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ال�ستغالل غير التجاري

تم اإنتاج المعلومات الواردة في هذا التقرير لال�ستخدام ال�سخ�سي والمنفعة العامة لأغرا�ض غير تجارية، ويمكن اإعادة اإ�سدارها كلها اأو جزء منها اأو باأية 
طريقة اأخرى، دون اأي مقابل ودون ت�ساريح اأخرى من مكتبة الإ�سكندرية. واإنما نطلب الآتي فقط:

الم�سنفات. اإ�سدار  اإعادة  في  الدقة  مراعاة  الم�ستغلين  على  يجب  	•

الم�سنفات. ›م�سدر‹ تلك  ب�سفتها  الإ�سكندرية  مكتبة  اإلى  الإ�سارة  	•

واأل ي�سار اإلى اأنه  الإ�سكندرية،  مكتبة  اإلى  ين�سب  األ  ويجب  الأ�سلية،  المواد  من  ر�سمية  ن�سخة  الإ�سدار  اإعادة  عن  الناتج  الم�سنف  يعتبر  ل  	•
تمَّ بدعٍم منها.

التحرير: اإدارة الن�سر
ت�سميم وتنفيذ: ريم نعمان
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اأن تكون مركًزا للتميز يف اإنتاج املعرفة ون�سرها، 
وملتًقى للحوار والتفاهم بني ال�سعوب.

اأن تكون:
	 نافذة العامل على م�سر.•
	 نافذة م�سر على العامل.•
	 اأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�سر الرقمي.•
	 مركًزا للحوار والتفاهم بني ال�سعوب واحل�سارات.•
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اخت�سارات
AAAS American Association for the Advancement of Science اجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم
AAS African Academy of Sciences الأكادميية الإفريقية للعلوم
AFESD Arab Fund for Economic and Social Development ال�سندوق العربي للتنمية القت�سادية والجتماعية
AHRC Arts and Humanities Research Council املجل�ض الربيطاين للفنون وبحوث الإن�سانيات
AIT Asian Institute of Technology املعهد الآ�سيوي للتكنولوجيا
ARDC Agricultural Research and Development Council جمل�ض البحوث الزراعية والتنمية
CABI Centre for Agricultural Bioscience International املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية
CCICED China Council for International Cooperation on Environment and Development جمل�ض ال�سني للتعاون الدويل يف البيئة والتنمية
CEPA UN Committee of Experts on Public Administration جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة واملعنية بالإدارة العامة
CGIAR Consultative Group of International Agricultural Research املجموعة ال�ست�سارية للبحوث الزراعية الدولية
COMEST World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology اللجنة العاملية لأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا
ECOSOC UN Economic and Social Council املجل�ض القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة
ECOWAS Economic Community of West African States اجلماعة القت�سادية لدول غرب اإفريقيا
ELPIDA Association of Friends of Children with Cancer جمعية اأ�سدقاء الأطفال امل�سابني بال�سرطان
ENCC  Egyptian National Competitiveness Council املجل�ض الوطني امل�سري للتناف�سية
EQI Environmental Quality International نوعية البيئة الدولية لال�ست�سارات التنموية
FASID Foundation for Advanced Studies on International Development موؤ�س�سة الدرا�سات املتطورة يف التنمية الدولية
GCI Getty Conservation Institute معهد جيتي للرتميم
GCIM Global Commission for International Migration اللجنة العاملية للهجرة الدولية
GFAR Global Forum on Agricultural Research املنتدى العاملي للبحوث الزراعية
GSA Geological Society of America اجلمعية اجليولوجية الأمريكية
IAP InterAcademy Panel اأمانة هيئة جمال�ض الأكادمييات
IARI Indian Agricultural Research Institute معهد اأبحاث الزراعة الهندي
ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
ICOM International Council of Museums املجل�ض الدويل للمتاحف
ICSU International Council for Science املجل�ض الدويل للعلوم
IDDC International Dryland Development Commission اللجنة الدولية لتنمية الأرا�سي اجلافة
IDRC International Development Research Centre مركز اأبحاث التنمية الدولية
IDSC Information and Decision Support Center مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
IFLA International Federation of Library Associations الحتاد الدويل للمكتبات
IGU International Geographical Union الحتاد اجلغرايف الدويل
IMF International Monetary Fund �سندوق النقد الدويل
IRGC International Risk Governance Council املجل�ض الدويل لإدارة املخاطر
ISESCO  Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة
ISS Institute for Social Sciences معهد العلوم الجتماعية
IUCN International Union for Conservation of Nature الحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها
KNAW Royal Netherlands Academy of Sciences الأكادميية امللكية الهولندية
LEAD Leadership for Environment and Development »املنظمة الدولية للريادة البيئية والتنموية »ليد
LMS Laboratory for Molecular Sciences معمل العلوم اجلزيئية
LWF Lutheran World Federation الحتاد العاملي للكنائ�ض اللوثرية
MIFTAH Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy )املبادرة الفل�سطينية لتعزيز احلوار العاملي والدميقراطية )مفتاح
NCEA Netherlands Commission for Environmental Assessment جلنة التقييم البيئي الهولندية
NGOs Non-Governmental Organizations منظمات غري حكومية
NUFFIC Netherlands Foundation for International Cooperation in Higher Education املوؤ�س�سة الهولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
PNoWB Parliamentary Network of the World Bank سبكة الربملانيني عن البنك الدويل�
PRONACO Pro-National Conference Organization »منظمة املوؤمتر الوطني ال�سعبي »بروناكو
PSIA Paris School of International Affairs كلية باري�ض لل�سئون الدولية
SDC Swiss Agency for Development and Cooperation الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون
SIDA Swedish International Development Agency الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية
SSO Sahara and Sahel Observatory مر�سد ال�سحراء وال�ساحل
STAP/GEF Scientific and Technical Advisory Panel of the Global Environment Facility الهيئة ال�ست�سارية العلمية والفنية ملرفق البيئة العاملي
TDA Training and Development Agency for Schools وكالة التدريب والتنمية للمدار�ض
TWAS The Academy of Sciences for the Developing World اأكادميية العلوم للعامل النامي
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
UPEACE University for Peace جامعة ال�سالم
USC University of South California جامعة جنوب كاليفورنيا
WIPO World Intellectual Property Organization منظمة امِلْلكية الفكرية العاملية
WWF World Wide Fund ال�سندوق الدويل للحفاظ على الطبيعة
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ت�سدير
ا بالن�سبة ملكتبة الإ�سكندرية؛ فقد حمل خماطر كثرية، وخ�سى كثريون على املكتبة يف ظل م�ساهد احتجاجية  ٌيعد العام املا�سي عاًما انتقاليًّ
من بع�ض العاملني، ولكن من دواعي �سروري اأن اأرى تبدد هذه امل�ساهد، خا�سة بعد اأن متكنا من حتقيق مطالب العاملني وتوقعات اجلمهور، وعادت 

