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• ال يعتبر الم�صنف الناتج عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من المواد الأ�صلية ،ويجب �أال ين�سب �إلى مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال ي�شار �إلى �أنه
بدعم منها.
َّتم ٍ
التحرير� :إدارة الن�شر
ت�صميم وتنفيذ :ريم نعمان

ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية
�أن تكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�شرها،
وملتقًى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب.

الأهداف
�أن تكون:
	•نافذة العامل على م�صر.
	•نافذة م�صر على العامل.
	•�أداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي.
	•مرك ًزا للحوار والتفاهم بني ال�شعوب واحل�ضارات.
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ت�صدير
ٌيعد العام املا�ضي عا ًما انتقال ًّيا بالن�سبة ملكتبة الإ�سكندرية؛ فقد حمل خماطر كثرية ،وخ�شى كثريون على املكتبة يف ظل م�شاهد احتجاجية
من بع�ض العاملني ،ولكن من دواعي �سروري �أن �أرى تبدد هذه امل�شاهد ،خا�صة بعد �أن متكنا من حتقيق مطالب العاملني وتوقعات اجلمهور ،وعادت
امل�ؤ�س�سة �إىل م�ستواها الطبيعي من العمل يف مدة ق�صرية ن�سب ًّيا.
امتازت الفرتة املا�ضية بالن�شاط املكثف ملجل�س الأمناء و�إدارة مكتبة الإ�سكندرية .و�إبان حلظات االحتجاج كان مدير املكتبة يف املقدمة
يواجه التحديات التي فر�ضتها الفرتة احلالية؛ حيث مطالبة البع�ض با�ستقالته� ،إىل حتقيق ال�سلطات معه يف اتهامات ب�سوء الإدارة� ،إىل حمالت
اال�ستهداف ال�شخ�صي التي �أطلقها البع�ض لإثارة ت�سا�ؤالت عن �إجنازات املكتبة ومديرها� .إال �أن جمل�س الأمناء واحلكومة امل�صرية م ًعا �أعربا عن
ت�أييدهم القوي لقيادته .واليوم ،ت�ؤكد الأحداث التي �شهدها هذا العام الع�صيب �أن ت�أييدنا كان يف حمله .فقد قامت النيابة العامة بعد �إجراء حتقيقات
مكثفة ومط َّولة ،ب�إ�سقاط جميع التهم املتعلقة ب�شبهة الف�ساد .وقد و�ضع معظم العاملني هذه الأحداث خلف ظهورهم وعادوا �إىل العمل ،وعاد اجلمهور
�إىل اال�ستمتاع مبزايا اخلدمات العديدة التي تقدمها مكتبة الإ�سكندرية.
والأهم من ذلك ،قام جمل�س الأمناء بت�شكيل جلنة خا�صة م�ستقلة للنظر يف املو�ضوعات املتعلقة بالعاملني ومراجعة اللوائح بالطريقة املنا�سبة.
ويف االجتماع الذي ُعقد يف � 22إبريل  ،2012قمنا بالت�أكيد على تقرير اللجنة وتو�صيات املديرين ،وقدمنا للمكتبة حتدي ًدا ما يلي:
•
•
•
•
•

•الئحة جديدة ل�شئون العاملني،
•هيك ًال جدي ًدا للم�سار الوظيفي،
•هيك ًال تنظيم ًّيا معد ًال،
•هيك ًال جدي ًدا للأجور،
•وعد ًدا من الإجراءات االنتقالية لتنفيذ ما �سبق.

كما ناق�ش املجل�س �أ�سا�سيات االجتاه اال�سرتاتيجي اجلديد ملكتبة الإ�سكندرية ،ويت�ضمن تخفي�ض النفقات الر�أ�سمالية ،و�إعادة جدولة بع�ض
امل�شروعات الطموحة للمكتبة ،والرتكيز على زيادة خدمات التوا�صل مع اجلمهور وتواجد خدمات املكتبة ،لي�س فقط يف الإ�سكندرية ،و�سيكون
ذلك من خالل �شبكة الإنرتنت يف معظم الأحوال .و�سوف تكون املهمة الأ�سا�سية خالل العام القادم حت�سني الإ�سرتاتيجية والإعداد الكامل لها،
بالإ�ضافة �إىل جميع التغيريات التي قمنا باعتمادها.
هكذا ،تبلغ مكتبة الإ�سكندرية عامها العا�شر؛ وهي م�ستعدة للمزيد من البناء على �إجنازات املا�ضي ،واال�ستفادة من �صعوبات الأم�س،
و�إطالق عهد جديد من اخلدمة العامة يف م�صر؛ اجلمهورية اجلديدة التي يتم بنا�ؤها يو ًما بعد يوم.
خالل العام املا�ضي ،كان هناك ت�أكيد خا�ص على �أن�شطة التوا�صل املوجهة ب�صفة رئي�سية �إىل اجلمهور امل�صري .وجرى عقد �شراكات مع
العديد من الكيانات املحلية والدولية ،ومت ت�أمني العديد من املنح بحيث نتمكن من اال�ستمرار يف م�شروعات �سابقة والبدء يف م�شروعات �أخرى
جديدة .وكان وال يزال العامل امل�شرتك ب�صفة عامة بني جميع �أن�شطة مكتبة الإ�سكندرية – والذي مت الت�أكيد عليه ب�صفة خا�صة نظ ًرا للظروف
احلالية – هو هدف ن�شر املعرفة الثقافية والعلمية ،وثقافة احلوار والت�سامح .ويركز عدد من م�شروعات مكتبة الإ�سكندرية يف الوقت احلايل على �إظهار
الإ�سالم الو�سطي املت�سامح بهدف تغيري الأفكار اخلاطئة عنه داخل م�صر وخارجها .كما ركزت مكتبة الإ�سكندرية من خالل العديد من املحا�ضرات
والندوات على عملية التحول الدميقراطي التي متر بها م�صر حال ًّيا ،والنظر �إىل الثورة امل�صرية مبختلف جوانبها ،يف حماولة لتثقيف ومتكني ال�شباب
بحيث يكون لهم ر�أي مثقف و�إيجابي يف م�ستقبل م�صر.
يتناول هذا التقرير الأحداث ال�صاخبة للعام املا�ضي ،وير�صد كيف متكنت املكتبة – رغم ال�صعوبات التي واجهتها خالل هذا العام االنتقايل –
من ا�ستقبال حوايل �سبعمائة وثالثة وع�شرين �ألف زائر وتنظيم �أكرث من ت�سعمائة فعالية ثقافية وعلمية واالحتفاظ بخدماتها فاعلة يف جميع الأوقات.
�إنها �إ�شادة بالعاملني بهذه امل�ؤ�س�سة والإدارة القائمة عليها؛ هذه امل�ؤ�س�سة التي نفتخر بانتمائنا لها.
عبد العزيز حجازي

رئي�س اللجنة التنفيذية ملجل�س الأمناء
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مقدمة

مقدمة
عام ا�ستثنائي
كان العام املا�ضي عا ًما ا�ستثنائ ًّيا بجميع املقايي�س ،وكذلك �ستكون مقدمة التقرير ال�سنوي لهذا العام على هذا النحو؛ فهي �ستت�سم ب�صبغة
�شخ�صية ا�ستثنائية.
بدايةً� ،أكرر �شكري وامتناين ل�شباب م�صر الذين قاموا – يف حلظات جميدة – بتكوين �سل�سلة ب�شرية حلماية مكتبة الإ�سكندرية من �أي
اعتداء حمتمل �إبان الفرتة نتيجة �ضعف القدرات الأمنية يف �أعقاب ثورة  25يناير ،وقد تكرر هذا احلدث عدة مرات .ثم قاموا بعد ذلك بو�ضع علم
كبري على �سالمل املكتبة يف �إ�شارة رمزية حلماية املكتبة .بهذه اللفتات العظيمة ،قام ال�شباب بحماية املكتبة خالل الثورة ،فلم مي�س�سها �أي �سوء.
�أكرر �شكري وامتناين �أي�ضً ا لل�شباب الرائع واملجتهد من العاملني مبكتبة الإ�سكندرية الذين قاموا من خالل التزامهم باحلفاظ على مكتبة
الإ�سكندرية بحيث تظل كاجلزيرة الهادئة يف خ�ضم اال�ضطرابات التي تعقب الثورات التي جتتاح العامل العربي يف ظل جمهورية جديدة تت�شكل
وتكت�سب قوامها ومنهجها .ومن دواعي �سعادتي وفخري �أن العاملني يف حلظات التحول اجلذري ا�ستطاعوا �أن يتوا�صلوا مع الإدارة ،ي ًدا بيد؛ بغية
احلفاظ على ما بلغته املكتبة من مكانة حملية و�إقليمية وعاملية طيلة العقد املا�ضي ،و�أكرث من ذلك ال�سعي �إىل تطوير �أدائها يف الفرتة املقبلة.
�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا� ،أ�سجل �شكري وامتناين ال�شخ�صي لكل فرد من �أفراد جمل�س الأمناء لعظيم دعمهم و�إر�شادهم يل يف تلك الأوقات
ال�صعبة ،و�أخ�ص بالذكر رئي�س جمل�س الأمناء الدكتور عبد العزيز حجازي ،والدكتور �أحمد كمال �أبو املجد؛ الذي ال يكل وال ميل ،والذي �أظهر
ب� ًأ�سا وان�شغا ًال بكل جوانب العمل ،والتحديات التي واجهت املكتبة ،خا�صة على �صعيد ما �أجري من حتقيقات قانونية .فقد كان ال�ست�شاراته القانونية
و�إر�شاده ودعمه عظيم الأثر على �شخ�صي وعلى امل�ؤ�س�سة ككل.
ومع الأخذ يف االعتبار ما تخلل هذا العام من �صعوبات وحتديات ،فقد متكننا من حتقيق الكثري من الإجنازات ،ويرجع الف�ضل يف ذلك
تعر�ضت لالفتئات على
�إىل العاملني بامل�ؤ�س�سة و�إدارتها (انظر التفا�صيل الحقًا يف هذا التقرير ال�سنوي) .وحيث �إنني كنت يف خ�ضم هذه الأنواء
ُ
�شخ�صي ،لكني �أعترب ذلك جز ًءا من تبعات قيادة م�ؤ�س�سة ثقافية مهمة يف حلظات التحول ،وقد عو�ضني عنه �إمياين بهذه امل�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إىل
ح�صويل على ت�أييد حملي ودويل وا�سع ،ولذلك �أعتذر للقارئ على ال�صبغة �شخ�صية بع�ض ال�شيء التي �ستكون عليها هذه املقدمة بخالف املتعارف
عليه يف التقارير ال�سابقة.
�أو ُّد يف البداية �أن �أنوه �إىل �أنه يف هذا العام نحتفل مبرور ع�شر �سنوات على افتتاح مكتبة الإ�سكندرية .وب�صفتي املدير امل�ؤ�س�س لهذا ال�صرح،
ومبنا�سبة هذا احلدث الهام� ،أجد �أنه من ال�ضروري �إلقاء نظرة على ما مت حتقيقه ثم النظر �إىل الأمام والتطلع �إىل امل�ستقبل .لقد ت�سلمت عملي باملكتبة
واملبنى غري مكتمل ،فانطلقت ومعي حوايل خم�سني من العاملني الذين قمت بتعيينهم بنف�سي ،نعمل ب�إخال�ص ود�أب حتى �أ�صبح الآن م�ؤ�س�سة
�ضخمة يعمل بها حوايل �ألفني و�أربعمائة من العاملني .ولكن قبل ذلك� ،أدين لقارئي هذا التقرير ببيان وا�ضح عن �أحداث هذا العام الهام ،مبا يف
ذلك الأحداث ال�صاخبة يف املدة من �أكتوبر  2011حتى مار�س .2012
�أ�شرنا يف العام املا�ضي �إىل �أننا ينبغي �أن «نقتن�ص اللحظة» لإعادة تقييم ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية وهيكلها التنظيمي .ومن َّثم ،قمنا بتكوين
عدد من اللجان لدرا�سة الأمور التي يجب تغيريها لإمكانية التك ّيف بطريقة �أف�ضل مع العامل املتغري حولنا ،مع اال�ستمرار يف ر�سالة املكتبة وتوجهاتها.
و�سوف يتم تلخي�ص هذه الر�ؤية يف اجلزء الأخري من هذه املقدمة والتي ت�ضم:
	•فرتة عابرة من التحديات والإ�شكاليات
	•التحقيقات اخلا�صة مبزاعم الف�ساد
	•تخطي ال�صعوبات املالية
	•عام من الإجنازات والتغيري
	•ر�ؤية م�ستقبلية

11

مكتبة الإ�سكندرية

عا�صفة مبكتبة الإ�سكندرية :فرتة عابرة من التحديات والإ�شكاليات

على الرغم من الثقة التي �أعطاها ال�شباب الثوري لهذه امل�ؤ�س�سة ،فلم يكن مقد ًرا ملكتبة الإ�سكندرية �أن تظل مبن�أى عن التموجات والأنواء
التي �شملت العديد من امل�ؤ�س�سات امل�صرية بعد ثورة  25يناير .فقد انت�شرت الإ�ضرابات يف جميع �أنحاء م�صر ،لي�س فقط يف امل�صانع ،ولكن �أي�ضً ا يف
الهيئات احلكومية التي �أغلقتها الإ�ضرابات املطالبة ب�أجور �أو �أو�ضاع �أف�ضل� ،أو ملجرد تغيري القائمني على الإدارة .وقد طالت هذه اال�ضطرابات �أي�ضً ا
الهيئات القانونية وامل�ؤ�س�سات الأمنية ،وغريها.
يف مراحل التحول اجلذري يف املجتمعات عاد ًة ما ي�صاب الأفراد بالقلق وغياب اليقني والتطلع �إىل امل�ستقبل ب�أعني ميل�ؤها ال�شك وغياب
الفعالية .مل تكن مكتبة الإ�سكندرية مبن�أى عن املجتمع الذي ميوج بالتغيري والقلق؛ فقد ت�سرب القلق واخلوف من امل�ستقبل لنفو�س العاملني ،وكان
احتجاجا على �إدارة
للبع�ض ممن لهم مطالب �أخرى تتجاوز مطالب غالبية العاملني يف حت�سني �أو�ضاعهم الوظيفية دو ٌر يف ح�شد قطاع كبري من زمالئهم
ً
املكتبة .وقد نتج عن ذلك �إغالق املكتبة لعدة �أيام ،مطالبني ب�إقالة مدير املكتبة و�إدارتها .وقد رف�ض جمل�س �أمناء املكتبة وجمل�س الوزراء امل�صري
هذا املطلب رف�ضً ا قاط ًعا؛ وقاما بالإجماع بتعزيز موقف مدير املكتبة .وهذه ثقة �أعتز بها ،لكني �شعرت مب�سئولية �أكرب جتاه امل�ؤ�س�سة التي �شاهدتها
عيني بجهد وعرق كل العاملني بها ،خا�صة من ال�شباب .لذلك من واقع خرباتي املتعددة واملرتاكمة يف
كجنني ثم طفل �صغري يحبو ثم يكرب �أمام َّ
م�ؤ�س�سات دولية قررت منذ البداية �أن مواجهة هذا التحدي باحلوار والتفاهم وبناء الثقة املتبادلة وهي باملنا�سبة من املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها
مكتبة الإ�سكندرية.
بناء الثقة واحلوار

جل�أنا �إىل احلوار والنقا�ش الهادئ مع الزمالء العاملني باملكتبة .مل يكن امل�شوار �سه ًال ،بل كان مي�ضي حي ًنا ويتعرث �أحيانًا بفعل احلالة العامة التي
ت�سود املجتمع وحر�ص البع�ض على تعقيد املوقف �أكرث من حله ،ولكن اجلهد اجلاد الدءوب مثل البذرة التي تلقيها يف الرتبة وترعاها �إىل �أن ت�ؤتي بثمارها.
لقد جنحنا يف تخفيف حدة االحتقان امل�ؤ�س�سي ،وعلى الرغم من املوقف �شديد التقلب ،بد�أنا العمل للو�صول �إىل تغيريات حقيقية حلل امل�شكالت الفعلية
حيثما وجدناها .ومع ا�ستمرار مت�سكنا ب�أ�سلوب التفاو�ض واحلوار يف �شتى املواقف والأو�ضاع ،ويف النهاية تغ َّلب �صوت العقل واحلكمة واحلوار ومل تفلح
حر�صا عليها مني �شخ�ص ًّيا .قام العاملون �أنف�سهم
الأ�صوات ال�صاخبة يف الت�أثري على االجتاه الرئي�سي للعاملني باملكتبة؛ الذين هم يف النهاية لي�سوا �أقل ً
ب�ضمان عودة امل�ؤ�س�سة �إىل حالتها الطبيعية ،وعملنا �سو ًّيا – الإدارة والعاملون – للتو�صل �إىل التعديالت التي �ستمكن مكتبة الإ�سكندرية من اخلروج
من ذلك املوقف ال�صعب بكامل قوتها.
عدون على �أ�صابع
	•حينما كان لدينا من � 700إىل  800متظاهر قاموا ب�إغالق املكتبة ،تقل�ص العدد حتى �أ�صبح عد ًدا حمدو ًدا من الأفراد ُي ُّ
اليد الواحدة.
	•وحينما كان هناك عدد كبري من العاملني متعاطفًا ب�صفة مبدئية مع املتظاهرين ،حتى عندما قاموا ب�إغالق املكتبة ،عملت الأغلبية العظمى
من العاملني بجهد لإبقاء املكتبة مفتوحة مع االنخفا�ض التدريجي لعدد املتظاهرين.
	•وحينما �أغلقت �أبواب املكتبة (لأيام قليلة) ،مل ي�ستمر ذلك �إال لأيام حمدودة فقد �أ�صبحت �أبواب املكتبة الآن مفتوحة وتعمل على
ا�ستقبال وخدمة اجلمهور.
	•�أفرز احلوار الهادئ املو�ضوعي مع العاملني  18مطل ًبا حمد ًدا ،متت تلبية جميع مطالبهم ،و�أدى �إىل انزواء �آراء ذات نزعات �شخ�صية مل ير
العاملون فيها تلبي ًة مل�صاحلهم �أو تطلعاتهم الوظيفية.
	•وحينما كان املوقف يت�سم باملواجهة الهجومية ،قمنا بتكوين جمموعات متعاونة تعمل �سو ًّيا لتطبيق التغيريات التي قمنا باالتفاق عليها
ب�شكل جماعي (انظر الحقًا)؛ وفوق كل �شيء:
حري�صا ب�شكل �شخ�صي على �سالمة كل فرد يف
	•لقد تفادينا العنف ،فلم يكن هناك تدخالت من قوات الأمن �أو القوات امل�سلحة ،وكنت ً
امل�ؤ�س�سة �أ ًّيا كان موقعه �أو ر�أيه؛ لأنني من واقع خربتي �أعرف �أهمية «ال�سلمية» يف التعبري كمقدمة �ضرورية لإزالة �أية مرارات �أو ترك تداعيات
وحفِظت املكتبة من �أن ُتقذف بحج ٍر واحد.
تعقِّد املوقف ،وحم ًدا هلل ،مل تكن هناك �أية �إ�صابات بني املتظاهرينُ ،
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مقدمة

يف مرمي النريان

مل يكن هذا كل �شيء؛ حيث كان بع�ض العاملني يف البداية من ذوي امل�شكالت احلقيقية (وقد متت مواجهتها الحقًا) ،والبع�ض وهم �أفراد
معدودون لهم ت�صورات �أخرى ممن لهم �آراء وتطلعات تختلف عن �آراء وتطلعات العاملني ،اعتقدوا �أن احلل يف ا�ستن�ساخ مناذج ثورية من التغيري
الراديكايل يف املكتبة دون وجود ت�صور �أو برنامج ،وبع�ضهم كان لديه وجهات نظر خمتلفة بالن�سبة مل�ضمون الربامج الثقافية التي يجب �أن تقدمها
املكتبة ،و�آخرون اعتربوا ما يحدث فر�صة �سانحة لتحقيق م�صالح خا�صة بهم؛ وكان بني ه�ؤالء جمي ًعا �أ�شخا�ص من داخل ومن خارج املكتبة ممن
لديهم تطلعات خا�صة؛ مل يخفوها وحتدثوا عنها �صراحة وعل ًنا ،وقد قام ه�ؤالء ب�شن حملة �شر�سة يف ال�صحافة والإعالم (وتبا ًعا يف جمل�س ال�شعب
املنتخب) ،يف حماولة منهم لت�شويه �سمعتي و�سمعة مكتبة الإ�سكندرية.
مل �أجزع �أو �أ�ضطرب لأنني كنت �أتقبل هذا بفهم وا�سع لطبيعة املرحلة التي ت�شهد التقلب وتغيري الأذهان والنفو�س و�إحياء التطلعات
فهمت ذلك ،وعملت
الذاتية .باخت�صار حالة ال�سيولة و�ضعف مفا�صل امل�ؤ�س�سات التي حتقق مطامح البع�ض .هكذا ت�صوروا ،وهكذا �سعوا ،وهكذا ُ
قدر طاقتي مب�ؤازرة العاملني على احلفاظ على امل�ؤ�س�سة حتى ال ي�صيبها ما �أ�صاب غريها من تف�سخ ،وتخبط ،ودخول يف املجهول .قمنا بالرد بنجاح
على االتهامات ونلنا دعم �شخ�صيات هامة يف الإعالم ويف جمل�س ال�شعب .وقد �صدر احلكم ل�صاحلي يف دعوى الت�شهري التي �أقم ُتها �ضد �إحدى
ال�صحف ال�شهرية لت�شهريها بي.
التحقيقات اخلا�صة مبزاعم الف�ساد

كانت هذه احلمالت متوا�صلة ومتعنتة؛ حيث حاول البع�ض جاه ًدا �إل�صاق تهمة الف�ساد ب�شخ�صي .فقد مت حترير  118حم�ض ًرا بتهم مزعومة عن
الف�ساد مبكتب النائب العام ،الذي قام بتجميعها يف  57ملفًا منف�ص ًال .ومع الأ�سف ،قام مكتب النائب العام بالتحقيق يف جميع االتهامات واملزاعم التي
تلقاها ،بغ�ض النظر عن مدى دقتها �أو معقوليتها .وقد �شرعت النيابة يف حتقيقات مكثفة ومطولة وقا�سية نتج عنها:
	•مراجعة مكثفة ا�ستمرت حوايل عام كامل؛
	•�آالف ال�صفحات املقدمة ك�أدلة؛
	•مئات ال�ساعات من التحقيقات مع ع�شرات الأ�شخا�ص؛
	•حب�س رئي�س القطاع املايل والإداري ال�سابق بدون توجيه اتهامات حمددة له ملدة  45يو ًما.
ويف النهاية ،مت التو�صل �إىل ما يلي:
«مت �إ�سقاط جميع االتهامات اخلا�صة بالف�ساد ،و�إ�سقاط �أي �شبهة يف �سوء اال�ستخدام املتعمد للمال العام».

على الرغم من ذلك ،فقد قامت النيابة بتقدمي ق�ضية مكونة من ثالث جنح نظ ًرا لعدم االتفاق على طريقة اتخاذ القرارات الإدارية التي متت يف ثالثة
مو�ضوعات حمددة:
(�أ) دفع �أجور لعاملني دون تكليفهم بعمل ٍ
كاف ،وبالتايل فهو �سوء ا�ستخدام للمال العام؛
(ب) رد جميع املبالغ التي قام العاملون ب�سدادها نظري خدمة الت�أمني ،وذلك عند �إلغاء وثيقة الت�أمني اجلماعي؛
(ج) رمبا كان ب�إمكاننا احل�صول على مبالغ �أكرب من التي ح�صلنا عليها بالفعل عند ت�أجري الأماكن املخ�ص�صة للكافيرتيات واملحالت.
وقد قدمت النيابة االتهامات ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل �أمر منعي من ال�سفر ،على الرغم من �سقوط جميع التهم اجلنائية وعدم ا�ضطراري للمثول
�أمام املحكمة �أثناء جل�سات اال�ستماع.
ومل يقتنع القا�ضي الذي نظر الق�ضية مبحكمة اجلنح بتقرير النيابة ،وطلب ا�ست�شارة خرباء �آخرين يف مو�ضوع الكافيرتيات ،ولكنه �أ�صدر قرا ًرا فيما
علي ،معللة ر�أيها املت�أين مبا يلي:
يخ�ص املنع من ال�سفر .فقد حكمت املحكمة بتاريخ  11يونية  2012برفع حظر ال�سفر الذي كان قد ُفر�ض ّ
«تعترب �سفريات مدير مكتبة الإ�سكندرية للخارج جز ًءا ال يتجز أ� من مهامه وم�سئولياته ب�صفته مدي ًرا ملكتبة الإ�سكندرية وذلك
ل�ضمان ال�سري ال�سليم للعمل ومتكني مكتبة الإ�سكندرية من ا�ستكمال الأن�شطة التي تتفق ور�سالتها».
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�أن:

وبنا ًء عليه ،فيما يخ�ص م�س�ألة حظر ال�سفر ،مل تكن امل�س�ألة جمرد حقي ال�شخ�صي والد�ستوري يف حرية احلركة ،ولكن الأهم �أنه قد تبني للمحكمة
« ..امل�صلحة الأعلى للدولة يف االحتفاظ بو�ضعها الدويل بني الدول الأخرى من خالل متكني مكتبة الإ�سكندرية من احلفاظ على دورها
الرائد على امل�ستويني املحلي والدويل وطم�أنة العامل على حالة مكتبة الإ�سكندرية وو�ضعها يف م�صر اجلديدة ،خا�صة يف هذا الوقت احلافل
باال�ضطرابات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي ت�شهدها م�صر ".و�أي�ضً ا «بنا ًء على ما تقدم ،حكمت املحكمة بوجوب رفع حظر ال�سفر »..

وامللفت بالن�سبة يل �أن البع�ض ال يزال يعيد تكرار اتهامات؛ بع�ضها ال ينطلي على �أحد ،ملجرد النيل من �شخ�صي وامل�ؤ�س�سة التي ن�سهر جمي ًعا
على تقدمها.
جتاوز ال�صعوبات املالية
ال�شئون املالية ملكتبة الإ�سكندرية

حتمل هذا امل�ستوى من
بالن�سبة لل�شئون املالية للمكتبة ،فتتم �إدارتها ب�صورة جيدة للغاية� .أ�شك �أن �أية م�ؤ�س�سة عامة �أخرى يف م�صر ت�ستطيع ُّ
التدقيق لتخرج يف ال�صورة التي خرجت بها مكتبة الإ�سكندرية.
وعلى الرغم من النق�ص يف املوارد املالية وال�صعوبات التي واجهتنا هذا العام ،ف�إن ال�شئون املالية اخلا�صة باملكتبة قد اختتمت العام ب�شكل جيد.
وت�ستمر احلكومة امل�صرية يف توفري من � 70إىل  ٪75من جميع النفقات املتكررة ملكتبة الإ�سكندرية� .أما الن�سبة املتبقية ،من � 25إىل  ،٪30فت�أتي من الفوائد
التي تدرها املنحة املقيدة اخلا�صة باملكتبة ،ومبيعات التذاكر ومنفذ بيع الكتب ،ومن اجلهات املانحة الأجنبية الكرمية والتي ندين لها بعظيم االمتنان.
الأحداث الأخرية :خ�سارة املنحة املقيدة وحتويل احل�سابات

�أثرت القرارات التي اتخذتها وزارة املالية امل�صرية على مكتبة الإ�سكندرية كما �أثرت على جميع الهيئات احلكومية امل�صرية .فقد اتخذت
وزارة املالية قرا ًرا ب�إعادة مركزية جميع قرارات ال�صرف وحتويل جميع احل�سابات احلكومية من جميع البنوك �إىل احل�ساب العام للحكومة بالبنك
املركزي .و�إن كنا نرى �أن هذا القرار �سوف ي�ؤدي حت ًما �إىل زيادة البريوقراطية يف الإدارة املالية جلميع احل�سابات .وعلى الرغم من ذلك ،امتثلنا
للقرار؛ فقد قمنا بنقل جميع مواردنا املالية من البنك التجاري الدويل �إىل البنك املركزي امل�صري ،ون�ستطيع ال�سحب من ح�سابنا يف البنك املركزي
امل�صري حتت �إ�شراف وزارة املالية.
وقد طلبت وزارة املالية �أي�ضً ا ا�ستعادة املنحة املقيدة مببلغ  100مليون جنيه م�صري والتي قمنا بربطها يف عام  ،2003على وعد �أن متدنا بحوايل
 9ماليني جنيه م�صري �سنو ًّيا يف املوازنة ال�سنوية ،وهو ما يعادل املبلغ الذي كنا نح�صل عليه كفوائد عن املنحة املقيدة .وقد ا�ضطررنا لالمتثال ،على
الرغم من �أن هذا الإجراء ي�ؤدي �إىل انتفاء الغر�ض من املنحة املقيدة� ،أال وهو عدم االعتماد على خم�ص�صات املوازنة ال�سنوية وتقلباتها .ونعمل الآن
مع وزارة املالية امل�صرية والبنك املركزي امل�صري للو�صول �إىل طريقة للتعامل مع الأموال اخلارجية التي جاءت لدعم مكتبة الإ�سكندرية.
�أموال «احل�ساب ال�سري»

مازلنا نتابع الأموال التي قام الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك بو�ضعها جان ًبا يف ح�ساب خا�ص با�سم مكتبة الإ�سكندرية منذ عام ،1990
والتي ت�صل �إىل حوايل  145مليون دوالر �أمريكي� .إال �أنه نظ ًرا للو�ضع املايل احلايل للدولة والقرارات التي اتخذتها وزارة املالية م�ؤخ ًرا ،تبدو
احتماالت حدوث ذلك حمدودة للغاية� .إال �أننا �سوف ن�ستمر يف اتخاذ جميع الو�سائل القانونية للح�صول على هذه الأموال وتخ�صي�صها كما ينبغي
ملكتبة الإ�سكندرية ،وو�ضعها حتت رقابة �إدارة مكتبة الإ�سكندرية ،بغ�ض النظر عن االحتماالت القامتة.
الت�ضامن يف خ�ضم التق�شف

يف العام ال�سابق ( ،)2012 – 2011قامت احلكومة امل�صرية بتخفي�ض موازنة الأجور اخلا�صة بنا لت�صبح �أقل من م�ستوى الإنفاق الفعلي للعام
املايل ال�سابق (املنتهي يف  30يونية  ،)2011دون مناق�شة �أية زيادة يف تكلفة املعي�شة �أو الزيادات امل�ستحقة عن العام املعني (الأول من يوليو  2011حتى
 30يونية .)2012

14

مقدمة

التقرير ال�سنوي يوليو -2011يونية 2012

وملواجهة هذا املوقف ،قمنا برت�شيد الإنفاق ،ومنعنا تعيني موظفني جدد بد ًال من املوظفني الذين تركوا العمل� ،ساحمني لهذا االنخفا�ض يف عدد
العمالة الفاعلة بخف�ض �إجمايل الأجور ،وذلك بالإ�ضافة �إىل �ضغط النفقات ب�صفة عامة .وقد �أدى تقليل الأن�شطة �أي�ضً ا �إىل تقليل الإيرادات .واملوازنة –
التي مت �ضبطها بنجاح يف نهاية العام (انظر اجلزء املايل يف هذا التقرير ال�سنوي) – مل ت�سمح ب�أية زيادات يف الأجور لأي �شخ�ص مهما كان ،حتى فيما
يخ�ص تغطية الت�ضخم.
ويف حلظة رائعة من الت�ضامن بني الإدارة والعاملني مبكتبة الإ�سكندرية ،قمنا بالرتتيب خل�صم  ٪10من املرتبات العليا (بالإ�ضافة �إىل  ٪25من
مرتبي ال�شخ�صي) والذي مكننا من رفع املرتبات الأقل م�ستوى بن�سبة  ،٪5يف ظل جتميد املرتبات وانخفا�ض التمويل.
لقد مكنتنا هذه اللفتة من م�ساعدة ه�ؤالء الذين كانوا يف أ� َم�س احلاجة �إليها مبكتبة الإ�سكندرية خالل العام املا�ضي .ويف العام القادم (الذي
يبد أ� يف يوليو � ،)2012سوف مننح زيادات ملحوظة جلميع العاملني مع انتهاء خطة الت�ضامن امل�ؤقتة ال�سابقة (مع ا�ستثنائي) .ف�سوف يتم رفع احلد الأدنى
من الأجور من  1100جنيه م�صري �إىل  1300جنيه م�صري .كما �سيتم تخطيط الزيادات ل�صالح امل�ستويات الأدنى من املرتبات ،مع االحتفاظ ب�سقف
املرتبات العليا ثاب ًتا� .إن هذا الت�ضامن الذي يقوم املديرون بتنفيذه مع العاملني ل�شيء رائع .فقد �أ�صبح احلد الأدنى للأجور الآن هو  1300جنيه م�صري،
واحلد الأق�صى  34000جنيه م�صري ،وهو ما يعادل حوايل � 25ضعف احلد الأدنى .يح�صل العاملون باخلدمة العامة احلكومية حال ًيا على  800جنيه
م�صري كحد �أدنى (مبلغ ٍ
�صاف ،بعد ح�ساب جميع املزايا) ،ويبلغ احلد الأق�صى  25000جنيه م�صري ،وهو ما يعادل � 35ضعف احلد الأدنى.
ت�أجيل امل�شروعات الر�أ�سمالية

لقد ا�ضطرتنا الظروف �إىل ت�أجيل برناجمنا الطموح للتو�سع ،وت�أجلت مبادرات الأبنية اجلديدة نظ ًرا لالنخفا�ض ال�شديد يف املوازنة الر�أ�سمالية.
وقد �أعطينا �أولوية لتجديد املعدات و�صيانة الأبنية القائمة.
�سنة من الإجنازات والتغيري

�إجنازات مكتبة الإ�سكندرية خالل 2012 – 2011

على امل�ستوى اليومي ،عادت مكتبة الإ�سكندرية �إىل العمل ،ولكن مع بع�ض التقلي�ص يف الربامج .قبل ثورة  25يناير ،كانت املكتبة
ت�ستقبل الزوار مبعدل عالٍ لي�صل عدد الزوار �إىل الهدف – �أو يزيد عنه – وهو  1.5مليون زائر �سنو ًّيا� .إال �أنه يف هذه الأوقات اال�ستثنائية ،مل نتمكن
من االقرتاب من هذا الهدف نظ ًرا لإلغاء الكثري من الربامج ذات احل�ضور العايل؛ مثل معر�ض الكتاب ال�سنوي واحلفالت ال�صيفية على البالزا،
وكذلك االنخفا�ض العام يف ال�سياحة� ،سوا ًء املحلية �أو العاملية ،وتقليل �ساعات العمل يف مكتبة الإ�سكندرية (فقد كان الإغالق يتم يف الرابعة
والن�صف مع عدم وجود فرتة عمل م�سائية بحيث تبقى املكتبة مفتوحة للزوار حتى ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء كما كان الأمر من قبل) .وقد ا�ستقبلت
املكتبة يف الفرتة من الأول من يوليو  2011حتى  30يونية  2012حوايل � 723ألف زائر� .إال �أن الأعداد يف �سبيلها للزيادة ،ونتوقع �أن نعود �إىل �سابق
عهدنا بعد فرتة ال�صيف� .إال �أن هناك زيادة يف عدد زائرينا من خالل موقعنا على �شبكة الإنرتنت .فقد حظيت مواقعنا الإلكرتونية ب�أكرث من 650
مليون زيارة هذا العام� ،أي �أكرث من  1.8مليون زيارة يف اليوم الواحد.
ويف املجمل ،بانتهاء العام تكون املكتبة قد نظمت وا�ست�ضافت حوايل  670فعالية ثقافية وعلمية ما بني الأول من يوليو  2011و 30يونية .2012
ال يت�ضمن هذا الرقم ما يلي:
	• 71تدري ًبا ودورة تعليمية
	• 170ن�شا ًطا من �أن�شطة مركز الفنون
�إال �أن اجلودة هنا �أهم من العدد .وب�صفة عامة ،كان تقييم الفعاليات �إيجاب ًّيا للغاية.
لقد �أدى العاملون باملكتبة �أدا ًء جي ًدا ،وبا�ستثناء اال�ضطرابات التي ت�سبب فيها الأقلية من العاملني ،تفانى �أغلب العاملني يف عملهم و�أ�صروا
على الإبقاء على املكتبة مفتوحة حتى �أثناء فرتة اال�ضطرابات الع�صيبة .وتقف ال�شراكات التي متت مع العديد من الهيئات الدولية ك�شاهد على
امل�ستوى العايل من التقدير ملجهودات ه�ؤالء العاملني.
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�إعادة التنظيم من �أجل الإجناز

