
اإلفال -تقديم قسم البيئة واالستدامة والمكتبات 

 كجواب لتحقيق –المكتبات الخضراء والمستدامة 
2030األمم المتحدة للتنمية المستدامة  أهداف

هاوكهبيترا الدكتورة 
البيئة واالستدامة والمكتبات قسم / اإلفال  

شبكة المكتبة الخضراء
2022سبتمبر  23على اإلنترنت، " المكتبات الخضراء"معهد غوته المغرب، 



نظرة عامة
2030المستدامة  للتنميةاألمم المتحدة  أهداف•
امة المستد للتنميةاألمم المتحدة  أهدافالمكتبات و •

2030 
قسم البيئة واالستدامة والمكتبات•
تعريف المكتبة الخضراء•

لمؤسسات وجمعيات الدولي المستدامةأهداف التنمية •
االتحاد  المكتبات

أمثلة ونماذج من ألمانيا•
  2030مكتبات •
شبكة المكتبات الخضراء•

امةقائمة التقييم المرجعية ألهداف التنمية المستد•
خاتمة•

https://www.ulebelt.nl/site/wp-content/uploads/2019/08/SDG-goals-logo.jpg



أهداف التنمية المستدامة لجدول أعمال األمم المتحدة لسنة 
2030

 2013نشرت سنة•
مصادقة من قبل جميع أعضاء دول األمم •

المتحدة على  السبعة عشرة هدف  

سنة لتحقيق هذه  األهداف 15مدتها •

للعمل جميعا   ونداءدعوة عالمية •

ع الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتإنهاء •
 جميع الناس في كل مكان بحياة سليمة

وتحسين آفاقهم   

https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981





2030المكتبات وخطة األمم المتحدة لعام 

االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات •
إفالالمكتبات 

االتحاد في صياغة خطة األمم ساهم •
2030المتحدة لعام 

16.10هدف •

ت بضمان إتاحة الوصول إلى المعلوما" 
" ..…األساسيةوحماية الحريات 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/images/sdgs-banner.jpg



https://www.ifla.org/publications/sustainability-is-libraries-business-libraries-and-sustainable-development
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sustainability-is-libraries-business-de.pdf

  
مستدامةالمكتبات كمؤسسات مفتاح لتحقيق أهداف التنمية ال

 المكتبات كسفراء لجدول/  اإلفال•
2030أعمال األمم المتحدة 

»!االستدامة هي مسؤولية المكتبات«•

ية ، نموذج يحتذى به ، مؤسسة تعليم•
عامل تمكين

!»المعلومات«للمزيد من  •



https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert.pdf

المكتبات كمؤسسات مفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الدولي لجمعيات  اإلتحاد•
إفالومؤسسات المكتبات 

•2, مليون مكتبة 3
في كل أنحاء العالم•
لها فهم ودراسة للحاجيات •

المحلية واألساسيات
مشاريع هادفة في الواقع •

الجماعاتالمحلي وداخل 



المشاريع•
إصدارات الكتب•
قوائم المراجعة•
موقع المكتبة الخضراء•
ة لقسم البيئة واالستدام إفالنشرة •

والمكتبات
لقسم البيئة  إفالسلسلة ندوات •

واالستدامة والمكتبات
 IFLA Greenجوائز  اإلفالمؤتمرات •

Library…

ENSULIB
قسم البيئة واالستدامة والمكتبات

https://www.ifla.org/units/environment-sustainability-and-libraries/





 "لقسم البيئة واالستدامة والمكتبات  ENSULIB“يمكن الوصول إلى مشاريع كتب 
...من خالل بالكامل 

!الوصول المفتوح… 
https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studprojekte/buchidee





