزارعني عيل استكامل النامذج وتقديم الوثائق املطلوبة فدون مساع

 (2017)الشدياق، غابت عن املجتمع الزراعي يف املناطق الريفية فرصة عظيمة لتطوير مزارعهم ، وحتسني منتجاهتم . 
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 تعريف مراكز الشباب والرياضة:  
وقت فراغهم    سهم ىف تنمية النشء والشباب باستثامرتشخصية اعتبارية مستقلة    ا ذات نفع عام وهل   ة هيئة شبابية تربوية أهلي  يه

والوطنية والرياضية  الثقافية واالجتامعية  األنشطة  خمتلفة  ممارسة  املهاراتتو  ،ىف  إطار  التي    سعى إلكساهبم  ىف  املسئولية  تكفل حتمل 

الع والسياسة  تلعالقانون  الذي  الدور  أمهية  انطالقا من  للدولة  مراكز  امة  لتطوير  القومي  )املرشوع  تنفيذ  يتم  املراكز  به هذه  به وتقوم 

الشباب ( والعمل عيل حتويل مراكز الشباب إيل مراكز منتجة ذات طابع تنموي تقدم خمتلف اخلدمات الثقافية واالجتامعية، ومتارس  

 دورا فعاال يف تطوير املفاهيم والقيم السائدة بني قطاعات الشباب املختلفة.

أداة اجتامعية ) مؤسسات ( أنشأهتا الدولة من   "مركزا للشباب هي    77عرف املجلس األعيل للشباب والرياضة قانون    وقد

ميزانيتها إلتاحة الفرصة للطبقات التي ال تستطيع االلتحاق بعضوية أحد األندية، لتامرس أحد أنشطتها دون أعباء مالية لتهيئ فرص 

 ( 2016)نافع، . "، وهي ختدم خمتلف األعامر وكال من اجلنسنيتقدمهم اجتامعيا وثقافيا وبدنيا 

مركز الشباب هو كل هيئة جمهزة باملباين واإلمكانيات تقيمها الدولة أو    "وهناك تعريف آخر حسب تطبيق أحكام القانون وهو:  

املدن أ أو متعاونني يف  أو األفراد منفردين  املحلية  املختلفة، واستثامر أوقات املجالس  العمر  الشباب يف مراحل  تنمية  القري بقصد  و 

)حممد،  فراغهم يف ممارسة األنشطة الروحية واالجتامعية والرياضية والثقافية والقومية، وما يتصل هبا حتت إرشاف قيادة متخصصة،  

2002) 

 والرياضة: تعريف مكتبات مراكز الشباب 
 يمكن تعريف مكتبات مراكز الشباب والرياضة باعتبارها نوعا من أنواع املكتبات العامة

هي املكتبة املوجودة بمراكز الشباب والرياضة، وختدم سكان منطقة معينة وتفتح أبواهبا جلميع الفئات دون أي متييز وتكون    "

 . "تابعة لوزارة الشباب والرياضة

 من خالل:  لرياضة ألهداف التنمية املستدامةدعم مكتبات الشباب وا

أمهية   -1 وعيل  اآليل،  احلاسب  استخدام  عيل  والتدريب  التكنولوجيا  أمهية  ونرش  األمية  فصول حمو  طريق  عن  اجلهل  حماربة 

 املعلومات وكيفية الوصول للمعلومات الصحيحة والسليمة.

 تزيد من الدخل لألرسة. إقامة ورشة عمل لتدريب السيدات عيل عمل مشاريع صغريه  -2

 عمل جلسات خاصة داخل املكتبة لفئات املجتمع املختلفة لنقل اخلربات .  -3

 عمل رحالت وندوات عن أمهية املحافظة عيل املياه واألشجار ومجيع املوارد الطبيعية.  -4

 القادمة.عمل ندوات عن أمهية القراءة وأمهية الكتب، وكيفية احلفاظ عليها ألهنا تراث لألجيال  -5

 عمل معارض للمشاريع الصغرية والكتب واألعامل اليدوية لدعم األرس والشباب عيل زيادة الدخل .  -6

 إتاحة الفرصة للتدريب عيل استخدام التكنولوجيا احلديثة من خالل ورش تدريب .   -7

 :  2030أهداف التنمية املستدامة 
 (2016)نافع، األهداف كاآليت :  2030هدًفا فرعيًا بحلول   169الل هدًفا رئيسيًا، يتم حتقيقها من خ  17لألمم املتحدة 
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 القضاء عيل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان .  -