على الرغم من ذلك� ،أردنا تنظيم املكتبة للو�صول �إىل �أداء �أكرث قوة ومعنى يف الأعوام القادمة .ويف هذا ال�سياق� ،أخذنا على عاتقنا �إعادة
تنظيم املكتبة على نطاق وا�سع .فقد قمنا بت�شكيل عدد من اللجان التي ا�شرتك فيها بفاعلية ممثلون عن العاملني ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض املديرين واخلرباء
اخلارجيني .وقد قامت اللجان مبا يلي:
	•�إعادة الهيكلة التنظيمية،
	•مراجعة اللوائح،
	•تو�ضيح الإجراءات املتبعة،
	•و�ضع امل�سارات الوظيفية للعاملني،
	•هيكلة جدول املرتبات،
	•تو�ضيح موا�صفات عدد كبري من املهام الوظيفية املختلفة،
	•تنظيم عملية تناف�سية الختيار �أف�ضل املديرين على جميع امل�ستويات داخل امل�ؤ�س�سة.
وبنا ًء عليه ،ومب�ساعدة اللجنة اخلا�صة التي قام جمل�س الأمناء باختيارها واللجان التي قام مدير املكتبة باختيارها ،مت التو�صل �إىل الكثري من
الأفكار واملقرتحات ،والتي متت مراجعتها – بالإ�ضافة �إىل الإ�سرتاتيجية املذكورة الحقًا – واملوافقة عليها من خالل جمل�س الأمناء يف االجتماع
الذي ُعقد يف �إبريل  .2012وبالتايل ،ميكن القول ب�أنه قد مت االنتهاء من جزء كبري من عملية �إعادة تنظيم مكتبة الإ�سكندرية .ونحن الآن ب�صدد
تنفيذ التعيني التناف�سي جلميع املديرين بنا ًء على الهيكل اجلديد بالطريقة التي متت املوافقة عليها من خالل عملية �إعادة التنظيم
ر�ؤية م�ستقبلية
تقييم الأو�ضاع :نظرة للوراء والتطلع �إىل امل�ستقبل

لقد مت ت�أ�سي�س مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة لت�ستعيد روح ومكانة مكتبة الإ�سكندرية القدمية يف �سياق حديث .حيث ت�ستخدم مكتبة
الإ�سكندرية اجلديدة جميع الأدوات املعا�صرة يف القرن احلديث ،لت�شمل جماالت املعرفة املختلفة ،ولتعزيز العقالنية واحلوار والتفاهم.
وتتلخ�ص ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية يف �أن تكون:
	•مرك ًزا للتميز يف �إنتاج ون�شر املعرفة،
	•ومكانًا للتفاعل بني ال�شعوب واحل�ضارات.
كما تتطلع املكتبة لأن تكون:
	•نافذة العامل على م�صر
	•نافذة م�صر على العامل
	•م�ؤ�س�سة رائدة يف الع�صر الرقمي ،وفوق كل ذلك
	•مرك ًزا للتعلم والت�سامح واحلوار والتفاهم
وللقيام بهذا الدور ،كان على املجمع اجلديد �أن يكون �أكرث من جمرد مكتبة ،فهو ي�ضم العديد من املكتبات املتخ�ص�صة ،وبنية حتتية ممتازة خا�صة
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والأبحاث ،والكثري من املعاهد البحثية ،واملتاحف ،واملعار�ض الدائمة ومعار�ض الفنون ،بالإ�ضافة �إىل قاعات للم�ؤمترات،
وقبة �سماوية وقاعة ا�ستك�شاف .وللمكتبة �أورك�سرتا كال�سيكية خا�صة بها ،وا�ستوديو تليفزيوين خا�ص ،و�أكرث من ذلك.
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تقوم املكتبة �أي�ضً ا ب�إعداد برامج للتوا�صل مع الن�شء ،مع تركيز خا�ص على العلوم والبيئة .حيث ت�ستقبل املكتبة يف املتو�سط �أكرث من مليون زائر
�سنو ًّيا ،وت�ستقبل مواقعها الإلكرتونية يف املتو�سط �أكرث من مليونيَ زيارة يف اليوم .كما تنظم املكتبة وت�ستقبل حوايل  700فعالية ثقافية يف العام .ومن خالل
ذلك ،حتاول املكتبة تعزيز قيم التعددية وحرية التعبري واالنفتاح على الآخر وجميع القيم التي حتتاجها م�صر يف هذه الفرتة االنتقالية للو�صول �إىل جمتمع
دميقراطي .ويف �سبيل ذلك ،تدعم املكتبة املنح الدرا�سية ،وتعزز التعلم ومواجهة قوى الرجعية ،وكراهية الآخر والتع�صب.
وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،تظل ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية ذات �صلة بالدور الذي تقوم به� ،إال �أن املنهج الذي ننتهجه لتحقيق �أهدافنا والقيام بر�سالتنا
خا�صا على تعزيز الروابط القوية مع املجتمع امل�صري واملجتمع ال�سكندري املحلي ،دون �إغفال للجانب الدويل من عملنا وهو
يجب �أن يت�ضمن ت�أكي ًدا ًّ
جوهري بالن�سبة للغر�ض من وجودنا .فيجب �أن نظل م�ؤ�س�سة ثقافية ،و�أن نتفادى التحول �إىل جمموعة متخ�ص�صة يف ال�سيا�سة .فمكتبة الإ�سكندرية م�ؤ�س�سة
ثقافية جلميع امل�صريني وللإن�سانية جمعاء.
يجب �أن يكون للعمل الثقايف دعائم ثالث :االنفتاح على الآخر؛ والتوا�صل مع الأطفال والن�شء ،وامل�ساهمة يف الهيكل الفكري الذي ي�ستخدمه
املجتمع يف ر�ؤية ذاته ور�ؤية العامل حوله .ويجب �أن يت�ضمن العمل الثقايف الأدوات التي متكن عملية االت�صاالت والتحليل يف ع�صرنا الرقمي املعا�صر.
كيف �إ ًذا نقوم ب�إعادة ت�صميم �إ�سرتاتيجيتنا بحيث تتنا�سب مع الظروف التي تتغري �سري ًعا يف م�صر ويف الوقت ذاته تظل متما�شية مع الر�سالة
والأهداف التي حتدد اجتاهاتنا؟
�إ�سرتاتيجية جديدة لأزمنة جديدة

متر م�صر الآن مبرحلة درامية من التحول الدميقراطي ،ونتوقع �أن تليها مرحلة من التحول امل�ؤ�س�سي من خالل :د�ستور جديد ،وجمل�س �شعب
جديد ،ورئي�س جديد ،وحكومة جديدة .كل ذلك ،بالإ�ضافة �إىل الوجود القوي للقوى التي كانت م�ضطهدة لفرتات طويلة ،يعك�س �أي�ضً ا �صورة
فكرية جديدة وم�شه ًدا ثقاف ًّيا يتميز بانتقال ملحوظ لل�سلطة بني الأجيال مع تقاعد عدد كبري من اجليل الأكرب �س ًّنا من مواقعهم كقيادات م�ؤ�س�سية.
فال�صفات املت�صلبة لنظام مبارك التي اخرتقت جميع الهياكل الإدارية يف الدولة �أ�صبحت مهتزة نتيجة ل�شَ غْل اجليل الأ�صغر للمواقع القيادية.
ويف الوقت ذاته ،متتلك مكتبة الإ�سكندرية الكثري لتقدمه مل�صر ال�صاعدة ،كما يجب �أن حتتفظ بو�ضعها الذي ح�صلت عليه كم�ؤ�س�سة غري
حزبية للتعلم ،مدافعة عن قيم العقالنية واحلوار.
و�ضع مكتبة الإ�سكندرية يف م�صر اجلديدة

نواح متعددة ،ولي�س من امل�ستغرب �أن حتدث �أكرثية هذا التحول يف القاهرة ،حيث متركز احلكومة والإعالم.
متر م�صر مبرحلة حتول من ٍ
فالقاهرة ت�شبه لندن �أو باري�س ولي�س وا�شنطن من حيث �أولويتها كعا�صمة.
فكر ًّيا :بد أ� ت�شكيل ال�صورة الفكرية اجلديدة ،نتيجة لرحيل اجليل الأكرب من املفكرين ويحل حملهم اجليل الأ�صغر ،ونتيجة �أي�ضً ا للطاقات الهائلة
للتيارات الإ�سالمية املعرتف بها حديثًا والتي طاملا كانت مهم�شة ،ونتيجة �أي�ضً ا للتيارات ال�شبابية والليربالية والثورية التي انبثقت وهي ب�صدد تعريف
نف�سها.
�سيا�سيا :بد�أت م�ؤ�س�سات جديدة يف الظهور ،ومازالت القوى اجلديدة تتح�س�س طريقها� .سوف ي�ؤدي الد�ستور اجلديد ،وكذلك القوى املكت�شفة
ًّ
حديثًا لوجهات نظر �سيا�سية حمددة� ،إىل ظهور توازنات جديدة بني القوى التقليدية.
الإعالم والأجواء الكلية للخطاب العام :متر هذه املجاالت مبرحلة حت ّولية �أي�ضً ا .وتتميز الأجواء اجلديدة بكونها مثرية للجدل ،كما تتميز باملواجهة
و�سهولة التحول من حرية يف التعبري �إىل القذف والت�شهري
ويف خ�ضم هذه العملية التحولية ،يجب �أن حتتفظ مكتبة الإ�سكندرية بو�ضعها كمنا ٍد بحقوق الإن�سان و�سيادة القانون وحرية التعبري
والتعددية والعقالنية .ويجب �أن ت�ستمر املكتبة يف مواجهة الآثار الوخيمة لقوى الرجعية والتع�صب واخلوف من الآخر .ولكي تقوم بذلك ،هناك
بع�ض التغيريات الإ�سرتاتيجية الهامة التي يجب �أن تقوم بها ،بد ًءا من تعزيز التواجد بالقاهرة.
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التواجد يف امل�شهد القاهري

لقد ا�ستفادت مكتبة الإ�سكندرية من البعد عن القاهرة خالل ال�سنوات الع�شرة ال�سابقة ،لكي تتجنب االن�سياق يف �سيا�سات النظام القائم
يف حينها� .أما الآن ،فقد تغري الو�ضع ،و�أ�صبح الهدف هو التواجد يف خ�ضم عملية حتويل الأفكار �إىل م�ؤ�س�سات .فغياب مكتبة الإ�سكندرية عن هذه
املناق�شات �سوف ي�ؤدي �إىل تهمي�ش امل�ؤ�س�سة ،وتقليل مكانتها لدى اجلماهري� .سوف ي�ساعد التواجد يف القاهرة �أي�ضً ا على ت�سهيل التغطية الإعالمية
لأن�شطة املكتبة ،نظ ًرا للرتكيز الإعالمي الكبري على القاهرة. .
تكثيف الأن�شطة

خالل الفرتة القادمة ،يجب �أن ِّ
تركز مكتبة الإ�سكندرية على عدد �أقل و�أف�ضل من الأن�شطة لت�أتي ب�شكل �أف�ضل مع تركيز �أعمق على
الربامج الرائدة ذات الت�أثري القوي حمل ًّيا ودول ًّيا ،على امل�ستويني الق�صري والطويل.
ويجب �أن نقوم بتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية فو ًرا� ،آخذين يف االعتبار احلفاظ على التميز ،وتعزيز التوا�صل وحماية القاعدة املالية ،ولذلك ،يف
حني �أن العديد من الربامج �سوف ي�ستمر� ،سوف تكون بداية تطبيق الإ�سرتاتيجية اجلديدة بالرتكيز على الربامج الرائدة وتكثيف كل الأن�شطة التي
تقوم بها املكتبة يف عدد �أقل و�أف�ضل .وهنا ت�صبح الدرجات املختلفة يف الرتكيز مهمة.
وفيما يخ�ص الربنامج الفعلي للأن�شطة ،قامت الإدارات واملراكز باملكتبة بتحديد بع�ض املو�ضوعات الرئي�سية املحورية يف برناجمنا للفرتة
 2013 – 2012وما بعدها� .إال �أن الرتكيز الن�سبي اخلا�ص بالأن�شطة املختلفة هو الذي �سيحدد و�ضع الربنامج يف الإ�سرتاتيجية .و�سوف ت�شكل
امل�شروعات الرائدة جز ًءا من ذلك ،و�سوف يكون �أحد �أهم هذه امل�شروعات (على املدى الق�صري) تعزيز جمموعات املناق�شات الد�ستورية ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستكمال �سل�سلة «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث ( » ..على املدى الطويل).
وهنا يكون نقل اجلزء الرئي�سي من �إدارة الإعالم �إىل القاهرة مع االحتفاظ بجزء �صغري بالإ�سكندرية (عك�س الو�ضع احلايل) هو احلل الأكرث
واقعية .و�سوف ي�ؤدي حتويل �إدارة منتدى احلوار �إىل مركز درا�سات التنمية �إىل مناق�شة الكثري من الأولويات احلقيقية مل�صر من خالل �أف�ضل اخلربات
الدولية واملحلية.
و�أخ ًريا� ،سوف يعزز الرتكيز على ال�شراكات داخل م�صر وخارجها الطبيعة غري احلزبية للم�ؤ�س�سة ،كما يعزز الرتكيز على اجلوانب الثقافية
ولي�س فقط ال�سيا�سية.
�سوف حتتاج ال�شراكات الدولية – خا�ص ًة بني فرن�سا واليونان و�سوي�سرا وجمعيات �أ�صدقاء املكتبة وم�ؤ�س�سة كارنيجي و�ستانفورد و�آخرين
– للعناية يف الأوقات احلالية بحيث ال ي�سمح لالهتمام بامل�شهد املتغري داخل م�صر ب�أن يقود مكتبة الإ�سكندرية �إىل االنطواء .و�سوف ت�سمح هذه
ال�شراكات للمكتبة باالحتفاظ بروابطها مع العامل اخلارجي �سريع التغيري ،وهو ما حتتاجه م�صر ب�شدة .بعد الثقة الهائلة التي ح�صلت عليها املكتبة
من �شباب الثورة يف م�صر ،يجب �أال نكتفي بالنظر �إىل �أجمادها ،و�إمنا يجب �أن نقتن�ص اللحظة لنعيد ترتيب �أولوياتنا ،ونعيد تقييم م�ؤ�س�ستنا ،ونر�سم
م�سا ًرا م�ستقبل ًّيا منا�س ًبا مل�صرنا اجلديدة التي انبثقت من ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير .فالإجنازات ال�سابقة هي م�صدر فخرنا و�أ�سا�س ثقتنا ،ولكن
هناك �آفاق وحتديات جديدة تلوح �أمامنا ،لي�س �أقلها ت�أمني �أ�صولنا املالية .وقد بد�أنا يف هذا ال�صدد يف عملية �إعادة التنظيم التي ت�ضم العاملني والإدارة
م ًعا يف جميع مراحل الت�صميم والتنفيذ .ويجب �أن نبد�أ الآن يف تعبئة جميع �إمكاناتنا لن�صعد مبكتبة الإ�سكندرية �إىل �آفاق جديدة مع اال�ستمرار يف
تنفيذ ر�ؤيتنا املتعلقة بالعقالنية والتعددية والتعبري احلر واحلوار والتفاهم.
�إ�سماعيل �سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
الإ�سكندرية ،يوليو 2012
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الربامج الرائدة مبكتبة الإ�سكندرية

متر م�صر منذ يناير  2011مبرحلة من التحوالت الرئي�سية التي �سوف تقودها حتم ًّيا �إىل م�ستويات �أعلى من الرخاء واحلرية والعدالة
االجتماعية .واليوم جتد م�صر نف�سها يف تيه من ال�صعوبات واال�ضطرابات التي �ألقت بظاللها على الكثري من امل�ؤ�س�سات ،وهو �أمر طبيعي يف �أية دولة
بعد القيام بثورة .وقد نالت مكتبة الإ�سكندرية ن�صيبها من هذه ال�صعوبات واال�ضطرابات خالل ال�سنة املا�ضية� ،إال �أن هذا زاد من �إ�صرارها على
الرجوع �إىل الطريق ال�سليم والتحرك �إىل الأمام .ويت�ضح هذا الإ�صرار يف املجهودات التي بذلتها جميع �إدارات مكتبة الإ�سكندرية مبوظفيها ملوا�صلة
امل�شروعات ال�سابقة وبدء الكثري من امل�شروعات اجلديدة .وقد قامت مكتبة الإ�سكندرية برتكيز جمهوداتها يف �أن�شطة التوا�صل بهدف ن�شر املعرفة
الثقافية والفنون والعلوم لأكرب عدد ممكن من امل�ستفيدين.
وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض املجهودات التي بذلتها مكتبة الإ�سكندرية خالل فرتة التقرير.
خدمات املكتبات

تهدف مكتبة الإ�سكندرية من خالل مكتبتها الرئي�سية واملكتبات املتخ�ص�صة الأخرى التابعة لها �إىل ن�شر املعرفة والثقافة من خالل العديد
من برامج التوعية العامة وبرامج التوا�صل.
َّنظم قطاع املكتبات من خالل �إداراته املختلفة �أكرث من  250ن�شا ًطا ،ما بني الدورات التدريبية واملحا�ضرات والندوات و�أن�شطة القراءة
والعرو�ض وور�ش العمل .وقد ا�ستفاد حوايل  1481م�ستخد ًما من دورات حمو الأمية املعلوماتية التي قام بها مركز التعليم التابع ملكتبة الإ�سكندرية
خالل فرتة التقرير .كما مت تقدمي خدمات التوا�صل للجامعات امل�صرية املختلفة.
�شهد �شهر مار�س  2012بداية برنامج جديد للتوعية العامة من خالل حما�ضرات عن مكتبة الإ�سكندرية القدمية وتراث مدينة الإ�سكندرية
القدمية ،بالتعاون مع جمموعة من املتحدثني البارزين.
وقد مت �إن�شاء املوقع الإلكرتوين لربنامج التدريب الدويل اخلا�ص بعلم املكتبات التابع ملكتبة الإ�سكندرية ،كما مت �إر�ساء دعائم خدمات
التعليم الإلكرتوين التابعة للمكتبة .وقد �أعِ َّدت كتيبات ال�شرح التفاعلي على الإنرتنت وذلك للدورات التدريبية الداخلية �أو الدورات التدريبية
عن بعد للعاملني باملكتبات.
قامت وحدة امل�شروعات البحثية ب�إن�شاء حمتوى املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية القدمية ،و�أنهت �أي�ضً ا �إعداد حمتوى كتاب تعليمي
جديد باللغة العربية عن علم الفلك ال�سكندري يف القرن الثالث قبل امليالد.
انتهت وحدة البحوث الببليوجرافية من اجلزء الأول من الن�سخة العربية من «دليل مكتبة الإ�سكندرية لقواعد الكتابة العلمية» وهو جاهز
للإ�صدار ،كما قامت ب�إعداد وتنظيم دورة تدريبية لإدارة الن�شر عن «التنويه عن املوارد الببليوجرافية با�ستخدام دليل مكتبة الإ�سكندرية لقواعد
الكتابة العلمية».
وخالل فرتة التقرير ،انتهت وحدة املوارد الإلكرتونية من �إعداد �أول �أداة بحثية عاملية جلميع موارد مكتبة الإ�سكندرية (واملعروفة با�سم
تكنولوجيا البحث الك�شفي) ويطلق عليها  .Summon@BAوهي �أداة بحثية تعمل بخطوة واحدة ل ُت َم ِّكن رواد املكتبة من البحث يف جميع املوارد
الإلكرتونية التي ت�شرتك بها مكتبة الإ�سكندرية ،بالإ�ضافة �إىل الكتالوج الإلكرتوين للمكتبة ،وذلك من خالل بحث واحد لت�سرتجع النتائج من
جميع هذه املوارد مرة واحدة ،دون احلاجة �إىل البحث يف كل قاعدة من قواعد البيانات على حدة.
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وقد مت تدريب امل�ستخدمني الداخليني واخلارجيني ،بالإ�ضافة �إىل العاملني باملكتبات املتخ�ص�صة التابعة ملكتبة الإ�سكندرية على ا�ستخدام
املوارد الإلكرتونية التي ت�شرتك بها املكتبة ،كما مت �إنتاج بع�ض املواد الرتويجية للمجموعات الإلكرتونية باملكتبة .و�سوف يتم �إطالق خدمات
و�صفحات ويب جديدة على الإنرتنت للموارد الإلكرتونية وذلك على املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية .و�سوف يتم �أي�ضً ا تنظيم ور�ش عمل
وندوات عن نطاق وا�سع من املو�ضوعات اخلا�صة باملجموعات الإلكرتونية ملكتبة الإ�سكندرية.
وخالل عا َمي  ،2012/ 2011عملت وحدة املوقع الإلكرتوين خلدمات املكتبة مع العاملني باملكتبات وقطاع املعلومات وتكنولوجيا
االت�صاالت لإن�شاء موقع �إلكرتوين جديد خا�ص بخدمات املكتبة ،وحتديث املحتوى احلايل للموقع الإلكرتوين خلدمات املكتبة وجميع املواقع
الفرعية التابعة له.
ويف �أكتوبر  ،2011وبالتعاون مع مبادرة «خطوة لفوق» ال�شبابية ،نظمت مكتبة الإيداع فعالية بعنوان «منوذج حماكاة االحتاد الأوروبي»،
بالإ�ضافة �إىل م�شروع بعنوان «�أنا فني� ،س�أبني وطني» لتطوير مهارات ريادة الأعمال خلريجي املدار�س الفنية.
قامت مكتبة طه ح�سني بتدريب ثالث فتيات من ذوات الإعاقة الب�صرية على كيفية ا�ستخدام الع�صا البي�ضاء يف احلركة ،وكذلك تدريب
�شخ�صا من املب�صرين على كيفية القراءة والكتابة بنظام برايل .ومت تنظيم مناف�ستني
فتاة واحدة على كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل ،وخم�سة ع�شر ً
ثقافيتني بني الطالب املب�صرين ومن ذوي الإعاقة الب�صرية يف حماولة لت�سهيل عملية الت�ضمني املجتمعية .ويف وحدة الكتاب الرقمي الناطق ،مت
حتويل ثالثني كتابًا �إىل تن�سيق النظام املعلوماتي الرقمي  .DAISYو�سوف تبد أ� يف امل�ستقبل القريب الدورات التدريبية اخلا�صة بربنامج الرخ�صة
الدولية لقيادة احلا�سب الآيل  ICDLلذوي الإعاقة الب�صرية ،بالإ�ضافة �إىل دورات متقدمة للربجمة وت�صميمات الويب .كما �سيتم �إ�ضافة برامج
جديدة للأطفال من ذوي الإعاقة الب�صرية ،كما �سيتم زيادة �إنتاج وحدة الكتاب الرقمي الناطق.
جما وثائق ًّيا جدي ًدا لعر�ض فيلم
نظمت مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة �أكرث من �ست حما�ضرات للتذوق الفني واملو�سيقي ،كما بد�أت برنا ً
وثائقي �أ�سبوع ًّيا بالإ�ضافة �إىل عرو�ضها العادية.
وخالل فرتة التقرير ،قدمت مكتبتا الطفل والن�شء  129جل�سة تعليمية للم�ستخدمني من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و 48جل�سة
للمجموعات؛ وذلك للمدار�س واملعاهد التي تعمل يف جمال االحتياجات اخلا�صة.
�أ�ضافت املكتبات املتخ�ص�صة  24عنوانًا جدي ًدا ملجموعة الطفل ،و 28عنوانًا جدي ًدا ملجموعة الن�شء ،و 26عنوانًا ومواد تعليمية للغات
و 120من املواد املطبوعة ونوتة مو�سيقية واحدة ملكتبة الفنون والو�سائط املتعددة .وقد بلغ عدد م�ستخدمي املكتبات املتخ�ص�صة مبكتبة الإ�سكندرية
حوايل ثالثة و�أربعني �ألف م�ستخدم.
يف الفرتة القادمة� ،سوف يتم الرتكيز على حت�سني حمتوى الدورات احلالية التي يتم تقدميها من خالل قطاع املكتبات ،وتطوير دورات
جديدة ح�سب احتياجات اجلمهور ،وو�ضع برامج جديدة لتعليم امل�ستخدم وذلك لتح�سني ا�ستخدام املوارد املعلوماتية وتعزيز القراءة والبحث.
والهدف هنا هو �إطالق املوقع الإلكرتوين لربنامج التدريب الدويل اخلا�ص بعلم املكتبات ( )ILTPوخدمات التعليم الإلكرتوين التابعة ملكتبة
الإ�سكندرية ،ون�شر كتيبات ال�شرح التفاعلي على الإنرتنت .و�سوف يتم �إعداد دورات وور�ش عمل جديدة بالإ�ضافة �إىل تطوير �شبكة املعلومات
الداخلية للعاملني باملكتبات.
التوا�صل الثقايف

من خالل احلفالت واملعار�ض واملهرجانات والعرو�ض ال�سينمائية وامل�سرحية ،يظل مركز الفنون مبكتبة الإ�سكندرية مال ًذا ملحبي الفنون
ونا�ش ًرا رئي�س ًّيا للثقافة يف املجتمع امل�صري .ومركز الفنون م�سئول عن حوايل  ٪25من الفعاليات التي تتم من خالل مكتبة الإ�سكندرية ،جاذبًا
جمهو ًرا من خمتلف الأعمار والتوجهات .وخالل فرتة التقرير ،ا�ستقبلت احلفالت والعرو�ض ال�سينمائية التي نظمها مركز الفنون حوايل � 24ألفًا
من اجلماهري.
ت�ست�ضيف مكتبة الإ�سكندرية �أي�ضً ا  15معر�ضً ا دائ ًما — من بينها  12معر�ضً ا دائ ًما تاب ًعا ملركز الفنون — وحتتوي هذه املعار�ض على نطاق
وا�سع من الفنون يف جماالت متعددة؛ من اخلط العربي والفلكلور العربي �إىل تاريخ الطباعة امل�صرية وكتاب الفنان؛ ومن �أدوات الفلك والعلوم يف
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الع�صور الو�سطى �إىل العامل الرقمي؛ ومن االنطباعات ال�سكندرية �إىل عامل ال�سينما وت�صميم املالب�س والديكورات؛ ومن النحت والر�سم �إىل احلركة
والفن .وقد بلغ عدد الأعمال الفنية املوجودة باملعار�ض الدائمة التابعة ملركز الفنون  2064قطعة.
تت�ضمن مكتبة الإ�سكندرية �أربع قاعات فنية ال�ست�ضافة املعار�ض امل�ؤقتة .ومن املعار�ض الهامة التي متت ا�ست�ضافتها خالل هذا العام معار�ض
«النحت يف املواد الطبيعية» و«�أول مرة» و«الفنان املقيم» و«�أجندة .»2012
وقد ا�ستقبلت املعار�ض امل�ؤقتة والدائمة مبكتبة الإ�سكندرية حوايل � 160ألف زائر خالل فرتة التقرير.
ومنذ عام  ،2011بلغ عدد القطع الفنية التي متت �إ�ضافتها �إىل جمموعة مكتبة الإ�سكندرية  525قطعة ،لي�صل عدد املجموعة �إىل 2665
قطعة .ويتم حال ًّيا عر�ض  860قطعة يف املكاتب والأماكن العامة باملكتبة.
يحتفل متحف الآثار بكونه ي�ضم واحدة من �أروع جمموعات الآثار الغارقة والتي يتم الإ�ضافة �إليها ب�صفة م�ستمرة .وبالتعاون مع املعهد
الثقايف الإيطايل بالقاهرة ،قام متحف الآثار بتجهيز معر�ض جديد للمجموعة الفريدة من القطع الفنية التي مت اكت�شافها بجزيرة نيل�سون بالإ�سكندرية،
والتي يرجع تاريخها �إىل الفرتتني الفرعونية والبطلمية .ويتم عر�ض �أكرث من  175قطعة فنية مبعر�ض جزيرة نيل�سون.
قام متحف الآثار �أي�ضً ا ،من خالل �شراكة مع �إيطاليا و�إ�سبانيا واليونان ،بامل�شاركة يف م�شروع الأطل�س الرقمي للت�صوير الأيقوين للم�سكوكات
يف الع�صور القدمية ( ،)DIANAبهدف ت�أ�سي�س �أر�شيف رقمي للم�سكوكات القدمية مبنطقة البحر املتو�سط.
كما ا�شرتك متحف الآثار �أي�ضً ا مع العديد من املنظمات الدولية لإعداد معر�ض خا�ص ب�أوراق الربدي النادرة .ويف امل�ستقبل القريب� ،سوف
تمُ َِّكن ال�شراكة ما بني متحف الآثار وجامعة روما من ت�أ�سي�س معمل لرتميم �أوراق الربدي.
�أثمرت �أن�شطة متحف املخطوطات مبكتبة الإ�سكندرية عن زيادة يف املحتوى الرقمي لت�صل �إىل  91854خمطو ًطا .من خالل م�شروع
الأر�شيف الرقمي للمخطوطات الأ�صلية� ،أُجري امل�سح ال�ضوئي حلوايل ثالثة �آالف جملد و�إتاحتها للباحثني .وو�صلت جمموعات الكتب النادرة
املهداة �إىل  16مكتبة ،وحتتوي على �أكرث من � 55ألف كتاب .ومت االنتهاء من فهر�سة املجموعات و�إدخالها �إىل قاعدة البيانات اخلا�صة مبكتبة
الإ�سكندرية و�إتاحتها للباحثني .وقد ا�ستقبل مركز املخطوطات ومتحف املخطوطات حوايل � 22ألف زائر.
ويتخذ معمل الرتميم التابع ملركز الآثار خطوات جادة جتاه ت�صنيع �ألياف و�أوراق يابانية ،ا�ستعدا ًدا للح�صول على �شهادة املوا�صفات واجلودة.
يهدف مركز القبة ال�سماوية العلمي وقاعة اال�ستك�شاف ومتحف تاريخ العلوم �إىل �إتاحة العلوم للجمهور .وخالل عا َمي ،2012/2011
َّنظم مركز القبة ال�سماوية العلمي �أكرث من  64فعالية خمتلفة ،من �ضمنها احتفالية العلوم ال�سنوية ،ومعر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم
والهند�سة ،وا�ستقبلت هذه الفعاليات حوايل � 107آالف زائر.
واملركز ب�صدد التعاون مع احتاد املعماريني امل�صريني واالحتاد الدويل للمعماريني ( )UIAلبدء العمل يف م�شروع مدينة العلوم مبدينة ال�ساد�س
من �أكتوبر.
ويف امل�ستقبل القريب ،تهدف مكتبة الإ�سكندرية �إىل �إطالق العر�ض اجلديد ملركز القبة ال�سماوية العلمي؛ «الإ�سكندرية :مهد علم الفلك»،
وهو �أول عر�ض يتم �إنتاجه كام ًال من خالل العاملني مبركز القبة ال�سماوية العلمي مبكتبة الإ�سكندرية.
البحث الأكادميي

