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ما من دولة تقري ًبا تخلو من شبكة مكتبات :هناك أكرث من  ۳۲۰۰۰۰مكتبة عامة يف جميع أنحاء العامل،
من بينها ما يقرب من  ۲۳۰۰۰۰يف الدول النامية وتلك الكائنة يف مرحلة التح ُّول .إضافة إىل أكرث من مليون
مكتبة مدرسية ومحلية وبحثية وجامعية ووطنية ومتخصصة (إفال ۲۰۱٦. ،وعىل الرغم من أن معظم
أنشطة املكتبات تتمحور يف املقام األول حول محو األمية ،إال أن األهداف والجهود املحلية واإلقليمية
والوطنية ال ترتبط يف كثري من األحيان باملكتبات عىل نحو منهجي .ونتيجة لذلك تفشل هذه الجهود يف
االستفادة من التعاون الوثيق مع املؤسسات التي تحظى يف معظم األحيان بثقة املجتمعات املحلية منذ
أمد طويل وتوفر بالفعل خدمات مفيدة ملحو األمية لدى األطفال والشباب والكبار.
املكتبات ومحو األمية مدى الحياة

تعزيز مهارات القراءة والكتابة يف وقت مبكر

تستمر املساعي إىل تنمية وتعزيز مهارات القراءة والكتابة
واملحافظة عليها مدى الحياة .وتستهدف تلك الجهود املجتمع
املحيل بأكمله وتتطلب التزا ًما شدي ًدا من قبل املجتمع ككل .إذ أن
املامرسة املستمرة يف جميع األعامر أمر رضوري من أجل تعزيز
مهارات القراءة والكتابة .من املمكن تنمية تلك املهارات وتحفيزها
من خالل خلق سبيل للوصول إىل مجموعة واسعة من املواد
املشوقة وذات الصلة .إال أن الغالبية العظمى من األفراد واألرس
واملدارس وأماكن العمل تفتقر إىل الوسائل الالزمة إلتاحة مثل هذه
املواد واإلمكانيات عىل نحو مستقل .وما من هيكل تعليمي أوحد،
سواء رسمي أو غري رسمي أو غري منهجي ،مج َّهز عىل نحو ميكِّنه
من مواجهة تحديات محو األمية يف املجتمع بأكمله .ولكنه
سيتسنى للمكتبات من جميع األنواع املساهمة يف دعم ثقافة
القراءة وخلق بيئة متعلِّمة من خالل تقديم أنشطة وموارد ملحو
األمية (سواء يف شكل مطبوع أو عرب اإلنرتنت) لكافة الفئات
العمرية ومستويات إجادة القراءة والكتابة.

