
 
  حول المكتبات متعددة الثقافات واليونسكو بيان اإلفال

 
  متنوع ثقافيا يتحاورلمجتمع بوابة : المكتبة متعددة الثقافات

ويزيد معدل الهجرة . لغة مختلفة ٦٠٠٠م أكثر من لوعه، فيضم العايتزايد تنيعيش كل الناس في مجتمع 
معدل من وزادت العولمة . تُصبح هويتهم هوية مختلطةذين الناس العدد مما يؤدي بدوره إلى زيادة العالمي 
في  التنوع الثقافي، األخرى قوى القرن الحادي والعشرينكما زادت  ،النقلوسرعة االتصاالت، وسهولة الهجرة، 

  .العديد من األمم التي لم تكن تتسم بها من قبل
، وينظر تعايش الثقافات المختلفة في تناغم وتفاعلإلى " التعدد الثقافي"أو " التنوع الثقافي"يشير مصطلح 

تُميز المجتمع أو أحد مجموعاته، والتي والفكرية والعاطفية التي الروحية والمادية مجموعة السمات للثقافة كونها 
. قداتوالعادات والمعتومنظومات القيم  وطريقة العيش مع بعضهم البعضيب الحياة سالوأالفن واألدب أيضا تشمل 

  . في المجتمعات المحلية والمجتمع العالميقوتنا الجماعية أساس يعد التنوع أو التعدد الثقافي 
إنه  .يجب تقديره وحفظه لصالح الجميعلذا تتشارك فيه اإلنسانية كلها، تراث التنوع الثقافي واللغوي إن 

وقبول اآلخر، م تنوع الثقافات، احترا يعد. بين الناسوالتعايش السلمي واإلبداع، التبادل، واالبتكار، مصدر 
. ي تضمن السالم واألمن العالميينمن أفضل العوامل الت والتفهموالتحاور والتعاون في مناخ من الثقة المتبادلة 

قافي واللغوي على المستوى الدولي والقومي وتروج للتنوع الثوتدعم تعكس المكتبات بكل أنواعها أن لذلك يجب 
   .الفاعلةلك تعمل من أجل الحوار بين الثقافات والمواطنة وبذوالمحلي، 

. اهتمامات ومجتمعات متنوعةتقوم على خدمة افية ومعلوماتية، كونها كمراكز تعليمية وثقالمكتبات تعمل 
والعدالة في  الحريات األساسيةبمبادئ تعامل مع التنوع الثقافي واللغوي، التزامها في الالخدمات المكتبية ويقود 

  .في االعتبار الهوية والقيم الثقافيةوضع مع إتاحة المعلومات والمعرفة للجميع، 
  
  

  :المبادئ
يجب على . متسع من خدمات المكتبات والمعلومات الحصول على فيمجتمعنا العالمي الحق لكل فرد في 

  :المكتبات في تعاملها مع التنوع الثقافي واللغوي أن
 .للتراث الثقافي واللغويتفرقة بينهم وفقا كل أعضاء المجتمع دون ال تخدم •
 .م المعلومات باللغات والنصوص المناسبةتُقد •
 . التي تعكس كل المجتمعات واالحتياجاتمن المواد والخدمات تيح نطاقا تُ •
 . عين موظفين يعكسون تنوع المجتمع، مدربين للعمل في المجتمعات المتنوعة وخدمتهاتُ •

   
دمات لكل أنواع مستخدمي غويا، تقديم خة والمعلوماتية في سياق متنوع ثقافيا ولتشمل الخدمات المكتبي

، مثل األقليات، في المجتمعات المتنوعة ثقافياعادة ما تكون مهمشة إلى الجماعات التي يجب االنتباه  .المكتبات
  .نين، والسكان األصليي، والعمال المهاجرإقامة مؤقت تصريح من لديهم، والالجئين

  



  
  :مهام خدمات المكتبات متعددة الثقافات

محو األمية بالمعلومات و ذات الصلةالمهام الرئيسية على المجتمع المتنوع ثقافيا يجب أن يكون التركيز في 
  :، وهي كالتاليوالتعليم والثقافة

 .الحوار الحضاريوترسيخ لتنوع الثقافي لبالقيم االيجابية رفع الوعي  •
 .واحترام اللغة األمدد اللغوي التعتشجيع  •
 . تعايش اللغات المتعددة في تناغم، بما في ذلك تعلم العديد من اللغات منذ سن مبكرة تيسير •
 .التعبير واالبتكار والنشر بكل اللغات ذات الصلةودعم التراث اللغوي والثقافي، حماية  •
 . خلفيات الثقافيةاألشخاص والجماعات التي تنتمي لمختلف التشجيع إدماج ومشاركة  •
 .االتصاالت والمعلومات والتمكن من تكنولوجيامحو األمية المعلوماتية في هذا العصر الرقمي، تشجيع  •
 .على اإلنترنتتشجيع التعدد اللغوي  •
 . بالتعددية الثقافيةتشجيع اإلتاحة العالمية لإلنترنت، ودعم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات المتعلقة  •