ا.  املوؤ�س�سة اإىل م�ستواها الطبيعي من العمل يف مدة ق�سرية ن�سبيًّ

امتازت الفرتة املا�سية بالن�ساط املكثف ملجل�ض الأمناء واإدارة مكتبة الإ�سكندرية. واإبان حلظات الحتجاج كان مدير املكتبة يف املقدمة 
يواجه التحديات التي فر�ستها الفرتة احلالية؛ حيث مطالبة البع�ض با�ستقالته، اإىل حتقيق ال�سلطات معه يف اتهامات ب�سوء الإدارة، اإىل حمالت 
ال�ستهداف ال�سخ�سي التي اأطلقها البع�ض لإثارة ت�ساوؤلت عن اإجنازات املكتبة ومديرها. اإل اأن جمل�ض الأمناء واحلكومة امل�سرية مًعا اأعربا عن 
تاأييدهم القوي لقيادته. واليوم، توؤكد الأحداث التي �سهدها هذا العام الع�سيب اأن تاأييدنا كان يف حمله. فقد قامت النيابة العامة بعد اإجراء حتقيقات 
لة، باإ�سقاط جميع التهم املتعلقة ب�سبهة الف�ساد. وقد و�سع معظم العاملني هذه الأحداث خلف ظهورهم وعادوا اإىل العمل، وعاد اجلمهور  مكثفة ومطوَّ

اإىل ال�ستمتاع مبزايا اخلدمات العديدة التي تقدمها مكتبة الإ�سكندرية.

والأهم من ذلك، قام جمل�ض الأمناء بت�سكيل جلنة خا�سة م�ستقلة للنظر يف املو�سوعات املتعلقة بالعاملني ومراجعة اللوائح بالطريقة املنا�سبة. 
ويف الجتماع الذي ُعقد يف 22 اإبريل 2012، قمنا بالتاأكيد على تقرير اللجنة وتو�سيات املديرين، وقدمنا للمكتبة حتديًدا ما يلي:

لئحة جديدة ل�سئون العاملني،  •
هيكاًل جديًدا للم�سار الوظيفي،  •
ا معدًل،  • هيكاًل تنظيميًّ
هيكاًل جديًدا لالأجور،  •
وعدًدا من الإجراءات النتقالية لتنفيذ ما �سبق. •

كما ناق�ض املجل�ض اأ�سا�سيات الجتاه ال�سرتاتيجي اجلديد ملكتبة الإ�سكندرية، ويت�سمن تخفي�ض النفقات الراأ�سمالية، واإعادة جدولة بع�ض 
امل�سروعات الطموحة للمكتبة، والرتكيز على زيادة خدمات التوا�سل مع اجلمهور وتواجد خدمات املكتبة، لي�ض فقط يف الإ�سكندرية، و�سيكون 
ذلك من خالل �سبكة الإنرتنت يف معظم الأحوال. و�سوف تكون املهمة الأ�سا�سية خالل العام القادم حت�سني الإ�سرتاتيجية والإعداد الكامل لها، 

بالإ�سافة اإىل جميع التغيريات التي قمنا باعتمادها. 
اإجنازات املا�سي، وال�ستفادة من �سعوبات الأم�ض،  هكذا، تبلغ مكتبة الإ�سكندرية عامها العا�سر؛ وهي م�ستعدة للمزيد من البناء على 

واإطالق عهد جديد من اخلدمة العامة يف م�سر؛ اجلمهورية اجلديدة التي يتم بناوؤها يوًما بعد يوم. 
خالل العام املا�سي، كان هناك تاأكيد خا�ض على اأن�سطة التوا�سل املوجهة ب�سفة رئي�سية اإىل اجلمهور امل�سري. وجرى عقد �سراكات مع 
العديد من الكيانات املحلية والدولية، ومت تاأمني العديد من املنح بحيث نتمكن من ال�ستمرار يف م�سروعات �سابقة والبدء يف م�سروعات اأخرى 
التاأكيد عليه ب�سفة خا�سة نظًرا للظروف  – والذي مت  اأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية  جديدة. وكان ول يزال العامل امل�سرتك ب�سفة عامة بني جميع 
احلالية – هو هدف ن�سر املعرفة الثقافية والعلمية، وثقافة احلوار والت�سامح. ويركز عدد من م�سروعات مكتبة الإ�سكندرية يف الوقت احلايل على اإظهار 
الإ�سالم الو�سطي املت�سامح بهدف تغيري الأفكار اخلاطئة عنه داخل م�سر وخارجها. كما ركزت مكتبة الإ�سكندرية من خالل العديد من املحا�سرات 
ا، والنظر اإىل الثورة امل�سرية مبختلف جوانبها، يف حماولة لتثقيف ومتكني ال�سباب  والندوات على عملية التحول الدميقراطي التي متر بها م�سر حاليًّ

بحيث يكون لهم راأي مثقف واإيجابي يف م�ستقبل م�سر.
 يتناول هذا التقرير الأحداث ال�ساخبة للعام املا�سي، وير�سد كيف متكنت املكتبة – رغم ال�سعوبات التي واجهتها خالل هذا العام النتقايل – 

من ا�ستقبال حوايل �سبعمائة وثالثة وع�سرين األف زائر وتنظيم اأكرث من ت�سعمائة فعالية ثقافية وعلمية والحتفاظ بخدماتها فاعلة يف جميع الأوقات.