ونظ ًرا ألن تنمية مهارات القراءة والكتابة تبدأ منذ الوالدة ،فكث ًريا ما
خاصا لدعم مهارات القراءة
تويل املكتبات املحلية والعامة اهتام ًما ً
والكتابة يف مرحلة مبكرة .حيث تساعد األرس عىل خلق بيئة إيجابية
ومحفِّزة يف املنزل بهدف بناء أساس متني لتشجيع األبناء عىل القراءة
يف املستقبل واإلملام بالقراءة والكتابة .تشري مجموعة كبرية من
البيانات التجريبية (كمرشوع أبحاث األرسة للوبيز وآخرون عام
 ٢٠١٦،ومرشوع "ما بعد الوصول" التابع ملنظمة هيئة البحث
والتبادل الدويل )٢٠١٦ ،إىل أن القراءة مع األطفال وعىل مسامعهم
خالل الخمس سنوات األوىل من أعامرهم تساعد عىل تعزيز حب
الكتب والقراءة لديهم وعىل تنمية مفرداتهم وتطوير وتحفيز تط ُّور
أدمغتهم ،وتعمل عىل إقامة روابط عاطفية مع اآلباء وأولياء األمور
ومع مقدمي الرعاية .ويبدأ هؤالء األطفال املرحلة الدراسية بأفضلية
ملحوظة يف األداء .ويف العديد من البلدان تتعاون املكتبات مع برامج
إهداء الكتب وهو ما يش ِّجع األطفال والبالغني عىل التقفية والغناء
والقراءة ورسد القصص ومشاهدة الكتب املص َّورة م ًعا (دوري املدارس
التابع لجامعة تكساس  ،٢٠١٥صفحة .)٩٥
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دور املكتبات يف تعزيز التعلُّم ومح
األمية األرسية
من شأن املكتبات املشاركة يف رفع مستوى الوعي بأهمية الدور الذي
تلعبه األرس يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى األطفال والكبار.
ولكن ،حتى يتسنى للمكتبات املساهمة يف الوصول إىل ثقافة قراءة
مشرتكة بني األجيال وتعلُّم مدى الحياة ،ينبغي أن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يكون موقعها مناس ًبا وأن تتمتع بأجواء جذابة
ومضيافة؛
توفر مساحة آمنة لألرس لاللتقاء والتعلُّم ،السيام
للفتيات والنساء؛
تكون مج َّهزة بأثاث مريح ومل َّون ،بحيث يتسنى 		
لألطفال واألرس االستمتاع بقضاء أوقاتهم يف القراءة 		
والتعلُّم م ًعا؛
تحرص عىل توفري مساحات صديقة للطفل واألرسة وأن		
تكون مز َّودة بكتب مص َّورة جذَّابة وألعاب وحرف 		
يدوية؛
تحرص عىل تحديد وإنشاء وتوفري موارد بلغات محلية		
يل.
وذات محتوى مح ّ
تحرص عىل توفري أجهزة رقمية لألطفال واألرسة ليتسنى		
لهم املشاركة يف ألعاب تفاعلية قامئة عىل القراءة؛
تحرص بصفة منتظمة عىل إقامة أنشطة ملحو األمية 		
األرسية عىل أن ت ُدار من قبل فريق عمل مد َّرب تدريبًا
خاصا؛
ً
تحرص عىل إرشاك األرس ومقدمي الرعاية وغريهم من		
أفراد املجتمع يف محو األمية األرسية والتعلُّم املشرتك
بني األجيال؛
تحرص عىل الوصول إىل األرس املستضعفة يف سبيل كرس
حلقة التعليم املنخفض والفقر بني األجيال.

مرحلة املدرسة
ونظ ًرا ألن تنمية مهارات القراءة والكتابة تبدأ منذ إن أولئك
األطفال الذين مل يتسن لهم التعرف عىل الكتب والقراءة يف سن
مبكرة قبل االلتحاق باملدارس يفتقرون إىل مراحل أساسية يف تنمية
القراءة والكتابة .فهناك خطر كامن يف تعلُّم األطفال القراءة من
خالل الكتب الدراسية فقط ،ألن القراءة قد ترتبط لديهم بالحفظ
واالختبارات وليس باملتعة .إنه ملن الرضوري أن نخلق وقتًا للقراءة
املستقلَّة سواء يف املدارس أو خارجها ،وأن نسمح لألطفال باختيار
مواد القراءة الخاصة بهم .كام أن األطفال بحاجة إىل مساحة
لتنمية متعة القراءة ليتسنى لهم مامرسة مهارات القراءة والكتابة
خارج الحصص الدراسية .إال ن املكتبات املج َّهزة بإمكانيات جيدة
وأمناء مكتبات محرتفني ال تتوافر يف جميع املدارس بكل أسف.
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ومع ذلك ،فمن شأن املكتبات املحلية والعامة تقديم خدمات
توعية للعديد من املدارس بصفة منتظمة ،كمن خالل قيام فريق
خاصا من موظفي املكتبة بإمداد املدارس
عمل مدرب تدري ًبا ً
بالكتب ليتسنى لألطفال استعارتها وتبادلها ،إضافة إىل إدارة أنشطة
جامعية كرسد القصص وتشجيع املعلمني والطالب عىل استخدام
املكتبة املحلية ودعم املعلمني يف دمج أنشطة ف َّعالة ملحو األمية يف
حصصهم الدراسية.

تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى
الشباب والكبار
تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الشباب والكبار
تعد املكتبات مور ًدا ممتازًا للشباب والكبار من جميع مستويات
اإلملام بالقراءة والكتابة .فهي توفر للمستخدمني اإلمكانية للعثور
عىل املعلومات ذات الصلة عرب تبادل الصحف واملجالت وغريها من
مواد القراءة وعرب توفري سبل للوصول إىل أجهزة الكمبيوتر العامة
وشبكة اإلنرتنت .أما املكتبات األكادميية ،فهي تساعد الشباب
والكبار عىل تنمية مهارات متقدمة يف القراءة والكتابة ،تلك التي
هم بحاجة إليها يف دراستهم وأبحاثهم .وقد أصبح من شأن
املكتبات املتوفِّرة يف أماكن العمل توفري املعلومات الرضورية
لتنمية الربامج املطَّلعة واتخاذ القرارات.
كام تقدم املكتبات العامة واملحلية الدعم للشباب
والكبار ممن ال يجيدون القراءة والكتابة ،وذلك عرب توفري مواد
خصيصا ملستويات الكفاءة املنخفضة وكذا توفري
قراءة مصممة
ً
سبل للوصول للتكنولوجيا وإرشادات حول كيفية االستخدام
واملساعدة يف تقديم طلبات العمل وغريها من االحتياجات اليومية
األخرى .تلتزم املكتبات منذ أمد بعيد بتقديم الخدمات ألضعف
الناس ،والوصول إىل الفئات امله َّمشة ،كالسجناء ومعاقي البرص
رشدين أو األشخاص يف املستشفيات.
واملهاجرين وأسريي املنازل وامل َّ
إن تلك املجتمعات التي تواجه تحديات كربى يف مجال محو األمية
ولديها احتياجات تنموية عرب كافة الفئات العمرية كث ًريا ما تعاين
من قلة املواد املتوفِّرة يف املكتبات أو عدم وجود مكتبات باملرة .إال
أنها يف الوقت نفسه قادرة عىل تقديم مساعدة كبرية ألولئك الذين
يفتقرون إىل التعليم األسايس أو لغري الحاصلني عليه ،وذلك من
خالل توفري سبل للوصول إىل مواد القراءة وتقديم دورات تدريبية
عىل محو األمية .ومن شأنها أيضً ا تعزيز استخدام مهارات القراءة
والكتابة املكتسبة حديثًا من خالل ربط أنشطة محو األمية
باالهتاممات العملية ذات الصلة بسبل املعيشة ،كمن خالل
استضافة مجموعات اإلقراض املحدود أو تقديم دورات تدريبية يف
مجال ريادة املرشوعات واملهارات الحياتية األخرى ،وكذلك من
خالل ابتكار مواد قراءة محلية واملساعدة يف العثور عىل املعلومات
ذات الصلة باحتياجات األفراد ،كمعلومات عن الصحة والزراعة
وغريها من الشواغل اإلمنائية األخرى (رشيشتا وكروالك)٢٠١٥ ،

املكتبات واألهداف اإلمنائية املستدامة
يف أيلول /سبتمرب  ٢٠١٥اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة
مبادرة تحويل عاملنا :جدول أعامل  ٢٠٣٠للتنمية املستدامة والذي
يضم سبعة عرش هدفًا إمنائ ًيا مستدا ًما (األهداف اإلمنائية املستدامة
 )SDGsميتد ليشمل التنمية االقتصادية والبيئية واالجتامعية.
يسعى جدول أعامل  ٢٠٣٠إىل تعميم ’محو األمية يف جميع أنحاء
العامل‘ .إن الرتويج لهذه الرؤية هو ما يتمحور حوله تكليف
املكتبات ،وبالتايل ،فإن االستفادة الذكية من املكتبات سيساعد
البلدان عىل تحقيق األهداف اإلمنائية املستدامة ،السيام هدف رقم
 ٦.٤والذي يسلِّط الضوء عىل محو األمية’ :ضامن إملام جميع
رجال ونسا ًء عىل حد سواء،
الشباب ونسبة كبرية من الكبارً ،
بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام ‘٢٠٣٠
(األمم املتحدة.)٢٠١٥ ،