يتطلع مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة �إىل امل�ستقبل؛ حيث ي�أتي العلماء والباحثون من جمتمعات متنوعة لال�شرتاك يف حوار خ ّالق
ودقيق وعميق خلدمة الإن�سانية .وللو�صول �إىل هذا الهدف ،ي�ستمر مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة يف القيام بالأن�شطة التي تدعم الباحثني
والعلماء امل�صريني .وقد �أُطلق برنامج املنح البحثية التابع للمركز يف عام  ،2004ومت قبول  39باحثًا حتى الآن .وقد ح�صل ه�ؤالء الباحثون حتى الآن
على  35جائزة ،ون�شروا � 208أبحاث و�أ�صدروا  39كتابًا.
تقوم مكتبة الإ�سكندرية بتن�سيق م�شروع «حما�ضرات يف العلوم» والذي �أُطلق يف عام  2009بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية ،ومركز
التعاون ملراقبة الأمرا�ض واالت�صاالت ،بجامعة بيت�سربج .وقد �أ�صبح املوقع الإلكرتوين مل�شروع املليون حما�ضرة م�ستود ًعا ملحا�ضرات يف جمال ال�صحة
العامة وهند�سة احلا�سبات والزراعة والبيئة بلغ عددها  167845حما�ضرة.
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ت�أ�س�س مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي يف �إبريل  ،2011وقد ا�ست�ضاف منذ ذلك الوقت عد ًدا من املحا�ضرات من
خالل �سل�سة املحا�ضرات البارزة .كما ا�ست�ضاف املركز عد ًدا من امل�ؤمترات املرئية وعقد عد ًدا من ور�ش العمل.
تت�ضمن اخلطط امل�ستقبلية ملركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم االجتماعي تقدمي دورات عن حل النزاعات ،والنوع وبناء ال�سالم،
والتفاو�ض والو�ساطة ،وحقوق الإن�سان ،وحتويل ال�صراع وثقافة ال�سالم ،وكذلك اال�شرتاك يف ا�ست�ضافة منتدى دويل للحوار مع منظمة �ألف امر�أة
لل�سالم وعدد من املنظمات غري احلكومية لل�سيدات بالقاهرة والإ�سكندرية .ويخطط املركز لتفعيل االتفاقية املربمة مع م�ؤ�س�سة ثقافة ال�سالم ب�إ�سبانيا
وا�ست�ضافة �أحد الباحثني يف م�شروع املر�أة واملعرفة .ويف الوقت ذاته ،يعمل املركز مع م�ؤ�س�سة ديزرتيك ( )Desertecلال�ست�ضافة امل�شرتكة لور�شة عمل
عن الطاقة ال�شم�سية يف �شمال �إفريقيا.
خالل فرتة التقريرَّ ،نظم مركز درا�سات التنمية (منتدى احلوار �سابقًا) �أكرث من  60فعالية ما بني ندوة وحما�ضرة وور�شة عمل ،بالإ�ضافة �إىل
عدد من الربامج واالجتماعات واملبادرات اخلا�صة التي تغطي اجلوانب واملو�ضوعات املختلفة للثورة امل�صرية وعملية التحول الدميقراطي يف املنطقة
العربية بجميع حتدياتها وت�أثرياتها .ومت تطبيق بع�ض الربامج التي تدر�س الدول التي تعترب مناذج ناجحة لعملية التحول الدميقراطي (تركيا على �سبيل
املثال) .ومت �أي�ضً ا ت�أ�سي�س �شبكة من املنظمات غري احلكومية الن�شطة يف جمال حقوق الإن�سان بالإ�سكندرية ،و َتل َِي ذلك �سل�سلة من ور�ش العمل
التي قدمتها البوابة الإلكرتونية مللتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين (.)InfoMall
خالل العام املا�ضي ،ا�ستفاد �أكرث من  800طالب من م�شروع «رجع التالمذة» من خالل ور�ش العمل التي متت بالإ�سكندرية والقاهرة.
ويظل املوقع الإلكرتوين مللتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين (� )InfoMallأحد �أكرث املواقع املقدرة التي ت�ستهدف املجتمع املدين ،ويقدم
معلومات لأكرث من  2300منظمة غري حكومية ن�شطة من  102دولة حول العامل .وقد و�صلت املرحلة الثانية من موقع ملتقى املنظمات العربية
للمجتمع املدين ملراحلها الأخرية .مير برنامج «�شباب للتغيري» مبرحلته الثالثة حال ًّيا ،وتركز على «احلوار والتفاهم امل�شرتك – اتخاذ الإجراءات».
�إميانًا منها ب�أن ال�شباب امل�صري هو احلا�ضر وامل�ستقبل لهذا الوطن العظيم ،تهدف مكتبة الإ�سكندرية – من خالل برنامج �شباب من �أجل
بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل ( )YESBUمنذ عام  ،2002ورابطة �شباب ال�صفوة ( )LYMمنذ عام  – 2006لبناء قدرات ال�شباب وتنمية مهاراتهم
ال�شخ�صية واالجتماعية ومهارات العمل اجلماعي ،وت�شجيع التفكري العلمي وتنمية البحث العلمي ،وتعزيز الأن�شطة التعليمية واملعرفية من خالل
الدرا�سة الذاتية وكذلك الدرا�سة عن بعد ،و�أي�ضً ا زيادة الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الإدارة البيئية الوقائية .ومنذ بدايته ،متكن برنامج �شباب من
�أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل ( )YESBUمن ت�سجيل  10500من طالب املدار�س حتى الآن ،كما جنحت رابطة �شباب ال�صفوة ( )LYMيف
ت�سجيل  3350من طالب اجلامعات حتى الآن .وخالل فرتة التقرير ،عقد برنامج �شباب من �أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل  65اجتما ًعا ،كما
عقدت رابطة �شباب ال�صفوة بعقد  49اجتما ًعا لتغطية الأهداف ال�سابق ذكرها.
ويف يوليو  ،2011مت �إطالق برنامج الرابطة الإفريقية ل�شباب ال�صفوة ،املوجه ب�صفة �أ�سا�سية للطالب الأفارقة الذين يدر�سون بالإ�سكندرية،
بهدف فتح قنوات االت�صال بني الطالب الأفارقة ونظرائهم امل�صريني .عقد الربنامج بعقد  19اجتما ًعا حتى الآن.
وخالل عا َمي  ،2012/2011خرجت العديد من الإ�صدارات �إىل النور من خالل �إدارات مكتبة الإ�سكندرية املختلفة .فقد جنح مركز
اخلطوط يف �إطالق عدد من الإ�صدارات« :قراءة رموز املايا» ،و«الفن ال�صخري املوريتاين :ت�سجيل جديد» ،و«جغرافية اللغات» ،و«جمموعة نقو�ش
من جبانة ممفي�س يف فرتة مدينة هرياكليوبولي�س» .و�سوف تركز �إ�صدارات مركز اخلطوط القادمة على املناطق املهملة ،وذلك ملعاينة وت�سجيل النقو�ش
والنقو�ش احلجرية .و�سوف يت�ضمن برنامج التوا�صل اخلا�ص باملركز يف امل�ستقبل املواقع الإلكرتونية اخلا�صة باخلط العربي واللغة الهريوغليفية،
واملعار�ض امل�ؤقتة للكتابة ،والأن�شطة اخلا�صة بالأطفال.
�أ�صدر مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط �أي�ضً ا عد ًدا من الكتب؛ وهي «جائزة ح�سن فتحي للعمارة  ،»2010و«�أطل�س
الإ�سكندرية» ،و«مو�سوعة اجلزايريل لأ�سماء �شوارع الإ�سكندرية» ،و«كانت الإ�سكندرية قدرنا ،من مذكرات ماري-لويز ناجل» .وبالإ�ضافة �إىل
الإ�صدارات ال�سابقة ،يعمل املركز يف عدد من امل�شروعات ،من �ضمنها م�شروع «�أر�شفة ال�صور مبدار�س الإ�سكندرية» ،وت�أ�سي�س موقع �إلكرتوين،
وتدريب طالب اجلامعات من الأق�سام املعمارية على توثيق وحتليل الرتاث املعماري ال�سكندري يف اجلوامع .تت�ضمن امل�شروعات �أي�ضً ا درا�سة
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ال�صوفية بالإ�سكندرية ،والتوثيق من خالل قواعد البيانات للحمامات واجلوامع واجلبانات وم�سارات الرتام القدمية� ،إىل غري ذلك بالإ�سكندرية
من القرن ال�ساد�س ع�شر وحتى القرن الع�شرين ،وكذلك م�شروع تق�سيم الأرا�ضي بالإ�سكندرية والذي يت�ضمن جمع اخلرائط منذ عام  ،1886ثم
تخ�صي�صها مكان ًّيا با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية .ويف يناير  ،2012مت بناء منوذج لواجهات املنازل باحلي الرتكي.
وخالل العام املا�ضي ،قام مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية بقبول  13طال ًبا جدي ًدا ،وقد قام �أربعة منهم بالت�سجيل يف برنامج
الدبلومة ،وت�سعة يف برنامج املاج�ستري .ومن بني الطالب الذين مت ت�سجيلهم من قبلَّ ،قدم ثمانية منهم �أطروحة الر�سالة للح�صول على درجة
املاج�ستري ،وقام �ستة منهم بت�سجيل الر�سائل اخلا�صة بهم بنجاح ومن املتوقع �أن يح�صلوا على درجة املاج�ستري خالل هذا العام .وتت�ضمن �إ�صدارات
املركز حم�ضر ور�شة العمل الثانية للدرا�سات الهلين�ستية (يوليو  ،)2010واملح�ضر اخلا�ص مب�ؤمتر «الإ�سكندرية ومراكز فكرية �أخرى مب�صر القدمية»
(دي�سمرب  .)2009واعتبا ًرا من �إبريل  ،2012بد�أ املركز يف تقدمي دورات غري معتمدة ،بالإ�ضافة �إىل الدورات املعتمدة العادية .ويتم يف الوقت احلايل
�إنهاء �إجراءات بع�ض االتفاقيات مع جامعات �أجنبية للبدء يف برامج تبادل الطالب.
كما قام مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي ب�إ�صدار �أطل�سني عن املواقع الأثرية ب�سيناء ،وعدد من الإ�صدارات عن كتاب املوتى،
ومنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة القدمية ،وخمطوطات خا�صة بعلم الكيمياء ،وورق الربدي باللغة العربية ،والفنون احلديثة مب�صر .كما مت �إ�صدار كتب
عن بع�ض الفنانني امل�صريني امل�شهورين؛ وهم �صالح جاهني و�سمري رافع وزكريا �أحمد.
خا�صا خالل فرتة التقرير ،فقد ا�شرتك مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي مع الأزهر يف م�شروع «ذاكرة
وقد احتل الأزهر مكانًا ًّ
العامل العربي» .كما ينتوي املركز �إ�صدار كتاب بعنوان «جامع الأزهر» وكتاب «خمتارات من ذاكرة الأزهر» ،بالإ�ضافة �إىل افتتاح البانوراما
احل�ضارية للأزهر.
امل�شروعات واخلدمات املركزية

�إميانًا بالأزهر ودوره املحلي والعاملي� ،أ�صبح من ال�ضرورة – بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة اخلا�صة مبركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي ال�سابق
ذكرها – توجيه اجلهود لإلقاء ال�ضوء على هذا الدور من خالل تعاون مكتبة الإ�سكندرية مع م�شيخة الأزهر ،وذلك من خالل �إدارة امل�شروعات
اخلا�صة .وقد �أثمر هذا التعاون عن اتفاقية تركز على تكوين جلنة م�شرتكة بني اجلهتني لتوثيق تاريخ جامع الأزهر و�إ�صدار كتالوج م�ص َّور عن تاريخه
وعمارته عرب الأزمان ،بالإ�ضافة �إىل حمتوى دار الكتب امللحقة من م�صاحف نادرة وخمطوطات فريدة .وقد مت االتفاق �أي�ضً ا على ت�أ�سي�س متحف
الأزهر يف منطقة احل�سني بالقاهرة.
وخالل عا َمي  ،2012/2011قامت �إدارة امل�شروعات اخلا�صة بتوثيق اجلمعية امل�صرية لالقت�صاد ال�سيا�سي والإح�صاء والت�شريع ،واجلمعية
امل�صرية للمهند�سني ،واجلمعية اجلغرافية امل�صرية .قامت الإدارة �أي�ضً ا برقمنة الكتب النادرة اخلا�صة بهذه اجلمعيات .وخالل العام القادم ،تنتوي
الإدارة �إ�صدار �أعداد �أخرى من :ذاكرة م�صر املعا�صرة ،ومرا�صد ،و�أوراق .و�سوف تت�ضمن �إ�صداراتها اجلديدة «احل�صان العربي امل�صري» ،و«الربيد
امل�صري» ،و«طريق احلرير» ،وترجمة لكتاب «يو�سف القر�ضاوي...املفتي العاملي».
يف يونية  ،2012بد�أ م�شروع «دعم التنوع الثقايف والإبداع يف م�صر» ومدته ثالث �سنوات .وقد قامت �إدارة تنمية املوارد بت�أمني املوارد املالية
للم�شروع –وهي منحة قدرها  2.3مليون يورو –من وفد االحتاد الأوروبي مل�صر .كما قامت الإدارة بت�أمني املوارد املالية للعديد من �أن�شطة مكتبة الإ�سكندرية؛
ومنها م�ؤمتر �أكادميية العلوم يف العامل النامي/بيوفيجن  NXTلعام  ،2012وجزء من امل�ؤمتر العاملي للتكنولوجيا احليوية ( ،)BioVisionوور�شة عمل «الرق�ص
على الطاير» ،وحتديث متحف الآثار من خالل معر�ض الربديات ،واملرحلة الثانية من «دليل فر�ص التمويل املتاحة للتعليم العايل يف املنطقة العربية»،
و«بيت ال�سناري يف القاهرة القدمية :منفذ ثقايف يف ال�سيدة الزينب» .وقد َّنظمت �إدارة تنمية املوارد عمليات تقدمي امل�ستندات والتقارير للجهات املانحة،
وتت�ضمن14عمليةتقدمي(با�ستثناءمركزتوثيقالرتاثاحل�ضاريوالطبيعي)لربنامجحو�ضالبحراملتو�سطللتعاونعرباحلدودلأداةاجلواروال�شراكةالأوروبية
(.)ENPI CBC
وقد قامت الإدارة مبتابعة وتن�سيق تنفيذ وتقدمي التقارير اخلا�صة مبنح م�شروع «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث يف
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّيينْ ِ  /التا�سع ع�شر والع�شرين امليال ِد َّيينْ » املقدمة من الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون وم�ؤ�س�سة كارنيجي
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بنيويورك ،وكذلك املنح اخلا�صة مب�شروع «كتالوج االحتاد العربي» ،وم�شروع «مو�سوعة احلياة العربية» املقدمة من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي
واالجتماعي ،ومنحة م�شروع «حما�ضرات يف العلوم» املقدمة من الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون.
وتقوم �إدارة تنمية املوارد حال ًّيا بتنفيذ املرحلة الثانية من م�شروع «دليل فر�ص التمويل املتاحة للتعليم العايل يف املنطقة العربية» بدعم
من م�ؤ�س�سة فورد ،وتقوم بتحديد اجلهات املانحة يف  13دولة من دول العامل العربي ،ويتم طبع الناجت يف دليل مطبوع ورقمي �أي�ضً ا على الإنرتنت.
�إدارة الن�شر مبكتبة الإ�سكندرية هي قلب املراكز والإدارات؛ حيث تتحول الأفكار والكلمات �إىل مواد �إلكرتونية �أو مطبوعة .وخالل
فرتة التقرير ،ا�ستقبلت �إدارة الن�شر املئات من املهام من جميع مراكز و�إدارات مكتبة الإ�سكندرية .وقد قامت وحدة الرتجمة واملراجعة اللغوية
برتجمة � 870صفحة من و�إىل اللغة العربية واللغة الإجنليزية واللغة الفرن�سية ،وقامت مبراجعة �أكرث من � 66485صفحة؛ منها � 58295صفحة باللغة
العربية ،و� 10160صفحة باللغة الإجنليزية ،و� 1740صفحة باللغة الفرن�سية .وقام ق�سم الإنتاج بت�صميم وطباعة  96مل�صقًا �إعالن ًّيا ،و 14ن�شرة �إعالنية ،و6
كتالوجات ،و 32كتابًا ،و 23كتي ًبا ،و 12دورية ،و 3ن�شرات �إخبارية ،و 3ن�شرات متنوعة ،و 27الفتة دعائية.
و�إميانًا ب�أهمية �شبكات الإعالم االجتماعي كقناة لالت�صاالت والتوا�صل ،قام ق�سم املواقع الإلكرتونية ب�إن�شاء ح�سابني على املوقعني
االجتماعيني في�سبوك وتويرت ،ويقوم حال ًّيا ب�إدارتهما بحيث يتم الإعالن من خاللهما عن جميع �أخبار و�أن�شطة مكتبة الإ�سكندرية ويتم الرد على
جميع ا�ستعالمات اجلماهري .وقد ن�شر الق�سم  239خ ًربا باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية ،بالإ�ضافة �إىل  1082فعالية ،مع الو�صف اخلا�ص
بكل فعالية وجميع املعلومات اخلا�صة بها .وقد انتهى الق�سم من جتميع وحترير حمتوى املوقع الإلكرتوين اخلا�ص مب�شروع «�إعادة �إ�صدار خمتارات من
الرتاث الإ�سالمي احلديث  ،»..بالإ�ضافة �إىل اقرتاح هيكل املوقع الإلكرتوين اجلديد و�أق�سامه املختلفة .و�سوف يتم �إطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد
قري ًبا و�إتاحته للجمهور.
كما جنح فريق العمل يف م�شروع «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث  »..يف �إ�صدار  36كتابًا باللغة العربية ،ومتابعة
ترجمة كتابني من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية ،وخم�سة كتب من العربية �إىل الفرن�سية ،وكتاب واحد من الإجنليزية �إىل العربية.
وبالتعاون مع قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ا�شرتكت �إدارة الن�شر مع فريق امل�ست�شارين يف ترجمة  26نو ًعا واملراجعة اللغوية لـ 393
نو ًعا كجزء من الن�سخة العربية من املوقع الإلكرتوين «مو�سوعة احلياة» .كما مت جتميع قامو�س م�صطلحات لتوحيد امل�صطلحات امل�ستخدمة يف مو�سوعة
احلياة.
وت�ساعد اتفاقيات التعاون والتو�أمة  -التي يتم عقدها بني مكتبة الإ�سكندرية والأكادمييات واجلامعات ومعاهد البحوث املحلية والدولية -
املكتبة يف حتقيق ر�سالتها النبيلة يف �أن تكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج ون�شر املعرفة و�أن تكون مكانًا للحوار والتعلم والتفاهم بني الثقافات وال�شعوب.
وبهذه الروح ،تقدم �إدارة الن�شر مبكتبة الإ�سكندرية �أ�سبوعني من التدريب املكثف يف الرتجمة ومواد الن�شر للطالب املتميزين من ق�سم اللغات
التطبيقية بكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية وكلية اللغات والرتجمة بجامعة فارو�س.
وبالتعاون مع برنامج اللغات الرئي�سية بجامعة مرييالند ،ي�ستقبل ق�سم ال�ضبط اللغوي متدربني �أمريكيني من جامعات �أمريكية خمتلفة.
وخالل فرتة التدريب ،يتدرب الطالب على الرتجمة من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية والعك�س.
ويف امل�ستقبل ،ت�أمل �إدارة الن�شر يف التو�سع يف براجمها التدريبية من خالل املزيد من اتفاقيات التعاون والتو�أمة مع الكيانات املحلية
والدولية.
ت�أ�س�ست املكتبة الفرانكفونية مبكتبة الإ�سكندرية �إثر الهدية اال�ستثنائية التي �أهدتها مكتبة فرن�سا القومية ( )BnFملكتبة الإ�سكندرية يف
عام  ،2010وهي عبارة عن � 500ألف كتاب فرن�سي .واليوم ،بعد مرور قرابة �سنتني ون�صف على ت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت املكتبة الفرانكفونية جز ًءا
ها ًّما يف منظومة املكتبات مبكتبة الإ�سكندرية .وخالل فرتة التقرير ،نفذت املكتبة الفرانكفونية خطة تدريب لأمناء املكتبات الناطقني باللغة الفرن�سية
جما للغة الفرن�سية من
مبكتبة الإ�سكندرية بالتعاون مع �شركاء فرن�سيني ،وبدعم م�شرتك من م�ؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية االجتماعية .كما �أطلقت املكتبة برنا ً
م�ستويني ،وقام معلم فرن�سي ب�إعطاء دورات يف اللغة الفرن�سية للأمناء العاملني باملكتبة الفرانكفونية .كما �أطلقت املكتبة برنامج «التعاي�ش م ًعا» لتعزيز التنوع
الثقايف واللغوي ،ودعم التعليم ،والتدريب ،والتعليم العايل والبحوث بالإ�ضافة �إىل التعاون يف جمال التنمية امل�ستدامة .وقد مت تنظيم عدد من ور�ش العمل
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والندوات واملحا�ضرات واحلفالت املو�سيقية ،كما مت عقد عدد من ال�شراكات مع املكتبات واجلامعات واملعاهد الفرن�سية .وقد مت ت�أ�سي�س مكتب ا�ستعالمات
املكتبة الفرانكفونية حديثًا لتوفري اخلدمات املختلفة لرواد مكتبة الإ�سكندرية.
يف العام القادم ،تنتوي املكتبة الفرانكفونية ا�ستكمال برناجمها «التعاي�ش م ًعا» .وبالتعاون مع الرابطة الدولية لأمناء املكتبات واملعلومات
الفرانكفونية واالحتاد الدويل للمكتبات ومراكز املعلومات� ،ستقوم املكتبة الفرانكفونية بت�أ�سي�س رابطة �إقليمية متخ�ص�صة لأمناء املكتبات الفرانكفونية
يف املنطقة العربية ،وكذلك �إطالق من�صة �إقليمية لتدريب �أمناء املكتبات الفرانكفونية والطالب ،وبناء �شبكة من الطالب املتحدثني باللغة الفرن�سية
وعقد برنامج �سنوي للفرانكفونية .و�سوف تقوم املكتبة �أي�ضً ا بتو�سيع برنامج تعلم اللغة الفرن�سية اخلا�ص بها بحيث تتمكن من دعوة جميع العاملني مبكتبة
الإ�سكندرية واجلمهور العام لتعلم اللغة الفرن�سية .كما �سيتم ت�أ�سي�س م�شروع جديد للتعليم الذاتي.
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

�إميانًا بهدف مكتبة الإ�سكندرية يف �أن تكون م�ؤ�س�سة رائدة يف الع�صر الرقمي ،ت�ستمر �إدارة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف دعم وحت�سني
البنية الأ�سا�سية للمكتبة .كما �إنها �أر�ست دعائم �إعادة �أر�شفة جميع املنتجات الرقمية ملكتبة الإ�سكندرية با�ستخدام تكنولوجيا ال�شرائط وذلك ليتم
االحتفاظ بها يف مكان �آخر غري املكتبة حلفظها �ضد �أية �أعمال تخريبية �أو حوادث.
و�إحلاقًا بالإ�صدار اجلديد للن�سخة الثالثة من م�ستودع الأ�صول الرقمية ( ،)DAR v3.0حقًّق موقع � dar.bibalex.orgأكرث من � 500ألف زيارة يف
ال�شهر ،للت�صفح بني جمموعة مكونة من �أكرث من � 235ألف كتاب ،من بينها �أكرث من � 173ألف كتاب باللغة العربية .ويف ن�سخته الثالثة ،ي�سمح النظام
للم�ستخدمني بتخ�صي�ص املكتبة اخلا�صة بهم و�إ�ضافة مالحظاتهم اخلا�صة �إىل الكتب .وخالل فرتة التقرير ،ا�ستقبل م�ستودع الأ�صول الرقمية �أكرث من
 298مليون زيارة ،و 11713م�ستخد ًما م�سج ًال.
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة جمال عبد النا�صر ،مت �إ�صدار الن�سختني الإجنليزية والفرن�سية من الأر�شيف الرقمي للرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر
( .)http://nasser.bibalex.orgوبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فازت مكتبة الإ�سكندرية باملنحة التناف�سية التي نادت به احلكومة الأمريكية ملكتبة الكوجنر�س ،م�ؤكدة
دورها يف امل�ساعدة على تطوير املكتبة الرقمية العاملية.
وت�ستمر عملية رقمنة جمموعة من امل�ستندات بدار املحفوظات ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة امل�ستندات املرقمنة على الإنرتنت ح�سب م�ستويات الإتاحة.
وقد �أ�شرف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على ت�أ�سي�س وحدة الرقمنة مبقر دار املحفوظات ،وقام �أي�ضً ا بتطوير تطبيقات اخللفية املطلوبة لإدخال
البيانات با�ستخدام م�صنع الأ�صول الرقمية  DAFلإدارة �سري امل�ستندات .وقد متت رقمنة �أكرث من � 1680ألف �صفحة حتى الآن.
وقد مت �إطالق م�شروع خمطوطات ويلكم العربية املتاحة على الإنرتنت يف يوليو  )http://wamcp.bibalex.org( 2011بالتعاون مع �صندوق ويلكم
وكلية كينج بلندن وبرنامج  JISCللدرا�سات الإ�سالمية ،وهو عبارة عن جتميع �شامل خلم�سمائة خمطوط متلكه مكتبة �صندوق ويلكم ،وت�ضم خمطوطات
عربية و�إ�سالمية خا�صة بالطب .كما مت من خالل م�شروع مو�سوعة احلياة ،بالتعاون مع معهد ال�سميث�سونيان� ،إطالق الإ�صدار الثاين له )www.eol.org
 )EOLv2يف �سبتمرب  2011باللغات العربية والإجنليزية والإ�سبانية .وفيما يخ�ص م�شروع مو�سوعة احلياة باللغة العربية ،تتوىل مكتبة الإ�سكندرية م�سئولية
�إ�ضافة املحتوى العربي �إىل مو�سوعة احلياة� ،سواء كان هذا املحتوى مرتج ًما �أو مدخالت جديدة للعلماء من املنطقة العربية .ويف هذا الإطار ،قام املعهد
الدويل للدرا�سات املعلوماتية ( )ISISب�إعداد نظام ل�سري العمل اخلا�ص باالختيار والرتجمة واملراجعة ،ويعمل على �ضبط عملية ترجمة املحتوى من eol.org
�إىل اللغة العربية .كما قام املعهد بالتو�صل �إىل �أداة جديدة لتناول املحتوى اجلديد يف  .eol.orgوت�ستخدم هذه الأداة حال ًّيا للتعامل مع �أكرث من 2900
من �أنواع النباتات واحليوانات التي قام بتجميعها مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي ،بالإ�ضافة �إىل �إثراء املحتوى اخلا�ص ب�أكرث من  2000نوع من
الفطريات يف مو�سوعة احلياة ،و�سيتوىل هذا الأمر فريق من اخلرباء يف منهجية علم الفطريات من جامعة قناة ال�سوي�س.
بالتعاون مع مكتبة تراث التنوع احليوي ،تعمل �إدارة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على ت�شغيل موقع مماثل ملجموعة مكتبة تراث
التنوع احليوي وتت�ضمن � 100ألف كتاب .ويف هذا الإطار ،تلقت مكتبة الإ�سكندرية جمموعتني حتتويان على  34159كتابًا من كتب مكتبة تراث
التنوع احليوي على �أقرا�ص �صلبة ،بالإ�ضافة �إىل  70566كتابًا مت �إنزالها من خالل �أر�شيف الإنرتنت ،ومن ثم �أ�صبح عدد الكتب  104725كتابًا.
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يتم يف الوقت احلايل التعامل مع املجموعة و�إدخالها على نظام م�ستودع الأ�صول الرقمية ( )DARالتابع ملكتبة الإ�سكندرية .وقد قامت مكتبة
الإ�سكندرية بن�شر حوايل  20481كتابًا حتى الآن على املوقع  ،dar.bibalex.orgيف حني ال يزال العمل م�ستم ًّرا فيما يخ�ص الأرقام املتبقية.
وباعتبارها جز ًءا من املبادرة العاملية ملكتبة تراث التنوع احليوي ،تعمل مكتبة الإ�سكندرية حال ًّيا يف بناء موقع �إقليمي ملكتبة تراث التنوع
احليوي ،بهدف �إ�ضفاء الطابع املحلي من خالل مواد التنوع احليوي من املنطقة العربية.
ويجري العمل حال ًّيا يف عدد من التطبيقات اخلا�صة بتطوير م�شروع لغة التوا�صل العاملية ،ومنها برنامج  LILYالذي يوفر ترجمات عالية
امل�ستوى من لغة �إىل لغة من خالل لغة و�سيطة .وقد مت التو�صل �إىل تطبيقني فرعيني من نظام ا�ستخراج املعرفة ( ،)KEYSوالذي يهدف �إىل ا�سرتجاع
وا�ستخراج املعلومات ،وهما  SEANو.NORMA
كما عمل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف م�شروع ربط الربجمة العلمية بني �أوروبا و�شرق البحر املتو�سط (،)LinkSCEE
والذي يهدف �إىل ت�أ�سي�س نظام بيئي للربجمة مرتفع الأداء يف منطقة �شرق البحر املتو�سط من خالل الربط والتن�سيق بني موارد الربجمة
والتخزين والت�صور الإقليمية لتكوين بنية �أ�سا�سية �إلكرتونية متكاملة .يت�ضمن امل�شروع توفري �إمكانات نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة
( )Supercomputerوالتفاعل االفرتا�ضي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا ( )VISTAمبكتبة الإ�سكندرية ال�ستخدام راغبي اال�ستفادة
يف حو�ض البحر املتو�سط لتطوير وزيادة خمرج البحث العلمي باملنطقة .ويف �إطار م�شروع  ،LinkSCEEMيقوم املعهد الدويل للدرا�سات
املعلوماتية ( )ISISمبتابعة عدد من الأعمال مع ال�شركاء الآخرين بامل�شروع ،حيث مت و�ضع م�صدر مفتوح م�شرتك ملكتبات الريا�ضيات مثل
 ،Fast Fourier Transformو�إعداد عينات من واجهة مترير الر�سائل ( )MPIللم�ستخدمني اجلدد الختبار ا�ستخدام الكتلة ،واختبار و�إنزال التحديثات
اخلا�صة مبحرك «�سن جريد» ( ،)Sun Grid Engineوخمطط جريد امل�شرتك ( ،)Open Grid Schedulerوذلك لدعم الإ�ضافات اجلديدة مثل التحقق
من الطلبات قبل تقدميها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،نظم فريق العمل مبكتبة الإ�سكندرية فعاليات من �ش�أنها زيادة الوعي فيما يخ�ص ا�ستخدام نظام
احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة يف البحوث ولرتويج امل�شروع لدى املعاهد الأكادميية.
وميثل مد نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة �إىل نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة للعلوم (� )http://ssc.bibalex.orgإ�ضافة هامة للم�شاركة
يف العلوم وتكوين �شبكات من العلماء .وقد تلقى النظام  8ماليني زيارة خالل العام املا�ضي .ويغطي نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة �أربعة
جماالت �أ�سا�سية من العلوم ،وهي ال�صحة العامة وهند�سة احلا�سبات والزراعة والبيئة.
يتم ت�شغيل نظام �أر�شيف الإنرتنت ب�شكل كامل ،وقد ا�ستقبل �أكرث من  25مليون زيارة خالل العام املا�ضي .وي�ستمر فريق العمل اخلا�ص
ب�أر�شيف الإنرتنت بالقيام بالأن�شطة اخلا�صة به ،مع الرتكيز على الزحف ال�شبكي .وفيما يخ�ص هذا املو�ضوع ،مت ح�صاد املواد ال�سيا�سية والأخبار
املخت�صرة اخلا�صة مبرحلة ما بعد الثورة خالل الثمانية ع�شرة �شه ًرا ال�سابقة مبعدل مرتني يوم ًّيا ،والتي بلغت  10ترتا بايت من البيانات امل�ضغوطة.
ا�ستمر فريق العمل �أي�ضً ا يف ت�شغيل اخلادم  ،DownloadServوهو خادم �إنزال الدفعات الذي بناه الفريق يف �إبريل  2011لتنفيذ �أعمال اجللب
الكبرية على الويب بطريقة �أكرث ب�ساطة ،والذي ا�ستقبل حتى الآن �أكرث من  8ترتا بايت من الأعمال .وخالل اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد
الدويل للمحافظة على الإنرتنت ( )IIPCيف  ،2012قدمت مكتبة الإ�سكندرية النتائج الأولية التي ح�صلت عليها يف جمال �إلغاء البيانات املكررة
( )Deduplicationوبحثت عن �إمكانية بدء جهود م�شرتكة لإعادة تقييم كيفية تعامل جمتمع �أر�شفة الويب مع التكرار على �أمل الو�صول �إىل
اال�ستخدام الأمثل للتخزين .ولأن جميع الأجهزة التي تعمل بنظام  Petaboxمبكتبة الإ�سكندرية �أ�صبحت تقري ًبا بدون دعم يف الوقت احلايل ،فقد
بد�أ الفريق يف البحث عن احتماالت ممكنة للدفعة القادمة من الأجهزة اخلا�صة بالتخزين على م�ستوى وا�سع على �أمل الو�صول �إىل حل مرن وفعال
من حيث التكلفة مع بداية عام .2013
وي�ستمر العمل من خالل مركز لغة التوا�صل العربية ،فقد متت �إ�ضافة � 85ألف مفهوم جديد لقامو�س اللغة العربية .و�صل حجم قامو�س
الإنتاج �إىل � 132ألف كلمة ،وو�صل قامو�س التحليل �إىل  6746322كلمة .وفيما يخ�ص حتليل مرجعية القواعد العربية ،مت بناء  802قاعدة خا�صة
بلغة التوا�صل العاملية قادرة على حتليل  500تركيبة خمتلفة� .أما فيما يخ�ص �إنتاج مرجعية القواعد العربية ،فقد مت بناء  859قاعدة خا�صة بلغة
التوا�صل العاملية قادرة على �إنتاج لغة توا�صل عاملية خلم�سمائة تركيبة و�إرجاعها �إىل اللغة العربية .وقد �أ�صبحت قواعد التحليل والإنتاج باللغة العربية

30

الربامج الرائدة مبكتبة الإ�سكندرية

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

مزامنة جلميع اللغات بنظام لغة التوا�صل العاملية .ويف املكون العاملي للغة العربية ( ،)ICAمت تطوير حملل �صريف للغة العربية لتوفري حل واحد لكل
كلمة .وقد و�صل حجم املكون �إىل  92مليون كلمة ومازال قيد التحليل.
وال يزال التوثيق اخلا�ص بثورة  25يناير م�ستم ًّرا .وتت�ضمن املادة املجمعة حتى الآن حوايل  182794فيديو من اليوتيوب و 3844فيديو
مت ت�سجيله من خالل مكتبة الإ�سكندرية ،و� 598302صورة على الفي�سبوك و 57116مادة �أخرى على الفي�سبوك ،و�أكرث من  12مليون تغريدة،
وجمموعة على «فليكر» و�صلت �إىل  ،25112وجمموعة على «بيكا�سا» و�صلت �إىل .15521
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت التو�صل �إىل �أدوات جديدة لتحديث و�صيانة نظام معلومات املكتبة ،وت�شمل �أدوات التقارير والوظائف امل�ساعدة
خلدمات مكتب اال�ستعالمات.
وقد مت �إطالق ن�سخة جديدة حم�سنة الأداء من برنامج التخزين من خالل الإنرتنت .وي�ستطيع النظام تخزين حتى  320ترتا بايت وهو
حال ًّيا م�شغول بن�سبة .٪75
وخالل عا َمي  ،2012/2011ا�ستقبل املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية �أكرث من  201مليون زيارة ،كما ا�ستقبلت املواقع املجمعة
للمكتبة �أكرث من  665مليون زيارة.
العالقات اخلارجية مبكتبة الإ�سكندرية

�إميانًا ب�أهمية التعاون الدويل ،عقد قطاع العالقات اخلارجية �سل�سلة من املحا�ضرات التي �ألقاها وزير التعاون الدويل ال�سويدي بالإ�ضافة
�إىل زائرين �أجانب �آخرين .كما مت عقد عدد من االجتماعات ملناق�شة التعاون مع ممثلي اجلامعات الأمريكية والأوروبية ،واملدير العام للمكتبة الوطنية
بكوريا ،ووفد من م�ؤ�س�سة قطر ،وم�ؤ�س�سة املتاحف الرنويجية ،واملركز الدويل لل�صحفيني.
يف الفرتة القادمة ،ي�أمل قطاع العالقات اخلارجية يف اكت�شاف طرق جديدة للتعاون مع مكتبات وم�ؤ�س�سات �أخرى من جميع �أنحاء العامل،
وتقوية الروابط مع احلكومات الأجنبية .و�سوف ي�ستمر القطاع يف جهوده لن�شر �صورة مكتبة الإ�سكندرية كمكان للتميز واحلوار والفنون والعلوم
وكذلك كمنتدى حلرية التعبري والدميقراطية.
�أما �إدارة الإعالم فهي واحدة من نوافذ مكتبة الإ�سكندرية على البيئة املحلية والإقليمية والدولية ،والعك�س �صحيح .وخالل عا َمي ،2012/2011
�أ�صدرت �إدارة الإعالم �أكرث من  600بيان �صحفي باللغتني العربية والإجنليزية ،لتغطية �أهم الفعاليات مبكتبة الإ�سكندرية قبل حدوثها وبعد حدوثها
�أي�ضً ا .كما �أ�صدرت �أربعة �أعداد من الن�شرة ربع ال�سنوية ملكتبة الإ�سكندرية باللغة الإجنليزية والتي تربز �أهم الفعاليات وامل�شروعات والإ�صدارات مبكتبة
الإ�سكندرية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املقاالت م�ساهم ًة من الك ّتاب .ويتم �إر�سال الن�شرة الإعالمية �إىل �أكرث من  800من املكتبات وال�سفارات وامل�ؤ�س�سات
الإخبارية واجلامعات وال�شخ�صيات العامة يف جميع �أنحاء العامل .تقوم الإدارة �أي�ضً ا ب�إ�صدار ن�شرة �إلكرتونية باللغتني العربية والإجنليزية لتقدمي نبذة �سريعة
وب�سيطة عن �أهم فعاليات ومبادرات وم�شروعات مكتبة الإ�سكندرية .معر�ض مكتبة الإ�سكندرية لكتاب الدويل فهو �أي�ضً ا �أحد امل�شروعات التي تتبناها
�إدارة الإعالم منذ عام .2002
يف الفرتة القادمة ،تخطط �إدارة الإعالم لإ�صدار جميع الأعداد القدمية للن�شرة على املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية و�إعادة �إ�صدار
الن�شرة باللغتني الإجنليزية والفرن�سية ،بالإ�ضافة �إىل الن�سخة العربية .كما تنتوي الإدارة �أي�ضً ا تطوير موقع �إلكرتوين ملعر�ض الكتاب باللغات العربية
والإجنليزية والفرن�سية .وهذا �سي�سمح لدور الن�شر املختلفة بالت�سجيل من خالل املوقع الإلكرتوين.
�أ�صدرت �إدارة الزيارات وامل�ؤمترات فيل ًما بعنوان «مكتبة الإ�سكندرية :املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل» بالتعاون مع �إدارة الإعالم ،للزوار
مبختلف �أعمارهم وجن�سياتهم .وتنتوي الإدارة �أي�ضً ا �إنتاج الن�سختني الإجنليزية والفرن�سية من الفيلم يف امل�ستقبل القريب .وخالل فرتة التقرير،
ا�ستقبلت �إدارة الزيارات وامل�ؤمترات حوايل � 169ألف زائر من امل�صريني والأجانب.
وتخطط الإدارة لإعداد جدول جديد يحتوي على عدد �أكرب من عرو�ض البانوراما احل�ضارية باللغات املختلفة .كما �سيتم توفري نظام لإجراء
احلجوزات من خالل الإنرتنت لتوفري �إتاحة �أكرث لزوار املكتبة.
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ت�شارك �إدارة اال�ستوديو حال ًّيا يف م�شروع «ذاكرة البحر الأبي�ض املتو�سط» ( ،)Med-Memالتابع للمعهد الوطني الفرن�سي لل�سمعيات
والب�صريات  ،INAوبتمويل من االحتاد الأوروبي ،وهو جزء من برنامج الرتاث الأوروبي املتو�سطي الرابع .يهدف م�شروع «ذاكرة البحر الأبي�ض
املتو�سط» �إىل الإتاحة الإلكرتونية من خالل الإنرتنت للأر�شيفات ال�سمعية والب�صرية لثمانية ع�شر من ال�شركاء ،منها ع�شر �شبكات تليفزيونية
متو�سطية وثالثة كيانات مهنية ومكتبة الإ�سكندرية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املتخ�ص�صني يف الثقافة والعلوم يف عامل ال�سمعيات والب�صريات .وحتى
الآن ،قامت الإدارة باختيار � 114سج ًّال ،و�إدخال � 112سج ًّال �إىل قاعدة البيانات ،وترجمة  74ملفًّا �إىل اللغة العربية ومراجعة  125ملفًّا وحترير
 75ملفًّا.
يهدف م�شروع �سل�سلة العلوم التليفزيونية  -والذي بد�أ يف �إبريل � - 2008إىل �إنتاج وتقدمي �سل�سلة تليفزيونية قائمة على �أ�سا�س العلوم بعنوان
«�آفاق» ،بهدف ن�شر قيم العلوم والتكنولوجيا من خالل التثقيف وزيادة الوعي للجمهور املحلي والدويل العري�ض ب�أهمية العلوم بطريقة �سهلة وممتعة
ويف نف�س الوقت تعليمية .تتكون ال�سل�سلة من حوايل  30حلقة تليفزيونية؛  15حلقة باللغة العربية و 15حلقة باللغة الإجنليزية .يبلغ طول احللقة
الواحدة حوايل  30دقيقة .انتهت الإدارة حتى الآن من �إنتاج احللقات الإجنليزية ( 15حلقة) ،ويجري االنتهاء من احللقات العربية.
قامت �إدارة اال�ستوديو حتى الآن بتوثيق  66فعالية ،وحتميل � 451شري ًطا على اخلادم ،و�أر�شفة  170فعالية و� 2513صورة .كما قامت ب�إنتاج
فيلم وثاقي مدته  10دقائق عن الأن�شطة املختلفة ملركز القبة ال�سماوية العلمي (بالعربية والإجنليزية) ،وفيلم وثائقي باللغة العربية مدته  15دقيقة لتقدمي
مكتبة الإ�سكندرية لأطفال املدار�س ،وفيلم وثائقي عن جمال عبد النا�صر على هيئة  .DVDوبالتعاون مع قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
قامت �إدارة اال�ستوديو بت�سجيل �أكرث من  17فعالية ون�شرها على املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية من خالل الويب كا�ست.
�سوف تقوم الإدارة �أي�ضً ا ب�إنتاج فيلم وثائقي عن مدينة الإ�سكندرية بالتعاون من مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط .من
املخطط �أن تقوم الإدارة �أي�ضً ا ب�إنتاج �أفالم وثائقية ق�صرية عن املتاحف واملعار�ض املختلفة مبكتبة الإ�سكندرية.
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�أجندة الفعاليات