اإنها اإ�سادة بالعاملني بهذه املوؤ�س�سة والإدارة القائمة عليها؛ هذه املوؤ�س�سة التي نفتخر بانتمائنا لها. 
عبد العزيز حجازي

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملجل�ض الأمناء
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مقدمة

عام ا�ستثنائي
ا بجميع املقايي�ض، وكذلك �ستكون مقدمة التقرير ال�سنوي لهذا العام على هذا النحو؛ فهي �ستت�سم ب�سبغة  كان العام املا�سي عاًما ا�ستثنائيًّ

�سخ�سية ا�ستثنائية.
بدايًة، اأكرر �سكري وامتناين ل�سباب م�سر الذين قاموا – يف حلظات جميدة – بتكوين �سل�سلة ب�سرية حلماية مكتبة الإ�سكندرية من اأي 
اعتداء حمتمل اإبان الفرتة نتيجة �سعف القدرات الأمنية يف اأعقاب ثورة 25 يناير، وقد تكرر هذا احلدث عدة مرات. ثم قاموا بعد ذلك بو�سع علم 

كبري على �سالمل املكتبة يف اإ�سارة رمزية حلماية املكتبة. بهذه اللفتات العظيمة، قام ال�سباب بحماية املكتبة خالل الثورة، فلم مي�س�سها اأي �سوء.   
اأكرر �سكري وامتناين اأي�ًسا لل�سباب الرائع واملجتهد من العاملني مبكتبة الإ�سكندرية الذين قاموا من خالل التزامهم باحلفاظ على مكتبة 
الإ�سكندرية بحيث تظل كاجلزيرة الهادئة يف خ�سم ال�سطرابات التي تعقب الثورات التي جتتاح العامل العربي يف ظل جمهورية جديدة تت�سكل 
وتكت�سب قوامها ومنهجها. ومن دواعي �سعادتي وفخري اأن العاملني يف حلظات التحول اجلذري ا�ستطاعوا اأن يتوا�سلوا مع الإدارة، يًدا بيد؛ بغية 

احلفاظ على ما بلغته املكتبة من مكانة حملية واإقليمية وعاملية طيلة العقد املا�سي، واأكرث من ذلك ال�سعي اإىل تطوير اأدائها يف الفرتة املقبلة. 
اأخرًيا ولي�ض اآخًرا، اأ�سجل �سكري وامتناين ال�سخ�سي لكل فرد من اأفراد جمل�ض الأمناء لعظيم دعمهم واإر�سادهم يل يف تلك الأوقات 
ال�سعبة، واأخ�ض بالذكر رئي�ض جمل�ض الأمناء الدكتور عبد العزيز حجازي، والدكتور اأحمد كمال اأبو املجد؛ الذي ل يكل ول ميل، والذي اأظهر 
باأ�ًسا وان�سغاًل بكل جوانب العمل، والتحديات التي واجهت املكتبة، خا�سة على �سعيد ما اأجري من حتقيقات قانونية. فقد كان ل�ست�ساراته القانونية 

واإر�ساده ودعمه عظيم الأثر على �سخ�سي وعلى املوؤ�س�سة ككل.  
ومع الأخذ يف العتبار ما تخلل هذا العام من �سعوبات وحتديات، فقد متكننا من حتقيق الكثري من الإجنازات، ويرجع الف�سل يف ذلك 
اإىل العاملني باملوؤ�س�سة واإدارتها )انظر التفا�سيل لحًقا يف هذا التقرير ال�سنوي(. وحيث اإنني كنت يف خ�سم هذه الأنواء تعر�سُت لالفتئات على 
�سخ�سي، لكني اأعترب ذلك جزًءا من تبعات قيادة موؤ�س�سة ثقافية مهمة يف حلظات التحول، وقد عو�سني عنه اإمياين بهذه املوؤ�س�سة، بالإ�سافة اإىل 
ح�سويل على تاأييد حملي ودويل وا�سع، ولذلك اأعتذر للقارئ على ال�سبغة �سخ�سية بع�ض ال�سيء التي �ستكون عليها هذه املقدمة بخالف املتعارف 

عليه يف التقارير ال�سابقة.  
اأودُّ يف البداية اأن اأنوه اإىل اأنه يف هذا العام نحتفل مبرور ع�سر �سنوات على افتتاح مكتبة الإ�سكندرية. وب�سفتي املدير املوؤ�س�ض لهذا ال�سرح، 
ومبنا�سبة هذا احلدث الهام، اأجد اأنه من ال�سروري اإلقاء نظرة على ما مت حتقيقه ثم النظر اإىل الأمام والتطلع اإىل امل�ستقبل. لقد ت�سلمت عملي باملكتبة 
واملبنى غري مكتمل، فانطلقت ومعي حوايل خم�سني من العاملني الذين قمت بتعيينهم بنف�سي، نعمل باإخال�ض وداأب حتى اأ�سبح الآن موؤ�س�سة 
�سخمة يعمل بها حوايل األفني واأربعمائة من العاملني. ولكن قبل ذلك، اأدين لقارئي هذا التقرير ببيان وا�سح عن اأحداث هذا العام الهام، مبا يف 

ذلك الأحداث ال�ساخبة يف املدة من اأكتوبر 2011 حتى مار�ض 2012.  
، قمنا بتكوين  اأ�سرنا يف العام املا�سي اإىل اأننا ينبغي اأن »نقتن�ض اللحظة« لإعادة تقييم ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية وهيكلها التنظيمي. ومن ثمَّ
عدد من اللجان لدرا�سة الأمور التي يجب تغيريها لإمكانية التكّيف بطريقة اأف�سل مع العامل املتغري حولنا، مع ال�ستمرار يف ر�سالة املكتبة وتوجهاتها. 

