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  إرشادات للخدمات المكتبية: المجتمعات متعددة الثقافات

  نظرة عامة
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. إلى الخدمات المكتبيةمتعددة الثقافات  جتمعاتالموالمساواة في وصول العدالة  مبادئ  اإلرشاداتتُنمي هذه 
من خاللها معايير يمكن للتخطيط للخدمات المكتبية من أجل كل المجموعات في المجتمع، ووضع تضع أساسا 

للتزويد بالمواد وتقديم الخدمات، كما تُشجع على  عادٍل أساسٍ على وتُشكل، تقييم الخدمات المكتبية متعددة الثقافات
  .المجموعات متعددة الثقافات الممثَلة في جميع المجتمعات واالنخراط معهافهم 

 : المكتبة متعددة الثقافات .١
يجب و. الحق في الحصول على متسع من الخدمات المكتبية والمعلوماتيةلكل فرد في مجتمعنا الدولي 
  :التنوع الثقافي واللغوي أنعلى المكتبات في تعاملها مع 

 .دون التفرقة بينهم على أساس التراث الثقافي واللغويأعضاء المجتمع تخدم كل  •

 .باللغات والنصوص المناسبةتقديم المعلومات  •

 .متسع من المواد والخدمات التي تعكس كل المجتمعات والحاجاتإتاحة  •

 .تنوع المجتمع، مدربين على العمل مع المجتمعات المتنوعة وخدمتهاتعيين موظفين يعكسون  •

وتحتاج . على تحليل المجتمع وتقدير احتياجاتهيجب أن تقوم القرارات الخاصة بمستوى تقديم الخدمة 
الشعوب األصلية والتي تشمل في المجتمعات بالمجموعات المتنوعة ثقافيا إلى االعتناء بشكل خاص المكتبات 

والعمال ؤقتة تصاريح اإلقامة الموالالجئين وأصحاب شعوب ذات الخلفيات الثقافية المختلطة والوالمهاجرين 
  .قلياتالمهاجرين واأل

فهم التنوع خ يتُرسوتكوين المجتمع المتعدد ثقافيا في اقتناء المواد بأن تعكس هتم المكتبات تيجب أن 
  .بينها والمساواةالثقافي والتناغم بين األعراق 

ويجب أن اللغات القومية يجب تقديم مصادر باللغات التراثية أو لغات الشعوب األصلية باإلضافة إلى 
على التكيف مع بلدهم الجديد، ويجب أن تُساعد المهاجرين الجدد كل الوسائل المالئمة على تحتوي هذه المصادر 

  . واللغات األقل استخداما وتروج لها ولغات الشعوب األصلية اللغات الشفاهية تحفظ  وأن

والبرامج التعليم المجتمعي من خالل والمشاركة المجتمعية التعلُّم مدى الحياة المكتبات مبدأ يجب أن تُرسخ 
  . وأنشطة تُرسخ التنوع الثقافيالتدريبية 

  . اجةاألكثر حوللمجموعات الشائعة االستخدام باللغات خدمات مرجعية ومعلوماتية تُقدم المكتبات يجب أن 

  



 :اإلطار القانوني والمالي .٢

تمويل على تأسيس المكتبات والنظم المكتبية وتمويلها ال صانعة القرار نُشجع الحكومات وغيرها من الهيئات
وهي مسئولية كل السلطات . ي تتسم بالتنوع الثقافيالت للمجتمعاتخدمات مكتبية ومعلوماتية الكافي؛ كي تُقدم 
  :هذه المجتمعات و التأكد من اتبع أفضل الممارسات، مثلحاجات المكتبية أن تُلبي 

 .والترويج لهاالخدمات المكتبية التي تُقدم للمجتمعات المتنوعة ثقافيا معايير تحديد  •

 .المتنوعة ثقافيالمجتمعات الخاصة  باتوزيع معلومات عن المقتنيات  •

 .والحفاظ على مستواهاللمجتمعات متعددة الثقافات خدمات استشارية تقديم  •

 .عن احتياجات واستخدامات المستقبلإجراء أبحاث  •

 .المهني والدوليالتبادل ترسيخ  •

ددة عالمجموعات المتبواسطة أو عن اللغات التراثية ونشر المطبوعات التي تنشربدعم النشر  •
 .اتثقافال

 .وتبادل البيانات متاحة عبر االنترنت تطوير قواعد بيانات •

 . وأفضل الممارسات والسياساتات عن تطبيق اإلرشادات والمعايير جمع وتقييم ونشر احصاء •

 

 :تلبية احتياجات المستخدمين .٣
بالمجتمعات المتنوعة ثقافيا التي  المعرفةيجب أن تقوم الخدمات المكتبية متعددة الثقافات على 