�أجندة الفعاليات
قامت مكتبة الإ�سكندرية هذا العام بتنظيم وا�ست�ضافة �أكرث من  900حدث ثقايف ،منها  264حما�ضرة ،و 148ور�شة عمل،
و 179ن�شا ًطا من �أن�شطة مركز الفنون وتت�ضمن العرو�ض ال�سينمائية ،والعرو�ض امل�سرحية ،واملهرجانات واحلفالت املو�سيقية .كما
قامت املكتبة ب�أكرث من  90دورة تعليمية و 14دورة تدريبية* .
تد�شني كتب
•حفل �إ�صدار مو�سوعة اجلزايريل لأ�سماء �شوارع الإ�سكندرية
•جغرافية اللغات
احتفاليات
•�إيراتو�ستين�س 2012
•حفل تخرج مدر�سة �سان �شارل برومية الأملانية بالإ�سكندرية 2012
•حفل تخرج الأكادميية الدولية بالإ�سكندرية 2012
•اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني
•حفل تخرج كلية الطب
•منتدى ال�شباب العربي الأوروبي – حفل اخلتام
•منتدى ال�شباب العربي الأوروبي – حفل االفتتاح
•حفل نهاية العام الدرا�سي ملدار�س فيوت�شر الدولية
•حفل مدر�سة يونايتد
•ذكرى ميالد �شادي عبد ال�سالم
•احتفالية ختام �أوملبياد العلوم
•م�شروع «بذرة �أمل» – احلفل اخلتامي
•حفل تخ ُّرج كلية التجارة
•توزيع جوائز م�سابقة ال�شعر
•احتفالية العلوم ال�ساد�سة «العلوم الطبيعية :ال�شم�س والأر�ض»
•حفل كلية الطب
•حفل تخ ُّرج طلبة الق�سم الربيطاين ملدر�سة دار اللغات
•برملان �شباب الإ�سكندرية  -االفتتاح
•املنح البحثية ال�صغرية – احتفالية توقيع العقود
•ف�صول امتياز الغناء الأوبرايل – حفل اخلتام
•حفل ت�أبني �شهداء كني�سة القدي�سني
•العر�ض الأول لأفالم الدورة الثالثة من م�شروع «بالزا»
•منوذج حماكاة جامعة الدول العربية – حفل اخلتام
•ت�أبني ال�شهيد بهاء ال�سنو�سي
*ملحوظة :يتم عر�ض الأحداث يف هذا الق�سم برتتيب زمن تنظيمها �أو �إقامتها ,الأحدث فالأقدم.
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•حفل تخرج كلية الفنون اجلميلة
•منوذج حماكاة جامعة الدول العربية  – 2011حفل االفتتاح
•منوذج حماكاة االحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية  – 2011حفل اخلتام
•�أنا فني� .س�أبني وطني – حفل اخلتام
•احتفالية � 10سنوات على اجلمعية امل�صرية لأ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية
•م�سابقة فيديو ق�صري عن التوعية ال�سيا�سية
•اليوم العاملي للع�صا البي�ضاء
•حفل جوائز م�سابقة الق�صة الق�صرية
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء – حفل االفتتاح
•منوذج االنتخاب امل�صري – حفل اخلتام
•احتفالية نهاية ال�صيف ملكتبة الن�شء
•احتفالية نهاية ال�صيف ملكتبة الطفل
•منوذج االنتخاب امل�صري – حفل االفتتاح
•حفل تخ ُّرج نان�سي فاروق (من بيت العود)
•منوذج حماكاة املحكمة اجلنائية الدولية  -اخلتام
•حفل ختام ور�شتي الهريوغليفية واخلط العربي
•منوذج حماكاة االحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية  – 2011حفل االفتتاح
•�أنا فني� .س�أبني وطني – حفل االفتتاح
•حفل ختام «برنامج الإدارة الوقائية للبيئة»
•منوذج حماكاة جمل�س الأمن – حفل االفتتاح
•م�ؤمتر «تيد �إك�س» جامعة الإ�سكندرية TEDxAlexandriaU
•منوذج حماكاة املحكمة اجلنائية الدولية – االفتتاح
•م�شروع الإعالم التحتي – حفل اخلتام
•حفل تخ ُّرج طلبة ق�سم الإدارة والأعمال الدولية بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
•حفل تخ ُّرج ال�سنة النهائية للمدر�سة الفرن�سية بالإ�سكندرية
•احتفاليات من خالل بيت ال�سناري
o oاحتفالية جملة الرتاث
o oاحتفالية مرور  150عا ًما على ميالد جورجي زيدان
o oلقاء تكرمي اللجنة ال�شعبية لإنقاذ املجمع العلمي امل�صري
o oاحتفالية الهالل الأحمر :مائة عام من الإغاثة
o oاحتفالية اجلامعة الأمريكية بافتتاح �سبيل ال�سلطان م�صطفى
o oحفل ت�أبني الراحل ح�سام متام
o oم�سرح العرائ�س (�سرية م�صر على الربابة)








































E

infobib@bibalex.org

http://bibalexshortstory-contest.blogspot.com

�سينما
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•يوم ال�سينما امل�صرية
�o oأفالم ق�صرية من م�صر
	«oجلد حي»
	«oو�صايا علي مبارك الباهرة يف �أحوال م�صر والقاهرة»
	�«oصيف »70
•عرو�ض �أفالم مبكتبة الن�شء

�أجندة الفعاليات

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

•يوم �أوروبا – مئوية ميالد املخرج مايكل �أجنلو �أنتونيوين
o oكوميادا
o oاالنحياز
o oالأم جون واملالئكة
o oتكبري ال�صورة
•فيلمان ت�سجيليان عن الفنان جورج بهجوري
•منتدى الأفالم الت�سجيلية
�o oسينما كميوني�ستو
o oم�شاهد من ثورة
o oبلد �آخر
o oاملوت يف الثالثني
o oالهواء الأحمر
o oالتحرير 2011
o oطريق بازوليني
o oولكن �شي ًئا ما ينق�ص
 :11/9o oع�شر �سنوات
•ملتقى �أفالم التحريك
�o oأفالم من الأرجنتني
o oيوم �أفالم التحريك امل�صرية
�o oأم�سية �أفالم متحركة من الهند
o oاليوم العاملي للر�سوم املتحركة
o oبالد فار�س
•يوم املر�أة العاملي« :مفروزة»
o oاجلزء اخلام�س« :فن الكالم»
o oاجلزء الرابع« :يد الفرا�شة»
o oاجلزء الثالث« :ما الذي يجب فعله»
o oاجلزء الثاين« :قلب»
o oاجلزء الأول« :الليل»
•الإ�سالميون
•ملتقى الأفالم الق�صرية
o oم�سابقة �أفالم الطلبة يف مهرجان كان ( 2010اجلزء الثالث)
o oم�سابقة �أفالم الطلبة يف مهرجان كان ( 2010اجلزء الثاين)
o oم�سابقة �أفالم الطلبة يف مهرجان كان 2010
o oثورة  25يناير يف الأفالم امل�ستقلة
o oخمرجون من �سوريا
 :11/9o oع�شر �سنوات
•ال�سينما الأمريكية :من ع�صر الأفالم ال�صامتة
o oاجلرنال
�o oأحدب نوتردام
o oال�شيخ
o oدكتور جيكل وم�سرت هايد
o oعالمة زورو
•العر�ض الأول لأفالم الدورة الثالثة من �أفالم «بالزا»
•يوم جنيب حمفوظ :مئوية ميالد جنيب حمفوظ
o oزقاق املدق
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o oبداية ونهاية
�o oساحر الن�ساء
�o oأفالم ت�سجيلية
o oلقاء مع جنيب حمفوظ
•ملتقى الأفالم الروائية :ال�سينما الآ�سيوية
o oت�سوت�سي
o oيرجى عدم الإزعاج
o oكونفو�شيو�س
o oكوزمو�س
o oعن �أخيها
•مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي الدويل
•«دعاة ال�سالم» – «العرب الأ�شرار يف �أفالم هوليود»
•ملتقى الأفالم الروائية  -يوم ال�سالم العاملي
•مهرجان ال�صيف الدويل العا�شر
o oهليوبولي�س
o oعني �شم�س
o oمواطن وخمرب وحرامي
o oهي فو�ضى
•يوم �شك�سبري – الن�صو�ص الكاملة يف �أفالم تليفزيونية
	«oريت�شارد الثالث»
	«oهاملت»
	«oهرني اخلام�س»
	�«oشك�سبري العا�شق»
•الربنامج ال�شهري ملكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
o oاحلب واحلرب
�o oسري ذاتية
o oجرائم القتل والألغاز
o oرموز الإرادة الإن�سانية
o oفل�سطني
�o oأوقات املرح
�o oإيطاليا اجلميلة
o oالفن والفنانون
o oالأ�ساطري
o oال�سكان الأ�صليون
o oق�صة حياة قائد
•برنامج الأفالم الوثائقية ملكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
•�سينما مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
o oالأم تريزا من كالكوتا
�o oإليزابيث
o oغاندي
o oمملكة ال�سماء
o oهائمو ال�صحراء (الهائمون)
o oهيداجلو
o oتارا�س بولبا
o oالبومة الرمادية
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

م�سابقات

oروبن هود� :أمري الل�صو�ص
oع�شرة �آالف �سنة قبل امليالد
oبي وولف
�oأ�سطورة زورو
oالنجمة احلاملة
oلديك بريد �إلكرتوين
�oساعة العر�ض
oليلة يوم �شاق
oنادي الزوجات الأول
�oشهوة احلياة
oفن بال ق�شور
oحممود �سعيد
oبا�سكيات
oموديلياين
�oأف�ضل ما يف ال�شباب – اجلزء الثاين
�oأف�ضل ما يف ال�شباب – اجلزء الأول
oاحلياة احللوة
�oسارقو الدراجات
oعقل جميل
�oأطفال �آلهة �آخرين
�oصانعة املعجزات
�oأجني�س
oقاتل
oرجال �شرفاء
oجنيب حمفوظ �ضمري ع�صره
�oأ�سرار م�صر
oيوليو�س قي�صر
oاحل�ضارة العربية (العمارة املدنية)
oقبل �أن نحكم كوكب الأر�ض
�oأماديو�س
oكيف �صنع الفن العامل (اجلزء الثاين)
oالينابيع الدافئة
oالعراق يف �شظايا
oطروادة
oامل�صارع
oاملغول
�oآخر املوهيكان
�oأيام �سينما احلرية

•م�سابقة اخلط العربي الثالثة لطالب املدار�س
•معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة
•م�سابقة (� )1ضد ()100
•م�سابقة ال�شعر لعام 2012
•م�سابقة الق�ص�ص الق�صرية
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•م�سابقة املقال« :مزرعة احليوانات»
•م�سابقة الر�سوم املتحركة« :مزرعة احليوانات»
•م�سابقة املدار�س الأجنلوفونية :دول حو�ض البحر املتو�سط
•امل�سابقة ال�سنوية للعرو�ض التقدميية
•م�سابقات فنية عاملية
•الكلمات الع�شرة للثورة امل�صرية
حفالت مو�سيقية
•فرقة امل�صريني
•م�سار �إجباري
•عيد احلب
•حمزة منرة
•خالد �شم�س – حلم واحد
•فرقة �سماعي
•كورال قيثارة ال�سماء
•كورال «قلب داود»
•كورال الأطفال
•عمر خريت
•�أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
�o oأم�سية للمو�سيقى الفرن�سية
o oالف�صول الأربعة
�o oأعمال موت�سارت
o oحفل الربيع
�o oأم�سية للمو�سيقى الأملانية
�o oأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية و�أورك�سرتا هواة مكتبة الإ�سكندرية
•كورال الرفاق
•كورال ق�صر التذوق للمو�سيقى العربية
•م�شروع زهرة اللوت�س البي�ضاء
•مهرجان ال�صيف الدويل العا�شر
o oفريق �سالمل
o oم�سار �إجباري
o oفريق فويجو
�o oسحر ال�شرق
o oفريق �صحرا
o oفريق زمان
o oمنال حميي الدين (هارب)
o oفريق ر�سالة
o oن�سمة عبد العزيز وجمموعتها املو�سيقية
o oحممد ال�سواح وجمموعته املو�سيقية
o oفريق نغم م�صري
o oفريق بالك تيما
o oحمزة منرة
�o oأندروميدا
�o oشريف م�صطفى وجمموعته املو�سيقية
o oفرقة الرق�ص النوبي ال�شعبي
o oفريق م�شوار
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o
o
o
o

م�ؤمترات

oكورال ق�صر التذوق للمو�سيقى العربية
oفريق افتكا�سات
oعمر خريت و�أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
�oأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية – حفل مو�سيقى خفيفة

•البحث عن الإ�سكندرية القدمية :املهد امل�صري – الإغريقي للعقل الغربي
•م�ؤمتر الإ�سكندرية ال�سنوي لأمرا�ض القلب 2012
•امل�ؤمتر الفرانكوفوين الإقليمي
•منتدى ال�شباب العربي الأوروبي – معر�ض امل�شروعات
•م�شروع MeheNET
•بيوفيجن الإ�سكندرية « ،2012العلوم احلياتية اجلديدة :ربط العلم باملجتمع»
•�أكادميية العلوم يف العامل النامي  /بيوفيجن 2012 NXT
•رجع التالمذة – اكتب د�ستورك
•م�ؤمتر اجلمعية العربية للأ�شعة
•الرتاث القبطي يف �إفريقيا
•م�ؤمتر اجلمعية الدولية للأطفال حديثي الوالدة
•م�ؤمتر جيولوجيا دول حو�ض النيل
•منح تدريب :ابد�أ حياتك العملية
•امللتقى العربي الثالث لل�شباب والبيئة
•االجتماع ال�سنوي ال�سابع لأكادميية العلوم للعامل النامي – املكتب الإقليمي العربي
o oعر�ض مل�صقات
o oحتديات الطاقة يف مواجهة الفر�ص
o oحمور املياه
o oحمور الطاقة
•منوذج حماكاة جامعة الدول العربية  – 2011امل�ؤمتر اخلتامي
•كتابات خمتارة من الرتاث ال�سكندري
•امل�ؤمتر الدويل لتقنيات اللغة العربية
•الندوة الدولية الرابعة لتاريخ الطباعة والن�شر بلغات وبلدان ال�شرق الأو�سط
•تفاعل مع عامل اليوم 2011
•تعالوا نفكر مل�صر
•م�ؤمتر الإ�سكندرية اخلام�س ع�شر للتخدير والعناية املركزة
•م�ؤمتر «تيد �إك�س» جامعة الإ�سكندرية TEDxAlexandriaU
•يوم الأبحاث وال�صناعة :من املعمل �إىل الواقع
•بيان �أمني عام املجمع العلمي امل�صري (بيت ال�سناري)
•اجتماع ائتالف العاملني باملجل�س الأعلى للآثار (بيت ال�سناري)

دورات تدريبية
•الهريوغليفية للأطفال والن�شء (امل�ستوى الأول) – الدورة اخلام�سة
•اخلط العربي للأطفال – الدورة اخلام�سة
•ماج�ستري الدرا�سات الهلين�ستية – تعليقات ال�سكندريني على �أفالطون و�أر�سطو
•دورة الهريوغليفية للمر�شدين ال�سياحيني (الدورة الثانية)
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•مناهج البحث الأثري
•دورة تعليم الهريوغليفية للكبار – امل�ستوى الثاين
•دورة تعليم الهريوغليفية للكبار – امل�ستوى الأول
•اللغة القبطية
•ماج�ستري الدرا�سات الهلين�ستية
o oالدورة الرابعة – الف�صل الدرا�سي الثاين
فن اخلزف والفنون ال�صغرى يف العامل الهلين�ستي
الديانة الهلين�ستية
املدار�س الفنية الهيلن�ستية
العلوم الهيلن�ستية
الأدب ال�سكندري على ورق الربدي
مدر�سة الفل�سفة الهلين�ستية
o oالدورة الرابعة – الف�صل الدرا�سي الأول
الفنون ال�سكندرية الهلين�ستية
�أوراق الربدي والنقو�ش والعمالت الهلين�ستية
مدر�سة الفل�سفة الهلين�ستية
م�صادر تاريخ احلقبة الهلين�ستية
املنهجية ومهارات البحث
الأفالطونية اجلديدة والهرم�سية
•دبلوم الدرا�سات الهلين�ستية
o oالدورة الرابعة – الف�صل الدرا�سي الثاين
اللغة الالتينية ()2
التاريخ الروماين
الأدب اليوناين
اللغة اليونانية ()2
o oالدورة الرابعة – الف�صل الدرا�سي الأول
التاريخ اليوناين
العمارة الهلين�ستية وطبوغرافية الإ�سكندرية
مقدمة للثقافة الإغريقية
مدر�سة الفل�سفة الهلين�ستية
اللغة اليونانية ()1
اللغة الالتينية ()1
•تدريب �إعالمي للطلبة
•دورة اخلط العربي
•اللغة القبطية (امل�ستوى الأول – الدورة الثانية)
•دورة اللغة الآرامية
•اللغة اليونانية القدمية – امل�ستوى الأول
•دورة تعليم الهريوغليفية للكبار – امل�ستوى الأول – الدورة العا�شرة
•الدورة ال�ساد�سة لتعليم اخلط العربي للكبار – امل�ستوى الأول
•تنمية مهارات املر�شد ال�سياحي يف ا�ستخدام اللغة امل�صرية القدمية
•فن اخلزف والفنون ال�صغرية يف العامل الهلين�ستي
•حما�ضرتان حول التنمية امل�ستدامة وخطة امل�ستقبل
•حما�ضرتان حول هموم البيئة وال�صحة والنمو ال�سكاين
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•حما�ضرتان حول الت�أثريات البيئية والتنوع احليوي
•حما�ضرتان حول مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة يف جمال الأن�شطة ال�صناعية
•مقدمة عن الإدارة الوقائية والتوجهات املختلفة حلل امل�شاكل البيئية
•حما�ضرتان حول مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة يف جمال الأن�شطة العامة
•مهارات البحث امليداين
•ف�صول امتياز الغناء الأوبرايل
•دورات مدر�سة الفنون
o oبيانو
o oباليه
o oجيتار
o oكورال الأطفال
o oغناء �أوبرايل
�o oسوزوكي
o oر�سم
o oعود
o oكورال مكتبة الإ�سكندرية
�o oصولفيج
�o oأورك�سرتا الأطفال والهواة
o oغناء �شرقي
•دورات ملحو الأمية املعلوماتية  /برنامج التوا�صل التعليمي
•تعريف بخدمات املكتبة
o oامل�صادر املعلوماتية مبوقع الأمم املتحدة
o oقواعد بيانات املعاهدات والوثائق الر�سمية الدولية
o oقواعد البيانات الإمنائية واملالية اخلا�صة بالبنك الدويل
o oقواعد بيانات �إح�صائيات ال�سلع والتجارة الدولية اخلا�صة بالأمم املتحدة
o oحما�ضرات متقدمة يف املراجع
o oتعريف مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
o oقواعد البيانات الإح�صائية اخلا�صة بالأمم املتحدة
o oالثقافة القانونية
o oاجليل الثاين للإنرتنت
o oاملكتبة الرقمية ملنظمة التعاون االقت�صادي
o oبرنامج احلا�سب الآيل للمبتدئني
o oور�شة �إعداد املكتبيني
o oبرنامج املعلومات للجميع
o oحما�ضرات متقدمة يف الإنرتنت
o oتعريف مبكتبة الإيداع
o oالبحث يف املوارد الإلكرتونية
o oحما�ضرات الإعداد الببليوجرايف
o oاملوقع الإلكرتوين ملنظمة اليون�سكو
o oاملوقع الإلكرتوين ملنظمة ال�صحة العاملية
o oتعريف مبكتبة اخلرائط
�o oإىل حياة مهنية �أف�ضل
o oبرنامج التوعية ال�صحية
o oمهارات البحث
o oجولة تعريفية مبكتبة الن�شء
o oاملواقع الإلكرتونية التعليمية
�o oأ�سا�سيات احلا�سب الآيل – جمموعة ب
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�o oأ�سا�سيات احلا�سب الآيل – جمموعة �أ
o oبرنامج احلا�سب الآيل للمبتدئني
o oكيفية ت�صفح وقراءة الكتب الرقمية الناطقة بطريقة الديزي للمكفوفني و�ضعاف الب�صر
o oتعليم املب�صرين طريقة برايل
o oحما�ضرة تعريفية عن الربامج الإر�شادية
o oكيفية البحث يف  OPACاخلا�ص باملكتبة
•دورات تدريبية من خالل بيت ال�سناري
o oدورة اخلط العربي واللغة الهريوغليفية
o oترميم ومرممِّ ون
o oمنهجية الرتميم
o oتنمية قدرات ال�شباب يف التعامل مع احلياة العامة
o oتعليم اللغة القبطية (امل�ستوى الأول)
o oتعليم GIS
�o oإعادة ت�أهيل الآثار الإ�سالمية
o oتعليم مبادئ الرتميم
معار�ض
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•معر�ض للفنانني حممد عبلة وماثياث با�س
•بينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل اخلام�س لكتاب الفنان
•�أجندة 2012
•عاملنا الرقمي
•معر�ض ربيع الثورات العربية
•معر�ض امل�سابقة الثالثة للخط العربي لطالب مدار�س الإ�سكندرية
•معر�ض الأيقونات القبطية
•عر�ض من فنون الفوتوغرافيا
•معر�ض املكرمني
•افتتاح معر�ض جنيب حمفوظ (بيت ال�سناري)
•مئوية الكاريكاتري
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء
•«مزرعة احليوانات» للكاتب جورج �أورويل – معر�ض ر�سوم الكاريكاتري
•معر�ض الأعمال الفنية للأطفال
•معر�ض �سمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية – الدورة ال�ساد�سة
•معر�ض «ثورة م�صر»
•�أول مرة والفنان املقيم – امللتقى ال�ساد�س
•املعر�ض امل�صاحب للندوة الدولية الرابعة لتاريخ الطباعة والن�شر بلغات وبلدان ال�شرق الأو�سط
•معار�ض مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
o oاحلرف اليدوية واملنتجات التقليدية
o oاملجموعة الفنية ملركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
o oمعر�ض «ر�ؤية» ،للفنان �أ�سامة ب�شرى
o oموائد القرابني يف م�صر القدمية
o oحروف وكلمات
o oالفركة :تراث نقادة – كوم �أمبو القدمية
o oمعر�ض م�صر غ ًدا ،ملجموعة «وان �شوت»

�أجندة الفعاليات

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

مهرجانات
•�أنا موهوب
•يوم اليتيم
•اليوم العاملي للأطفال
•افتتاح مهرجان «من فات قدميه تاه» – الكتب امل�ستعملة (بيت ال�سناري)
•مهرجان ال�صيف الدويل العا�شر
منتديات

•برملان ال�شباب 2011
o oال�شبكات االجتماعية
o oالثورات العربية
o oاالنتماء
o oتطوير التعليم
o oاحلوار و�أهميته
•ممنوعات الكتابة
•منتدى توظيف الغرفة التجارية الفرن�سية يف م�صر
•حوار حول الد�ستور امل�صري اجلديد
•نادي اخلرائط

حما�ضرات
•روعة احل�ضارة الإ�سالمية
•املواد اخلالفية يف الد�ستور اجلديد
•الربنامج الثقايف مل�شروع الإ�سكندرية
o oالإ�سكندرية :ا�سرتاتيجيات جديدة ت�ساوي ا�ستك�شافات جديدة
o oبع�ض الأيقونات اجلديدة للمعبودة �إيزي�س يف العامل اليوناين الروماين
o oتاريخ مكتبة الإ�سكندرية القدمية
o oالبحر والنهر والبحرية :كل الطرق ت�ؤدي �إىل الإ�سكندرية
o oما قبل الإ�سكندرية :تاريخ موقع الإ�سكندرية قبل و�صول الإ�سكندر الأكرب
•�أ�سرار مدينة الإ�سكندرية
•رحالة يف بالد العرب
•االكت�شافات الأثرية احلديثة
•علم املكتبات :مارك 21
•تاريخ اللوحات الأمريكية
•تطوير املواقع الأثرية
•فن اخلط العربي يف �شوارع �أوروبا
•ر�شيد
•كتاب الفنان
•�آخر االكت�شافات يف جمال الطب الرتميمي واخلاليا اجلذعية و�أنظمة توفري الدواء
•الفهر�س العربي املوحد :نافذة العامل على ذاكرة الأمة العربية
•قراءة يف �صناعة القرار ال�سيا�سي يف كتاب «ملاذا تن�شب احلروب» جلريج كا�شمان
•ق�صر املجوهرات
•الأمان على �شبكة الإنرتنت
•رواد املعماريني امل�صريني خالل الفرتة الليربالية ()1952 – 1919
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•برنامج توعية الناخبني باالنتخابات الرئا�سية امل�صرية
•برنامج التثقيف ال�سيا�سي الثاين
o oالعالقات املدنية الع�سكرية� :إعادة الت�أ�سي�س
o oالإعالم والوعي الثوري
o oالأو�ضاع االقت�صادية مل�صر :املخاطر والفر�ص
o oخريطة القوى ال�سيا�سية واحلزبية يف م�صر
o oالتنمية االقت�صادية والقرار ال�سيا�سي :درا�سة حالة على منوذج دولة الرفاهية
o oالعلم والثورة
o oال�سيا�سة اخلارجية مل�صر بعد الثورة
�o oصناعة الد�ساتري والنظم ال�سيا�سية اجلديدة
o oالثورة وامل�شروع الفكري الغائب
o oالثورة وتطور النظام ال�سيا�سي امل�صري
o oاحلوار الوطني� :إعادة الت�أ�سي�س
o oالقانون والثورة :قراءة يف العالقة بني الدولة واملجتمع
•امل�شاركة يف املوارد الإلكرتونية للفنون واملو�سيقى
•الفنون والزخارف يف الأديرة القبطية
•امل�شاركة يف اخلربة باملكتبات باخلارج
•حما�ضرة عن اخلط العربي لطالبات مدر�سة املنار
•التحوالت ال�سيا�سية يف الوطن العربي
•املتحف اليوناين الروماين �أم مبنى حمافظة الإ�سكندرية
•اليوم الدويل للمياه 2012
•برملان �شباب الإ�سكندرية – تدريب فريق العمل
•م�شروع «بذرة �أمل»
o oالت�صفيات النهائية
o oمنوذج حماكاة جمل�س الوزراء امل�صري
o oالتفاو�ض
o oالبطالة
o oاحلوار واالت�صال
o oفني م�صر النهاردة؟
�o oصناعة النجاح
•�أ�سا�سيات احلوار والتفاو�ض
•�صور الأمريكيني من �أ�صول �إفريقية يف القرن التا�سع ع�شر
•مدر�سة �أ�شكان ()1925 – 1895
•مقدمة عن اللوحات الأمريكية ()1890 – 1840
•مقدمة عن لوحات املناظر الطبيعية يف الواليات املتحدة ()1875 – 1825
•مو�سيقى القرن الع�شرين
•ريادة الأعمال
o oكيف ت�ستطيع ت�سويق فكرتك
o oبداية فكرة
•مدينة تل العمارنة :املا�ضي وامل�ستقبل
•ندوة تعريفية مبلتقى ال�شباب العربي الأوروبي لال�ستدامة
•تدوير ومعاجلة املخالفات
•االكت�شافات الأثرية احلديثة ملدينة الإ�سكندرية من خالل الن�صو�ص
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•حكايات الرحالة عن املواكب والأعياد يف م�صر الإ�سالمية
•و�صفات الطعام وال�شراب يف م�صر القدمية
•حكاية وتكوين اخلط العربي
•ال�صورة تتحدث عن الثورة
•ال�شباب يف النظام ال�سيا�سي اجلديد
•ما املرجو من الربملان املقبل؟
•الثورة والقانون
•الثورة وال�شرعية الدميقراطية
•م�ستقبل الطاقة يف م�صر
•م�صر وحو�ض النيل بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
•التطبيقات الكامنة لتكنولوجيا النانو
•مر�ض الإيدز وطرق الوقاية منه
•منتدى مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية
o oا�ستعادة ذاكرة فارو�س :فنار الإ�سكندرية القدمي
o oاحلمامات يف م�صر البطلمية والرومانية
o oمعبد �إيزي�س ببينيفينتو ب�إيطاليا
�o oشيديا ودرا�سة الفخار
o oامل�سح الأثري مبحافظة البحرية� :آثار غرب دلتا النيل
o oامل�سح الأثري لل�ساحل الغربي ملارماريكا :احلياة على ال�ساحل
•التعرف على ال�شبكة العنكبوتية (الويب)
•توقيع الك�شوف الأثرية احلديثة من خالل الن�صو�ص
•ا�ستطالعات الر�أي العام عن ال�صحوة العربية :مقتطفات من ا�ستطالعات الر�أي العربية والأمريكية
•حوار حول النظم الدميقراطية ،وجتربة بناء برملانات ما بعد الثورات
•التغذية و�أنظمة احلياة ال�صحية :مكافحة البدانة
•�إبراهيم الفقي يتحدث يف مكتبة الإ�سكندرية
•الأكادميية ال�سويدية ،جنيب حمفوظ وجائزة نوبل
•كيف �أدركنا العامل :طرق العلماء يف اكت�شاف الطبيعة
•ابد أ� مع جوجل
•�أثر الثورات العربية على العمالة امل�صرية
•حفظ و�صيانة الآثار (بيت ال�سناري)
•م�ستقبل النقابات املهنية � ..إىل �أين؟ (بيت ال�سناري)
•نتائج البعثات الأثرية احلديثة يف املنوفية من خالل الأدلة الن�صية
•كيفية احلماية من مر�ض ال�سرطان
•مر�ض ال�سرطان وكيفية مواجهته
•التحول من ال�سلطة املطلقة �إىل الدميقراطية :جتارب عاملية وحتديات عربية
•نحو �سيا�سات خارجية �إقليمية فاعلة :م�صر – �إيران – تركيا
•�أحدث التقنيات يف جمال علوم احلا�سب
•معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة – لقاء للتوعية
•ال�شعر العربي :ر�ؤية بانورامية عرب الع�صور
•كيف تكتب ًّن�صا �أدب ًّيا
•برنامج التوعية ب�سرطان الثدي
•قواعد الهمزة
•م�صر يف عامل متغري