دعم املكتبات لكافة األهداف اإلمنائية
املستدامة
تساهم املكتبات وسبل الوصول للمعلومات يف تحسني نتائج كافة
األهداف اإلمنائية املستدامة ( )SDGsمن خالل:
•
•
•
•
•
•

		
التشجيع عىل تعميم محو األمية ،مبا
فيها مهارات القراءة والكتابة وومحو األمية الرقمية واإلعالمية
واملعلوماتية ،وذلك بدعم من فريق عمل متفانٍ ؛
		
سد الفجوات يف عملية الوصول إىل
املعلومات ومساعدة الحكومة واملجتمع املدين ورجال األعامل
عىل فهم احتياجاتهم من املعلومات املحلية عىل نحو أفضل؛
توفري شبكة توصيل للربامج والخدمات 		
الحكومية؛
تعزيز الدمج الرقمي من خالل الوصول 		
إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
القيام بالدور الجوهري يف املجتمع البحثي
واألكادميي؛
توفري سبل الوصول إىل ثقافة وتراث العامل واملحافظة عليها
(إفال)٢٠١٦ ،

ينبغي أن تستعني خطط التنمية الوطنية واسرتاتيجيات التعليم
باملؤسسات القامئة عىل املجتمع املحيل ،كاملكتبات ،وذلك لضامن
توافر الفرص أمام الجميع الكتساب وتعزيز مهارات القراءة
والكتابة .وإذا ما توافر لدى املكتبات فريق عمل مناسب وموارد
مالمئة ،فإنه سيتسنى لها توفري املواد والخربات والصالت املجتمعية
الرضورية ملساندة مستخدميها يف تنمية مهارات القراءة والكتابة
التي يحتاجون إليها يف إطار سعيهم إىل تحقيق أهدافهم التعليمية
والوظيفية والحياتية .ومن شأنها أيضً ا أن تكون منصة للرشاكة
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املجتمعية بهدف تسهيل األنشطة القرائية والتنموية املتكاملة .وقد
أصبحت املكتبات وسيلة عملية وغري مكلِّفة لتبادل تلك املوارد
التي تكون يف أغلب األحيان محدودة ،وذلك من خالل تكليفها
بتوفري سبل للوصول الحر والعادل إىل مواد القراءة وأنشطة
محو األمية.
من شأن االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات (إفال)
وجاليات املكتبات املحلية (كام هي ممثَّلة من قبل اتحادات
املكتبات الوطنية و /أو املكتبات الوطنية) مساعدة بلدان مختلفة
عىل تحقيق األهداف اإلمنائية املستدامة والوفاء باحتياجات التنمية
املحلية.
يحتاج أمناء املكتبات وكذا مسئويل الحكومة إىل استحداث معارف
وأدوات لربط املكتبات بالخطط واالسرتاتيجيات ذات الصلة عىل
نحو ف َّعال .وإن املبادئ التوجيهية والتوصيات السياساتية التي
تتطرق إىل كيفية إقامة هذا الرابط وتسليط الضوء عليه وقياس
فعاليته من شأنها أن تدعم الجهود الوطنية ملحو ألمية والتنمية
املستدامة.