 القضاء عيل اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.  -

 وبالرفاهية يف مجيع األعامر . ضامن متتع اجلميع بأنامط عيش صحية  -

 ضامن التعليم اجليد املنصف الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدي احلياة للجميع .  -

 حتقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني كل النساء والفتيات.  -

 ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع .  -

 الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة. ضامن حصول اجلميع بتكلفة ميسورة عيل خدمات  -

 تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع.  -

 إقامة بني حتتية قادرة عيل الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار .  -

 ساواة داخل البلدان وفيام بينها . حلد من انعدام املا -

 جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة وقادرة عيل الصمود واالستدامة.  -

 ضامن وجود أنامط استهالك وإنتاج مستدامة .  -

 اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره .  -

 حو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة . حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عيل ن -

الغابات عيل نحو مستدام،  - النظم األيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها عيل نحو مستدام، وإدارة  محاية 

 ومكافحة التصحر ، ووقف تدهور األرايض وعكس مساره ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي . 

 . السالم والعدل وتفعيل املؤسسات -

 ز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة . تعزي -

   ( 2016)نافع،   للمكتبات عدة إسهامات وميكن ذكرها علي النحو التايل :
 واالهتامم باملهارات الرقمية .نرش أمهية القراءة والكتابة عيل مستوي العامل كله، وأيضا أمهية حمو األمية املعلوماتية  -

تقليل الفجوات يف إتاحة املعلومات ومساعدة احلكومة واملجتمع املدين يف استيعاب االحتياجات املعلوماتية بشكل  -

 أفضل .

إتاحة  - طريق  عن  الرقمي  اإلدماج  وتطوير  اجلديدة،  الرقمية  املهارات  تعليم  عيل  املجتمع  يدربون  موظفني  وجود 

 الت واملعلومات .تكنولوجيا االتصا 

 .إليهامحفظ الثقافة والرتاث العامليني وإتاحة الوصول  -

 أن تصبح املكتبات قلب املجتمع البحثي واألكاديمي . -

 تقديم شبكة تتيح الربامج واخلدمات احلكومية .  -
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 دور مكتبات مراكز الشباب والرياضة يف حمافظة الفيوم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة: 
أهداف التنمية املستدامة يف مكتبات مراكز الشباب والرياضة بطريقة مبارشة عن طريق املكتبة أو بطريقة غري مبارشة    يمكن حتقيق

ـ  وكام يوضح اجلدول التايل كيفية حتقيق تلك   هدًفا بالتفصيل،  17عن طريق مركز الشباب والرياضة التي تقع به املكتبة، ويمكن تناول ال

 األهداف : 

 كتبات مراكز الشباب والرياضة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ( دور م 1جدول )

 

 م

 

 أهداف التنمية املستدامة 

 

 حتقيق اهلدف بطريقه مبارشة 

 

 حتقيق اهلدف بطريقة غري مبارشة 

 من خالل القراءة القضاء عيل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان .  1

 وجود الكتب الدراسية

 عن طريق بعض األنشطة 

 األمية، دروس التقويةحمو 

القضاء عيل اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية املحسنة   2

 وتعزيز الزراعة املستدامة

 عمل ندوات عن امهية الزراعة  وجود مصادر باملكتبات عن الزراعة 

ضامن متتع اجلميع بأنامط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع   3

 األعامر .

عمل ندوات عن الصحة واالمراض   باملكتبات عن الصحة وجود مصادر 

 املنترشة  

ضامن التعليم اجليد املنصف الشامل للجميع وتعزيز فرص   4

 التعلم مدي احلياة للجميع . 

 

 نفس اهلدف األول

 

 نفس اهلدف األول

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات.  5

 

 عمل ندوات عن املرأة باملكتبات عن املرأةوجود مصادر 

 ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع .  6

 

 عمل ندوات عن أمهية املياه  وجود مصادر باملكتبات عن املياه 

ضامن حصول اجلميع بتكلفة ميسورة عيل خدمات الطاقة   7

 احلديثة املوثوقة واملستدامة .

 عمل ندوات عن الطاقة احلديثة قةوجود مصادر باملكتبات عن الطا

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام،   8

 والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع . 