49

مكتبة الإ�سكندرية

•عالمات الرتقيم
•الق�صة والرواية وامل�سرحية ،ر�ؤية يف بناء الن�ص
•عامل النانو وتكنولوجيا النانو :رحلة الكت�شاف �سحر اجل�سيمات ال�صغرية
•تنمية مهارات العر�ض عند الن�شء
•�أهمية الكيمياء وعلمائها
•امل�سلمون يف الغرب  ..درو�س م�ستفادة
•برنامج نقطة البداية
•الأحجار يف م�صر القدمية
•ت�أثري الثقافة امل�صرية على املجتمع النوبي
•بعثات التعدين بجنوب �سيناء يف م�صر القدمية
•تاريخ الإ�سطرالب
•تاريخ الإ�سكندرية الغارقة
•ال�صيدلة يف م�صر القدمية
•دير �سانت كاترين
•�أوملبياد العلوم
•العلم واحلياة
•العالقات العامة
•برنامج ال�شباب والبيئة� :شباب من �أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل
o oالفن الأخ�ضر
o oاخلوف املر�ضي
�o oصفقة جديدة للنقل
o oنحن خمتلفون
o oاحلم
o oاملعر�ض
o oواحة بني النجوم
o oكيفية اختيار الرئي�س
o oتقييم املخاطر
o oتقنية النانو
o oالهجرة
o oالبالك بريي
o oالإعالم
o oنحتاج �إىل قائد
o oثورة ميدان تيانامنن
�o oسيوة
o oالكاريزما
o oالتفاو�ض
o oالألغام الأر�ضية
o oاجلهاز التنف�سي
o oتلوث املياه
o oال�صداقة
o oالزهامير
o oالتنوع الطبيعي
o oال�شم�س
o oال�سيارات الكهربائية
o oزيادة ال�سكان
o oان�صهار ال�سيارات
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o oالثورة امل�صرية
o oالهرم الرابع
o oالأنظمة ال�سيا�سية
o oال�سلوك االجتماعي
o oداء ال�سكري
o oاحلوار
o oدعوة للتعارف
o oال�صرب واال�ستعداد
o oملاذا اللغة الإجنليزية؟
o oالقيادة
o oالأمم املتحدة
o oقلم ر�صا�ص
�o oأطفال ال�شوارع
o oبحرية مريوط
o oالطبيعة
o oالتفكري الإيجابي والتفكري ال�سلبي
o oالذهب الأزرق
�o oسيناء
�o oإدارة الوقت
o oنفرتيتي
o oالعميل 007
o oالتفكري املبتكر
o oالفي�سبوك
o oبرنامج برزي
o oال�شعر يف م�صر
o oالرحمة من ف�ضلك
o oاملخدرات
o oاللغة العربية
o oالوالء واالنتماء
o oمهارات العر�ض
�o oأفعايل
�o oأنقذوا كوكبنا
o oالأحالم
o oتلوث النيل
�o oإعادة التدوير
o oتغري املناخ
o oاحلياة رحلة
•برنامج ال�شباب والبيئة :رابطة �شباب ال�صفوة
o oالربجمة اللغوية الع�صبية
o oجولة حول العامل
o oاال�ضطرابات اجللدية
o oالأنظمة االقت�صادية
o oالإندوفايت
o oم�سابقة ال�شعر
o oال�سر
�o oإدارة املياه
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o oيوم ال�شعر
�o oشعر «حلمنتي�شي»
�o oأنفلونزا الطيور
o oاحلمى القالعية
o oالتدريب على اخلياطة
o oال�ساعة الذهبية
o oااللتهاب الكبدي الوبائي
�o oأ�سئلة عن امل�ضادات احليوية
o oاملحا�صيل املعدلة وراث ًّيا
�o oسرطان الثدي
o oاليوم العاملي لل�سرطان
o oالتقنية الع�سكرية
o oتقييم املخاطر
o oالإ�سالم بدون امل�سلمني
o oالو�صول �إىل املعلومات ون�شر املعرفة من خالل طرق الو�صول املفتوحة
o oالبكترييا املغناطي�سية
o oاالنتخابات الربملانية
o oمقدمة يف احلو�سبة ال�سحابية
o oالإبداع
o oتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها
o oكيف نفهم الكون؟
o oاال�ست�شعار عن بعد يف جمال الزراعة
o oمدينة البحث العلمي
o oمن الأذن �إىل امل�شبك
o oالأمل ينري الظالم
o oاجلانب الآخر من الريا�ضيات
o oاجلهل
o oالتعليم العايل
o oاحلالة الرابعة للمادة
�o oأذربيجان
o oاالقت�صاد وروح املبادرة
�o oصحة الفم
o oم�صر كما �أراها
o oاملفاعالت النووية
o oالق�شرة
�o oسفن يف �أعايل البحار
o oالهند�سة احليوية
o oالعالج بالطاقة املغناطي�سية
o oالتخطيط
o oالتعليم
o oالتجربة الرتكية
•الرابطة الإفريقية ل�شباب ال�صفوة
o oالكونغو – برازافيل
o oنظرة عامة عن عالج فريو�س نق�ص املناعة با�ستخدام الأدوية
o oغابات �أوغندا
o oالرابطة الإفريقية العاملية ل�شباب ال�صفوة
o oم ًعا ،الكل يحقق املزيد
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o oمناق�شة عامة
o oتكنولوجيا النانو
o oمالوي
o oبنني
�o oسالمة الأغذية
o oحالة ال�سالمة الغذائية يف �إفريقيا
o oاالحتاد الإفريقي
o oجيبوتي
�o oأوغندا
o oرواندا
o oنيجرييا
o oجنوب ال�سودان
o oت�أثري التغري املناخي يف �إفريقيا
o oر�ؤية الرابطة الإفريقية ل�شباب ال�صفوة
•معار�ض مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
o oاحلرف اليدوية واملنتجات التقليدية
o oاملجموعة الفنية ملركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
o oمعر�ض «ر�ؤية» ،للفنان �أ�سامة ب�شرى
o oموائد القرابني يف م�صر القدمية
o oحروف وكلمات
o oالفركة :تراث نقادة – كوم �أمبو القدمية
o oمعر�ض م�صر غ ًدا ،ملجموعة وان �شوت
اجتماعات
•�إدارة بقايا مبيدات الآفات يف �إفريقيا
•ا�ستقبال الأع�ضاء اجلدد بجمعية �أ�صدقاء متحف �شادي عبد ال�سالم
•اجتماع مع امللحق العلمي الفرن�سي
•برملان �شباب الإ�سكندرية – مقابالت �شخ�صية للمندوبني
•منح درا�سية فرن�سية للدكتوراه وما بعدها
•م�شروع «بذرة �أمل» – تعريف بامل�سابقة
•برملان �شباب الإ�سكندرية – لقاء تعريفي
•مقابالت مع املر�شحني للفوز باملنح البحثية
•يوم املر�أة (الأمهات الناطقات بالفرنكوفونية)
•م�سابقة خمترب ال�شهرة – م�صر
•م�ؤمتر «تيد �إك�س» جامعة الإ�سكندرية TEDxAlexandriaU
•منوذج حماكاة جامعة الدول العربية  – 2011مقابالت �شخ�صية
•اجلماعات الأدبية
•تنمية مهاراتك
•االجتماع ال�سنوي الرابع ع�شر لأ�صدقاء املكتبة الدوليني
•م�سابقة الربجمة
•اجتماع جلنة م�شروع «مو�سوعة احلياة» العربية
•م�سابقة جودت حيدر ال�سنوية يف كتابة املقال
•حتدي عبور م�صر – اجتماع حت�ضريي
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•منوذج االنتخاب امل�صري – مقابالت فريق العمل
•االجتماع الرابع والع�شرون للجنة املعنية مب�شروع مو�سوعة �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
•اجتماع ن�صف العام لق�سم الإفال خلدمات املكتبات للمجتمعات متعددة الثقافات
عرو�ض فنية
•حفل باليه نادي �سبورتنج
•«�أوقفوا العنف»
•«وقت الظل»
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء – عرو�ض م�سرحية
�o oصباح اخلري بالليل
o oيوم الإجازة
o oالنور والنار
o oمعروف الإ�سكايف
o oم�سرح �أ�سود
o oبكرة تدفع يا جميل
o oغلبان وامللك �شعالن
•«مزرعة احليوانات» للكاتب جورج �أورويل – عر�ض م�سرحي
•«الغياب»
•«الزنزانة »25
•ب�صمة �صوت
•املحاكمة
•قنابل احلرية
•باليه مدر�سة الفنون
•«�شعب م�ضطهد»
عرو�ض تقدميية
•امللكية الفكرية
•تاريخ الكتابة
•مهارات العر�ض
�أن�شطة القراءة
•عامل الكتاب
•�ساعة من رواية الق�ص�ص
•ا�سمع ول ِّون
•ا�سمع وتك َّلم
•�أغاين احلكاوي
•مو�ضوع ال�شهر
•رئي�س حترير
•كتابي الإلكرتوين واملطبوع :الكتاب املحمول
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التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

•�أحاديث الكتاب
•جواز �سفر للقراءة
•نادي كتاب مكتبة الن�شء
•لعبة خريطة الكنز
•«مزرعة احليوانات» للكاتب جورج �أورويل – ور�شة عمل الكتابة وامل�سرح
•«الأمرية تنتظر» ل�صالح عبد ال�صبور
•خمتارات من ال�شعر الرومان�سي لويليام بليك
•�شعر يف احلب العذري
•«�إ�سطبل عنرت»
•«التالت ال�ساعة خم�سة»
•«بيت الدمية»
•«هرناين»
•«مغامرة ر�أ�س اململوك جابر»
•«تروي�ض ال�سيد �شديد الت�أنق»
•خمتارات من «الإلياذة»
•«مدر�سة الزوجات»
•«عديلة»
•«العودة �إىل البيت»
•«ات�صاالت م�سرت بيرت»
•خمتارات من �شعر ف�ؤاد حداد
•�شعر احلِداد
•«نكتة بعد الع�شاء»
•«الأ�سد واجلوهرة»
•«مزرعة الزجاج»
•«اجتماع �شمل العائلة»
•«غراميات عطوة �أبو مطوة»
•خمتارات من ق�صائد ق�سطنطني كافافي�س
•ق�صائد خمتارة لأحمد عبد املعطي حجازي
•ق�صائد خمتارة ملحمد املاغوط
•�أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية  -يوم ال�شعر الثوري
•ق�صائد خمتارة البن زيدون
•ق�صائد خمتارة للمتنبي
•�أن�شطة �شعرية من خالل بيت ال�سناري
o oال�شعر ت�أثره وت�أثريه يف ظل الثورة
�o oأم�سية �شعرية رم�ضانية
�o oأم�سية �شعرية� :صالون ال�شباب
حلقات نقا�شية
•حلقة نقا�شية �ضمن فعاليات برنامج التوعية القانونية والد�ستورية
•حلقات نقا�شية من خالل بيت ال�سناري
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o
o

ندوات

•
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oحول م�ستقبل الثقافة يف م�صر
oجمعية �أهايل ال�سيدة زينب

•نحو ت�أ�سي�س اجلمهورية اجلديدة يف م�صر
•الربنامج ال�صيفي للمكتبة الفرنكفونية – ندوة عن القيم الفرنكفونية والتعاي�ش مع الآخر
•جل�سة تعريفية – دعوة للتقدم مبقرتحات بحثية
•يوميات ثائر
•حقك يف �إتاحة املعرفة
•م�صر :حتديات الواقع و�آمال امل�ستقبل
• iLearnللتدريب
•كيف نوظف االختالف لبناء نه�ضتنا
•م�ستقبل املجتمع املدين يف م�صر
•التعاي�ش مع املجمع العلمي امل�صري واملعهد الفرن�سي بفرن�سا
•منتدى �إطاللة الأدبي
o oقراءات ومناق�شات لأعمال احل�ضور الإبداعية يف الق�صة وال�شعر والنقد
o oبعي ًدا عن هوليوود (عن ال�سينما العاملية)
o oمع �إبراهيم �أ�صالن
o oم�سرحية لنجيب حمفوظ
o oعن �أحمد حميدة
o oقراءات ومناق�شات لأعمال احل�ضور الإبداعية يف الق�صة وال�شعر والنقد
o oالن�ص املوازي
o oعر�ض كتاب «عامل احل�شي�ش و�آثاره ال�ضارة على املجتمع»
o oالن�ص املوازي (عن املو�سيقى)
o oمناق�شة لأعمال فقيد الأدب والروائي الكبري خريي �شلبي
o oق�صيدة لبدر �شاكر ال�سياب وق�صة ليوكيو مي�شيما
o oعن جنيب �سرور
o oمناق�شة «بال�ضبط كان ي�شبه ال�صورة»
o oالفراغ كمكان «نظرة فل�سفية»
o oعلى القهوة
•م�ستقبل الربملان يف م�صر
•تعال لتتعلم
•لوحات وكلمات
•احتفل بامل�ستقبل
•املخطط اال�سرتاتيجي القومي للتنمية العمرانية مل�صر
•�إعادة تعريف ما هو �سيا�سي
o oاجل�سد واحلداثة عند خالد فهمي
	«oاملعذبون يف الأر�ض»
	«oالل�ص والكالب»
	�«oشيء من اخلوف»
�o oسيد عوي�س واملجتمع من �أ�سفل
	«oالزيني بركات»
o oابن ر�شد :ثورة يف النظرية والتطبيق
o oليو �سرتاو�س وحماولة ك�سر النظرية ال�سلوكية
•برنامج تكنولوجيا الف�ضاء

�أجندة الفعاليات

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

•ا�ستقالل جنوب ال�سودان وم�ستقبل العمل امل�صري يف �إفريقيا
•مواهب مربجمي املواقع
•الإ�سكندرية تكتب
•النيل بني م�صر وال�سودان
•الإ�سعافات الأولية و�إدارة الطوارئ
•دور العمل النقابي يف ممار�سة مهنة الطب
•اخرت كليتك
•مناق�شة كتاب «الكتابة الفقرية»
•م�سل�سل «دوران �شربا»
•ندوات من خالل بيت ال�سناري
o oجملة �أيام م�صرية
�o oإعادة حماكمة �سليمان احللبي
o oفعالية ثقافية للمجموعة الق�ص�صية «الآن�سة ذات القلب الأبي�ض»
o oالتوجيه واخلطاب الإعالمي امل�ؤثر
o oتعلم كيف تدافع عن تاريخ بلدك
o oنحو فهم والتحكم يف عمليات تدهور الآثار القدمية والتاريخية
o oببليوجرافيا جنيب حمفوظ
o oمالمح ال�سرد ال�سينمائي
�o oأبناء اجلبالوي
�o oأوالد حارتنا والنقاد
o oقراءات �شبابية لأدب جنيب حمفوظ
o oالتجليات االجتماعية لأدب جنيب حمفوظ
o oاحلوار الإ�سالمي العلماين
 520o oعا ًما على �سقوط الأندل�س
عرو�ض

تدريب

•عر�ض تودو الكوميدي
•عرو�ض القبة ال�سماوية
o oدورية زوال
o oرحلة كونية
o oعر�ض النجوم
o oواحة يف الف�ضاء
�o oسر النيل
o oالعجائب ال�سبع
o oجنوم الفراعنة
o oللمجموعات فقط
•عرو�ض البانوراما احل�ضارية والثالثية الأبعاد و ( CULTMOBمهرجان القاهرة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت )2012
•عر�ض البانوراما احل�ضارية (مهرجان العلوم واالكت�شاف � – 2012ساقية ال�صاوي)
•دمج املكتبات يف املجمعات الثقافية :دور ومهام املكتبة العامة للمعلومات كجزء من مركز جورج بومبيدو
•�أ�صدقاء مكتبة الطفل
•برنامج �شباب املتطوعني
•تدريب املعلمني بنوادي العلوم
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•املهارات الأ�سا�سية لعقد �شراكات بني �أطراف متعددة
•منتدى رائدي الأعمال :مبادرة تنمية العمل التطوعي
•برنامج تدريب الكوادر ال�شبابية ال�سيا�سية
•منوذج حماكاة املحكمة اجلنائية الدولية – تدريب اللجنة الأكادميية
•دورة تعريفية عن التحرك با�ستخدام الع�صا البي�ضاء
•التدريب ال�صيفي على اخلدمات املرجعية
•التدريب ال�صيفي ملركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
•برنامج التدريب اخلا�ص مبركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
ور�ش عمل
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء – �سينما
o oفيلم حتريك
�o oصناعة الأفالم
�o oأفالم موبايل
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء – مو�سيقى
o oكورال و�صولفيج
�o oإيقاع �شرقي
�o oإيقاع
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء – فن ت�شكيلي
o oفن الباتيك
o oكاريكاتري
o oوجوه نحا�سية
o oم�شغوالت نحا�سية
o oر�سم
o oر�سم على املياه
o oالت�شكيل يف اجلب�س
o oكيف ت�صنع جدارية �صغرية من النحا�س
o oم�شغوالت فنية باجللد
o oحممد �أباظة والإبداع التلقائي
o oلوحات من الف�سيف�ساء
o oر�سم جداري
o oر�سم زيت
�o oأوريجامي
o oنحت بالورق
o oفوتوغرافيا
o oفوتومونتاج
o oار�سم بال�صل�صال
o oلوحة من ال�صل�صال
o oبورتريه
o oخزف
o oنحت
o oنحت على اخل�شب
o oطباعة �سيلك �سكرين
o oن�سيج
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�أجندة الفعاليات

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

o oالبو�ص (بامبو)
�o oأعمال خ�شبية
•معر�ض الور�شة الرابع لإبداعات الطفل والن�شء – م�سرح
o oم�سرح �أ�سود
o oرق�ص م�سرحي حديث
o oم�سرح خيال الظل
�o oألعاب م�سرحية
•ور�ش عمل مركز القبة ال�سماوية العلمي
o oعلوم الف�شار
o oالتغذية :ماذا ن�أكل؟
�o oأدوات الكتابة يف العامل العربي
o oالذهب الأ�سود
o oالتلوث
o oالروبوتك�س
o oقوة النباتات
o oت�صميمات
o oال�صابون الطبيعي
o oقوة العمل اجلماعي
o oاملادة
o oعلم الوراثة
o oالأ�سماك
o oالتفاعالت الكيميائية
o oالتيار واجلهد
o oامليكانيكا
o oالرتكيبات الكيميائية
o oال�شم�س
o oفقاعات ال�صابون
o oاملياه النظيفة
o oالطاقة
o oاجلاذبية
o oالذاكرة
�o oأعني �صوب ال�سماء و�أرجل ثابتة على الأر�ض
o oمغامرة ف�ضائية
•افتح يا �سم�سم
•�أمي و�أبي و�أنا
•�شباب العلماء
o oحقائق مذهلة :املغناطي�س
o oاكت�شف كوكبك
o oرحلة يف ج�سم الإن�سان
o oف�صول ال�سنة الأربعة
�o oأ�سرار الكون
o oالرباكني
o oهل تعلم �أن ..
o oدورة املاء
•نداء للتغيري
•�سائحون �شباب
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•م�شروع �أوراق املعرفة
•ور�شة عمل مهارات التوا�صل مع الن�شء
•الربنامج ال�صيفي للمكتبة الفرنكفونية
o oنادي ال�سينما
o oور�شة عمل امل�سرح
•البوكيت فيلم
•عامل اال�ستك�شاف
•احلا�سب الآيل
• ِّمن قدراتك وكن �أنت
•حفلة تنكرية
•م�سابقة ال�شطرجن
•ور�شة عمل التفكري الإبداعي للن�شء
•رحلة فر�شاة – جمموعة (�أ)
•�أطلق العنان خليالك
•�ألعاب العقل
•درد�شة @ مكتبة الن�شء
•اعرف تاريخ بلدك
•عامل اال�ستك�شاف :املغناطي�سية
•م�سابقة الأفالم الوثائقية
•وراء كل �صورة حكاية
•خطوط طريان مكتبة الأطفال
•�أفالم وثائقية
•اجتماع �أولياء الأمور
•قطار الأطفال
•رحلة فر�شاة – جمموعة (ب)
•عبور كوكب الزهرة �أمام ال�شم�س
•حت�سني احلماية
•الألعاب والبازل
• نِّفن مع كري�ستيان
•ور�شة كتابة
•برملان �شباب الإ�سكندرية
o oاملجتمع املدين بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
o oاالقت�صاد امل�صري
o oم�شاكل ال�صحة يف م�صر
�o oسبل النهو�ض بال�صناعة يف م�صر
�o oسبل اال�ستفادة من العلوم والتكنولوجيا يف م�صر
o oالنظام التعليمي
o oلقاء تعريفي
•�أيقونات الدراما (ور�ش عمل م�سرحية)
•ن�شر ثقافة ال�سالم حول العامل
•االنتخابات الأمريكية
•رق�ص ع الطاير
•�إعادة التدوير
•املهارات ال�شخ�صية
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التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

•ن�شاط الرتبية املتحفية لإجازة ن�صف العام
•برنامج ن�صف العام مبركز القبة ال�سماوية العلمي
•ور�شة عمل «اجلهات املمولة الأوروبية والإفريقية»
•مناق�شة رواية «النفق» للأديب حممود قنديل
•�سفراء احلوار
•ور�شة عمل مع فريق جوين روجر
•فن امل�سرح العالجي (ال�سيكودراما احلديثة)
•اليوم العاملي لل�سالم
•�أنا فني� .س�أبني وطني
•منوذج حماكاة االحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية 2011
•م�شروع فواني�س رم�ضان
•ور�شة ثقافة احلوار
•�إدارة الوقت
•برنامج «القوة يف فريق العمل»
•بناء الفريق
•تنمية مهارات البحث عند الن�شء
•مناذج و�أدوات للتعبئة واحل�شد املجتمعي
•برنامج «�إجناز م�صر»
•حل امل�شكالت
•رق�ص م�سرحي حديث
•مفتاح النجاح يف احلياة العملية
•معاجلة تنظريية جتريبية وجمموعات عمل
•تدريب املعلمني
•�إدارة وتي�سري اللقاءات
•برنامج التثقيف والتوعية القانونية والد�ستورية – الور�شة الرابعة
•مع�سكر االبتكار
•اخترب معلوماتك اجلغرافية
•اجلرافيك
•بالأخ�ضر �أحلى
•برنامج التثقيف والتوعية القانونية والد�ستورية – الور�شة الثالثة
•توا�صل احل�ضارات يف الف�صول الدرا�سية :ندوة تربوية متعددة االخت�صا�صات يف م�صر
•العوا�صم الإفريقية
•الربنامج ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي
•ن�شاط الرتبية املتحفية لإجازة ن�صف العام
•اخلط العربي للأطفال والن�شء
•خمترب ال�سرديات
•منوذج حماكاة جمل�س الأمن
•برنامج بناء م�ؤ�س�سات مكتبية قوية ،التابع للإفال :النموذج الأول – بناء م�ؤ�س�ستك املكتبية
•حرية الربجمة
•مقدمة عن تطوير الألعاب با�ستخدام لغة  HTMLوتكنولوجيا �شبكة املعلومات املفتوحة
•�أكادميية متعددة الثقافات (بيت ال�سناري)
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ملحات �إح�صائية
قطاع املكتبات
م�ستخدمو املكتبات املتخ�ص�صة

ع�ضوية املكتبة الرئي�سية
اجلمهور
الأطفال (�سن )11-6
الن�شء (�سن )16-12
املكفوفون و�ضعاف الب�صر
�إجمايل الع�ضويات

مكتبة طه ح�سني
مكتبة الن�شء
مكتبة الطفل
ق�سم نوبل (زوار)

9721
3707
2698
196
16322

518
22320
19800
131

خدمات املكتبة
(املكتبة الرئي�سية  +مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة)
اخلدمة
�أ�سئلة �أجاب عليها املكتبيون
�أ�سئلة مرجعية جاهزة
�أ�سئلة متعلقة با�ستخدام احل�ساب الآيل
طلبات البحث الببليوجرايف
طلبات البحث يف قواعد البيانات
طلبات تو�صيل املقاالت
طلبات الرفوف املغلقة
حجوزات احلا�سب الآيل
حجر غرف الدرا�سة
مواعيد خا�صة بالأبحاث
الإ�صدارات من الببليوجرافيا
الإهداءات
نوع املادة املهداة
كتب
خرائط
و�سائط متعددة
دوريات
�أخرى
�إجمايل الإهداءات

عدد الوحدات املهداة
46051
32
49
1597
392
48121

العدد
197092
16968
1213
74294
200
265
33395
159545
14971
6
22
%
%95.7
%0.1
%0.1
%3.3
%0.8
%100
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املقتنيات  -جملدات
القيمة %
القيمة الإجمالية (ج.م).
اللغة
%31.5
396434.50
العربية
%68.2
858693.30
الإجنليزية
%0.1
1737.86
الفرن�سية
%0.2
2951.22
�أخرى
%100
1259816.88
الإجمايل
املقتنيات � -سال�سل
اللغة
العربية
الإجنليزية
الفرن�سية
�أخرى
الإجمايل

القيمة الإجمالية (ج.م).
47559.77
3084668.18
87296.76
47264.76
3266789.47

القيمة %

%1.5
%94.4
%2.7
%1.4
%100

جمموعة مكتبة الإ�سكندرية (عدد املجلدات)
كتب يف �أرفف مفتوحة
كتب يف �أرفف مغلقة
كتب حتت الإعداد (ت�شمل املجموعة الفرن�سية)
جمموعتا نوبل و�شادي عبد ال�سالم
جمموعة املكتبات املتخ�ص�صة (ت�شمل مواد الو�سائط املتعددة)
خرائط
ر�سائل علمية
جمموعة الإيداع
املجموعة الرقمية (الكتب املوجودة يف �صورة رقمية فقط)
دوريات علمية مطبوعة (ت�شمل دوريات مكتبة الإيداع)
جمالت وجرائد يومية
قواعد بيانات �إلكرتونية (ت�شمل قواعد بيانات الإيداع)
جمالت دورية �إلكرتونية (عناوين متميزة)
كتب �إلكرتونية
الإجمايل
برنامج التوا�صل
طالب
�أكادمييون
جمهور
مكتبيون
�إجمايل احل�ضور
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314
24
73
206
617

�إجمايل الوحدات
1482
1838
7
15
3342

الوحدات %
%44.3
%55.0
%0.2
%0.4
%100

�إجمايل الوحدات
174
582
64
24
844

الوحدات %
%20.6
%69.0
%7.6
%2.8
%100

287686
200252
383484
4282
112754
7434
93953
27047
8484
7915
88
44
67186
111039
1311648
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دورات ملحو الأمية املعلوماتية (مركز التعليم مبكتبة الإ�سكندرية)
الدورات
البحث للجميع
حما�ضرات متقدمة يف املراجع
البحث يف املوارد الإلكرتونية
دورات متقدمة يف الإنرتنت
اجليل الثاين للإنرتنت
حما�ضرات الإعداد الببليوجرايف
برنامج احلا�سب الآيل للمبتدئني
�إىل حياة مهنية �أف�ضل
الثقافة القانونية
ور�شة �إعداد املكتبيني
برنامج التوعية ال�صحية
الإجمايل

�إجمايل امل�شاركني
146
140
124
250
199
142
199
96
69
105
11
1481

التداول
تداول كتب الأطفال
تداول كتب الن�شء

22998
15779

ا�ستخدام املوارد الإلكرتونية
اجلل�سات/الدخول
البحث/الت�صفح
ا�سرتجاع ن�صو�ص كاملة
ا�سرتجاع ملخ�صات
روابط لن�صو�ص كاملة خارجية
عمليات ا�سرتجاع (ن�صو�ص كاملة وملخ�صات)

73605
154043
110101
46077
14892
171070

املعمل الرقمي
الرقمنة
متت رقمنتها ومعاجلتها

كتب
�صفحات

مت التعرف ال�ضوئي على حروفها

كتب

جميع منتجات املعمل الرقمي
متت رقمنتها ومعاجلتها

كتب
�صفحات

مت التعرف ال�ضوئي على حروفها

كتب

العربية
7460
2148769

الالتينية
17776
4050581

�إجمايل
25236
6199350

8907

25321

34228

العربية
181456
53168127

الالتينية
46659
12233361

�إجمايل
228115
65401488

181696

44561

226257

امل�شروعات اخلا�صة
الرقمنة
�صفحات* 19502
* �صور ومل�صقات ولوحات وخرائط وم�ستندات ونيجاتيف زجاج وطوابع وكتب خا�صة وجمالت.

67

مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة الأ�ستوديو
ت�صوير فيديو
الفعاليات املوثقة
�شرائط مرقمنة بتن�سيقات خمتلفة
عدد ال�ساعات من الأ�شرطة املرقمنة بتن�سيقات خمتلفة

66
245
555

التحميل والأر�شفة والفهر�سة
�شرائط حمملة على اخلادم
فعاليات متت �أر�شفتها
�صور متت �أر�شفتها
الن�سخ اللفظي حللقات «�آفاق»

451
170
2513
6

برنامج ذكريات البحر املتو�سط
�سجالت خمتارة
�سجالت مت �إدخالها يف قواعد البيانات
ملفات ُترجمت �إىل اللغة العربية
ملفات متت مراجعتها
ملفات مت تعديلها
الإنتاج
حلقات تليفزيونية *
�أفالم ت�سجيلية و�أفالم ق�صرية
* �سل�سلة العلوم

114
112
74
125
75
15
6

مركز ومتحف املخطوطات

الن�شاط
فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
مراجعة بيانات فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
فهر�سة ومعاجلة الكتب
فهر�سة ومعاجلة الدوريات *
فهر�سة املخطوطات الأ�صلية
حتويل خمطوطات امليكروفيلم
رقمنة املخطوطات الأ�صلية**
تبادل املخطوطات***
*  639جمل ًدا
**  346عنوانًا
*** تخطى م�شروع املخطوطات عدد  91854خمطوطة
الزيارات
متحف املخطوطات والكتب النادرة
ُغرف قراءة املخطوطات وامليكروفيلم
ُغرف قراءة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�صة
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730
1225
685
32
109
885
280
13155

18925
959
1864
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املكتبة الفرنكوفونية
�أن�شطة املكتبة الفرنكوفونية
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

85

٨٥

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ

110

١١٠

٥٠

ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ

50

ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

22٢٢

ﻭﺭﺵ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻲ

14١٤

ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

20٢٠
14١٤

ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ

15١٥

ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺭﺵﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺭﺵ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

10
١٠

ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ

12١٢
100

١٠٠
120
١٠٠

١٢٠

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ
٦٠80

100
٨٠

مركز الفنون

40 ٤٠ 60

0
٠

20٢٠

ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ

�أن�شطة مركز الفنون

ﻳﻭﻟﻳﻭ  - ۲۰۱۱ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۲
١

ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺣﻔﻼﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻋﺮﻭﺽ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻓﺼﻮﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻋﺮﻭﺽ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ
ﻣﻌﺎﺭﺽ

٤٥
١٣
٣
١٢
٦٢
١
٩٣
٨

100
١٠٠

90

80
٨٠

70

60
٦٠

50

40
٤٠

30

20
٢٠

10

٠0
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الزيارات

زوار املكتبة (م�صريون و�أجانب)

اجلوالت الإر�شادية

٦٤١
٥٠٥

ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

٨

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

٢٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

٧١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

١٣٣

١١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

٧١

٨٤

٩٤

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

٦٠

٨٤

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ

كبار الزوار

٣٨٨
٤٢٧

٥٠١

٥٠١
٤٧٥

٥٩٠
٦٤٠

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
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٣١١
١٧٦
٢١

٢٠٩

١٨٠
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زوار البانوراما احل�ضارية

ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

٠

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

١٢١

١١٤

٣٦٤

٤١٠

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

ﺯﻭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

٣٤٥

١٢٠

١٥٠

١٣٠

١٧٥

٢٧٨

٢٧٠

٨٠٢

٢٦٨

٣٠
٢٨٨

٣٣٢٧
٢٧٦٧

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

الزوار من طلبة املدار�س

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ

١٠٣٦
٣٥٧

ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﺑﺎﻧﻭﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ

٥٠٠٠
٤٥٠٠
٤٠٠٠
٣٥٠٠
٣٠٠٠
٢٥٠٠
٢٠٠٠
١٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٠
ﻣﺼﺮﻳﻮﻥ
ﺃﺟﺎﻧﺐ

١٠٤٥٤
٧٣٤٦

٤٦٧٦

زوار خدمة ا�ست�ضافة الأطفال

٦٦٩
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مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻣﺭﻛﺯ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
الزيارات ملركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
ﻳﻭﻟﻳﻭ  - ۲۰۱۱ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۲
٣٢

١٥

٢٩
١٩

٢٨
٢٣

ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ

٢٤

١٨
١٠
١٩

٤

١٩
٣٥

٣٠

ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢
ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢
ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١
ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

٢٥

٢٠

١٠

١٥

٥

٠

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ

مركز القبة ال�سماوية العلمي
الزيارات ملركز القبة ال�سماوية العلمي

ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻘﺑﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﻳﺔ
ﻳﻭﻟﻳﻭ  - ۲۰۱۱ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۲
ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢
ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢
ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﻣﺘﺤﻒ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١
ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١
ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
١٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٤٠٠٠ ١٦٠٠٠

٨٠٠٠
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ
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٦٠٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

٠
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االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
www.bibalex.org
�إح�صائيات ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين
ﻳﻭﻟﻳﻭ  - ۲۰۱۱ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۲
٢٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠
ﻣﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺭﺓ

٥٠٠٠٠٠٠
٠
ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١

موجز ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين ﻣﻭﺟﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
ﻳﻭﻟﻳﻭ  - ۲۰۱۱ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۲
٨٠٠٠٠٠٠٠
٧٠٠٠٠٠٠٠
٦٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠٠
٤٠٠٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠
٠

ﻣﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٢

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٢

ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٢

ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٢

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠١٢

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١١

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١

ﺃﻏﺴﻄﺲ ٢٠١١

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١١
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�إدارة �شئون العاملني
التوزيع العمري

55-46

35-26

45-36

25-19

الفئات الوظيفية بالقطاع
١٢٠٠
١٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ

٢٠٠

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

٠

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻗﻄﺎﻉ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
القطاع األكاديمي
قطاع مكتب
قطاع العالقات
قطاع الشئون
قطاع تكنولوجيا
قطاع المكتبات

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

االتصاالت
والمعلومات

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

المالية واإلدارية

المدير

الخارجية

ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ

ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

والثقافي

* بدون  38م�ست�شا ًرا.

التوزيع ح�سب النوع والفئة

٠٠

ﺇﻧﺎﺙ
 Femaleﺫﻛﻮﺭ
Male
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

Total

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
Staff
العاملون

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
Security
&
Consultants
Total
األمن والخدمات
المستشارون
إجمالي
Services Staff
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ
Junior
إدارة
Managers

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
Senior
عليا
إدارة
Managers

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ

2,500
٢٥٠٠
2,000
٢٠٠٠
1,500
١٥٠٠
1,000
١٠٠٠
500
٥٠٠
0
٠

٠٠

٠٠

٠٠

٠٠
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﺎ

٠
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�إدارة ال�شئون الإدارية
قيمة الوحدات امل�صنفة يف املخازن باجلنيه امل�صري
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الإ�صدارات

الإ�صدارات
2011
Abd-El-Moniem, Hamdi Abbas. Mauritanian Rock Art: A New Recording. Alexandria: Bibliotheca
Alexandrina, 2011.
Abgadiyat, no. 5 (2010). Proceedings of the Fourth International Forum of Calligraphy, Writing and
Inscriptions in the World throughout the Ages: Coins in the World: 16-18 March 2009.

�أبجديات ،العدد � .)2010( 5أبحاث املنتدى الدويل الرابع للخطوط والكتابات يف العامل عرب الع�صور :النقود يف العامل18-16 :
مار�س .2009
�أطل�س املواقع الأثرية مبحافظة جنوب �سيناء .م�شروع نظام املعلومات اجلغرايف للآثار  .13القاهرة :مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي؛ وزارة
الثقافة .املجل�س الأعلى للآثار .مركز املعلومات اجلغرافية للآثار.2011 ،
�أطل�س املواقع الأثرية مبحافظة �شمال �سيناء .م�شروع نظام املعلومات اجلغرايف للآثار  .14القاهرة :مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي؛ وزارة
الثقافة .املجل�س الأعلى للآثار .مركز املعلومات اجلغرافية للآثار.2011 ،
�إ�سهامات احل�ضارة العربية والإ�سالمية يف علم الكيمياء ( :)3من واقع املخطوطات العلمية بدار الكتب امل�صرية� .سل�سلة �إ�سهامات
احل�ضارة العربية والإ�سالمية يف العلوم  .3الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
موو�س� ،أوليفييه .تيار اال�ست�شراق اجلديد والإ�سالم من ال�شرق ال�شيوعي �إىل ال�شرق الإ�سالمي .مرا�صد .كرا�سات علمية  .3الإ�سكندرية:
مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
جيورداين� ،أجنيال .امل�ست�شار طارق الب�شري ورحلته الفكرية :يف م�سار االنتقال من النا�صرية �إىل الإ�سالم ال�سيا�سي .مرا�صد .كرا�سات
علمية  .5الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
جربون ،حممد� .إ�شكالية الوظيفة الدينية يف الدولة املعا�صرة :قراءة يف جتربة ت�أهيل احلقل الديني باملغرب .مرا�صد .كرا�سات علمية .4
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
دروي�ش� ،أحمد ،وحم�سن يو�سف ،و�أحمد غامن ،حمررون .تعزيز و�صول املواطنني �إىل العدالة :ودعم امل�ساعدة القانونية يف الوطن العربي.
تقدمي �إ�سماعيل �سراج الدين .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
ذاكرة م�صر املعا�صرة ،العدد �( 8أكتوبر .)2011
عزب ،خالد .الثقافة العربية :ت�سا�ؤالت امل�ستقبل� .أوراق  .1الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
عزت ،حممود ،معد .دار الهالل :مدر�سة التنوير .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
�سراج الدين� ،إ�سماعيل� .شكل امل�ستقبل :الأعمدة ال�سبعة للثورة املعرفية وتداعياتها� .أوراق  .2الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
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2012
Ismail, Annelies, and Mona Gabriel. Alexandria was our Destiny: Based on the Memories of Marie-Luise
Nagel. Edited by Mohamed Awad, Sahar Hamouda and Carole Escoffey. Translated by Leila Helmy.
Alexandria: Bibliotheca Alexandria, 2011.
Tammam, Hossam. The Salafization of the Muslim Brothers: The Erosion of the Fundamental hypothesis
and the Rising of Salafism within the Muslim Brotherhood: The Paths and the Repercussions of
Change. Alexandria: Bibliotheca Alexandria, 2011.