الفائز/  2022السابعة للمكتبة الخضراء  اإلفالجائزة 

مشروع مكتبة أفضل „ فئة•
  “خضراء

 الوسائطمكتبة باريسفرنسا ، •
la fontaine-la Canopée

تبة مك: كانوبيوسائط مكتبة "•
شبكة رائدة للتنمية المستدامة لل

"الفرنسية

https://www.ifla.org/news/7th-ifla-green-library-award-2022-results/



إبداعيةورشة عمل 
مع متحف 
Budding

جمع وتوفير الحماية الصحية

توصيل منزلي
لكبار السن أو األشخاص 
المعاقين

أسبوعية" وجبات إفطار تضامن"
في فصل الشتاء



متناول الليالي في لعبة 
الصماألشخاص 

“

مناقشة المشاركة السياسية من أجل 
التنمية المستدامة

دليل المكتبة الخضراء

 اعداد قائمة على طريقة البوكفليكس
حول موضوع الجندر

“مكتبة البذور “
لمبادلتها بالشتالت



ما المقصود بالمكتبة الخضراء؟

https://www.ifla.org/ifla-green-library-definition/



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

والمستدامةالمكتبة الخضراء 
تأخذ بعين االعتبار  •
البيئة•
االقتصاد   المستدام •
االستدامة االجتماعية •
. . .يمكن أن يكون بأي حجم ، ولكن يجب أن يكون له أجندة استدامة واضحة•

. . .هذا يحتوي على. . . 



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

االستدامة في المباني والمعدات•
مكاتب خضراء •
االقتصاد المستدام •
خدمات المكتبة المستدامة •
االستدامة االجتماعية •
اإلدارة البيئية•
االلتزام باألهداف والبرامج البيئية العامة  •
يئية ذات اهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ والشهادات والبرامج الب•

... EN ISO 14001: 2015الصلة

...أمثلة



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

المباني والمعدات الخضراء•
انيتقليل االنبعاثات أو البصمة الكربونية للمب •
القيام بالبستنة في السطح•
الطاقة الشمسية •
تسهيل التدبير االخضر •
في الضوء•
في التدفئة •
وفي الماء •
وفي التنظيف •

https://www.ecosia.org/images?q=library%20rooftop%20gardening#



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

المكتب األخضر•
رقميإرسال المراسالت بشكل •
لطباعة للبيئةاستعمال الورق الصديق •

واإليصاالتحسابات القارئ 
يئةاستخدام ورق الذي يحافظ على الب•
طابع الورق باستعمال الواجهتين •

للورقة
•…….

https://www.tuebingen.de/stadtbuecherei/30309.html



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة
االقتصاد  المستدام

االستهالك مقيد•

االقتصاد الدائري والتشاركي•

متاح للجميع•

يةاألمريك، الواليات المتحدة  إلينويديرفيلد ، •

محمولة DVD / CDمشغالت •

LEDعرض جهاز •
عائليلعبة غولف تجمع داخلي •

معادنكاشف •

https://deerfieldlibrary.org/2020/01/library-of-things/



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

خدمات المكتبة المستدامة•
السهل الوصول الى المعلومات ذات الصلة والمحدثة •

للمستخدمين

االستعمال المشترك للقاعات•

االستعمال المشترك للمعدات واألجهزة•

ومعارضتقديم عروض تكوينية وندوات •

………..

دوثاننظام مكتبة مقاطعة هيوستن : كنموذج•

البذورمكتبة •

https://www.dhcls.org/special-services/seed-library/



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة
االستدامة االجتماعية•
لكتابة التكوين لتطوير مهارات ا:  تقديم فرص التكوين  •

والقراءة
محو األمية •
المشاركة المجتمعية •
االلتزام االجتماعي •
الحد من عدم المساواة •
في المستخدمين:  التنوع الثقافي المتبادل •
االندماج االجتماعي والمشاركة  •
الحد من عدم المساواة•
Bad Oldesloeالمكتبة الوطنية  •

فريق يقدم عروض في المكتبة الوطنية للحد من عدم المساواة       :

https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/environmental-sustainability-and-
libraries/documents/germany_badoldesloe_green_library_award.pdf