و�سوف يتم تلخي�ض هذه الروؤية يف اجلزء الأخري من هذه املقدمة والتي ت�سم:
	 فرتة عابرة من التحديات والإ�سكاليات•
	 التحقيقات اخلا�سة مبزاعم الف�ساد•
	 تخطي ال�سعوبات املالية•
	 عام من الإجنازات والتغيري•
	 روؤية م�ستقبلية•
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عا�سفة مبكتبة الإ�سكندرية: فرتة عابرة من التحديات والإ�سكاليات
على الرغم من الثقة التي اأعطاها ال�سباب الثوري لهذه املوؤ�س�سة، فلم يكن مقدًرا ملكتبة الإ�سكندرية اأن تظل مبناأى عن التموجات والأنواء 
التي �سملت العديد من املوؤ�س�سات امل�سرية بعد ثورة 25 يناير. فقد انت�سرت الإ�سرابات يف جميع اأنحاء م�سر، لي�ض فقط يف امل�سانع، ولكن اأي�ًسا يف 
الهيئات احلكومية التي اأغلقتها الإ�سرابات املطالبة باأجور اأو اأو�ساع اأف�سل، اأو ملجرد تغيري القائمني على الإدارة. وقد طالت هذه ال�سطرابات اأي�ًسا 

الهيئات القانونية واملوؤ�س�سات الأمنية، وغريها.  
يف مراحل التحول اجلذري يف املجتمعات عادًة ما ي�ساب الأفراد بالقلق وغياب اليقني والتطلع اإىل امل�ستقبل باأعني ميلوؤها ال�سك وغياب 
الفعالية. مل تكن مكتبة الإ�سكندرية مبناأى عن املجتمع الذي ميوج بالتغيري والقلق؛ فقد ت�سرب القلق واخلوف من امل�ستقبل لنفو�ض العاملني، وكان 
للبع�ض ممن لهم مطالب اأخرى تتجاوز مطالب غالبية العاملني يف حت�سني اأو�ساعهم الوظيفية دوٌر يف ح�سد قطاع كبري من زمالئهم احتجاًجا على اإدارة 
املكتبة. وقد نتج عن ذلك اإغالق املكتبة لعدة اأيام، مطالبني باإقالة مدير املكتبة واإدارتها. وقد رف�ض جمل�ض اأمناء املكتبة وجمل�ض الوزراء امل�سري 
هذا املطلب رف�ًسا قاطًعا؛ وقاما بالإجماع بتعزيز موقف مدير املكتبة. وهذه ثقة اأعتز بها، لكني �سعرت مب�سئولية اأكرب جتاه املوؤ�س�سة التي �ساهدتها 
كجنني ثم طفل �سغري يحبو ثم يكرب اأمام عينيَّ بجهد وعرق كل العاملني بها، خا�سة من ال�سباب. لذلك من واقع خرباتي املتعددة واملرتاكمة يف 
موؤ�س�سات دولية قررت منذ البداية اأن 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 
جلاأنا اإىل احلوار والنقا�ض الهادئ مع الزمالء العاملني باملكتبة. مل يكن امل�سوار �سهاًل، بل كان مي�سي حيًنا ويتعرث اأحيانًا بفعل احلالة العامة التي 
ت�سود املجتمع وحر�ض البع�ض على تعقيد املوقف اأكرث من حله، ولكن اجلهد اجلاد الدءوب مثل البذرة التي تلقيها يف الرتبة وترعاها اإىل اأن توؤتي بثمارها. 
لقد جنحنا يف تخفيف حدة الحتقان املوؤ�س�سي، وعلى الرغم من املوقف �سديد التقلب، بداأنا العمل للو�سول اإىل تغيريات حقيقية حلل امل�سكالت الفعلية 
حيثما وجدناها. ومع ا�ستمرار مت�سكنا باأ�سلوب التفاو�ض واحلوار يف �ستى املواقف والأو�ساع، ويف النهاية تغلَّب �سوت العقل واحلكمة واحلوار ومل تفلح 
ا. قام العاملون اأنف�سهم  الأ�سوات ال�ساخبة يف التاأثري على الجتاه الرئي�سي للعاملني باملكتبة؛ الذين هم يف النهاية لي�سوا اأقل حر�ًسا عليها مني �سخ�سيًّ
ا – الإدارة والعاملون – للتو�سل اإىل التعديالت التي �ستمكن مكتبة الإ�سكندرية من اخلروج  ب�سمان عودة املوؤ�س�سة اإىل حالتها الطبيعية، وعملنا �سويًّ

من ذلك املوقف ال�سعب بكامل قوتها.  
	 ون على اأ�سابع • حينما كان لدينا من 700 اإىل 800 متظاهر قاموا باإغالق املكتبة، تقل�ض العدد حتى اأ�سبح عدًدا حمدوًدا من الأفراد ُيعدُّ

اليد الواحدة.
	 وحينما كان هناك عدد كبري من العاملني متعاطًفا ب�سفة مبدئية مع املتظاهرين، حتى عندما قاموا باإغالق املكتبة، عملت الأغلبية العظمى •

من العاملني بجهد لإبقاء املكتبة مفتوحة مع النخفا�ض التدريجي لعدد املتظاهرين.
	 وتعمل على • الآن مفتوحة  املكتبة  اأبواب  اأ�سبحت  فقد  اإل لأيام حمدودة  ي�ستمر ذلك  قليلة(، مل  املكتبة )لأيام  اأبواب  اأغلقت  وحينما 

ا�ستقبال وخدمة اجلمهور.
	 اأفرز احلوار الهادئ املو�سوعي مع العاملني 18 مطلًبا حمدًدا، متت تلبية جميع مطالبهم، واأدى اإىل انزواء اآراء ذات نزعات �سخ�سية مل ير •

العاملون فيها تلبيًة مل�ساحلهم اأو تطلعاتهم الوظيفية. 
	 ا لتطبيق التغيريات التي قمنا بالتفاق عليها • وحينما كان املوقف يت�سم باملواجهة الهجومية، قمنا بتكوين جمموعات متعاونة تعمل �سويًّ