�أر�سالن ،الأمري �شكيب .ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ تقدمي �سامر عبد الرحمن ر�شواين .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي.
القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
�أمني ،قا�سم؛ حرب ،طلعت .حترير املر�أة؛ تربية املر�أة واحلجاب .تقدمي �أمينة البنداري .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب
امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
بن نبي ،مالك .م�شكالت احل�ضارة� :شروط النه�ضة .ترجمة عمر كامل م�سقاوي ،وعبد ال�صبور �شاهني .تقدمي حممد همام .يف الفكر
النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
بن نبي ،مالك .وجهة العامل الإ�سالمي .ترجمة عبد ال�صبور �شاهني .تقدمي عمار الطالبي .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب
امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
التون�سي ،خري الدين� .أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك .تقدمي حممد احلداد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب
امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
جابر ،حممد مدحت ،و البنا ,فاتن حممد .جغرافية اللغات .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
اجلزايريل ،يو�سف فهمي �أحمد .مو�سوعة اجلزايريل لأ�سماء �شوارع الإ�سكندرية .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
اجل�سر ،ح�سني �أفندي .الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية .تقدمي ع�صمت ن�صار .يف الفكر
النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
جوهري ،طنطاوي .نه�ضة الأمة وحياتها .تقدمي حازم زكريا حميي الدين .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
زين الدين ،نظرية؛ الغالييني ،م�صطفى .ال�سفور واحلجاب؛ نظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب .تقدمي فاطمة حافظ .يف الفكر النه�ضوي
الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
ال�شدياق� ،أحمد فار�س .ك�شف املخبا عن فنون �أوربا .تقدمي ع�صمت ن�صار .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
�شم�س الدين ،حممد مهدي .يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي .تقدمي زكي امليالد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب
امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
�شيلكه� ،صامويل .عيد احلب يف م�صر :قراءة يف اجلدل الديني والثقايف :جمنون ليلى وعيد احلب� ...أخالقيات احلب واجلنون
يف م�صر .ترجمة عومرية �سلطاين .مرا�صد .كرا�سات علمية  .7الإ�سكندرية :الإ�سكندرية.2011 ،
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ال�صعيدي ،عبد املتعال .احلرية الدينية يف الإ�سالم .تقدمي ع�صمت ن�صار .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
الطهطاوي ،رفاعة .املر�شد الأمني للبنات والبنني .تقدمي منى �أحمد �أبوزيد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
الطهطاوي ،رفاعة .مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية .تقدمي عبده �إبراهيم علي .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة:
دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
عبد الرازق ،علي .الإ�سالم و�أ�صول احلكم :بحث يف اخلالفة واحلكومة يف الإ�سالم .تقدمي عمار علي ح�سن .يف الفكر النه�ضوي
الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
العظم ،رفيق .البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران .تقدمي عبد الرحمن حللي .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
الغزايل ،حممد .ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث .تقدمي ن�صر الدين �شريف باعطوة .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار
الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
فرا�شري� ،شم�س الدين �سامي .املدنية الإ�سالمية .ترجمة وتقدمي حممد م .الأرنا�ؤوط .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب
امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
كامل ،م�صطفى .امل�سئلة ال�شرقية .تقدمي جمدي �سعيد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
التيون� ،ستيفان ،وباتريك هاين ،معدون .جدل الوجود الإ�سالمي يف �أوروبا :ق�صة امل�آذن ال�سوي�سرية .ترجمة عومرية �سلطاين .مراجعة
وتقدمي ح�سام متام .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
الكوروا� ،ستيفان� .سلطة احلديث يف ال�سلفية املعا�صرة :قراءة يف ت�أثري ال�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين ومدر�سته .ترجمة
عومرية �سلطاين .مرا�صد .كرا�سات علمية  .6الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2011 ،
املخزومي ،حممد با�شا .خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني .تقدمي منى �أبو زيد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب
امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
مهينة ،حممد ،ومروان غامن ،معدون� .أطل�س الإ�سكندرية :و�سط املدينة� .إ�شراف حممد عو�ض .مراجعة يا�سر عارف .الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية.2011 ،
مو�سى ،حممد يو�سف .القر�آن والفل�سفة .تقدمي حممد حلمي عبد الوهاب .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
النائيني ،حممد ح�سني .تنبيه الأمة وتنزيه امللة .ترجمة عبد املح�سن �آل جنف .حتقيق عبد الكرمي �آل جنف .تقدمي ال�شيماء العقايل .يف الفكر
النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ مكتبة الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
وجدي ،حممد فريد .املدنية والإ�سالم .تقدمي معتز �شكري .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2012 ،
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اجلهات املانحة والتقرير املحا�سبي

اجلهات املانحة
مكتبة الإ�سكندرية
تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر للجهات الآتية على دعمها الكرمي
�إهداءات اجتماع �أ�سوان ()1990
العراق
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
ُعمان
ليبيا
من �أ�سوان وحتى االفتتاح ()2002-1991
الرنويج
فرن�سا
اليونان
�أملانيا
�إيطاليا
اليابان
ال�سويد
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة اليون�سكو
مايكرو�سوفت م�صر
نايل �أون الين
داميلر كراي�سلر
م�ؤ�س�سة J.F. Costopoulos

Norway

VTLS
()Oracle

�أواركل
كومباك
تي �إي داتا ()TE Data
رابطة �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف الواليات املتحدة الأمريكية
الغرفة التجارية امل�صرية الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
�أر�شيف الإنرتنت
وتتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر جلميع هذه اجلهات ولأ�صدقاء املكتبة العديدين الذين �أ�سهموا
مب َنحِ هم و�إهداءاتهم ال�صغرية والكبرية عين ًّيا ومال ًّيا يف حتقيق و�إجناز ما و�صلت �إليه املكتبة الآن.

85

مكتبة الإ�سكندرية

�إ�سهامات تعدَّ ت  10ماليني جني ٍه م�صري
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
�إمارة قطر
الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون
ال�صـندوق العـربي للإنـماء االقت�صادي واالجتماعي
املفو�ضية الأوروبية
م�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك

�إ�سهامات تعدَّ ت  5ماليني جني ٍه م�صري
وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية
احلكومة الإيطالية
وزارة ال�سياحة امل�صرية

مليون جني ٍه م�صري
�إ�سهامات تعدَّ ت
يَ ْ
م�ؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية االجتماعية
م�ؤ�س�سة �ألك�سندر �أونا�سي�س اخلريية
الغرفة التجارية الأمريكية
م�ؤ�س�سة فورد
ماريانا فاردينوياني�س (منحة معهد درا�سات ال�سالم)
فودافون م�صر

�إ�سهامات تعدت مليون جني ٍه م�صري
البنك الدويل
جامعة جوتنربج /الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية
�أرامكو ال�سعودية
البنك الإ�سالمي للتنمية
منظمة اليون�سكو
م�ؤ�س�سة لغة ال�شبكات الرقمية العاملية
�إ�سماعيل �سراج الدين

جهات مانحة �أخرى
جامعة �آرهو�س (الدامنرك)
مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية
�أكادميية العلوم للعامل النامي
86

اجلهات املانحة

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

�أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مب�صر
�شركة تكنولوجيا احلا�سبات املتقدمة
م�ؤ�س�سة �أغا خان
ال�شركة الوطنية للكيماويات الزراعية (�أجروكيم)
مركز الإ�سكندرية للو�سائط املتعددة واملكتبات (�أكمل)
مركز متارين بالإ�سكندرية
جامعة الإ�سكندرية
م�ؤ�س�سة �ألفريد �سلون
معهد اخلوارزمي لعلوم احلا�سب الآيل
م�ؤ�س�سة امل�صري اليوم لل�صحافة والن�شر
جمعية املكتبات الأمريكية
�شركة املنتزه لل�سياحة واال�ستثمار
املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
م�ؤ�س�سة �أنا ليند
البنك العربي الإفريقي الدويل
ال�شبكة العربية للمر�أة يف العلوم والتكنولوجيا
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ال�شركة العربية لأنابيب البرتول (�سوميد)
مبادرة الإ�صالح العربي
م�ؤ�س�سة العلوم والتكنولوجيا العربية
جمموعة �أرتوك لال�ستثمار والتنمية
منظمة �آرت�س ميدو�ست
جمعية براعم علماء الأعراق
رابطة العلماء امل�صريني الأمريكيني
�أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف بالتيمور
جامعة بني �سويف
بنك باركليز م�صر
بينايل الفنانني ال�شباب من دول �أوروبا والبحر املتو�سط
العلوم البيولوجية التابعة لل�شراكة اجلديدة لتنمية �إفريقيا (مبادرة نيباد)
بنك (بي �إن بي) باريبا
املجل�س الثقايف الربيطاين
اجلامعة الربيطانية مب�صر
م�شروع دعم اخلدمات غري التمويلية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
دار الأوبرا بالقاهرة
جامعة القاهرة
وكالة التنمية الدولية الكندية
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كارل زي�س
جامعة كارنيجي ميلون
م�ؤ�س�سة كاتاالن للبحث واالبتكار
مركز درا�سة النزاعات و�سبل حلها
املركز الأوروبي للإ�صالح
املركز الوطني للبحث العلمي (فرن�سا)
ت�شاك ماليك
�شركة �سيمبور للأ�سمنت (الربتغال)
جامعة كلريمونت
البنك التجاري الدويل )(CIB
املجل�س الدويل للفل�سفة والعلوم الإن�سانية
كاتك لال�ست�شارات الهند�سية والفنية
الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات االجتماعية
جامعة كورنيل
جمل�س �أوروبا
منظمة كاونرتبارت الدولية
معهد قرب�ص
�شركة دايدالو�س للمعلوماتية
معهد احلوار امل�صري الدامنركي
دار الآثار الإ�سالمية
الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي
املكتب الإقليمي ل�شركة DHL
ديان بري�سون ماكميالن
مركز تطوير التعليم
مركز معلومات التكنولوجيا احليوية يف م�صر
�شركة م�صر للطريان
املعهد امل�صريف امل�صري
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار امل�صري
جمعية �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر
وزارة الثقافة امل�صرية
وزارة الرتبية والتعليم امل�صرية
وزارة املالية امل�صرية
وزارة اخلارجية امل�صرية
وزارة التعاون الدويل امل�صرية
وزارة البرتول امل�صرية
وزارة الدولة للتنمية الإدارية (م�صر)
وزارة الدولة ل�شئون البيئة (م�صر)
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ميناء العني ال�سخنة
جمموعة اجلمال
�شركة القاهرة
�شركة ال�شورى
الهند�سية للأعمال الكهربائية وامليكانيكية � -إميكو
املعلومات الإلكرتونية للمكتبات �إيفل
دار ن�شر �إل�سيفري
�شركة �إعمار
�سفارة كندا
�سفارة فنلندا
�سفارة �أيرلندا
�سفارة هولندا
�سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة وخف�ض غازات االحتبا�س احلراري
�صندوق حماية البيئة
الربنامج ال�صحي للحركة الأوروبية لعلوم احلياة العاملية
بيت الأغ�شية الأوروبي
وكالة الف�ضاء الأوروبية
البنك امل�صري لتنمية ال�صادرات
�شركة فارجو
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
م�ؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني للإبداع ال�شعري
وزارة اخلارجية الفرن�سية
جالل م�سعود
�شركة جيني�سي�س
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻤﻟ�ﺴﻠﺤﺔ
�شركة جنزمي
املدر�سة الأملانية بالإ�سكندرية
مرفق البيئة العاملية
�شركة جلوبال �إمير�شني
احلركة العاملية من �أجل ثقافة ال�سالم
معهد جوتة
حكومة الرنويج
منظمة ال�سالم الأخ�ضر الدولية
املجموعة الأكادميية للتنمية
جوربريت ديلون  -معهد املعلومات بوا�شنطن
حمزة اخلويل
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هارتي تورز
حامت عبد املعبود
نادي روتاري هليوبولي�س
هيوليت باكارد
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
ُح�سنة ر�شيد
بنك ( )HSBCمب�صر
مركز حتديث ال�صناعة
هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات
نادي �إيرنويل الإ�سكندرية
املركز الفرن�سي للثقافة والتعاون
معهد التعليم الدويل
�شركة �إنتل
املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات
الرابطة الدولية للجامعات
املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا)
املركز الدويل للتجارة والتنمية امل�ستدامة
املنظمة الدولية لقانون التنمية
املركز الدويل للبحوث التنموية
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
م�ؤمتر الب�ستنة الدويل
مكتب ال�سالم الدويل
املجل�س الدويل للعلوم االجتماعية
الدرا�سات الدولية يف اخلارج
االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة – غرب �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
م�ؤ�س�سة ال�شباب الدولية
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو)
وزارة اخلارجية الإيطالية
نظام التعاون الياباين الدويل
م�ؤ�س�سة جون الت�سي�س العامة اخلريية
جامعة جون هوبكنز – كلية الدرا�سات العاملية املتقدمة
جوزيف هول�س – م�ؤ�س�سة التنمية الدولية
�شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
�شركة كا�شا
�صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية
�شركة كونيكا مينولتا املحدودة للقباب ال�سماوية
كريتي للزيوت والغاز
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م�ؤ�س�سة القيادة يف �سبيل البيئة والتنمية (ليد الدولية)
جامعة الدول العربية
جمموعة لي�سيكو
مكتبة الكوجنر�س
لنجوامون – بيت اللغات
جمموعة �شركات لوي�س دريفو�س
لوت�شيانو موروين
دار ماكميالن املحدودة للن�شر
معهد جمدي يعقوب
�شركة املغربي الزراعية
دار علوم الإن�سان
من�سي للب�صريات
جامعة املن�صورة
مايكرو�سوفت
�صندوق دعم امل�شاريع العلمية يف ال�شرق الأو�سط
جامعة م�صر الدولية
جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا
�شركة موبينيل
اجلامعة احلديثة للعلوم والفنون
حممد البيار
حممد حالوة
حممد ن�صري
حممد �سعيد الفار�سي
مون�سانتو وفاين �سيد الدولية
مورافاك
مفيد ق�صبجي
�أكادميية مبارك للعلوم والتكنولوجيا
البنك الأهلي امل�صري
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
املجل�س القومي لل�شباب
م�ؤ�س�سة املجل�س العلمي
املركز القومي للف�ضاء
جملة «نيت�شر»
جمعية املكتبات الرنويجية
وزارة اخلارجية الرنويجية
�شركة نوفو نوردي�سك للأدوية
�شركة �أوهريا املحدودة للتقنيات
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�صندوق الأوبك للتنمية الدولية
معهد املجتمع املفتوح
ق�صر العلوم باملن�ستري
فاركو للأدوية
�صندوق الأمري كالو�س للثقافة والتنمية
م�ؤ�س�سة قطر
�شركة كومي جويك�سا
�شركة R.S.A. Cosmos
فندق رادي�سون بلو
راندي روبوفيتز �سايتز
ر�شيد حممد ر�شيد
م�ؤ�س�سة راية
مركز البحوث والتنمية
معهد الأبحاث من �أجل التنمية
برنامج البحوث والتنمية واالبتكار يف م�صر
�صندوق الإخوة روكفيلر
�سمري با�سيلي
�شركة �ساينك�سي�س للأدوية
�شركة �سيليجيو�شي
جامعة �سنجور
�شركة �شحفة للأمعاء
�شركة �سيمنز
جامعة �سيناء
�شركة �سكاي �سكان للقباب ال�سماوية
املحتوى الذكي للأنظمة التفاعلية ()SCISS
�شركة �سوفت ما�شني
برنامج التنمية الإقليمية جلنوب �سيناء
�شركة �سبيتز
جامعة �ستانفورد
مركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية
االحتاد االئتماين لـ Summerland and District
�شركة �سان ميكرو�سي�ستمز
احلكومة ال�سويدية
املعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية
جمموعة طلعت م�صطفى
تليكوم م�صر
اجلمعية امللكية
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املركز العلمي بالكويت
الربنامج العاملي للمنح اخلا�صة بال�سياحة (تورزم كريز)
مدينة العلوم بتون�س
م�ؤ�س�سة املراكز العلمية برتكيا
كر�سي اليون�سكو لعلوم الأغ�شية التطبيقية اخلا�صة بالبيئة
�شركة يونيليفر
يونيون ماركت
مركز الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
برنامج الأمم املتحدة للبيئة
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
جامعة فران�سوا رابليه
جامعة نورث لندن
جامعة ال�سالم بكو�ستاريكا
جامعة وي�ستمين�سرت
�شركة فيوليا للخدمات البيئية (�أونيك�س)
�شركة الوطنية
ويلكوم ترا�ست
م�ؤ�س�سة ويكيبيديا
امل�ؤ�س�سة العاملية ملر�ضى ال�سكر
ال�شركة العاملية للن�شر العلمي
�شركة وايث
جامعة ييل
يا�سني من�صور
جمموعة زين
م�ؤ�س�سة زوزا للربجميات
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قائمة الإيرادات وامل�صروفات لل�سنة املالية املنتهية يف  30يونية 2012

الإيرادات
�إيرادات حكومية
اعتمادات مالية مقيدة من وزارة مالية
�إيرادات متنوعة
�إيرادات �أخرى
�إيرادات م�شروعات مم َّولة
�إيرادات الن�شاط اجلاري
فوائد دائنة
�إيرادات متنوعة
�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات
�أجور ومرتبات
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات
فروق عملة
الإهالك
حمول للمال االحتياطي املم َّول للأ�صول الثابتة
�إجمايل امل�صروفات
فائ�ض الن�شاط اجلاري
* الهوام�ش املرفقة هي جزء �أ�سا�سي من التقرير املحا�سبي وتقر أ� معه.
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رقم الهام�ش

2012/6/30
جنيه م�صري

2011/6/30
جنيه م�صري

()1

123776580
1108898
124885478

128081327
1096330
129177657

()2
()3
()4
()5

()7
()8
()6
()9

14358596
4886883
15276674
6706102
41228255
166113733

12909228
7591573
18150993
8558389
47210183
176387840

()108332445
()48389180
()3763330
()3442670
()42443547
42443547
()163927625
2186108

()113093257
()57954721
()4153779
494343
()45981949
45981949
()174707414
1680427
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الهوام�ش اخلا�صة بقائمة الإيرادات وامل�صروفات:
 )1اعتمادات مالية من وزارة املالية
متثل اعتمادات من وزارة املالية يف مقابل �أجور ومرتبات وم�صروفات ت�شغيلية�..إلخ.
� )2إيرادات م�شروعات ممولة
متثل املنح املقدمة من م�ؤ�س�سات دولية وحملية ورجال �أعمال و�أفراد.
� )3إيرادات الن�شاط اجلاري
متثل �إيرادات ر�سوم دخول املكتبة و�إيرادات معار�ض وحفالت وا�شرتاكات.
 )4فوائد دائنة
متثل العائد من �شهادات ادخارية ومن عوائد ودائع خمتلفة.
� )5إيرادات متنوعة
متثل �إيجاراً وحقوق انتفاع.
 )6فروق عملة
متثل فروق �إعادة تقييم الأر�صدة النقدية املقومة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ امليزانية.
 )7م�صروفات �إدارية وعمومية
متثل جميع تكاليف الت�شغيل مثل م�صروفات امل�ؤمترات واملرافق واملعار�ض وال�ضرائب وال�سفر وغريه.
 )8خم�ص�صات
تغطي مكاف�آت نهاية اخلدمة للعاملني وااللتزامات املحتملة وديونًا م�شكوكًا يف حت�صيلها.
 )9الإهالك
ميثل الإهالك املح�سوب للأ�صول التابعة ملكتبة الإ�سكندرية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
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امليزانية فى  30يونية 2012
الأ�صول
الأ�صول املتداولة
نقدية بالبنوك وال�صندوق
ح�سابات جارية ونقدية بال�صندوق
ودائع لأجل
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية  -ق�صرية الأجل
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
خمزون
�إجمايل الأ�صول املتداولة
الأ�صول طويلة الأجل
الأ�صول الثابتة (بال�صايف)
م�شروعات حتت التنفيذ
املقتنيات امل�شرتاة
�أ�صول �أخرى طويلة الأجل (عقد حق ا�ستخدام الدائرة الدولية)
(بال�صايف)
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية (منح مقيدة)
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
�إجمايل الأ�صول طويلة الأجل
�إجمايل الأ�صول
االلتزامات واملال االحتياطي
االلتزمات املتداولة
خم�ص�صات
مو ِّردون
دائنون �شراء �أ�صول ثابتة
ت�أمينات �ضمان �سالمة الأعمال
م�صروفات م�ستحقة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
مبالغ مقيدة حل�ساب اخلزانة املوحد بالبنك املركزي امل�صري
�إجمايل االلتزامات املتداولة
املال االحتياطي
منح مقيدة
�إجمايل االلتزامات واملال االحتياطي
احل�سابات الرقابية والنظامية
* الهوام�ش املرفقة هي جزء �أ�سا�سي من التقرير املحا�سبي وتقر أ� معه.
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رقم الهام�ش

2012/6/30
جنيه م�صري

2011/6/30
جنيه م�صري

()1
()2
()10

197380600
17740000
0
215120600
9708600
13139534
237968734

13650409
44227578
12950000
70827987
16573996
12824220
100226203

()6
()7
()8
()9

1014060516
63144711
881920
6036021

1045676374
63159387
881920
6840824

()3
()11

0
238750
1084361918
1322330652

127370000
238750
1244167255
1344393458

()12
()13
()14

17500000
11084406
98231
6374806
5574232
35939704
100000000
176571379

15000000
13443948
1293188
6924423
5969271
33554329
0
76185159

()17

1115514273
30245000
1322330652
113132135

1140838299
127370000
1344393458
113605769

()4
()5

()15
()16

()18
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الهوام�ش اخلا�صة بامليزانية:
 )1ح�سابات جارية ونقدية بال�صندوق
متثل مبالغ باحل�سابات اجلارية احلكومية واحل�سابات اجلارية اخلا�صة ،وذلك لت�سوية فواتري املقاولني ،والر�سوم ،والأموال املحتجزة.
 )2ودائع الأجل
يتمثل هذا البند يف قيمة ودائع لأجل لدى البنك التجاري الدويل ت�ستحق خالل فرتة ترتاوح بني �شهر و�ستة �أ�شهر.
 )3ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية ق�صرية الأجل
�أموال ممنوحة من وزارة التعاون الدويل وم�ؤ�س�سة قطر واملبلغ الأ�صلي مقيد لفرتة غري حمددة ،بينما ُي�ستخدم العائد لتمويل عدد من الأن�شطة الت�شغيلية والثقافية ،هذا وقد مت حتويل
تلك املبالغ �إىل ح�ساب اخلزانة املوحد املفتوح با�سم املكتبة بالبنك املركزي بنا ًء على تعليمات وزارة املالية.
 )4مدينون و�أر�صدة مدينة �أخري
ميثل هذا البند م�صاريف مدفوعة مقد ًما ،و�إيرادات م�ستحقة وح�سابات ال�سلف للإ�سراع يف القيام بالأعمال.
 )5خمزون
يتم تقييم املخزون بالتكلفة ،ويتم اتباع املتو�سط املرجح لت�سعري املن�صرف.
 )6الأ�صول الثابتة
ي�شمل املبلغ �صايف التكلفة التاريخية للأ�صول م�ضافًا �إليه �إ�ضافات الأ�صول خالل العام ،وي�شمل الأر�ض واملباين والكتب وو�سائل االنتقال والأجهزة الإلكرتونية وغريهاُ .ي�ستخدم
�أ�سلوب الق�سط الثابت حل�ساب الإهالك.
 )7م�شروعات حتت التنفيذ
يتمثل الر�صيد يف قيمة دفعات لتطوير ق�صر �أنطونياد�س وخمازن برج العرب و�أنظمة التحكم يف احلريق وم�شروع مدينة العلوم وم�شروع تطوير الأ�ستوديو و�سوف يتم �إ�ضافتها اىل
الأ�صول الثابتة حني ت�صبح جاهزة لال�ستخدام.
 )8املقتنيات امل�شرتاة
ا�ستثمارات يف املقتنيات واملخطوطات واللوحات الفنية النادرة ويتم �إعادة تقييمها ب�شكل دوري من ِق َبل جلنة متخ�ص�صة.
� )9أ�صول طويلة الأجل �أخرى (عقد ا�ستخدام �شبكة االت�صاالت الدولية)
ميثل املبلغ �صايف قيمة حق ا�ستخدام مكتبة الإ�سكندرية دائرة دولية كاملة لالت�صال.
 )10ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية
�شهادات ادخارية من البنك التجاري الدويل ت�ستحق يف  20نوفمرب  2011ومت حتويل تلك املبالغ �إىل ح�ساب اخلزانة املوحد املفتوح با�سم املكتبة بالبنك املركزى بنا ًء على تعليمات
وزارة املالية.
 )11ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
بنا ًء على قرار جمل�س الأمناء باملوافقة على �إن�شاء ثالث �شركات ملبا�شرة م�صالح مكتبة الإ�سكندرية يف امل�شروعات التجارية املتعلقة باال�سرتاتيجية طويلة الأمد اخلا�صة بتعبئة املوارد.
خم�ص�صات
َّ )12
يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام قانوين قائم �أو م�ستدل نتيجة حلدث يف املا�ضي ويكون من املحتمل �أن يرتتب عنه تدفق ملنافع اقت�صادية يتم ا�ستخدامها ل�سداد ذلك االلتزام
وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ االلتزام.
 )13مو ِّردون
ي�شمل املبلغ ح�سابات م�ستحقة الدفع للموردين يف تاريخ امليزانية.
 )14دائنون �شراء �أ�صول ثابتة
املبالغ امل�ستحقة للمقاولني وامل�ست�شارين واملوردين الآخرين حليازة �أ�صول ثابتة.
 )15دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
متثل �أر�صدة دائنني م�شروعات ممولة ،وفائ�ض بنك اال�ستثمار القومي والإيجار املدفوع مقد ًما و�أر�صدة دائنة �أخرى.
 )16مبالغ مقيدة حل�ساب اخلزانة املوحد بالبنك املركزي امل�صري
متثل مبلغ مت احل�صول عليها من وزارة التعاون الدويل ومت حجزها بالبنك املركزي متهي ًدا لردها للح�ساب ال�سابق اخل�صم عليه واملفتوح با�سم وزارة املالية بالبنك املركزي.
 )17املال االحتياطي
متويل حكومي من وزارة املالية لتمويل امل�شروعات حتت التنفيذ واحل�صول على �أ�صول جديدة ويت�أثر بناجت الأن�شطة الت�شغيلية و�إهالك الأ�صول الثابتة.
 )18احل�سابات الرقابية والنظامية
ت�شمل قيمة املجموعات النادرة واملخطوطات واملعار�ض الدائمة والقطع الفنية والتي يتم تقييمها وفقًا للجان فنية متخ�ص�صة بالإ�ضافة اىل خطابات ال�ضمان املقدمة من الغري.
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جمل�س الأمناء

جمل�س الأمناء

z
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�zأع�ضاء ب�صفتهم الوظيفية

وزير اخلارجية
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
وزير الثقافة
حمافظ الإ�سكندرية
رئي�س جامعة الإ�سكندرية

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

z

�zأع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية

z

zاملجل�س اال�ست�شاري

�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية
كانت فايزة �أبو النجا �أول امر�أة ت�شغل من�صب وزير الدولة لل�شئون اخلارجية والتعاون الدويل يف م�صر
والعامل العربي وذلك يف عام  .2001ويف عام ُ ،2004عينت وزي ًرا للتعاون الدويل يف م�صر.
وقبل �أن تن�ضم ملجل�س الوزراء امل�صري ،كانت مندوب م�صر الدائم لدى الأمم املتحدة بجنيف
( ،)2001 -1999ونائب م�ساعد وزير اخلارجية لل�شئون الإفريقية ( ،)1999 -1997وامل�ست�شار ال�سيا�سي
وامل�ساعد اخلا�ص لأمني عام الأمم املتحدة؛ الدكتور بطر�س بطر�س غايل (.)1996–1992
وهي ع�ضو يف عدد من اللجان الوزارية لو�ضع ال�سيا�سات ،وع�ضو اللجنة اال�ست�شارية املعنية
بال�سيا�سات اخلا�صة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
ح�صلت فايزة �أبو النجا على دبلوم يف الإدارة العامة من املعهد الدويل للإدارة العامة بباري�س
عام  ،1977ثم درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة جنيف يف عام .1989
برو�س �آلربت�س عامل بارز يف الكيمياء احليوية .وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س حترير جملة
العلمية ،وهو �أي�ضً ا املبعوث العلمي للواليات املتحدة الأمريكية .وهو �أ�ستاذ فخري يف ق�سم الكيمياء
احليوية والفيزياء احليوية بجامعة كاليفورنيا ب�سان فران�سي�سكو .وهو معروف بكونه �أحد امل�ؤلفني لكتاب
«الأحياء اجلزيئية للخلية» ،الذي ُطبع خم�س مرات.
رئي�سا م�شار ًكا للمجل�س امل�شرتك بني
وخالل الأعوام من عام � 2005إىل  ،2009كان �آلربت�س ً
رئي�سا للأكادميية الوطنية للعلوم بالواليات
الأكادمييات .ويف الفرتة من عام  1992حتى  ،2005كان ً
املتحدة الأمريكية.
وهو حال ًّيا ع�ضو يف جمال�س �أكرث من  25م�ؤ�س�سة غري ربحية .وهو �أي�ضً ا ع�ضو بالأكادميية الوطنية
للعلوم ،واجلمعية امللكية بلندن ،والأكادميية الأوروبية ،والأكادميية الأوروبية للعلوم والفنون ،والأكادميية
الوطنية للتعليم .وقد ح�صل على  17درجة فخرية و�أكرث من  11جائزة.
وقد ح�صل �آلربت�س على �شهادة يف الكيمياء احليوية مع مرتبة ال�شرف عام  1960من كلية
هارفارد ،وعلى درجة الدكتوراه عام  1965من جامعة هارفارد.

فايزة �أبو النجا

م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

Science

مهريبان �آلييفا هي �سيدة �أذربيجان الأوىل ،وطبيبة م�ؤهلة .تر�أ�س مهريبان �آلييفا م�ؤ�س�سة «حيدر �آلييف» التي
�أن�شئت يف مايو  .2004وهي ع�ضو املجل�س ال�سيا�سي للحزب الأذربيجاين اجلديد منذ .2004
يف عام  ،2006نالت مهريبان �آلييفا لقب �سفرية النوايا احل�سنة للمنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،كما ُعينت �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة يف عام .2004
يف عام � ،1996أن�ش�أت �آلييفا جملة  Azerbaijan-Irsالتي ت�صدر بثالث لغات (الأذربيجانية
والإجنليزية والرو�سية)؛ وتهدف املجلة لتعزيز الثقافة الأذربيجانية.
وقد نالت مهريبان �آلييفا العديد من اجلوائز؛ منها و�سام ال�شرف الوطني الفرن�سي برتبة �ضابط
( ،)2010و�صليب القائد الأعظم من نوط اال�ستحقاق من اجلمهورية البولندية ( ،)2009وجائزة حيدر
�آلييف ()2009؛ وجائزة منظمة ال�صحة العاملية (.)2007
ح�صلت مهريبان �آلييفا على درجة علمية يف الفل�سفة يف عام .2005

برو�س �آلربت�س

الواليات املتحدة الأمريكية
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008
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�أذربيجان
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010
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رحمة بورقية