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

البيئيةاإلدارة 
يل تعمل المكتبة على تقل•

يئةتأثيرها السلبي على الب

البيئيةنشر األهداف •
للمكتبة  يتم نشر السياسة البيئية•

ئي   وتنفيذها ونتائج العمل البي
أوسعويتم نقلها إلى جمهور 

داكنموذج مكتبه كود في ايرلن•
The Boole Library 
(University of Cork, Ireland



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

العامةااللتزام باألهداف والبرامج البيئية 

اهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة  •
2030خطة األمم المتحدة لعام 

اتفاقية باريس للمناخ  •
•…

https://stadtbibliothek.alzenau.de/nachhaltigkeit



https://repository.ifla.org/handle/123456789/668?mode=full
https://www.biblio2030.de/materialien/



المكتبة الخضراء هي مكتبة مستدامة

Free download: 



https://librarymap.ifla.org/stories

أهداف قصص العالمموقع المكتبات في  خريطة 
المستدامةالتنمية 

المكتبات في  موقع "إفال"  •
العالمخريطة 

أهداف التنمية قصص »•
«المستدامة

تساهم المكتبات في كيف •
مجتمعاتهم في تحقيق أهداف 

.التنمية المستدامة
برىالمكتبات الجامعية في الدول الكفي •

صغيرةفي مدراس عمومية •

في المكتبات المتنقلةأو 



قي خطة 13الهدف •
األمم المتحدة لعام 

2030
التغير المناخي

قصص وحكايات  6•
دول 6من 

 معلومات مفصلة على•
شكل صور ومقاطع 

 فيديو وفي الروابط
االلكترونية حول 
معلومات أخرى

13: Climate Action



SDG Stories  أهداف التنمية المستدامةقصص

https://librarymap.ifla.org/stories/Ukraine/LIBRARY%E2%80%99S-GARBAGE-HERO-EDUCATES-CHILDREN-IN-ECO-THINKING-AND-RECYCLING/150

 فيفالالمكتبة اإليكولوجية في •
في أكرانيا

Garbage„لعبة فيديو  •
Hero“

فكار تقوم بتربية األطفال باأل•
اتاإليكولوجية وتدوير النفاي



https://librarymap.ifla.org/stories/Tunisia/TUNISIAN-LIBRARY%E2%80%99S-DIGITAL-SKILLS-COURSE-PROMOTES-OPPORTUNITIES-FOR-WOMEN/128



2030مكتبات 

2030مكتبات  •

 المكتبات في الدول إتحادمشروع •
الناطقة باأللمانية

ألمانيا•

النمسا•

سويسرا•

“Südtirol"  بولزانو•

2030مكتبات  •

مساهمة المكتبات في خطة األمم •
2030المتحدة 

https://www.biblio2030.de/



2030مكتبات 
سبعة إبراز  دور المكتبات في تحقيق أهداف االستدامة ال•

عشر

 نماذج على عمل المكتبات المستدامة لتحقيق أهداف•
وخطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  

شاريعيتم تشجيع المكتبات على تقديم أمثلة ونماذج م•

والمشاريعمجموعة متنوعة من الخدمات •
:أمثلة•
إصالحمقهى •
األطفال البرمجةيتعلم •
لالجئيناللغة األلمانية دورات •
•……..            

https://www.biblio2030.de/



مكتبة الشبكة 
الخضراء

https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/

املشبشكٍل  توفير المعلومات•
وربط خلق جسر التواصل•

األطراف 
تساعد في التشكيل•



كاردوسو ناتاليس

http://libraryscience.de/





واآلن؟: التوقعات
ا تتوفرون ل

؟موظفينعلى 

ال نقود؟•

وقتال •

لكن لديكم 

قاعات •

!جمهور•

علىو تتوفرون أيضا

متطوعين•

في التنمية  المستدامةخبراء •

شراكات خضراء•

.……المدنيجمعيات المجتمع •



https://www.ifla.org/publications/sustainability-is-libraries-business-libraries-and-sustainable-development

بيترا هاوكهالدكتورة 
Email :   petra.hauke@hu-berlin.de