ب�سكل جماعي )انظر لحًقا(؛ وفوق كل �سيء:
	 لقد تفادينا العنف، فلم يكن هناك تدخالت من قوات الأمن اأو القوات امل�سلحة، وكنت حري�ًسا ب�سكل �سخ�سي على �سالمة كل فرد يف •

ا كان موقعه اأو راأيه؛ لأنني من واقع خربتي اأعرف اأهمية »ال�سلمية« يف التعبري كمقدمة �سرورية لإزالة اأية مرارات اأو ترك تداعيات  املوؤ�س�سة اأيًّ
د املوقف، وحمًدا هلل، مل تكن هناك اأية اإ�سابات بني املتظاهرين، وُحِفظت املكتبة من اأن ُتقذف بحجٍر واحد. تعقِّ
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يف مرمي النريان 
مل يكن هذا كل �سيء؛ حيث كان بع�ض العاملني يف البداية من ذوي امل�سكالت احلقيقية )وقد متت مواجهتها لحًقا(، والبع�ض وهم اأفراد 
معدودون لهم ت�سورات اأخرى ممن لهم اآراء وتطلعات تختلف عن اآراء وتطلعات العاملني، اعتقدوا اأن احلل يف ا�ستن�ساخ مناذج ثورية من التغيري 
الراديكايل يف املكتبة دون وجود ت�سور اأو برنامج، وبع�سهم كان  لديه وجهات نظر خمتلفة بالن�سبة مل�سمون الربامج الثقافية التي يجب اأن تقدمها 
املكتبة، واآخرون اعتربوا ما يحدث فر�سة �سانحة لتحقيق م�سالح خا�سة بهم؛ وكان بني هوؤلء جميًعا اأ�سخا�ض من داخل ومن خارج املكتبة ممن 
لديهم تطلعات خا�سة؛ مل يخفوها وحتدثوا عنها �سراحة وعلًنا، وقد قام هوؤلء ب�سن حملة �سر�سة يف ال�سحافة والإعالم )وتباًعا يف جمل�ض ال�سعب 

املنتخب(، يف حماولة منهم لت�سويه �سمعتي و�سمعة مكتبة الإ�سكندرية.    
اأ�سطرب لأنني كنت اأتقبل هذا بفهم وا�سع لطبيعة املرحلة التي ت�سهد التقلب وتغيري الأذهان والنفو�ض واإحياء التطلعات  اأو  اأجزع  مل 
الذاتية. باخت�سار حالة ال�سيولة و�سعف مفا�سل املوؤ�س�سات التي حتقق مطامح البع�ض. هكذا ت�سوروا، وهكذا �سعوا، وهكذا فهمُت ذلك، وعملت 
قدر طاقتي مبوؤازرة العاملني على احلفاظ على املوؤ�س�سة حتى ل ي�سيبها ما اأ�ساب غريها من تف�سخ، وتخبط، ودخول يف املجهول. قمنا بالرد بنجاح 
على التهامات ونلنا دعم �سخ�سيات هامة يف الإعالم ويف جمل�ض ال�سعب. وقد �سدر احلكم ل�ساحلي يف دعوى الت�سهري التي اأقمُتها �سد اإحدى 

ال�سحف ال�سهرية لت�سهريها بي.      

التحقيقات اخلا�سة مبزاعم الف�ساد
كانت هذه احلمالت متوا�سلة ومتعنتة؛ حيث حاول البع�ض جاهًدا اإل�ساق تهمة الف�ساد ب�سخ�سي. فقد مت حترير 118 حم�سًرا بتهم مزعومة عن 
الف�ساد مبكتب النائب العام، الذي قام بتجميعها يف 57 ملًفا منف�ساًل. ومع الأ�سف، قام مكتب النائب العام بالتحقيق يف جميع التهامات واملزاعم التي 

تلقاها، بغ�ض النظر عن مدى دقتها اأو معقوليتها. وقد �سرعت النيابة يف حتقيقات مكثفة ومطولة وقا�سية نتج عنها:

	 مراجعة مكثفة ا�ستمرت حوايل عام كامل؛•
	 اآلف ال�سفحات املقدمة كاأدلة؛•
	 مئات ال�ساعات من التحقيقات مع ع�سرات الأ�سخا�ض؛ •
	 حب�ض رئي�ض القطاع املايل والإداري ال�سابق بدون توجيه اتهامات حمددة له ملدة 45 يوًما.•

ويف النهاية، مت التو�سل اإىل ما يلي:

»مت اإ�سقاط جميع التهامات اخلا�سة بالف�ساد، واإ�سقاط اأي �سبهة يف �سوء ال�ستخدام املتعمد للمال العام.«

على الرغم من ذلك، فقد قامت النيابة بتقدمي ق�سية مكونة من ثالث جنح نظًرا لعدم التفاق على طريقة اتخاذ القرارات الإدارية التي متت يف ثالثة 
مو�سوعات حمددة:   

  )اأ(  دفع اأجور لعاملني دون تكليفهم بعمل كاٍف، وبالتايل فهو �سوء ا�ستخدام للمال العام؛
)ب( رد جميع املبالغ التي قام العاملون ب�سدادها نظري خدمة التاأمني، وذلك عند اإلغاء وثيقة التاأمني اجلماعي؛   

 )ج(  رمبا كان باإمكاننا احل�سول على مبالغ اأكرب من التي ح�سلنا عليها بالفعل عند تاأجري الأماكن املخ�س�سة للكافيرتيات واملحالت.
وقد قدمت النيابة التهامات ال�سابقة بالإ�سافة اإىل اأمر منعي من ال�سفر، على الرغم من �سقوط جميع التهم اجلنائية وعدم  ا�سطراري للمثول 