سمات بنى هذه المعرفة على تحليل المجتمع الذي يشمل تحديد وتُ. احتياجاتهاتلبية تقوم على خدماتها و
 التي يجتاجها هذا المجتمعدراسة المعلومات يشمل والمجتمع والبيئة التي يعيش فيها، وتقدير االحتياجات 

  . فرهااومدى تويستخدمها والتي 

للمجتمعات بالخدمات التي تُقدمها المرتبطة وأولوياتها ع أهدافها وإستراتيجيتها وضيجب على كل مكتبة 
والعدالة في تقديم بمبادئ االندماج االجتماعي تُلزمها إلزاما واضحا متعددة الثقافات، كما عليها أن تتبنى سياسات 

  . الخدمات

ويمكن . يديم رفع جودة إتاحة المصادرأن واإلقليمي والقومي التعاون على المستوى المحلي ومن شأن 
   .المهني واإلرشادفي تقديم مصادر متعددة الثقافات يا حورمدورا بالمؤسسات المكتبية الكبرى  تقومأن 

من القراءة والتواصل المجتمعات متعددة الثقافات الكمبيوتر المتاحة عبر أجهزة التعددية اللغوية  تُمكن 
كما . مع بعضهم أعضاء المجتمعبين مكتبي والمستخدم ويسر التواصل بين الي المستمر التكنولوجيتطور ال. بلغاتها
  . ال في دعم وتطوير عملية التواصل بين المجتمعاتتكنولوجيا اإلنترنت بدور فعتقوم 

تتمكن  كيبها نظام اليونيكود أن تتأكد من أن  متكاملةنظم مكتبية وبرمجيات تبنيها عند يجب على المكتبات 
من االستفادة من خدمات الكمبيوتر التي تُقدمها المكتبات وليمكن المستخدمين ، من إتاحة المجموعات بلغات عدة

  .بأي لغة

  : تنمية المقتنيات .٤

من سياسة المكتبة العامة إلدارة جزءا ال يتجزأ متعددة اللغات والثقافات  سياسة إدارة المقتنيات تكونيجب أن 
  . بعد التشاور مع المجتمعات متعددة الثقافاتويجب وضع محتوى هذه السياسة . المقتنيات



ون هذه المواد ذات صلة بثقافاتهم، كما على وأن تك، باللغات التي يفضلونها يجب تقديم المواد المكتبية لكل الشعوب
وأقراص الفيديو والتسجيالت الصوتية والدوريات والصحف الحديثة من مصادر متعددة المكتبات أن تُقدمها في كل األشكال و

واأللعاب ومجموعات والصور والخرائط األقراص المدمجة بما فيها من غير الكتب وغيرها من الوسائل اإللكترونية الرقمية 
  . تعليم اللغات

وينبغي أن تكون المقتنيات . يجب أن تخدم المقتنيات كل الفئات العمرية المختلفة وتحتوي على أنواع مختلفة
والكتب ) القومية والمحلية(والترجمات  باتَالجديدة أعمال حديثة النشر، كما يجب أن تكون المقتنيات لمزيج من الكُ

مجموعة مقتنيات تشمل منشورة بأكثر من نص يتم تكوين وعندما تكون الكتب . المشهورة على المستوى العالمي
  . ما يمثل كل نص

لمجتمعات متنوعة إلتاحة مصادرها يمكن للمكتبات أن تُقدم متسع من الخدمات اإللكترونية متعددة اللغات 
للعالم أجمع أن تتأكد من إتاحة هذه الخدمات ويجب على المكتبات التي لديها شبكات قواعد بيانات . لغويا وثقافيا
  . تقديم واجهة المستخدم بالعديد من اللغاتمن خالل 

، يجب اتثقافالحال وجود قصور في المواد المطبوعة، وانخفاض نسبة القراءة في المجتمعات المتعددة في  و
  .التركيز على المواد غير المطبوعة خاصةً التسجيالت الصوتية والبصرية

من الناحية عندما يكون ذلك ممكنا باللغة األصلية  ونصها المكتبةكل المواد التي تقتنيها فهرسة أن تكون  يجب
ويعد الحفاظ على وجود فهارس موحدة  .إتاحة البحث عن المواد باللغات القومية باالضافة الى ذلكويمكن ، العملية

  . إقليمياللعدالة في تقديم الخدمات محليا أو عنصرا هاما بكل اللغات مطبوعة أو إلكترونية 

هو على األقل نفس لكا فرد من المجموعات المختلفة ثقافيا  المتاحةعدد الكتب  يجب أن يكونوكمبدأ عام، 
راعاة . لكل فرد من الجمهور العادي تاحةعدد الكتب المأنه من أجل مبدأ العدالة والجودة في تقديم ولكن يجب م

يمكن أن تضع . خدمات للمجموعات الصغيرة، ينبغي أن يكون نصيب الفرد في هذه المجموعات أعلى من المعتاد
  .كتاب ٢،٥إلى  ١،٥من  نصيب كل فرد من المجموعات المختلفة ثقافيا  يتراوحهدفا أن المكتبات الصغيرة 