  
  : اإلدارة والتشغيل

النشاطات  تُعد. منهج خدمات متكامل ءبجميع أنواعها ببنا المكتبات أن تقوم متعددة الثقافات تتوقع المكتبة
" منفصلة "أنشطة مركزية وليست أنشطة للمجتمعات المتنوعة ثقافيا ولغويا للخدمات المكتبية والمعلوماتية األساسية 

  .أو الخاصة بالمجتمعتياجات المحلية تلبي االح، ويجب تصميمها دائما بحيث "إضافية"أو 
المتعلقة  وخدماتها أولوياتهامهمتها وأهدافها ودان ، تُحدسياسة وخطة إستراتيجيةأن يكون للمكتبة يجب 
  . الحتياجات المستخدم والمصادر الكافيةتحليالً شامالً  أساس الخطة على بنىيجب أن تُ. بالتنوع الثقافي

مجموعات التعاون مع بل يجب تشجيع في معزل عن الجمهور،  أنشطة المكتبةال يجب أن يتم تطوير 
  .مستفيدة من األنشطة والخبراء على المستوى المحلي والقومي والدوليالمستخدمين ال

  
  :األعمال األساسية
  :أن متعددة الثقافاتيجب على المكتبة 

 .والوسائط المتعددةلمصادر الرقمية ابما فيها  ويالغمتنوعة ثقافيا والمقتنيات والخدمات ال تُنمي •
الشفهي والخاص بالسكان بالتراث  اهتماما خاصااالهتمام التراث الثقافي، مع ص مصادر لحفظ تُخص •

 .األصليين وغير الملموس
، والحوار بين ، والتراث الثقافيالوعي المعلوماتيمهارات واكسابه المستخدم تُقدم برامج تدعم تعليم  •

 . نها عوامل مكملة للخدماتكو الثقافات
 .تنظيم المعلومات ونُظم اإلتاحةخالل من باللغات المالئمة مصادر المكتبة  تُتيح •
 . بحيث تجذب المجموعات المختلفة إلى المكتبةواللغات المناسبة بالوسائط مواد التسويق والتوعية ر تطو •

  
  :العاملون

 تدريبهمو تعليمهم مهنياويجب ستخدمين والمصادر، المالوسيط النشط بين إن العاملين في المكتبة هم 
ما بين الثقافات والحساسيات والتواصل ، متعددة الثقافاتللمجتمعات الخدمات المقدمة يركز على  تدريبا باستمرار

  . والثقافات واللغات المتعددة ومناهضة التمييز،، بينها
وعي الثقافي، وأن ة واللغوية، لضمان الالثقافيمع خصائص المجتيجب أن يعكس العاملون في المكتبة  

  . ويشجعوا على التواصلالمجتمع الذي تقوم المكتبة على خدمته، يعكسوا 
  

  :والتشريع والشبكاتالتمويل 
الحكومات وغيرها من الهيئات القائمة على صنع القرار على تأسيس المكتبات والنظم المكتبية نحث 

  . ثقافيامكتبية ومعلوماتية مجانية للمجتمعات المتنوعة  خدماتلتقديم التمويل الكافي؛ وتمويلها 



يجب أن تُشارك كل المكتبات في تتسم خدمات المكتبات متعددة الثقافات في جوهرها بطابع عالمي، 
البحث كما يحتاج األمر إلى . في تطوير السياساتوالقومية والعالمية الشبكات المحلية في إطار أنشطة هذا المجال 

التمويل  وفيرالتخاذ قرارات قائمة على معلومات بشأن الخدمات المقدمة وتللحصول على البيانات الالزمة 
الخدمات المكتبية في المكتبات متعددة لتوجيه مسار وأفضل الممارسات  يةنتائج البحثاليجب نشر . لها المناسب
  .الثقافات

  
  :البيانتطبيق 

الثقافي في الترويج للتنوع الخدمات المكتبية والمعلوماتية بدور اإلقرار المجتمع الدولي يجب على 
  . كما عليه أن يدعمها في القيام بهذا الدور، وحفظه واللغوي

األسس نشر هذا البيان لتطبيق  صناع القرار على جميع المستوياتالمجتمع و نطلب منوعليه 
  . والممارسات المنصوص عليها في هذه الوثيقة

  
  

  
  
  
  
  
  

  
 