اأمام املحكمة اأثناء جل�سات ال�ستماع.   
ومل يقتنع القا�سي الذي نظر الق�سية مبحكمة اجلنح بتقرير النيابة، وطلب ا�ست�سارة خرباء اآخرين يف مو�سوع الكافيرتيات، ولكنه اأ�سدر قراًرا فيما 

يخ�ض املنع من ال�سفر. فقد حكمت املحكمة بتاريخ 11 يونية 2012 برفع حظر ال�سفر الذي كان قد ُفر�ض علّي، معللة راأيها املتاأين مبا يلي:

»تعترب �سفريات مدير مكتبة الإ�سكندرية للخارج جزًءا ل يتجزاأ من مهامه وم�سئولياته ب�سفته مديًرا ملكتبة الإ�سكندرية وذلك 
ل�سمان ال�سري ال�سليم للعمل ومتكني مكتبة الإ�سكندرية من ا�ستكمال الأن�سطة التي تتفق ور�سالتها«.
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وبناًء عليه، فيما يخ�ض م�ساألة حظر ال�سفر، مل تكن امل�ساألة جمرد حقي ال�سخ�سي والد�ستوري يف حرية احلركة، ولكن الأهم اأنه قد تبني للمحكمة 
اأن: 

».. امل�سلحة الأعلى للدولة يف الحتفاظ بو�سعها الدويل بني الدول الأخرى من خالل متكني مكتبة الإ�سكندرية من احلفاظ على دورها 
الرائد على امل�ستويني املحلي والدويل وطماأنة العامل على حالة مكتبة الإ�سكندرية وو�سعها يف م�سر اجلديدة، خا�سة يف هذا الوقت احلافل 

بال�سطرابات ال�سيا�سية والقت�سادية التي ت�سهدها م�سر." واأي�ًسا »بناًء على ما تقدم، حكمت املحكمة بوجوب رفع حظر ال�سفر ..«

وامللفت بالن�سبة يل اأن البع�ض ل يزال يعيد تكرار اتهامات؛ بع�سها ل ينطلي على اأحد، ملجرد النيل من �سخ�سي واملوؤ�س�سة التي ن�سهر جميًعا 
على تقدمها.

جتاوز ال�سعوبات املالية
ال�سئون املالية ملكتبة الإ�سكندرية

ل هذا امل�ستوى من  بالن�سبة لل�سئون املالية للمكتبة، فتتم اإدارتها ب�سورة جيدة للغاية. اأ�سك اأن اأية موؤ�س�سة عامة اأخرى يف م�سر ت�ستطيع حتمُّ
التدقيق لتخرج يف ال�سورة التي خرجت بها مكتبة الإ�سكندرية. 

وعلى الرغم من النق�ض يف املوارد املالية وال�سعوبات التي واجهتنا هذا العام، فاإن ال�سئون املالية اخلا�سة باملكتبة قد اختتمت العام ب�سكل جيد. 
وت�ستمر احلكومة امل�سرية يف توفري من 70 اإىل 75٪ من جميع النفقات املتكررة ملكتبة الإ�سكندرية. اأما الن�سبة املتبقية، من 25 اإىل 30٪، فتاأتي من الفوائد 

التي تدرها املنحة املقيدة اخلا�سة باملكتبة، ومبيعات التذاكر ومنفذ بيع الكتب، ومن اجلهات املانحة الأجنبية الكرمية والتي ندين لها بعظيم المتنان.

الأحداث الأخرية: خ�سارة املنحة املقيدة وحتويل احل�سابات
اأثرت القرارات التي اتخذتها وزارة املالية امل�سرية على مكتبة الإ�سكندرية كما اأثرت على جميع الهيئات احلكومية امل�سرية. فقد اتخذت 
وزارة املالية قراًرا باإعادة مركزية جميع قرارات ال�سرف وحتويل جميع احل�سابات احلكومية من جميع البنوك اإىل احل�ساب العام للحكومة بالبنك 
اإىل زيادة البريوقراطية يف الإدارة املالية جلميع احل�سابات. وعلى الرغم من ذلك، امتثلنا  اأن هذا القرار �سوف يوؤدي حتًما  املركزي. واإن كنا نرى 
للقرار؛ فقد قمنا بنقل جميع مواردنا املالية من البنك التجاري الدويل اإىل البنك املركزي امل�سري، ون�ستطيع ال�سحب من ح�سابنا يف البنك املركزي 

امل�سري حتت اإ�سراف وزارة املالية. 
وقد طلبت وزارة املالية اأي�ًسا ا�ستعادة املنحة املقيدة مببلغ 100 مليون جنيه م�سري والتي قمنا بربطها يف عام 2003، على وعد اأن متدنا بحوايل 
ا يف املوازنة ال�سنوية، وهو ما يعادل املبلغ الذي كنا نح�سل عليه كفوائد عن املنحة املقيدة. وقد ا�سطررنا لالمتثال، على  9 ماليني جنيه م�سري �سنويًّ
الرغم من اأن هذا الإجراء يوؤدي اإىل انتفاء الغر�ض من املنحة املقيدة، األ وهو عدم العتماد على خم�س�سات املوازنة ال�سنوية وتقلباتها. ونعمل الآن 

مع وزارة املالية امل�سرية والبنك املركزي امل�سري للو�سول اإىل طريقة للتعامل مع الأموال اخلارجية التي جاءت لدعم مكتبة الإ�سكندرية. 

اأموال »احل�ساب ال�سري«
مازلنا نتابع الأموال التي قام الرئي�ض ال�سابق ح�سني مبارك بو�سعها جانًبا يف ح�ساب خا�ض با�سم مكتبة الإ�سكندرية منذ عام 1990، 
تبدو  موؤخًرا،  املالية  وزارة  اتخذتها  التي  والقرارات  للدولة  احلايل  املايل  للو�سع  نظًرا  اأنه  اإل  اأمريكي.  دولر  مليون   145 حوايل  اإىل  ت�سل  والتي 
احتمالت حدوث ذلك حمدودة للغاية. اإل اأننا �سوف ن�ستمر يف اتخاذ جميع الو�سائل القانونية للح�سول على هذه الأموال وتخ�سي�سها كما ينبغي 

ملكتبة الإ�سكندرية، وو�سعها حتت رقابة اإدارة مكتبة الإ�سكندرية، بغ�ض النظر عن الحتمالت القامتة. 