من على أساس مركزي أو تعاوني  اتثقافالالخدمات الخاصة بالمجموعات المتعددة ى تقديم إلقد يحتاج األمر 
  .في تقديم الخدمةأجل الوصول إلى عدالة أكثر 

  

 :الموارد البشرية .٥

الموظفين الذين يقدمون بشكل كبير على  ثقافاتالدمات للمجموعات المتعددة يعتمد نجاح المكتبة في تقديم خ
  :تيها لدى موظفي المكتبة العامة كاآلويمكن تحديد الصفات والمهارات التي يلزم وجود. هذه الخدمات

 .القدرة على التواصل اإليجابي مع الناس •

 .القدرة على فهم احتياجات المستخدم •

 .القدرة على التعاون مع أفراد ومجموعات المجتمع •

 . معرفة وفهم التنوع الثقافي •

ما فعالً موظفين يعكسون من خالل تعيين المتعددة ثقافيا ات أن تحاول أن تعكس المجتمعات على المكتب ينبغي
لغات ولديهم من يتحدثون تعيين على يجب أن تُشجع سلطات المكتبة . يضم المجتمع من مجموعات مختلفة ثقافيا



تعليمية يجب على المؤسسة عمل برامج ، كما وقدرات ذات صلة بالمجموعات متعددة الثقافاتمعرفة ثقافية 
  . معرفة الموظفين الثقافيةإلثراء وتدريبية 

االشتراك في برامج تعليم علوم المتنوعة ثقافيا يجب أن تُشجع كليات علوم المعلومات، ذوي الخلفيات 
  . لمجاالت المرتبطة بها، والتأكد من أن كل هذه البرامج تتناول قضايا التعددية الثقافيةاوالمكتبات 

  

 :الثقافاتالتسويق والترويج والدعاية للخدمات المكتبية متعددة  .٦

 والترويج لها أحد وظائف الحاسب اآللي وبرامج تكنولوجيةمية الاألبما فيها محو الترويج لمحو األمية  يعد
  . المكتبات، ويجب أن تشمل محو أمية اللغة القومية وغيرها من اللغات

إلى كل االجتماعية والثقافية التي تُنظمها المكتبات بالتعاون مع أعضاء المجتمع األنشطة يجب توجيه 
  . اتثقافالعددة تالمجموعات المـ

وأن تكون األنشطة الخارجية للذين ال يستطيعون استخدام المكتبة بأنفسهم، يجب تقديم الخدمات المكتبية 
والذي يستخدم وغيره تشمل وسائل تقديم الخدمات الهاتف المحمول . يفضلها الجمهورللمكتبة باللغات التي 

  . واإلصالحياتونزالء المستشفيات المالزمين منازلهم لخدمة األفراد وللوصول للمناطق المعزولة جغرافيا 

وهناك عدد من العوامل التي . تكون سهلة االستخدام على كل أفراد المجتمعيجب تصميم المكتبات بحيث 
، وتُشجعها على استخدامها، والخدمات المكتبية المقدمة إليهامتعددة الثقافات المجتمعات تخلق ألفة بين أن يمكن 

  :تشمل هذه العوامل

 .إتاحة الخدمات بالمجان للجميع •

أمكن العالمية واستخدام الرموز العالمية حينما المستخدمين بلغات مجموعات عمل اللوحات اإلرشادية  •
 .ذلك

 .بلغات عدةإتاحة مصادر  •

 .ذات صلة بالمجتمعات متعددة الثقافاتخدمات لتقديم وضع إستراتيجيات  •

 .سهل الحصول عليهامقتنيات توفير  •

بما في ذلك موقع (الذي يتسم به المجتمع التنوع اللغوي التواصل بين المكتبة ومستخدميها أن يعكس  •
 .)الترويجيةوالمطبوعات والمواد المكتبة اإللكتروني 

 .جماعات العرقية في المجتمعبالوسائل خاصة  •

 . وصناع القرارللسياسيين متعددة اللغات المقدمة لخدمات المكتبة الترويج  •
  

 :أفضل الممارسات العالمية .٧

 مختارةنماذج اإلرشادات تُقدم . متعددة الثقافاتممارسات جيدة في تقديم خدمات مكتبية لدى العديد من الدول 
، والواليات المتحدة وإنجلتراوإسبانيا، والنرويج، هولندا، ووإستونيا، ل الممارسات في كندا، والدنمارك، من أفض

  . األمريكية، وأستراليا



لالطالع على النص الكامل لإلرشادات، ونماذج على عمليات تقدير احتياجات المجتمع وأفضل الممارسات 
  :زيارة، برجاء السياقوغيرها من المعلومات في نفس العالمية 
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  اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربيةمع تحيات مركز 