التوصيات ذات الصلة بالسياسات
إن التوصيات املحورية ذات الصلة بالسياسات امل ُد َرجة أدناه هي
حصيلة ورشة العمل (معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة٦-٥ ،
نيسان /أبريل  )٢٠١٦التي تط َّرقت إىل دور املكتبات يف دعم
الجهود الوطنية ملحو األمية (معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة
ومنظمة هيئة البحث والتبادل
الدويل ،مرشوع "ما بعد الوصول")٢٠١٦ ،
 .١إرشاك املكتبات يف حوار السياسات الذي يدور حول محو
األمية والحرص عىل كون املكتبات جز ًءا ال يتجزأ من الجهود
واالسرتاتيجيات الوطنية واملحلية ملحو األمية.
نظ ًرا ملهمة املكتبات الفريدة من نوعها ،فإنه ينبغي عىل
الحكومات أن تحرص عىل ضم ممثلني عن جاليات املكتبات ،جن ًبا
إىل جنب مع جهات أخرى معنية مبحو األمية ،العام منها والخاص،
يف حوار السياسات بشأن تطوير وتنفيذ الجهود واالسرتاتيجيات
املحلية والوطنية ملحو األمية.
 .٢متكني املكتبات من املساهمة يف خلق بيئة مل َّمة بالقراءة
والكتابة لتشجيع الجميع عىل تطوير وتعزيز والحفاظ عىل
مهارات القراءة والكتابة ضمن منظور التعلُّم مدى الحياة.
ينبغي عىل الحكومات أن تتأكد من قدرة املكتبات عىل توفري سبل
للوصول الحر إىل مواد القراءة واألنشطة واملعلومات الخاصة مبحو
األمية (سواء مطبوعة أو إلكرتونية) يف إطار بيئة آمنة وغري ضارة
تتيح لألفراد واألرس اإلمكانية للقراءة والتعلُّم م ًعا .تدعم املكتبات
احتياجات التعلُّم ومحو األمية منذ الوالدة وحتى السنوات
الدراسية األخرية ،وتعد مساحة مجتمعية مثالية لتسهيل التعلُّم
األرسي والتعلُّم املشرتك بني األجيال.

 .٣الحرص عىل شمولية املكتبات وعىل احتوائها عىل املعارف
واملوارد الالزمة لتوفري املواد ذات الصلة مبحو األمية يف إطار بيئة
مر ِّحبة باألشخاص املهمشني والضعفاء واألقليات اللغوية.
ينبغي أن تكون املكتبات مبثابة مراكز مريحة توفِّر للفئات
املختلفة البيئة املالمئة للعثور عىل الدعم الالزم واملواد ذات الصلة
مبحو األمية ،من بينها املواد والخدمات واألنشطة املو َّجهة نحو
األشخاص من مختلف القدرات واملستويات القرائية.كام يتعني عىل
املكتبات أن تدعم إنشاء محتويات محلية ذات صلة باملجتمع،
حيثام تتمثَّل صعوبة يف توافر املواد بلغات األقليات.
 .٤إضفاء الطابع املؤسيس عىل التأهيل املهني واالستثامر يف
التدريب املستمر لكافة موظفي املكتبة.
ينبغي توفري سبل تدريب ملساعدة موظفي املكتبة عىل تطوير
منهج قائم عىل الخدمات واالحتياجات لتحديث املكتبات؛ عىل أن

فهم لتحديات واسرتاتيجيات محو األمية وعملية تعلُّم
يتض َّمن ً
القراءة والكتابة وتأثري السياسات املحلية والوطنية عىل محو األمية.
ويجب أن ينطوي التدريب أيضً ا عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتنمية مهارات القراءة والكتابة واملهارات الرقمية
واملحافظة عليها.
 .٥االستعانة بالبيانات املقدمة من قبل املكتبات يف صياغة
السياسات عىل نحو أكرث اطال ًعا وتنسيق مختلف جهود محو األمية
من قبل مختلف الجهات املعنية.
يتعي عىل املكتبات قياس وتقييم أنشطة محو األمية الخاصة بها
َّ
وتبادل النتائج املستخلصة مع الحكومات وعامة الجمهور .وتحتاج
املكتبات إىل فهم ومشاركة اآلثار الناجمة عن مجهوداتها يف مجال
محو األمية ،وخاصة فيام يتعلق بطرق إسهامها يف تحقيق أهداف
محو األمية املحلية والوطنية.