املغرب
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

ه�شام ال�شريف

م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

نينا فيدوروف

الواليات املتحدة الأمريكية
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009
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تعمل رحمة بورقية حال ًّيا رئي�س جامعة ح�سن الثاين املحمدية .وهي بذلك �أول �سيدة يتم تعيينها يف
هذا املن�صب يف �أية جامعة مغربية ،وهي �أول �سيدة تنال ع�ضوية الأكادميية امللكية املغربية.
وهي خبرية بحقوق املر�أة يف املغرب والعامل العربي ،و�أ�ستاذ زائر يف عدد من اجلامعات
الأمريكية والأوروبية والعربية .كانت �أي�ضً ا رئي�س وحدة التدريب والبحوث املعنية باملياه واحل�ضارة خالل
عا َمي .2002 - 2001
كما �أنها ع�ضو بالعديد من املجال�س واللجان ،ونالت عد ًدا من اجلوائز؛ منها و�سام العر�ش امللكي
( ،)2006وجائزة ال�شرق الأو�سط من جمل�س ال�سكان ،ومكتب �شمال �إفريقيا و�شرق �آ�سيا الإقليمي
( ،)1990وجائزة مايكل كري لأف�ضل ورقة بحثية ،وجمعية درا�سات ال�شرق الأو�سط (.)1988
ونُ�شر لها عدد من الكتب واملقاالت عن دولة املغرب ،وعن الثقافة املغربية والتاريخ واملر�أة
وال�شباب .وقد ح�صلت على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة مان�ش�سرت باململكة املتحدة.
ه�شام ال�شريف عامل رائد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف م�صر وال�شرق الأو�سط والعامل
النامي .وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  ،IT Investmentsكما �أنه م�ؤ�س�س ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة  ،Nile Onlineومفو�ض جلنة البنية التحتية للمعلومات العاملية يف وا�شنطن .وقد عمل
�أ�ستا ًذا يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام .1991
وقد �شارك يف ت�أ�سي�س مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجل�س الوزراء ،كما ر�أ�س جمل�سه
اال�ست�شاري حتى  .1999وهو رئي�س �أو ع�ضو بعدد من املجال�س؛ ومنها املجل�س اال�ست�شاري للمتحف
امل�صري ،وجمعية �إنرتنت م�صر ،ومبادرة الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وجمل�س الرئي�س للعالقات
الأمريكية  -امل�صرية.
وقد نال العديد من اجلوائز على امل�ستوى العاملي تقدي ًرا لإجنازاته؛ منها و�سام العلوم والفنون من
الدرجة الأوىل ( ،)1999وجائزة العامل الأوىل يف �أنظمة املعلومات من  ،)1998( SIMوو�سام الفرو�سية
الفرن�سية (.)1991
وقد نال ه�شام ال�شريف درجة الدكتوراه من جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا يف �إدارة الأعمال
والهند�سة.
نينا فيدوروف عاملة جينات وبيولوجيا جزيئية .وهي �أ�ستاذ كر�سي «ويالمان» لعلوم احلياة ،و�أ�ستاذ كر�سي
«�إيفان بو» بق�سم الأحياء ومعاهد هاك لعلوم احلياة ،بجامعة بن�سلفانيا.
كما �أنها م�ست�شار العلوم والتكنولوجيا يف وزارة اخلارجية الأمريكية منذ عام  .2007ويف
عام � ،2003أ�صبحت �أ�ستا ًذا غري مقيم مبعهد �سانتا فيه وع�ضو اللجنة العلمية املوجهة للمعهد .بالإ�ضافة
�إىل �أنها ع�ضو يف العديد من الأكادمييات العلمية وعدد من جمال�س التحرير؛ ومنها جملة Proceedings
 ،of the National Academy of Sciencesوجملة  ،Scienceوجملة  ،Geneوجملة .Plant Journal
وقد ُكرمت بجائزة العاملة املتميزة املعا�صرة من �أكادميية نيويورك للعلوم ( .)1992ونُ�شر لها كتابان
وعد ٌد من الأوراق يف جمالت علمية.
ح�صلت نينا فيدوروف على درجة الدكتوراه يف البيولوجيا اجلزيئية من جامعة روكفلر يف عام .1972
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فالرتف و�ست هو مدير �شبكة  Globethics.netمنذ عام  ،2008ويحا�ضر يف جامعة لوجانو ب�سوي�سرا
يف مادة االت�صال الدويل.
وهو ع�ضو منتدى الفيدراليات ب�أوتاوا .وهو �أي�ضً ا ع�ضو املجل�س الدويل لإدارة املخاطر بجنيف،
وع�ضو جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة واملعنية بالإدارة العامة ،وع�ضو يف عدد من جمال�س �إدارات
م�ؤ�س�سات �إن�سانية �أخرى.
وقد بد�أ فو�ست العمل يف املجال الدبلوما�سي يف �سوي�سرا عام  .1975كما تقلد عد ًدا من
املنا�صب؛ منها رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام املنتدى الإن�ساين العاملي بجنيف (،)2010 – 2008
ورئي�س جمل�س �إدارة املجل�س احلكومي لتطوير االت�صال باليون�سكو ( ،)2010 – 2008وع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة ( ،)2007 – 2005ورئي�س الوكالة
ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون ( ،)2008 - 1993وال�سكرتري العام لوزارة الداخلية (.)1993 -1990
كما نال فو�ست عد ًدا من اجلوائز والأو�سمة .وقد در�س يف جامعة �سان جالن ،ثم ح�صل على
درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة نف�سها.
يعمل هانز فان جنكل �أ�ستا ًذا للجغرافيا الب�شرية والتخطيط بجامعة �أوتر�شت ،وهو �أي�ضً ا رئي�س اجلامعة.
وهو ع�ضو �شريف يف جلنة تاريخ الفكر اجلغرايف التابعة لالحتاد اجلغرايف الدويل .وهو �أي�ضً ا ع�ضو ونائب رئي�س
جمل�س �إدارة جمل�س �أمناء املعهد الآ�سيوي للتكنولوجيا ببانكوك ،وع�ضو املجل�س احلاكم ملعهد اليون�سكو
للتعليم يف جمال املياه يف دلفت ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الدويل ملعهد العلوم االجتماعية بالهاي.
رئي�سا خلزانة امل�ؤ�س�سة الهولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل من عام � 1986إىل .1997
وكان ً
رئي�سا جلامعة الأمم املتحدة بطوكيو يف عام .1997
ثم ُعني ً
وقد �أ�سهم يف العديد من املنظمات الدولية ،ونال عد ًدا من اجلوائز ودرجات الدكتوراه ال�شرفية.
ح�صل هانز فان جنكل على درجة املاج�ستري مع مرتبة ال�شرف من جامعة �أوتر�شت يف عام 1966
يف اجلغرافيا الطبيعية والب�شرية والأنرثوبولوجيا والتاريخ ،ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف عام 1979
يف العلوم االجتماعية.
حممد ح�سن هو رئي�س الأكادميية الإفريقية للعلوم ،واملدير التنفيذي لأكادميية العلوم للعامل النامي،
والرئي�س امل�شارك لأمانة هيئة جمال�س الأكادمييات .وكان �أ�ستا ًذا للريا�ضيات وعمي ًدا لكلية العلوم الريا�ضية
يف جامعة اخلرطوم حتى عام .1986
وهو ع�ضو م�ؤ�س�س للأكادميية اللبنانية للعلوم يف لبنان ( ،)2006وع�ضو �شريف ب�أكادميية فل�سطني
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)2005وع�ضو مرا�سل بالأكادميية امللكية البلجيكية لعلوم ما وراء البحار (.)2001
نال العديد من اجلوائز الدولية ،ون�شر مقاالت يف العديد من املجالت العلمية الدولية املحققة،
و ُن�شِ ر له عدد من الأوراق العلمية املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا يف العامل النامي خا�صة يف �إفريقيا.
ح�صل حممد ح�سن على درجة الدكتوراه يف فيزياء البالزما من جامعة �أوك�سفورد باململكة
املتحدة يف .1974
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عبد العزيز حجازي هو رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق ،وهو �أي�ضً ا حما�سب قانوين معتمد ومراجع ،وم�ست�شار
�إداري يف م�صر والعامل العربي.
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ زائر بجامعة عني �شم�س ،وع�ضو باملجال�س اال�ست�شارية لعدد من اجلامعات
اخلا�صة .وهو �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س �إدارة املركز العاملي لأبحاث الطاقة بلندن ،ورئي�س لعدد من املنتديات
الثقافية يف م�صر والأردن ،ورئي�س االحتاد العام للمنظمات غري احلكومية يف م�صر.
كان نائ ًبا لرئي�س الوزراء ووزي ًرا للمالية واالقت�صاد والتجارة اخلارجية ()1974؛ ووزي ًرا للخزانة
واملالية والتنمية الإدارية ()1973 -1968؛ وعميد كلية التجارة بجامعة عني �شم�س (.)1968 -1966
كما ح�صل على عدد من اجلوائز املحلية والدولية .وقد قام بكتابة عدد من الأعمال يف جمال
االقت�صاد واملالية ،كما �شارك يف كتابة كتب �أخرى يف نف�س املجاالت.
وقد نال عبد العزيز حجازي درجة الدكتوراه يف التجارة من جامعة برمنجهام باململكة املتحدة
يف عام .1951
مايكل كيلر هو مدير مكتبة �أيدا جرين اجلامعية .ح�صل كيلر يف عام  1994على من�صبه احلايل كمدير
ملكتبة اجلامعة ومدير موارد املعلومات الأكادميية .ويف عام  ،1995قام بت�أ�سي�س وتر�أَّ�س دار ن�شر HighWire
 .Pressويف �إبريل ُ ،2000عينِّ يف وظيفة مماثلة مبطبعة جامعة �ستانفورد.
وهو �أ�ستاذ زائر بالأكادميية ال�صينية للعلوم ،والزميل الرئا�سي الأول ملجل�س موارد املكتبات
واملعلومات .كما �أنه ع�ضو يف املجل�س اخلا�ص بتكامل بيانات الأبحاث التابع للمجل�س الوطني للبحوث
العلمية بالأكادميية الوطنية للعلوم؛ والرئي�س امل�شارك للمجموعة ذات االهتمام اخلا�ص باحلفظ والأر�شفة
التي ت�شارك يف رعايتها وت�شغيلها �شركة  Sun Microsystemsوجامعة �ستانفورد .وهو �أي�ضً ا م�ست�شار
اللجنة اال�ست�شارية ملكتبة الأبحاث مبخترب لو�س �أالمو�س الوطني منذ  ،2005ورئي�س اللجنة التنفيذية
الحتاد املكتبات الرقمية الوطني منذ .2002
ح�صل مايكل كيلر على البكالوريو�س من كلية هاميلتون عام  ،1967ودرجة املاج�ستري يف علم
املو�سيقى عام  ،1970ثم درجة املاج�ستري يف علوم املكتبات من جامعة والية نيويورك عام .1972
كازوو �أوجورا هو رئي�س م�ؤ�س�سة اليابان منذ �أكتوبر  .2003وقد تقلد منذ  1962عد ًدا من املنا�صب
بوزارة اخلارجية اليابانية؛ ومنها مدير عام �إدارة ال�شئون الثقافية ،ومدير عام مكتب ال�شئون االقت�صادية،
وم�ساعد نائب الوزير لل�شئون اخلارجية.
وكان �أوجورا �سف ًريا فوق العادة ومفو�ضً ا لفيتنام ( ،)1995/1994وكوريا اجلنوبية (،)1999–1997
وفرن�سا ( .)2002–1999وبعد تقاعده يف نوفمرب  ،2002عمل �أوجورا يف من�صب باحث زائر يف املعهد
الوطني لتطوير الأبحاث و�أ�ستاذ زائر بجامعة �أوياما جاكوين.
كازوو �أوجورا له �إ�صدارات باللغة اليابانية؛ من �ضمنها «التمرد على العوملة» ( ،)2004و«�شيجريو
يو�شيدا يبحث عن قلبه» ( ،)2003و«كرامة ال�صني وكربياء اليابان» ( ،)2001و«�إيلي زو يف باري�س»
()1992؛ والذي نال جائزة �شيجريو يو�شيدا ومتت ترجمة �أجزاء منه �إىل اللغة ال�صينية.
تخرج كازوو �أوجورا يف كلية احلقوق بجامعة طوكيو يف  ،1962ويف كلية االقت�صاد بجامعة
كامربدج يف .1964
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رئي�سا ملكتبة فرن�سا الوطنية يف �إبريل
برونو را�سني هو م�سئول فرن�سي وكاتب بارز .وقد �أ�صبح ً
عام  ،2007ثم �أعيد تعيينه يف �إبريل .2010
تقلد عد ًدا من املنا�صب؛ فكان مدي ًرا للعاملني بتخطيط ال�سيا�سات بوزارة ال�شئون اخلارجية،
ورئي�سا للوزراء (.)1997 -1995
وم�ست�شار �آالن جوبيه يف فرتة عمله وزي ًرا للخارجية (ً ،)1995 -1993
رئي�سا ملجل�س م�ؤ�س�سة الأبحاث اال�سرتاتيجية ،وهي �أكرب مركز للبحث
ومنذ عام  ،2001عمل را�سني ً
رئي�سا للمجل�س الأعلى للتعليم.
العلمي يف فرن�سا .كما ُعني يف ً 2003
برونو را�سني له �ست روايات نال بع�ضها جوائز �أدبية ،وله �أي�ضً ا عدد كبري من املقاالت املتعلقة
بال�شئون اخلارجية وال�سيا�سات الثقافية .وقد ح�صل يف عام  2008على نوط ال�شرف برتبة �ضابط.
در�س را�سني يف مدر�سة الأ�ساتذة العليا وتخ�ص�ص يف الأدب الكال�سيكي ،كما در�س يف معهد
العلوم ال�سيا�سية يف باري�س والكلية الوطنية للإدارة.
رئي�سا جلمهورية بنني يف الفرتة من � 1991إىل  ،1996وهو �أول قائد مدين يف
كان ني�سيفور �سوجلو ً
تاريخ القارة الإفريقية يتم انتخابه دميقراط ًّيا .وقد لعب دو ًرا ن�ش ًطا يف ال�شئون الدولية كرئي�س للجماعة
االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا.
يف عام  ،2002ان ُتخِ ب �سوجلو ملن�صب عمدة مدينة كوتونو ،و�أعيد انتخابه يف عام .2008
وكان وزير املالية جلمهورية بنني ملدة خم�س ع�شرة �سنة ،بداي ًة من عام  ،1963ثم �أ�صبح وزي ًرا
لالقت�صاد واملالية .وفيما بعد� ،أ�صبح املدير التنفيذي للبنك املركزي لدول �إفريقيا الغربية ،ثم املدير
التنفيذي ملجل�س �إدارة البنك الدويل يف 1979؛ حيث �أطلق جمهودات البنك بهدف تعزيز التنمية
االقت�صادية جنوب ال�صحراء الإفريقية الكربى .كما لعب دو ًرا كب ًريا يف ت�أ�سي�س بنوك التنمية الإفريقية.
تلقى ني�سيفور �سوجلو تعليمه يف فرن�سا ،وح�صل على درجات يف الأدب الفرن�سي ،وكذلك
القانون اخلا�ص والعام.
جونار �ستال�سيت هو الأ�سقف الفخري ملدينة �أو�سلو .وهو حال ًّيا ع�ضو اللجنة التنفيذية للتجمع العاملي
للأديان من �أجل ال�سالم ،ورئي�س اجلل�سات امل�شارك للمجل�س الأوروبي للقادة الدينيني التابع للتجمع.
ومنذ عام  ،2006كان �ستال�سيت مبعوث الرنويج اخلا�ص لعملية ال�سالم يف �شرق تيمور .وهو رئي�س
املنتدى امل�ؤقت رفيع امل�ستوى يف مايامنار.
وكان �أ�سقف �أو�سلو يف كني�سة الرنويج من عام � 1998إىل  ،2005كما كان �سكرتري عام االحتاد
العاملي للكنائ�س اللوثرية من عام � 1985إىل  ،1994وكان ع�ض ًوا باللجنة الرنويجية جلائزة نوبل لل�سالم
مرتني ،من  1985حتى  ،1990ومن  1994حتى .2003
جونار �ستال�سيت له عدد من الكتب ،كما نال العديد من الأو�سمة الدولية .وقد تخرج يف مدر�سة
الالهوت الرنويجية يف �أو�سلو ،ونال درجة «مر�شح الالهوت» الدينية يف عام  .1961ودر�س الالهوت
يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا .وهو يحمل عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية يف الالهوت
والقانون.

التقرير ال�سنوي :يوليو -2011يونية 2012

برونو را�سني

فرن�سا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

ني�سيفور ديودونيه �سوجلو

بنني
ع�ضو اعتبا ًرا من 2011

جونار �ستال�سيت

الرنويج
ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

107

مكتبة الإ�سكندرية

الأمري احل�سن بن طالل

الأردن
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

فايرا فايكي فرايبريجا

التفيا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2011

فيديريكو مايور زاراجوزا

�إ�سبانيا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010
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يعمل �سمو الأمري احل�سن بن طالل حال ًّيا مع منظمات �أمريكية غري حكومية يف برنامج «�شركاء يف
الإن�سانية» ،الذي ي�سعى �إىل �إقامة �أن�شطة تهدف �إىل حت�سني التفاهم وبناء عالقات �إيجابية بني العامل
الإ�سالمي والواليات املتحدة.
ويف مار�س  ،2009وافق �سمو الأمري على رئا�سة جمل�س التكامل املنبثق عن حتالف امل�شاعات
العاملية  .Global Commonsويف يونية  ،2003مت انتخاب �سمو الأمري ك�أحد اخلرباء الإقليميني اخلم�س
ملجموعة اخلرباء امل�ستقلني املُعينة من قِبل الأمني العام للأمم املتحدة لتطبيق �إعالن وبرامج عمل امل�ؤمتر
العاملي �ضد التفرقة العن�صرية واخلوف من الآخر ،والتع�صب املرتبط بهما ،وذلك يف مدينة ديربان بجنوب
�إفريقيا.
رئي�سا للجنة
وهو ع�ضو ورئي�س لعدد من اللجان واملنظمات الدولية .وقد عمل �سمو الأمري ً
اال�ست�شارية اخلا�صة بال�سيا�سات مبنظمة ا ِمل ْلكية الفكرية العاملية من � 1999إىل  ،2002كما كان ع�ض ًوا
ملجل�س مركز اجلنوب من � 2001إىل .2006
وقد ح�صل العديد من اجلوائز والأو�سمة والدرجات ال�شرفية املحلية والدولية ،وله �سبعة كتب.
ح�صل �سمو الأمري احل�سن بن طالل على البكالوريو�س يف الدرا�سات ال�شرقية و�أتبعها بدرجة
املاج�ستري.
فايرا فايكي فرايبريجا هي الرئي�س ال�ساد�س جلمهورية التفيا ،و�أول �سيدة تتقلد مثل هذا املن�صب يف
�أوروبا ال�شرقية .وهي �أ�ستاذة جامعية وعاملة متعددة التخ�ص�صات ،وتعمل بن�شاط يف جمال خدمة املجتمع.
وخالل من�صبها كرئي�س جلمهورية التفيا يف الفرتة من عام � 1999إىل  ،2007عملت فرايبريجا
جاهد ًة حل�صول التفيا على ع�ضوية االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي .ويف دي�سمرب  ،2007ن ُِّ�صبت
نائ ًبا لرئي�س جمموعة التفكري يف امل�ستقبل طويل املدى لالحتاد الأوروبي .ويف عام � ،2005أ�صبحت
املبعوث اخلا�ص ب�ش�أن �إ�صالح الأمم املتحدة.
وقد تقلدت عد ًدا من املنا�صب الهامة يف منظمات حملية ودولية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من اللجان
الكندية احلكومية وامل�ؤ�س�سية والأكادميية ومتعددة التخ�ص�صات.
�أ�صدرت فايرا فايكي فرايبريجا �أحد ع�شر كتابًا والعديد من املقاالت ،بالإ�ضافة �إىل املحا�ضرات
املمتدة .وقد ح�صلت على البكالوريو�س ودرجة املاج�ستري يف علم النف�س من جامعة تورنتو ،ودرجة
الدكتوراه يف علم النف�س التجريبي من جامعة ماكجيل مبونرتيال.
فيديريكو مايور زاراجوزا هو عامل و�سيا�سي �إ�سباين ،وهو حال ًّيا رئي�س م�ؤ�س�سة ثقافة ال�سالم ،التي
�أن�ش�أها يف  .1999كما �أنه ع�ضو املجل�س ال�شريف للعقد الدويل لثقافة ال�سالم والالعنف ،والرئي�س ال�شريف
لأكادميية ال�سالم.
رئي�سا للمجموعة رفيعة امل�ستوى لتحالف
ويف عام  ،2005قام الأمني العام للأمم املتحدة بتعيينه ً
احل�ضارات ،وهو من�صب �شغله حتى نوفمرب  ،2006حني قدمت املجموعة تقريرها الأخري يف �إ�سطنبول.
وقد تقلد العديد من املنا�صب الهامة؛ منها مدير عام باليون�سكو ( ،)1999 – 1987وع�ضو
الربملان الأوروبي ( ،)1987ووزير التعليم والعلوم باحلكومة الإ�سبانية ( ،)1982 -1981ونائب املدير
العام باليون�سكو (.)1978
وبالإ�ضافة �إىل عدد من املواد العلمية املن�شورة لزاراجوزا ،ف�إن له �أربعة دواوين �شعرية من�شورة
وعد ًدا من الكتب املحتوية على مقاالت .وقد ح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صيدلة من جامعة
كومبلوتن�س مبدريد يف .1958

املجل�س اال�ست�شاري

ملجل�س الأ�ست�شاري

املجل�س اال�ست�شاري

املجل�س اال�ست�شاري

املجل�س اال�ست�شاري

املجل�س اال�ست�شاري

املجل�س اال�ست�شاري

املجل�س اال�ست�شاري
�أحمد كمال �أبو املجد هو حما ٍم د�ستوري م�صري و�سيا�سي وعامل �إ�سالمي .وله �إ�سهامات كبرية يف
الفل�سفة الإ�سالمية املعا�صرة .وهو �أ�ستاذ القانون بجامعة القاهرة ،وحما ٍم ممار�س يف جماالت القانون
الد�ستوري والإداري ،وع�ضو الأكادميية امللكية املغربية ،ومعهد البحوث الإ�سالمية بالأزهر ،وع�ضو املجل�س
القومي للمر�أة .وكان نائب الرئي�س الأ�سبق للمجل�س القومي حلقوق الإن�سان ،كما كان وزي ًرا للمعلومات.
يف عام  ،2001مت اختياره للم�شاركة يف كتابة وثيقة اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة بعنوان
«ر�أب ال�صدع :حوار احل�ضارات» .وله كتب ومقاالت عديدة حول فل�سفة القانون ،والقانون الد�ستوري،
والإ�صالحات الإ�سالمية منها« :احلوار ال املواجهة ،ور�ؤية �إ�سالمية معا�صرة».
و�أحمد كمال �أبو املجد من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2007
مارتي �أتي�ساري هو رئي�س فنلندا ال�سابق ( )2000-1994واحلائز على جائزة نوبل لل�سالم ،والدبلوما�سي
والو�سيط بالأمم املتحدة.
وبعد انتهاء خدمته� ،أن�ش�أ منظمة ُعرفت مببادرة �إدارة الأزمات ،وهو الآن رئي�س جمل�س �إدارتها.
وخالل الثالثني عا ًما املا�ضية ،عمل مع الأمم املتحدة يف عد ٍد من الق�ضايا؛ منها م�س�ألة ناميبيا والعراق
والقرن الإفريقي وكو�سوفو .كما يعمل مبجال�س العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية.
يف �أكتوبر  ،2008نال �أتي�ساري جائزة نوبل لل�سالم ،كما نال درجة علمية فخرية من يونيفر�سيتي
كوليدج بلندن ،وجائزة فليك�س هوفوت بوانيي ( )Félix Houphouët-Boignyمن اليون�سكو يف عام
 ،2007وجائزة جيمز ويليام فولربايت للتفاهم الدويل يف عام 2000؛ وذلك تقدي ًرا لعمله يف جمال ال�سالم
يف بع�ض �أكرث املناطق ا�ضطرابًا يف العامل.
ومارتي �أتي�ساري من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام  .2007وقد
تخرج يف جامعة �أولو بفنلندا يف عام .1959
�آ�سيا بن �صالح علوي هي ال�سفري املتجول مللك املغرب ،وهي �أي�ضً ا ذائعة ال�صيت يف جمال قانون
االقت�صاد الدويل وخبرية يف الأمن الغذائي والدرا�سات اال�سرتاتيجية ومنطقة البحر املتو�سط .وتعمل
�آ�سيا بن �صالح علوي يف عد ٍد من اللجان املعنية بال�سالم يف ال�شرق الأدنى ،ويف عدد من جمال�س الأمناء
اخلا�صة مبنظمات وخاليا تفكري دولية.
وهي �أ�ستاذ القانون الدويل ،ومدير الدرا�سات مبركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية بجامعة حممد
اخلام�س يف الرباط.
وقد كتبت بتو�سع يف مو�ضوعات متنوعة ،ولها العديد من الكتابات؛ منها« :التغري املناخي
والأمن الغذائي العربي» ( )2010و«الأمن العاملي ،والأزمة املالية والأمن الغذائي» (.)2009
وكانت �آ�سيا بن علوي ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2004إىل .2009

�أحمد كمال �أبو املجد

م�صر

مارتي �أتي�ساري

فنلندا

�آ�سيا بن �صالح علوي

املغرب
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عبد اللطيف احلمد

الكويت

لوردي�س �أريزبي

املك�سيك

حنان ع�شراوي

فل�سطني
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عبد اللطيف احلمد هو املدير العام امل� ِّؤ�س�س ل�صندوق الكويت للتنمية ،وعميد جمهودات التنمية
رئي�سا ملجل�س �إدارة ال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية واملدير
العربية .ويعمل حال ًّيا ً
التنفيذي له ،وذلك منذ عام  .1985وهو ع�ضو يف العديد من املجال�س اخلا�صة بجهات معنية بالتعليم
العايل والبحوث ،وله العديد من الأوراق العلمية يف الق�ضايا املالية واالقت�صادية وم�شكالت التنمية.
وقد كان رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة عمل خا�صة ببنوك التنمية متعددة الأطراف .وكان
وزي ًرا للمالية يف احلكومة الكويتية من عام � 1981إىل  .1983وخالل هذه الفرتة ،ر�أ�س االجتماعات
ال�سنوية بالبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل .وخالل الأعوام من  1961حتى  1981كان املدير العام
لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية.
وعبد اللطيف احلمد من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001
�إىل  .2007وقد تخرج يف كلية كلريمونت ماكينا بكاليفورنيا ،وكانت درا�سته العليا يف ال�شئون الدولية
بجامعة هارفارد.
لوردي�س �أريزبي متخ�ص�صة يف علم الأنرثوبولوجيا االجتماعية .وهي الآن �أ�ستاذ باحث يف املركز
الإقليمي للدرا�سات املتعددة بجامعة املك�سيك الوطنية امل�ستقلة.
وهي ع�ضو جلنة �سيا�سات التنمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل
�أنها من�سقة جلنة تخطيط البحث العلمي ،ورئي�س جمل�س معهد �أبحاث الأمم املتحدة للتنمية االجتماعية
منذ عام .2006
وقد تقلدت عد ًدا من املنا�صب الدولية البارزة ،ونالت العديد من اجلوائز الدولية .ولها جائزة
با�سمها متُنح كل عامني من اجلمعية الأنرثوبولوجية الأمريكية.
لها ثمانية كتب من�شورة يف جمال الأبحاث .وهي ع�ضو جمال�س حترير �سبع جمالت متخ�ص�صة
يف كولومبيا واملك�سيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية .وكانت ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة
الإ�سكندرية من عام � 2005إىل .2010
ح�صلت لوردي�س �أريزبي على درجة املاج�ستري يف علم الأنرثوبولوجيا من املدر�سة الوطنية
للأنرثوبولوجيا والتاريخ يف عام  ،1970ثم درجة الدكتوراه يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية من كلية لندن
لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية يف عام .1975
حنان ع�شراوي وا�ضعة قوانني ونا�شطة �سيا�سية وباحثة �أكادميية فل�سطينية .وهي م� ِّؤ�س�سة ورئي�سة املبادرة
الفل�سطينية لتعزيز احلوار العاملي والدميقراطية (مفتاح) ،وع�ضو جمل�س �أمناء معهد الدرا�سات الفل�سطينية.
وهي ع�ضو بحزب الطريق الثالث .ويف الفرتة من عام  1996حتى � ،1998شغلت من�صب وزير
ال�سلطة الفل�سطينية للتعليم العايل والبحث .ومن عام  1993حتى  ،1995ر�أ�ست ع�شراوي اللجنة التح�ضريية
للجنة امل�ستقلة الفل�سطينية للدفاع عن احلقوق املدنية يف القد�س .ومن عام  1991حتى  ،1993كانت
املتحدث الر�سمي للبعثة الفل�سطينية لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط وع�ضو جلنة القيادة والإر�شاد واللجنة
التنفيذيةللبعثة.
نالت عد ًدا من جوائز ال�سالم وحقوق الإن�سان والدميقراطية الدولية والدرجات الفخرية .وكانت
من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2003
ح�صلت حنان ع�شراوي على اللي�سان�س ودرجة املاج�ستري يف الأدب من اجلامعة الأمريكية
ببريوت .وح�صلت على درجة الدكتوراه يف �أدب الع�صور الو�سطى والأدب املقارن من جامعة فريجينيا.