الت�سامن يف خ�سم التق�سف
يف العام ال�سابق )2011 – 2012(، قامت احلكومة امل�سرية بتخفي�ض موازنة الأجور اخلا�سة بنا لت�سبح اأقل من م�ستوى الإنفاق الفعلي للعام 
املايل ال�سابق )املنتهي يف 30 يونية 2011(، دون مناق�سة اأية زيادة يف تكلفة املعي�سة اأو الزيادات امل�ستحقة عن العام املعني )الأول من يوليو 2011 حتى 

30 يونية 2012(.
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وملواجهة هذا املوقف، قمنا برت�سيد الإنفاق، ومنعنا تعيني موظفني جدد بدًل من املوظفني الذين تركوا العمل، �ساحمني لهذا النخفا�ض يف عدد 
العمالة الفاعلة بخف�ض اإجمايل الأجور، وذلك بالإ�سافة اإىل �سغط النفقات ب�سفة عامة. وقد اأدى تقليل الأن�سطة اأي�ًسا اإىل تقليل الإيرادات. واملوازنة – 
التي مت �سبطها بنجاح يف نهاية العام )انظر اجلزء املايل يف هذا التقرير ال�سنوي( – مل ت�سمح باأية زيادات يف الأجور لأي �سخ�ض مهما كان، حتى فيما 

يخ�ض تغطية الت�سخم. 
ويف حلظة رائعة من الت�سامن بني الإدارة والعاملني مبكتبة الإ�سكندرية، قمنا بالرتتيب خل�سم 10٪ من املرتبات العليا )بالإ�سافة اإىل 25٪ من 

مرتبي ال�سخ�سي( والذي مكننا من رفع املرتبات الأقل م�ستوى بن�سبة 5٪، يف ظل جتميد املرتبات وانخفا�ض التمويل. 
لقد مكنتنا هذه اللفتة من م�ساعدة هوؤلء الذين كانوا يف اأَم�ض احلاجة اإليها مبكتبة الإ�سكندرية خالل العام املا�سي. ويف العام القادم )الذي 
يبداأ يف يوليو 2012(، �سوف مننح زيادات ملحوظة جلميع العاملني مع انتهاء خطة الت�سامن املوؤقتة ال�سابقة )مع ا�ستثنائي(. ف�سوف يتم رفع احلد الأدنى 
من الأجور من 1100 جنيه م�سري اإىل 1300 جنيه م�سري. كما �سيتم تخطيط الزيادات ل�سالح امل�ستويات الأدنى من املرتبات، مع الحتفاظ ب�سقف 
املرتبات العليا ثابًتا. اإن هذا الت�سامن الذي يقوم املديرون بتنفيذه مع العاملني ل�سيء رائع. فقد اأ�سبح احلد الأدنى لالأجور الآن هو 1300 جنيه م�سري، 
واحلد الأق�سى 34000 جنيه م�سري، وهو ما يعادل حوايل 25 �سعف احلد الأدنى. يح�سل العاملون باخلدمة العامة احلكومية حالًيا على 800 جنيه 

م�سري كحد اأدنى )مبلغ �ساٍف، بعد ح�ساب جميع املزايا(، ويبلغ احلد الأق�سى 25000 جنيه م�سري، وهو ما يعادل 35 �سعف احلد الأدنى. 

تاأجيل امل�سروعات الراأ�سمالية
لقد ا�سطرتنا الظروف اإىل تاأجيل برناجمنا الطموح للتو�سع، وتاأجلت مبادرات الأبنية اجلديدة نظًرا لالنخفا�ض ال�سديد يف املوازنة  الراأ�سمالية. 

وقد اأعطينا اأولوية لتجديد املعدات و�سيانة الأبنية القائمة. 

�سنة من الإجنازات والتغيري
اإجنازات مكتبة الإ�سكندرية خالل 2011 – 2012

املكتبة  كانت  يناير،   25 ثورة  قبل  الربامج.  التقلي�ض يف  بع�ض  مع  ولكن  العمل،  اإىل  الإ�سكندرية  مكتبة  عادت  اليومي،  امل�ستوى  على 
ا. اإل اأنه يف هذه الأوقات ال�ستثنائية، مل نتمكن  ت�ستقبل الزوار مبعدل عاٍل لي�سل عدد الزوار اإىل الهدف – اأو يزيد عنه – وهو 1.5 مليون زائر �سنويًّ
من القرتاب من هذا الهدف نظًرا لإلغاء الكثري من الربامج ذات احل�سور العايل؛ مثل معر�ض الكتاب ال�سنوي واحلفالت ال�سيفية على البالزا، 
وكذلك النخفا�ض العام يف ال�سياحة، �سواًء املحلية اأو العاملية، وتقليل �ساعات العمل يف مكتبة الإ�سكندرية )فقد كان الإغالق يتم يف الرابعة 
والن�سف مع عدم وجود فرتة عمل م�سائية بحيث تبقى املكتبة مفتوحة للزوار حتى ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء كما كان الأمر من قبل(. وقد ا�ستقبلت 
املكتبة يف الفرتة من الأول من يوليو 2011 حتى 30 يونية 2012 حوايل 723 األف زائر. اإل اأن الأعداد يف �سبيلها للزيادة، ونتوقع اأن نعود اإىل �سابق 
عهدنا بعد فرتة ال�سيف. اإل اأن هناك زيادة يف عدد زائرينا من خالل موقعنا على �سبكة الإنرتنت. فقد حظيت مواقعنا الإلكرتونية باأكرث من 650 

مليون زيارة هذا العام، اأي اأكرث من 1.8 مليون زيارة يف اليوم الواحد. 
ويف املجمل، بانتهاء العام تكون املكتبة قد نظمت وا�ست�سافت حوايل 670 فعالية ثقافية وعلمية ما بني الأول من يوليو 2011 و30 يونية 2012. 