صدار عام  © ٢٠١٧معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة
يُع َنى معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة بإجراء األبحاث وبناء القدرات وإقامة الشبكات وإصدار املطبوعات ذات الصلة بالتعلُّم مدى الحياة ،مع الرتكيز عىل تعليم الكبار ومواصلة التعليم ومحو األمية والتعليم
النظامي.
األسايس غري
ّ
وتعد إصداراته مصد ًرا قيِّ ًم للباحثني يف مجال التعليم وكذا املخططني واملعنيني بوضع السياسات واملامرسني.
http://uil.unesco.org

املراجع
االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات ( ٢٠١٦..)IFLAإمكانية الوصول وإتاحة الفرص للجميع :كيفية مساهمة املكتبات يف جدول أعامل  ٠٣٠٢لألمم
املتحدة .الهاي ،إفال .متوفِّر عىل الرابط التايل:
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/access-and-opportunity-for-all.pdf
]تم االطالع عليه يف  ٢٢ترشين الثاين /نوفمرب[٢٠١٦
منظمة هيئة البحث والتبادل الدويل /مرشوع "ما بعد الوصول" ٢٠١٦.جهود املشاركة املجتمعية من أجل مامرسة القراءة يف مرحلة مبكرة .موجز إعالمي .آيار/
مايو  .٦١٠٢متوفِّر عىل الرابط التايل:
]http://beyondaccess.net/wp-content/uploads/2016/05/Making-Community-Engagement-Work-for-Early-Reading.pdfتم االطالع عليه يف ٢٢
ترشين الثاين /نوفمرب [٢٠١٦
إ .لوبيز ومـ .كابس ولـ .ماك يليامز .٢٠١٦ .املكتبات العامة :ساحة حيوية للمشاركة األرسية .كامربيدج ،ماساتشوستس ،مرشوع أبحاث األرسة بجامعة هارفارد.
متوفِّر عىل الرابط التايل:
http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/initiatives/familyengagement/Public-Libraries-A-Vital-Space-for-Family] Engagement_HFRP-PLA_August-2-2016.pdfتم االطالع عليه يف  ٢٢ترشين الثاين /نوفمرب [٢٠١٦
سـ .رشيشتا ولـ .كروالك .٢٠١٥ .قدرة املكتبات املحلية عىل مساندة البيئات املتعلّمة ودعم مهارات القراءة والكتابة .متوفِّر عىل الرابط التايل:
]http://link.springer.com/article/10.1007/s11159-014-9462-9تم االطالع عليه يف  ٢٢ترشين الثاين /نوفمرب [٢٠١٦
معهد اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة .٢٠١٥ .أرس تتعلم :نهج مشرتك بني األجيال حيال تعليم وتعلُّم مهارات القراءة والكتابة .هامبورج ،معهد اليونسكو للتعلُّم مدى
الحياة .متوفّر عىل الرابط التايل:
]http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/en/learning-families.pdfتم االطالع عليه يف  ٢٢ترشين الثاين /نوفمرب [٢٠١٦
منظمة هيئة البحث والتبادل الدويل /مرشوع "ما بعد الوصول" ٢٠١٦ .كيفية دعم املكتبات الجهود الوطنية ملحو األمية :تقرير عن ورشة العمل.هامبورج ،معهد
اليونسكو للتعلُّم مدى الحياة .متوفِّر عىل الرابط التايل:
] http://www.unesco.org/education/aladin/pdfaladin/WorkshopReportLibrariesLiteracyتم االطالع عليه يف  ٢٢نوفمرب [٢٠١٦
األمم املتحدة .٢٠١٥ .تحويل عاملنا :جدول أعامل  ٢٠٣٠للتنمية املستدامة ( .)A/RES/70/1نيويورك ،األمم املتحدة .متوفِّر عىل الرابط التايل:
] http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=Eتم االطالع عليه يف  ٢٢ترشين الثاين /نوفمرب [٢٠١٦
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