 

_______ 

ورش عمل عن املرشوعات الصغري 

وبعض األنشطة باملركز كاملسلم  

 الصغري، نادي الطفل  

إقامة بني حتتية قادرة عيل الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل   9

 للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار. 

 

 إقامة املسابقات  

 

نشاط نادي العلوم او نادي املبتكرين 

 علميًا 

 املساواة داخل البلدان وفيام بينها . احلد من انعدام  10

 

 نفس اهلدف اخلامس  نفس اهلدف اخلامس 

جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة للجميع وآمنة   11

 وقادرة عيل الصمود واالستدامة . 

 نفس اهلدف األول نفس اهلدف األول

 ضامن وجود أنامط استهالك وإنتاج مستدامة .  12

 

املستفيدين لضامن أن تغطي  دراسة جمتمع 

 مصادر املكتبة اهتاممات املستفيدين

 

 عمل الندوات   مصادر باملكتبة عن التغري املناخي  اختاذ اجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره . 13

حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عيل   14

 املستدامة . نحو مستدام لتحقيق التنمية 

 نفس اهلدف السادس  نفس اهلدف السادس 

محاية النظم االيكولوجية الربية وترميمها وتعزيز  15

استخدامها عيل نحو مستدام، وإدارة الغابات عيل نحو  

مستدام، ومكافحة التصحر ، ووقف تدهور األرايض 

 وعكس مساره ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي . 

 دف الثايننفس اهل نفس اهلدف الثاين

تعزيز املجتمعات املساملة والشاملة للتنمية املستدامة،   16

وتوفري احلصول عيل العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة  

 وقابلة للمحاسبة وشاملة عيل كافة املستويات  

الوصول إيل املعلومات واستخدام بنك املعرفة  

 املرصي

_____ 

ل  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أج 17

 التنمية املستدامة . 

 _____ تبادل املصادر بني املكتبات 
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http://search.mandumah.com/Record/814434 

المستدامة في دولة  (، دور المكتبات ومراكز المعرفة في دعم وتنفيذ أهداف التنمية  2017الرندي، بشاير سعود، )
يت،  بى الاتحاد اعلم: ال كو  . 151 – 135: 20ع والمعلومات للمكتبات العر

http://search.mandumah.com/Record/823622 

يد، )   -حوليات آداب عين شمس اس،(، التنمية المستدامة : المفهوم والمكونات ومؤشرات القي2009الزعبي، علي ز
 . 269 -229مصر، 

http://search.mandumah.com/Record/142523 

يحي، مني داخل، ) ية،2017السر بي  ا (، دور المكتبات في دعم أهداف التنمية المستدامة : دراسة نظر علم: الاتحاد العر
 . 226 -207: 20للمكتبات والمعلومات ع 

http://search.mandumah.com/Record/823637 

بي الملتقى في(، التنمية المستدامة: تطور المفهوم من وجهة نظر الأمم المتحدة، 2006سلامة، رمزي، ) بية الثالث العر   للتر
بية التعليم - والتعليم بي:  الوطن فى المستدامة والتر بية مكتب - الإسلامي العالم جامعات  اتحاد  العر بي التر   لدول العر

بية والعلوم والثقافة و اتحاد جامعات العالم   الخليج بي لدول الخليج و المنظمة الإسلامية للتر بية العر بيروت: مكتب التر
 . 66 – 57الإسلامي،: 

http://search.mandumah.com/Record/34485 

بى الاتحاد اعلم: ودور أمناء المكتبات، 2030(، خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2017الشدياق، رندا، )  العر
 . 161 – 153: 20ع والمعلومات  للمكتبات

http://search.mandumah.com/Record/823624 

  للنشر الأطروحة دار الإنسانية: للعلوم الأطروحة مجلة (، التنمية المستدامة: النشأة والتطور،2016صبري، أسامة، )
 .125 - 124: 2, ع1س العلمي

http://search.mandumah.com/Record/836822
http://search.mandumah.com/Record/814434
http://search.mandumah.com/Record/823622
http://search.mandumah.com/Record/142523
http://search.mandumah.com/Record/823637
http://search.mandumah.com/Record/34485
http://search.mandumah.com/Record/823624
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http://search.mandumah.com/Record/891337 