املجل�س اال�ست�شاري

جاك �أتايل هو �أ�ستاذ وكاتب فرن�سي .وهو ع�ضو جمل�س الدولة الفرن�سي الفخري ،وي�شغل حال ًّيا من�صب
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة A&A؛ وهي م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية دولية مقرها باري�س خمت�صة بالتكنولوجيا
اجلديدة .وهو �أي�ضً ا م� ِّؤ�س�س ورئي�س �شركـــة  .PlaNet Financeكما �أنه كاتب عمود يف جملة
.L'Express
وجاك �أتايل من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2002
وهو �أي�ضً ا ع�ضو الأكادميية العاملية للثقافات.
�أ�س�س جاك �أتايل ور�أ�س البنك الأوروبي للبناء والتنمية يف لندن من عام � 1991إىل .1993
وكان امل�ست�شار اخلا�ص لرئي�س اجلمهورية الفرن�سي من عام � 1981إىل  .1991و�أ�س�س منظمة «العمل من
�أجل مكافحة اجلوع» يف عام  ،1980والربنامج الأوروبي «يوريكا».
وقد نال عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية من عدد من اجلامعات الأجنبية ،وله �أربعون كتابًا؛
وقد ُترجمت �إىل �أكرث من ع�شرين لغة.
ح�صل على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد .ودر�س يف كلية الهند�سة ،ومعهد املعادن ،ومعهد
الدرا�سات ال�سيا�سية ،وكلية الإدارة الوطنية.
ح�سام بدراوي طبيب م�صري بارز و�سيا�سي معروف .وهو حال ًّيا �أ�ستاذ طب الن�ساء والتوليد بكلية الطب
ويعد رائ ًدا يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة؛ وذلك بف�ضل ر�ؤيته املميزة يف جماالت
بجامعة القاهرةّ .
متويل الرعاية ال�صحية والإدارة وال�سيا�سات.
ير�أ�س ح�سام بدراوي م�ؤ�س�سة النيل بدراوي للتعليم والتنمية ،وهي م�ؤ�س�سة غري هادفة للربح
تعمل على التنمية الب�شرية يف م�صر .وقد كان �أول رئي�س فخري للمجل�س الوطني امل�صري للتناف�سية.
وهو الآن ع�ضو بعدد من املجال�س واللجان التابعة للعديد من الهيئات احلكومية واملنظمات غري
الهادفة للربح .وقد ر�أ�س جمل�س الأمناء اخلا�ص ب�أع�ضاء �شبكة الربملانيني عن البنك الدويل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ وهي مبادرة قام بها باال�شرتاك مع البنك الدويل (.)2006 – 2003
ح�صل ح�سام بدراوي يف عام  2008على درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم من جامعة
�ساندرالند باململكة املتحدة؛ وذلك تقدي ًرا لعمله البارز يف جمال �إ�صالح التعليم العايل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط .ويعترب ح�سام بدراوي رائ ًدا يف جمال �إ�صالح التعليم يف م�صر.
مارجريت كاتلي كارل�سون موظفة يف احلكومة الكندية ،ورئي�س جمل�س الأمن املائي التابع للمنتدى
االقت�صادي العاملي ،وجلنة املراقبة اال�ست�شارية ملجموعة  ،Group Suez Environmentوال�شبكة الكندية
للمياه ،واملجل�س اال�ست�شاري لأمني عام الأمم املتحدة ،ومنتدى روزنربج .وهي �أي�ضً ا رئي�س �شراكة املياه
العاملية ،ورئي�س جمل�س ال�صندوق العاملي لتنوع املحا�صيل ،وع�ضو جمل�س �إدارة املجل�س الدويل لتطوير
الأ�سمدة ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري جلائزة الغذاء العاملية ،وم�ؤ�س�سة .Syngenta
كما ر�أ�ست املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية وجمل�س �إدارة املركز الدويل للبحوث
الزراعية يف املناطق اجلافة .ويف عام ُ ،1984ع ِّينت يف جمل�س املحافظني اخلا�ص مبركز �أبحاث التنمية
الدولية .وهي من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2007
نالت مارجريت كاتلي كارل�سون لي�سان�س الآداب من جامعة كولومبيا الربيطانية عام .1966
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مايكل ت�شرينيا باحث �أكادميي وعامل �أنرثوبولوجيا تطبيقية .وهو حال ًّيا �أ�ستاذ �أبحاث الأنرثوبولوجيا
والعالقات الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن .كما �أنه م�ست�شار اجتماعي �أول ملنظمة Global
 ،Environment Facilityوالأ�ستاذ الفخري لدرا�سات �إعادة التوطني والدرا�سات االجتماعية يف جامعة
هوهاي يف ناجنينج بال�صني .وهو حال ًّيا ع�ضو جمل�س �إدارة منظمة  PACTبالواليات املتحدة الأمريكية.
كان ت�شرينيا ع�ض ًوا يف اللجنة اال�ست�شارية الفنية وجمل�س العلوم اخلا�ص باملجموعة اال�ست�شارية
للبحوث الزراعية الدولية ( .)2003-1988ويف عام  ،1991ان ُتخِ َب يف �أكادميية العلوم برومانيا .كما
عمل م�ست�شا ًرا لل�سيا�سة االجتماعية ،وق�ضايا �إعادة توطني ال�سكان الثقافية واملتعلقة بالفقر ملنظمات
دولية؛ منها :منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وبنك التنمية الآ�سيوي،
واملجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية ،ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ،ومنظمات
�أخرى .وان ُتخب ت�شرينيا للعمل يف عدد من املنظمات املعنية بالعلوم االجتماعية الوطنية والدولية،
كما ان ُتخب م�ست�شا ًرا لالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها ،ومنظمات �أخرى غري ربحية وغري
حكومية.
نال ت�شرينيا جائزة �سولون كيمبال لل�سيا�سة العامة والأنرثوبولوجيا التطبيقية ،وجائزة بروني�سالف
مالينوف�سكي.
كان ت�شرينيا ع�ض ًوا مبجل�س الأمناء مبكتبة الإ�سكندرية من عام � 2003إىل  .2008وهو حا�صل
على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع والفل�سفة االجتماعية.
�أمربتو �إيكو عامل �إيطايل متخ�ص�ص يف جماالت الع�صور الو�سطى ،وال�سيموطيقا .وهو �أي�ضً ا فيل�سوف
وناقد �أدبي وروائي .وهو رئي�س  Scuola Superiore di Studi Umanisticiبجامعة بولونيا ،والزميل
الفخري لكلية كيلوج بجامعة �أك�سفورد .وقد اختارته جملة  Prospectباالنتخاب كثاين �أهم مائة مفكر
لعام .2005
وله �أكرث من خم�س وع�شرين رواية؛ منها «ا�سم الوردة» ( ،)1980و«بندول فوكو» ( .)1988وقد
ن�صو�صا �أكادميية وكتب �أطفال ،والعديد من املقاالت .و�شارك �إيكو يف �إن�شاء املجلة الإيطالية
كتب �أي�ضً ا ً
ذائعة ال�صيت ( Versus: Quaderni di studi semiotici (VSيف جمال ال�سيموطيقا.
و�أمربتو �إيكو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2002
يعمل فاروق الباز وهو مدير مركز اال�ست�شعار عن ُبعد .وهو �أ�ستاذ باحث يف �أق�سام الآثار وهند�سة
الكهرباء واحلا�سب الآيل بجامعة بو�سطن.
وهو �أي�ضً ا ع�ضو جلنة ت�سمية املواقع القمرية التابعة لالحتاد الفلكي الدويل .كما �أنه رئي�س اجلمعية
العربية لأبحاث ال�صحراء وزميل اجلمعية الأمريكية لتطوير العلوم ،واجلمعية امللكية الفلكية (لندن)،
ونادي امل�ستك�شفني ،واجلمعية اجليولوجية ب�أمريكا.
ر�أ�س فاروق الباز ،وكان ع�ض ًوا مبجال�س الإدارات اخلا�صة بالعديد من اللجان وامل�ؤ�س�سات .ونال
العديد من الدرجات ال�شرفية ،وح�صل على العديد من اجلوائز املحلية والدولية؛ منها :جائزة �إجناز �أبوللو
من وكالة نا�سا.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2005
وقد �أمت درا�سته اجلامعية يف اجليولوجيا والكيمياء يف جامعة عني �شم�س عام  ،1958ثم ح�صل
على درجة املاج�ستري من جامعة مي�سوري عام  ،1961ثم على درجة الدكتوراه يف اجليولوجيا من اجلامعة
نف�سها عام .1964
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عادل البلتاجي هو �أ�ستاذ زراعة الأرا�ضي اجلافة بجامعة عني �شم�س بالقاهرة ،ورئي�س املنتدى العاملي
للبحوث الزراعية ،ورئي�س جمل�س البحوث الزراعية والتنمية ،ورئي�س اللجنة الدولية لتنمية الأرا�ضي
اجلافة.
تقلد عادل البلتاجي خالل تاريخه املهني عد ًدا من املنا�صب املتعلقة بالزراعة؛ فقد كان مدير عام
املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ( ،)2006 -1995ورئي�س املجل�س العلمي الفني ملر�صد
ال�صحراء وال�ساحل ( ،)2002 -1993ورئي�س جمل�س �إدارة مركز البحوث الزراعية مب�صر (-1991
 ،)1995ووكيل �أول وزارة ل�شئون ا�ست�صالح الأرا�ضي مب�صر (.)1991-1986
وقد ح�صل على ميدالية اال�ستقالل من امللك عبد اهلل الثاين؛ ملك الأردن .وقد كتب و�شارك
يف كتابة �أكرث من  140عم ًال علم ًّيا من�شو ًرا.
ح�صل عادل البلتاجي على درجة الدكتوراه يف «ف�سيولوجيا الإجهاد» يف عام  ،1974من جامعة
ويلز باململكة املتحدة.
فيجديز فينبوجادوتري هي الرئي�س الرابع جلمهورية �آي�سلندا من عام � 1980إىل  ،1996وكانت �أول
رئي�سا لدولة د�ستورية.
�سيدة يف العامل ُت ْن َتخب ً
وهي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة ،والع�ضو ال�شريف جلمعية حقوق املر�أة يف �آي�سلندا .وكانت
من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2002
وقد كانت من م�ؤ�س�سي جمعية «�أنقذ الأطفال» يف �آي�سلندا ،والرئي�س الأول للجنة العاملية
لأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا باليون�سكو من عام � 1997إىل  ،2001والع�ضو امل� ِّؤ�س�س ملجل�س
الن�ساء القائدات يف العامل يف عام .1996
نالت العديد من اجلوائز ،وح�صلت على عدد من درجات الدكتوراه الفخرية من عدد من
اجلامعات الدولية.
در�ست فيجديز فينبوجادوتري الأدب وامل�سرح بجامعتي جرينوبل وال�سوربون يف باري�س ،ودر�ست
تاريخ امل�سرح بجامعة كوبنهاجن .كما تخ�ص�صت يف الأدب الإجنليزي والفرن�سي مع اهتمامها بامل�سرح.
وح�صلت على درجة علمية يف الدرا�سات الرتبوية.
براين كيث فوليت �أ�ستاذ متطوع يف ق�سم علوم احليوان بجامعة �أك�سفورد ،ورئي�س منتدى العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات اال�ست�شاري التابع للحكومة الربيطانية .وقد ح�صل على لقب فار�س
يف عام  1992لعمله يف جمال العلوم.
وكان رئي�س ق�سم احليوان بجامعة بري�ستول من عام � 1978إىل  .1993كما كان �سكرتري اجلمعية
امللكية (�أكادميية العلوم الربيطانية) لل�شئون البيولوجية من عام � 1987إىل  ،1993و�شغل من�صب نائب
م�ست�شار جامعة وورويك من عام � 1993إىل عام .2001
ر�أ�س فوليت وكالة التدريب والتنمية للمدار�س التابعة للحكومة الربيطانية ،وكان م�سئو ًال عن
تدريب املعلمني يف اململكة املتحدة من عام � 2003إىل  ،2009كما كان رئي�س املجل�س الربيطاين للفنون
وبحوث الإن�سانيات من عام � 2001إىل .2007
ونُ�شر له �أكرث من  300ورقة علمية عن ال�ساعات البيولوجية والتكاثر املو�سمي .وكان فوليت من
الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2004
ح�صل فوليت على البكالوريو�س يف الكيمياء احليوية من جامعة بري�ستول يف عام  ، 1960ثم
ح�صل على درجة الدكتوراه يف علم الأدوية يف عام  1964من اجلامعة نف�سها.
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يعمل هانز بيرت جيه رئي�س امل�ؤ�س�سة الأوروبية للتعاون بني املكتبات واملدير الفخري ملكتبة فورتيمبريجي�ش
الوطنية واجلامعية يف �شتوجتارت .وهو ع�ضو مبفو�ضية اليون�سكو الدولية لإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية.
وقد تقلد عدة منا�صب يف مكتبات �أملانية وجمعيات ومعاهد �أدبية ،بالإ�ضافة �إىل منظمات دولية،
وهو �أي�ضً ا رئي�س االحتاد الدويل للمكتبات ( .)1991–1985كما �أ�سهم يف حترير دوريات حملية ودولية.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2006
در�س هانز بيرت جيه التاريخ والعلوم ال�سيا�سية والأدب الإجنليزي يف جامع َتي فرانكفورت
وبري�ستول .وتعلم علوم املكتبات وتلقى تدريبه مبكتبة مدينة وجامعة فرانكفورت ،وبكلية علوم املكتبات
يف كولونيا.
�سوزان �أديل جرينفيلد هي عاملة بريطانية ،وكاتبة و�إذاعية ،وع�ضو مبجل�س ال�شيوخ الربيطاين .وهي
�أي�ضً ا �أ�ستاذ يف علم الأدوية بجامعة �أوك�سفورد؛ ومدير معهد م�ستقبل العقل بكلية جيم�س مارتن للقرن
احلادي والع�شرين.
ويف عام ُ ،2006عينت م�ست�شا ًرا بجامعة هرييوت  -وات يف �إدنربة .وكانت �أول �سيدة حتتل
من�صب مدير املعهد امللكي الربيطاين ،وذلك حتى يناير .2010
وقد كتبت جرينفيلد العديد من الكتب العلمية املب�سطة عن املخ والوعي؛ منها« :الهوية –
البحث عن الهوية يف القرن احلادي والع�شرين» ()2008؛ و«�أبناء الغد :تكنولوجيا القرن احلادي
والع�شرين وت�أثريها على الطريقة التي نفكر ون�شعر بها» (.)2003
وقد �أن�ش�أت ثالث �شركات للأبحاث والتكنولوجيا احليوية هي Synaptica :وBrainBoost
و .Neurodiagnosticsوهي �أي�ضً ا م�ؤ�س�س و�أمني �شبكة «العلم من �أجل الإن�سانية» اخلريية .وهي م�ست�شار
للعديد من اجلهات ،ونالت العديد من الدرجات ال�شرفية.
فارتان جريجوريان هو رئي�س م�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك منذ عام  .1997وهو ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
ملركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوما�سية العامة ،ومركز بروكنجز الدوحة ،وهو �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س حترير
املو�سوعة الربيطانية ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية الأخرى.
وقد كان العميد امل�ؤ�س�س لكلية الفنون والعلوم بها يف عام  ،1974ثم الرئي�س ال�شريف للكلية يف
عام  .1978ومن � 1981إىل  ،1989كان جريجوريان رئي�س مكتبة نيويورك العامة .ويف عام  ،1989مت
اختياره ليكون رئي�س جامعة براون التي عمل بها حتى .1997
وقد نال العديد من درجات الزمالة ،وعد ًدا من اجلوائز الأكادميية واملدنية التي ت�شمل �أكرث من
�ستني درجة فخرية.
وله العديد من الكتب؛ منها «ظهور �أفغان�ستان احلديثة» ،و«الطريق �إىل الوطن :حياتي و�أوقاتي»،
و«الإ�سالم :ن�سيج ف�سيف�سائي ،ال كيان �أحادي».
ح�صل فارتان جريجوريان على درجة الدكتوراه يف التاريخ والإن�سانيات من جامعة �ستانفورد يف
عام .1964
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طاهر بن جلون �شاعر وكاتب مغربي .وعلى الرغم من �أن العربية هي لغته الأم ،ف�إنه �أحد �أعظم الكتاب
املعا�صرين باللغة الفرن�سية.
ح�صل طاهر بن جلون على العديد من اجلوائز؛ منها :جائزة جونكور عن روايته «الليلة املقد�سة»
يف عام  ،1987وجائزة  IMPAC Dublinالأدبية عن روايته «الغياب املبهر لل�ضوء» يف يوليو ،2004
وجائزة  Prix Ulysseعن جممل �أعماله يف عام  ،2005وجائزة خا�صة« :لل�سالم وال�صداقة بني النا�س»
يف عام  .2006ويف فرباير  ،2008منحه نيكوال �ساركوزي و�سام جوقة ال�شرف بدرجة �ضابط.
وقد ترجمت روايتاه« :طفل الرمال» و«الليلة املقد�سة» �إىل  43لغة ،وترجمت رواية «العن�صرية
كما �شرحتها البنتي» �إىل  33لغة .كما �شارك يف ترجمة العديد من �أعماله.
وطاهر بن جلون من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام  .2004وقد
ح�صل يف عام  1975على درجة الدكتوراه يف علم النف�س االجتماعي.
جان نويل جانينيه ،ع�ضو احلكومة الفرن�سية من عام � 1991إىل  ،1993وهو �أ�ستاذ يف التاريخ ،ويقوم
حال ًّيا بتدري�س التاريخ املعا�صر مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س .وي�شارك جانينيه يف رئا�سة خلية التفكري
 Europartenairesمنذ عام  .1998وكان رئي�س املجل�س العلمي لـ Rendez-vous de l'Histoire de
 Bloisمنذ عام  ،2003والرئي�س الفخري للمهرجان الدويل للفيلم التاريخي يف بي�ساك منذ عام .1990
كما ير�أ�س جلنة حتكيم جائزة كتاب التاريخ  Prix du livre d’Histoire du Sénatمنذ عام . ،2007
وهو منتج برنامج  Concordance des Tempsعلى قناة فرن�سا الثقافية منذ عام .1999
�شغل جانينيه عدة منا�صب؛ منها :رئي�س املكتبة الوطنية بفرن�سا من عام � 2002إىل  ،2007وكاتب
�صحفي يف �صحيفة  Journal du Dimancheمن عام � 1999إىل  ،2001ورئي�س املجل�س العلمي ملعهد
التاريخ من عام � 1991إىل  ،2000ووزير الدولة لالت�صاالت من عام � 1992إىل  ،1993ووزير الدولة للتجارة
اخلارجية من عام � 1991إىل  ،1992ورئي�س راديو فرن�سا وراديو فرن�سا الدويل من عام � 1982إىل .1986
كما كان ع�ض ًوا باملجال�س واللجان اخلا�صة بالعديد من امل�ؤ�س�سات ،ون�شر له العديد من الأعمال.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2003حتى .2008
يوالندا كاكاباد�سي هي رئي�س املجل�س اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا الالتينية؛ وهي منظمة
�إقليمية غري حكومية ت�سعى �إىل �إدارة النزاع يف �أمريكا الالتينية .كما �أنها رئي�س �صندوق World Wide
Fund؛ �أحد �أكرب املنظمات املعنية بالبيئة يف العامل .وهي �أي�ضً ا ع�ضو جمال�س �إدارات وجمال�س ا�ست�شارية
لعدد من امل�ؤ�س�سات الدولية.
رئي�سا لالحتاد الدويل للمحافظة على الرثوات الطبيعية .وبد�أ اهتمامها
وكانت يوالندا كاكاباد�سي ً
بحركة املحافظة على البيئة ر�سم ًّيا يف عام  ،1979عندما ُع ِّينت مدي ًرا تنفيذ ًّيا مل�ؤ�س�سة Fundación
 Naturaيف مدينة كيتو ،التي عملت بها حتى عام .1990
ومنذ عام  1998حتى � ،2000شغلت كاكاباد�سي من�صب وزيرة البيئة يف حكومة الإكوادور .ويف
عام  ،1993قامت ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا الالتينية .ومن عام � 1990إىل  ،1992قامت كاكاباد�سي
بتن�سيق م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية (قمة الأر�ض) .كما كانت
تر�أ�س الهيئة اال�ست�شارية العلمية والفنية ملرفق البيئة العاملي من عام � 2005إىل .2008
وكاكاباد�سي من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2004
در�ست يوالندا كاكاباد�سي علم النف�س التعليمي يف اجلامعة الكاثوليكية يف كيتو بالإكوادور.
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كيو�شي كوروكاوا �أ�ستاذ يف الطب ،وزميل املعهد العايل الوطني لدرا�سات ال�سيا�سات ،ورئي�س معهد
ال�سيا�سات ال�صحية باليابان ،ومدير الق�سم الياباين بالكلية الأمريكية للأطباء .وهو �أي�ضً ا �أ�ستاذ فخري
بجامعة طوكيو ،وهو عامل �أول مبعهد الأر�ض بجامعة كولومبيا .كما �أنه ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية الفخرية
بجامعة الأمم املتحدة باليابان.
�شغل من�صب امل�ست�شار اخلا�ص ملجل�س الوزراء من عام � 2006إىل  ،2008ومن�صب مبعوث منظمة
ال�صحة العاملية للجنة املحددات االجتماعية لل�صحة التابعة للأمم املتحدة من عام � 2005إىل .2008
تنفيذي بالعديد من اجلمعيات املهنية رفيعة امل�ستوى ،وقد نال و�سام القلب
وهو ع�ضو وم�سئول
ّ
الأرجواين من حكومة اليابان تقدي ًرا لإجنازاته الأكادميية يف عام .1999
كان كوروكاوا ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى  .2009وقد ح�صل
على �شهادته من جامعة طوكيو يف عام .1962
�آن ماري ليزين هي �شخ�صية �سيا�سية بلجيكية ،و�أول �سيدة تر�أ�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي .وقد
تقلدت ليزين العديد من املنا�صب خالل حياتها املهنية؛ منها املخت�ص بال�شئون املالية مبجل�س ال�شيوخ
البلجيكي من عام � 2007إىل  ،2009ورئي�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي من عام � 2004إىل ،2007
وع�ضو باالنتخاب املبا�شر مبجل�س ال�شيوخ البلجيكي من عام � 1999إىل  ،2003وع�ضو جمل�س ال�شيوخ
املعني ببلجيكا من عام � 1995إىل  ،1999وع�ضو غرفة النواب من عام � 1991إىل  ،1995ووزير الدولة
لل�شئون الأوروبية ونائب وزير التجارة اخلارجية من عام � 1988إىل  ،1992وعمدة هوي من عام 1983
�إىل  .2009وكانت ليزين ع�ض ًوا يف جمال�س وجلان العديد من املعاهد الدولية.
وقد نالت �آن ماري ليزين العديد من اجلوائز؛ منها و�شاح ال�صليب الأكرب لليوبولد الثاين يف
عام  ،2007وو�سام �أبطال احلرية من املجر يف عام  ،2006وو�سام فار�س مع مرتبة ال�شرف من فرن�سا يف
عام  ،2005وو�سام جوقة ليوبولد برتبة قائد يف عام .2003
وكانت ليزين ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى  .2009وقد ح�صلت
على البكالوريو�س يف االقت�صاد يف جامعة لييج يف عام .1971
جوليا مارتون لوفيفر هي رئي�س االحتاد العاملي للمحافظة على الرثوات الطبيعية .وهي ع�ضو يف عدد
من جمال�س وجلان منظمات؛ منها :جمل�س ال�صني للتعاون الدويل يف البيئة والتنمية ،وجامعة ال�سالم،
ومنظمة «ليد» الدولية ،واملعهد العايل للدرا�سات الدولية ودرا�سات التنمية يف جنيف ،وكلية جيم�س
مارتن للقرن احلادي والع�شرين بجامعة �أك�سفورد .وهي �أي�ضً ا زميل اجلمعية اجلغرافية امللكية باململكة
املتحدة ،وزميل الأكادميية الدولية للفنون والعلوم.
وكانت يف ال�سابق عميد جامعة ال�سالم ،واملدير التنفيذي ملنظمة «ليد» الدولية .وهي �أي�ضً ا املدير
التنفيذي للمجل�س الدويل للعلوم.
يف عام  ،2008ح�صلت على و�سام ال�شرف بدرجة فار�س من احلكومة الفرن�سية ،ولقب ال�سفري
العاملي للثقافة املجرية من وزير التعليم والثقافة املجري .ويف عام  ،1999نالت جائزة اجلمعية الأمريكية
لتقدم العلوم للتعاون الدويل يف جمال العلوم.
وكانت ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2005حتى .2010

املجل�س اال�ست�شاري

لوي�س مونريال م�ؤرخ وعامل �آثارُ .عينِّ مدي ًرا عا ًّما ل�صندوق الأغا خان للثقافة يف عام  .2002وقبل
ذلك ،كان ع�ض ًوا بلجنة التحكيم الرئي�سية جلائزة الأغا خان للعمارة لعام  ،1995كما كان ع�ض ًوا باللجنة
التوجيهية للجائزة يف عا َمي  1998و .2001وكان مونريال م�ست�شا ًرا وع�ضو جلنة حتكيم للم�سابقة التي
�أقامها ال�صندوق خالل عا َمي  1990و 1991من �أجل �إقامة متحف جديد للفن الإ�سالمي بالدوحة
بقطر.
وقد تقلد لوي�س مونريال العديد من املنا�صب ،فقد كان املدير العام مل�ؤ�س�سة  La Caixaيف
بر�شلونة ،كما �أدار مراكز  Caixaالثقافية يف مدريد وباملا دي مايوركا يف عام  .2001ويف الفرتة من
عام � 1985إىل  1990كان مدير معهد جيتي للرتميم ،ويف الفرتة من عام � 1974إىل � ،1985شغل
من�صب �سكرتري عام املجل�س الدويل للمتاحف.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2005
ملنري نعمة اهلل اهتما ٌم كبري بالبيئة .وهو م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة نوعية البيئة الدولية لال�ست�شارات التنموية؛
وهي م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية ت�أ�س�ست عام  ،1981وتقدم خدماتها يف ثالثة جماالت رئي�سية :ال�سيا�سات
وا َحل ْوكمة ،والبيئة واملوارد الطبيعية ،وتطوير امل�ؤ�س�سات ومتويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة .ويتم تقدمي
خم�س خدمات لدعم هذه املجاالت الثالثة وهي :البحث االجتماعي االقت�صادي ،وخدمات ا�ست�شارية
يف جمال الإدارة ،والإدارة البيئية والت�صميم ،و�إدارة املوارد الزراعية ،والإعالم واالت�صال.
وتهدف �شركة نوعية البيئة الدولية �إىل الإ�سهام يف تنمية وتطوير �إفريقيا وال�شرق الأو�سط من
خالل �إحداث حت�سينات م�ستدامة يف الأحوال املعي�شية ل�شعوب املنطقة.
وقد ح�صل منري نعمة اهلل على �شهادتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية من
جامعة وي�سكون�سن  -مادي�سون يف عامي  1970و .1971وح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صحة البيئية
و�إدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك عام .1976
معني قر�شي اقت�صادي و�سيا�سي باك�ستاين .وهو حال ًّيا الرئي�س وال�شريك املنفِّذ مب�ؤ�س�سة الأ�سواق
النا�شئة .وهو كذلك ع�ضو بعدد من املجال�س العامة ،واملجال�س اخلا�صة بال�شركات.
�شغل قر�شي من�صب رئي�س وزراء باك�ستان �أثناء الفرتة االنتقالية يف عام  .1993كما �شغل عدة
منا�صب يف البنك الدويل؛ بد ًءا بنائب �أول لرئي�س البنك الدويل لل�شئون املالية ،ورئي�س القطاع املايل
من عام � 1980إىل  ،1987ثم نائب �أول لرئي�س عمليات البنك من عام � 1987إىل  .1991وقد عمل
قر�شي قبل ذلك يف م�ؤ�س�سة التمويل الدولية نائ ًبا لرئي�سها من عام � 1974إىل  ،1977ثم النائب التنفيذي
للرئي�س ،ورئي�س العمليات من عام � 1977إىل  .1981وعمِ ل من عام � 1958إىل  1970لدى �صندوق
النقد الدويل.
َ
كان �أي�ضً ا م�ست�شا ًرا للعديد من املعاهد الدولية ،فر�أ�س عد ًدا من اللجان الدولية واللجان املعنية
بال�شئون العامة والدولية .وكان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى .2009
ح�صل معني قر�شي على البكالوريو�س ودرجة املاج�ستري من جامعة بنجاب ،ثم ح�صل على
درجة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة �إنديانا.
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رولوف رابينجا ع�ضو �سابق مبجل�س ال�شيوخ الهولندي .وي�شغل حال ًّيا العديد من املنا�صب؛ منها :نائب
رئي�س جلنة التقييم البيئي الهولندية�( ،أوتر�شت ،هولندا) منذ عام  ،2009ورئي�س جمل�س العلوم اخلا�ص
باملجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية ب�إيطاليا /الواليات املتحدة الأمريكية منذ عام ،2007
ورئي�س جمل�س علوم الأر�ض واحلياة التابع للأكادميية امللكية الهولندية للعلماء منذ عام  ،2002و�أ�ستاذ
التنمية امل�ستدامة والأمن الغذائي بجامعة فاجينينجن وم�ست�شار جمل�س �إدارة فاجينينجن بهولندا منذ
عام .2001
وقد قام بالعديد من املها ّم والربامج الزراعية يف الدول النامية ,وكما كان رئي�س حترير للعديد من
املجالت .وكان رابينجا ع�ضو جمل�س �أمناء �أربعة مراكز تابعة للمجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية
رئي�سا ملجل�س �أمناء املعهد الدويل لبحوث الأرز من عام � 1995إىل  .2000وكان ع�ض ًوا
الدولية ،كما كان ً
مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ابتدا ًء من عام  2003حتى .2008
ح�صل رولوف رابينجا على درجة املاج�ستري عام  ،1971ودرجة الدكتوراه عام  1976من
اجلامعة الزراعية يف فاجينينجن.
مامفيال رامفيلي �شخ�صية �أكادميية و�سيدة �أعمال وطبيبة من جنوب �إفريقيا .ولها �أي�ضً ا ن�شاطات يف جمال
مناه�ضة الف�صل العن�صري .وهي املدير التنفيذي ل�شركة ، Letsema Circleورئي�س رعاة Dinokeng
رئي�سا لوكالة التكنولوجيا واالبتكار.
 .Scenariosوقد ُعينت م�ؤخ ًرا ً
عملت رامفيلي ع�ض ًوا منتدبًا للبنك الدويل من عام � 2000إىل  .2004و�شاركت يف رئا�سة
اللجنة العاملية للهجرة الدولية من عام � 2004إىل  .2005ويف عام ُ ،1996عينت نائ ًبا فخر ًّيا لرئي�س جامعة
كيب تاون؛ لت�صبح بذلك �أول �سيدة �سوداء تتقلد هذا املن�صب يف جامعة جنوب �إفريقية.
لها العديد من الكتابات يف ق�ضايا اجتماعية واقت�صادية هامة يف جنوب �إفريقيا .وقد نالت عد ًدا
من اجلوائز الوطنية والدولية املرموقة؛ منها عدد من درجات الدكتوراه الفخرية .كما كانت ع�ض ًوا مبجل�س
�أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى .2009
ح�صلت رامفيلي على درجة الدكتوراه يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية من جامعة كيب تاون،
والبكالوريو�س يف الإدارة من جامعة جنوب �إفريقيا ،ودبلومات يف ال�صحة اال�ستوائية وال�صحة العامة من
جامعة ويتووترزراند.
غ�سان �سالمة م�ست�شار وحما�ضر و�سيا�سي لبناين .وهو عميد كلية باري�س لل�شئون الدولية ،و�أ�ستاذ
العالقات الدولية .وهو حال ًّيا ع�ضو يف جمال�س عدد من املعاهد واملنظمات الدولية غري الربحية .كما �أنه
رئي�س ال�صندوق العربي للثقافة والفنون.
�شغل غ�سان �سالمة العديد من املنا�صب؛ فقد كان كبري م�ست�شاري ال�سكرتري العام للأمم املتحدة
من عام � 2003إىل  ،2006وامل�ست�شار ال�سيا�سي لبعثة الأمم املتحدة يف العراق يف عام  ،2003ووزير الثقافة
اللبناين من عام  2000حتى  ،2003ورئي�س جمل�س �إدارة ومتحدثًا ر�سم ًّيا با�سم اللجنة املنظمة للقمة
العربية  ،2002وقمة الفرانكفونية يف �أكتوبر .2002
كتب عد ًدا من الكتب؛ منها« :عندما تعيد �أمريكا �صياغة العامل» ،و«نداء �إمرباطورية:
التدخالت واملقاومات يف ع�صر العوملة» ،و«الدولة واملجتمع يف ال�شام العربي» .وكان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء
مكتبة الإ�سكندرية من عام  2005حتى .2010
در�س غ�سان �سالمة القانون بجامعة �سان جوزيف وجامعة باري�س ،ثم نال درج َتي الدكتوراه يف
الأدب ويف العلوم ال�سيا�سية من جامعة باري�س.

املجل�س اال�ست�شاري

روندا �شريير َّنحاتة �أمريكية وعاملة و�صحفية .وكانت من رواد عملية التنمية يف جمايل الن�شر الرقمي
والعلوم البينية .وهي حال ًّيا حما�ضر غري متفرغ بكلية ال�صحافة والإعالم بجامعة �أيوا ،و ُمط ِّورة مبجلة نا�سا
لعلم الفلك احليوي منذ عام  ،)Astrobio.net( 2005ومدير معمل بحوث علوم الفن ،مبدينة نيويورك
منذ عام  .1996وهي �أي�ضً ا النا�شرة ملجلة  StinkyJournalism.orgالإلكرتونية املعنية ب�أخالقيات
ال�صحافة.
وب�صفتها �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا بكلية علم النف�س بجامعة هارفارد من عام � 1998إىل  ،2000فقد
ن�شرت �أكرث من  50مقا ًال ،و�ألقت حما�ضرات بجامعات كربى يف مو�ضوع الأهمية التاريخية للهند�سة
اجلديدة يف تاريخ الفنون والعلوم.
ويعر�ض معر�ض ويلدن�ستني الفني �أعمال �شريير منذ عام  ،1996كما َّنظمت منفرد ًة عد ًدا من
املعار�ض الفنية .وكانت ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2003
�أديل �سيمونز هي نائب رئي�س م�شروع  ،Chicago Metropolis 2020وكانت نائب رئي�س جلنة
 .Burnham Plan Centennialوهي رئي�س م�شارك ملجموعة العمل القائمة على تطوير خطة عمل
للمناخ خا�صة مبدينة �شيكاغو.
وهي �أي�ضً ا رئي�س الهيئة العاملية للأعمال اخلريية ،وم�ست�شار �أول للمنتدى االقت�صادي العاملي،
وهي حال ًّيا ع�ضو جمال�س �شركات مار�ش وماكلينان ،وم�ؤ�س�سة �شوربانك ،و�شوربانك الدولية املحدودة،
وعدد من املنظمات غري الربحية.
وكانت الرئي�س امل�شارك للمجل�س اخلا�ص مبجموعة درا�سة ال�شئون العاملية املعني بدرا�سة م�ستقبل
�شيكاجو العاملي .وهي من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2003
عملت يف اللجان الرئا�سية املعنية باجلوع العاملي والبيئة ،وكانت �أي�ضً ا ع�ضو اللجنة املعنية
باحلوكمة العاملية واملجل�س اال�ست�شاري رفيع امل�ستوى التابع للأمم املتحدة املعني بالتنمية امل�ستدامة.
ح�صلت �أديل �سيمونز على البكالوريو�س من كلية رادكليف عام  ،1963ودرجة الدكتوراه من
جامعة �أك�سفورد يف عام .1969
ق�صا�ص و�شاعر وكاتب م�سرحي نيجريي .ويف عام  ،1986كان �أول كاتب �إفريقي يح�صل
وول �سوينكا َّ
على جائزة نوبل يف الأدب.
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ كر�سي �إليا�س غامن للكتابة الإبداعية يف ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة نيفادا
بال�س فيجا�س ،و�أ�ستاذ مقيم مبعهد مارميونت يف جامعة لويوال مارمياونت يف لو�س �أجنلو�س بالواليات
املتحدة الأمريكية .وقد ن�شر �سوينكا حوايل  20عم ًال م�سرح ًّيا و�شعر ًّيا وق�ص�ص ًّيا.
يف عام  ،1994عُينِّ �سف ًريا للنوايا احل�سنة باليون�سكو من �أجل تعزيز الثقافة الإفريقية وحقوق
الإن�سان وحرية التعبري والإعالم والتوا�صل .ويف عام � 2005أ�صبح رائ ًدا مل�ؤمتر .PRONACO
وكان �سوينكا من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2004
يف عام  ،2005ح�صل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة برن�ستون .ويف عام � ،2008أ�صبح
�أ�ستا ًذا بار ًزا مقي ًما مبعهد فرانكلني للعلوم الإن�سانية.
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مونكومبو �سوامينثان عامل زراعة ُعرِف ب�أبي الثورة اخل�ضراء يف الهند؛ وو�صفه برنامج الأمم املتحدة
البيئي ب�أبي علم البيئة االقت�صادي .وكان قد ان�ضم لقائمة جملة تامي عام  1999لل�شخ�صيات الآ�سيوية
الع�شرين الأكرث ت�أث ًريا يف القرن الع�شرين.
وهو �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو /كو�ستو لتكنولوجيا البيئة مب�ؤ�س�سة �سوامينثان للبحوث يف �شيناي
بالهند .وهو رئي�س جمل�س �إدارة اللجنة الوطنية للزراعة والغذاء والتغذية يف الهند.
وهو زميل اجلمعية امللكية بلندن ،والأكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة الأمريكية،
والأكادميية الرو�سية للعلوم ،والأكادميية ال�صينية للعلوم ،والأكادميية الإيطالية للعلوم .وكان من الأع�ضاء
امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ،من عام  2001حتى .2005
ح�صل على البكالوريو�س يف علوم احليوان من كلية مهراجاز ،ثم ح�صل على بكالوريو�س �آخر يف
العلوم الزراعية من كلية كوميباتور الزراعية .وح�صل بعد ذلك على �شهادته العليا يف علم الوراثة اخللوي
 Cytogeneticsيف عام  1949من معهد �أبحاث الزراعة الهندي بنيو دلهي.
كازو تاكاها�شي هو رئي�س جمعية باحثي التنمية الدولية ،كما يقوم بالتدري�س يف املعهد العايل للبحوث
لدرا�سات ال�سيا�سات يف طوكيو.
كان تاكاها�شي �أ�ستا ًذا باجلامعة امل�سيحية الدولية ،ومدير معهد بحوث التنمية الدولية التابع
مل�ؤ�س�سة الدرا�سات املتطورة يف التنمية الدولية ،ومدير برنامج م�ؤ�س�سة �سا�ساكاوا لل�سالم .كما عمل مبنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،ور�أ�س العديد من املجال�س واللجان الوطنية والدولية.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2003
ن�شرت له �أعمال هامة باللغتني الإجنليزية واليابانية ( ُترجم بع�ضها لل�صينية والكورية والإ�سبانية
والربتغالية) ،وتغطي �أعماله مو�ضوعات عديدة؛ منها درا�سات التنمية ،و�إدارة املياه ،و�صنع ال�سالم،
والتعاون الإقليمي ،وال�سلع العامة العاملية.
رئي�سا للجنة
ليلى تكال هي �أ�ستاذ القانون والإدارة ،وم�ست�شار قانوين .وهي �أول �سيدة يتم انتخابها ً
العالقات اخلارجية التابعة للربملان امل�صري.
رئي�سا ملجل�س �أمناء برامج التعاون
وقد اختريت ع�ض ًوا بلجنة اليون�سكو للرتاث العاملي ،وكانت ً
التقني التابعة للأمم املتحدة (مت انتخابها لثالث فرتات).
وهي الرئي�س امل�ؤ�س�س لالحتاد امل�صري للمحاميات ،واجلمعية امل�صرية للحفاظ على البيئة .وهي
نائب رئي�س اللجنة امل�صرية للحفاظ على الرتاث امل�صري ،وع�ضو بعدد من املجال�س واللجان القومية
والدولية.
كانت من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام  .2006ولها عدد من
الكتب ،وهي �أي�ضً ا كاتبة وحمللة �سيا�سية بجريدة الأهرام.
ح�صلت ليلى تكال على البكالوريو�س يف القانون من كلية احلقوق جامعة القاهرة ،وعلى درجة
املاج�ستري من جامعة «�سوذرن كاليفورنيا» بلو�س �أجنلو�س ،ودرجة الدكتوراه من جامعة نيويورك.

املجل�س اال�ست�شاري

كارل ثام هو ناقد اجتماعي و�سيا�سي .وكان �سف ًريا لل�سويد يف �أملانيا من عام � 2002إىل  ،2006وال�سكرتري
العام للمركز الدويل �أولوف باملز من عام � 1999إىل  ،2002ثم وزي ًرا للتعليم باحلزب الدميقراطي
اال�شرتاكي من عام � 1994إىل  ،1998واملدير العام للوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية من عام � 1985إىل
 ،1994واملدير العام ملجل�س الطاقة الوطني من عام � 1983إىل  ،1985ووزي ًرا للطاقة من عام  1978حتى
أمينـا للحزب الليربايل من عام � 1969إىل .1978
 ،1979وع�ض ًوا بالربملان من عام � 1976إىل  ،1982و� ً
ا�شرتك كارل ثام يف العديد من اللجان والهيئات العامة ،فكان رئي�س جمل�س �إدارة معهد درا�سات
املعني بالتعليم
امل�ستقبل ال�سويدي با�ستوكهومل من عام � 1999إىل  .2006كما كان ع�ض ًوا بفريق العمل ّ
َّ
وامل�شكل من ِق َبل منظمة اليون�سكو والبنك الدويل ،وهو الرئي�س امل�شارك للجنة الدولية امل�ستقلة
العايل
بكو�سوفو وع�ضو بلجنة الأمن الإن�ساين.
نال كارل ثام جائزة احتادات الطلبة املتحدة يف عام  .2008وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س
�أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2003حتى .2005
ماريانا فاردينوياني�س هي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة ،ولها اهتمام بالعمل اخلريي واالجتماعي.
وقد ان ُتخِ بت «�سيدة �أوروبا» تقدي ًرا لإ�سهاماتها يف �إن�شاء َ
مواطنة حقيقية يف �أوروبا.
وهي م� ِّؤ�س�س ورئي�س «م�ؤ�س�سة الطفل والأ�سرة» ،وم� ِّؤ�س�س ورئي�س جمعية �أ�صدقاء الأطفال
امل�صابني بال�سرطان .وهي �أي�ضً ا ع�ضو م�ؤ�س�س للمنتدى الإن�ساين العاملي ،وهي ع�ضو جمل�س �إدارة عدد
من املعاهد الثقافية والإن�سانية الدولية.
كانت من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل  .2007وقد
نالت العديد من اجلوائز املحلية والدولية.
ماريانا فاردينوياني�س حا�صلة على البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة دنفر يف كولورادو،
واللي�سان�س يف تاريخ الفنون .وهي �أي�ضً ا طالبة دكتوراه يف علم الآثار بجامعة �شيفيلد.
وليام وولف هو �أ�ستاذ الهند�سة والعلوم التطبيقية بق�سم علوم احلا�سب الآيل بجامعة فريجينيا ،وحمرر
ُمراجع ملجلة  Scienceالعلمية .وهو �أي�ضً ا ع�ضو بعدد من الأكادمييات واجلمعيات الوطنية والدولية.
وقد �شغل ويليام وولف عدة منا�صب؛ منها :رئي�س الأكادميية الوطنية للهند�سة يف عام ،1997
وم�ساعد مدير م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية من عام  1988حتى  .1990ويف عام  ،1981قام بت�أ�سي�س معامل
رئي�سا ملجل�س �إدارتها ومدي ًرا تنفيذ ًّيا لها حتى عام  .1988ويف عام  ،1968ان�ضم �إىل
تارتان التي كان ً
جامعة كارنيجي ميللون كمدر�س لعلوم احلا�سب الآيل ،ثم �أ�صبح �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا يف عام  ،1973ثم
�أ�ستا ًذا يف عام .1975
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2006
وقد ح�صل ويليام وولف على البكالوريو�س يف الفيزياء الهند�سية ودرجة املاج�ستري يف هند�سة
الكهرباء من جامعة �إلينوي ،ودرجة الدكتوراه يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة فريجينيا يف عام .1968
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�أحمد زويل هو �أ�ستاذ كر�سي الين�س بولينج يف الكيمياء ،و�أ�ستاذ الفيزياء مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
(كالتيك) ،وهو حال ًّيا مدير مركز الأحياء الفيزيائية التابع مل�ؤ�س�سة مور بكالتيك.
ويعمل �أحمد زويل يف جمل�س م�ست�شاري العلوم والتكنولوجيا اخلا�ص بالرئي�س �أوباما ،وهو �أي�ضً ا
املبعوث العلمي للرئي�س الأمريكي لل�شرق الأو�سط .وهو ع�ضو منتخب لعدد من الأكادمييات واجلمعيات
العلمية الدولية.
وقد عمل مدي ًرا ملعمل العلوم اجلزيئية التابع مل�ؤ�س�سة العلوم الوطنية ،وح�صل يف عام  1999على
جائزة نوبل تقدي ًرا لإ�سهاماته الرائدة يف علوم الفمتو.
و�أحمد زويل من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2005
وقد ح�صل على درجة الدكتوراه من جامعة بن�سلفانيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،ثم زمالة
 IBMمن جامعة كاليفورنيا ،بريكلي.
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مقاومة الحريق

مركز دراسات
الديمقراطية والسالم
االجتماعي

المعمل الرقمي

إدارة الكهرباء
والطاقة

مركز الدراسات
الهلينستية

مركز دراسات التنمية

الهيكل التنظيمي

129