ية العامة نموذجا،2017عبدالله، نوال محمد، ) يك فى تحقيق التنمية المستدامة: المكتبات المصر بية كشر  (، المكتبات العر
بية البوابة  http://search.mandumah.com/Record/851880. 117 - 81: 48ع والمعلومات للمكتبات العر

بية عشر: التاسع العلمي المؤتمر في (، التنمية المستدامة،2017عبدالمسيح، عبدالمسيح سمعان، )  والتنمية العلمية التر
ية الجمعية المستدامة: بية المصر ية للت  العلمية   للتر بية العلمية،: القاهرة: الجمعية المصر  . 88 - 33ر

http://search.mandumah.com/Record/854145 

ية في التنمية المستدامة: دراسة  2017عبدالهادي، دينا محمد فتحي، )  (، دور مؤسسات المكتبات والمعلومات المصر
بى لاتحادا اعلم:للواقع وتطلعات المستقبل،   . 133 - 115: 20ع والمعلومات للمكتبات العر

http://search.mandumah.com/Record/823616 

(، التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب 2010غنيم، عثمان بن محمد، أبو زنط، وماجدة أحمد حسن، عصمت، أسماء. )
يع والنشر والطباعة للصحافة الرسالة شركة الفكر: حصاد تخطيطها وأدوات قياسها،  . 26 - 17: 222ع  والتوز

http://search.mandumah.com/Record/441353 
بى الاتحاد اعلم: في تونس،(، النفاذ إلى المعلومات والتنمية المستدامة 2017قدورة، وحيد، )  للمكتبات العر

 . 27 – 15: 20ع والمعلومات 

http://search.mandumah.com/Record/823586 

ماجستير (، طروحة أكلية الآداب )، مكتبات مراكز الشباب : دراسة ميدانية(، 2002محمد، عفاف أبو العلا، )
يف، قسم الوثائق والمكتبات.  جامعة القاهرة فرع بني سو

بية الموحدة أدوات معرفية للتنمية  2017المسند، صالح بن محمد، ) بي الموحد والمكتبة الرقمية العر (، الفهرس العر
بي، بى الاتحاد اعلم: المستدامة في العالم العر  . 205 – 181: 20ع والمعلومات للمكتبات العر

http://search.mandumah.com/Record/823635 

ية الممل كة  2017مصطفي، أمل وجيه حمدي، )  (، دور المكتبة الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة لرؤ
بية السعودية  بى الاتحاد اعلم: ،2030العر  . 88 - 59: 20ع وماتوالمعل للمكتبات العر

http://search.mandumah.com/Record/823608 
(، معدلات الفقر فى مصر وأهداف التنمية المستدامة: قراءة تحليلية فى بحث الدخل والإنفاق  2016نافع، مدحت، )

 . 106 - 99:  64, ع16مج الأهرام  مؤسسة الديمقراطية: مجلة ،2015والاستهلاك لعام 

http://search.mandumah.com/Record/778764 
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Sustainable development is currently the focus of the world's attention. Sustainable development's talks in 
Libraries are no longer marginal. At the 2015 annual conference of the American Library Association, the 
American Library Association Council adopted the resolution on the importance of the role of libraries in achieving 
the Sustainable Development Goals.  

The study looks at the libraries of youth and sports centers in Fayoum governorate, and follows the 
importance of the study as a result of the importance of these libraries in serving a large number of beneficiaries. 
The main aim of the study was to determine the role of the libraries of the youth and sports centers in Fayoum 
governorate in achieving the goals of sustainable development. 

The study found that there are no standards göverning work inside libraries and that there is no special 
budget for libraries at youth and sports centers in Fayoum governorate. As for technical operations and services, 
they are considered non-existent and do not reach the level they are supposed to be. 

As for the role of the study libraries in achieving the goals of sustainable development, the researcher found 
that the libraries of the youth and sports centers in Fayoum governorate do not achieve much of the goals of 
sustainable development, due to a number of reasons, including the lack of the necessary resources and the lack of 
a special budget for these libraries. 

The researcher calls for setting standards for work in the Libraries of youth and sports centers in Fayoum 
Governorate. There should be a special item in the budget of youth and sports centers for the library. Training 
courses should also be conducted for the libraries of youth and sports centers in Fayoum Governorate. Libraries 
of youth and sports centers in Fayoum Govemorate should also draw up a plan to achieve sustainable development 
goals through the capabilities of every library.  

 
Key Words: Sustainable Development; Public Libraries; libraries of youth and sports centers 
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