ل يت�سمن هذا الرقم ما يلي:
	 71 تدريًبا ودورة تعليمية•
	 170 ن�ساًطا من اأن�سطة مركز الفنون•

ا للغاية.    اإل اأن اجلودة هنا اأهم من العدد. وب�سفة عامة، كان تقييم الفعاليات اإيجابيًّ
لقد اأدى العاملون باملكتبة اأداًء جيًدا، وبا�ستثناء ال�سطرابات التي ت�سبب فيها الأقلية من العاملني، تفانى اأغلب العاملني يف عملهم واأ�سروا 
على الإبقاء على املكتبة مفتوحة حتى اأثناء فرتة ال�سطرابات الع�سيبة. وتقف ال�سراكات التي متت مع العديد من الهيئات الدولية ك�ساهد على 

امل�ستوى العايل من التقدير ملجهودات هوؤلء العاملني.   
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اإعادة التنظيم من اأجل الإجناز
على الرغم من ذلك، اأردنا تنظيم املكتبة للو�سول اإىل اأداء اأكرث قوة ومعنى يف الأعوام القادمة. ويف هذا ال�سياق، اأخذنا على عاتقنا اإعادة 
تنظيم املكتبة على نطاق وا�سع. فقد قمنا بت�سكيل عدد من اللجان التي ا�سرتك فيها بفاعلية ممثلون عن العاملني، بالإ�سافة اإىل بع�ض املديرين واخلرباء 

اخلارجيني. وقد قامت اللجان مبا يلي:
	 اإعادة الهيكلة التنظيمية،•
	 مراجعة اللوائح،•
	 تو�سيح الإجراءات املتبعة،•
	 و�سع امل�سارات الوظيفية للعاملني، •
	 هيكلة جدول املرتبات،•
	 تو�سيح موا�سفات عدد كبري من املهام الوظيفية املختلفة،•
	 تنظيم عملية تناف�سية لختيار اأف�سل املديرين على جميع امل�ستويات داخل املوؤ�س�سة.   •

وبناًء عليه، ومب�ساعدة اللجنة اخلا�سة التي قام جمل�ض الأمناء باختيارها واللجان التي قام مدير املكتبة باختيارها، مت التو�سل اإىل الكثري من 
الأفكار واملقرتحات، والتي متت مراجعتها – بالإ�سافة اإىل الإ�سرتاتيجية املذكورة لحًقا – واملوافقة عليها من خالل جمل�ض الأمناء يف الجتماع 
الذي ُعقد يف اإبريل 2012. وبالتايل، ميكن القول باأنه قد مت النتهاء من جزء كبري من عملية اإعادة تنظيم مكتبة الإ�سكندرية. ونحن الآن ب�سدد 

تنفيذ التعيني التناف�سي جلميع املديرين بناًء على الهيكل اجلديد بالطريقة التي متت املوافقة عليها من خالل عملية اإعادة التنظيم 

روؤية م�ستقبلية
تقييم الأو�ساع: نظرة للوراء والتطلع اإىل امل�ستقبل

ت�ستخدم مكتبة  �سياق حديث. حيث  القدمية يف  الإ�سكندرية  ومكانة مكتبة  روح  لت�ستعيد  اجلديدة  الإ�سكندرية  تاأ�سي�ض مكتبة  مت  لقد 
الإ�سكندرية اجلديدة جميع الأدوات املعا�سرة يف القرن احلديث، لت�سمل جمالت املعرفة املختلفة، ولتعزيز العقالنية واحلوار والتفاهم.

وتتلخ�ض ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية يف اأن تكون:
	 مركًزا للتميز يف اإنتاج ون�سر املعرفة،•
	 ومكانًا للتفاعل بني ال�سعوب واحل�سارات.•

كما تتطلع املكتبة لأن تكون:
	 نافذة العامل على م�سر•
	 نافذة م�سر على العامل•
	 موؤ�س�سة رائدة يف الع�سر الرقمي، وفوق كل ذلك•
	 مركًزا للتعلم والت�سامح واحلوار والتفاهم•

وللقيام بهذا الدور، كان على املجمع اجلديد اأن يكون اأكرث من جمرد مكتبة، فهو ي�سم العديد من املكتبات املتخ�س�سة، وبنية حتتية ممتازة خا�سة 
بتكنولوجيا املعلومات والت�سالت والأبحاث، والكثري من املعاهد البحثية، واملتاحف، واملعار�ض الدائمة ومعار�ض الفنون، بالإ�سافة اإىل قاعات للموؤمترات، 

وقبة �سماوية وقاعة ا�ستك�ساف. وللمكتبة اأورك�سرتا كال�سيكية خا�سة بها، وا�ستوديو تليفزيوين خا�ض، واأكرث من ذلك.
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تقوم املكتبة اأي�ًسا باإعداد برامج للتوا�سل مع الن�ضء، مع تركيز خا�ض على العلوم والبيئة. حيث ت�ستقبل املكتبة يف املتو�سط اأكرث من مليون زائر 
ا، وت�ستقبل مواقعها الإلكرتونية يف املتو�سط اأكرث من مليويَن زيارة يف اليوم. كما تنظم املكتبة وت�ستقبل حوايل 700 فعالية ثقافية يف العام. ومن خالل  �سنويًّ
ذلك، حتاول املكتبة تعزيز قيم التعددية وحرية التعبري والنفتاح على الآخر وجميع القيم التي حتتاجها م�سر يف هذه الفرتة النتقالية للو�سول اإىل جمتمع 

دميقراطي. ويف �سبيل ذلك، تدعم املكتبة املنح الدرا�سية، وتعزز التعلم ومواجهة قوى الرجعية، وكراهية الآخر والتع�سب.
وبالنظر اإىل امل�ستقبل، تظل ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية ذات �سلة بالدور الذي تقوم به، اإل اأن املنهج الذي ننتهجه لتحقيق اأهدافنا والقيام بر�سالتنا 
ا على تعزيز الروابط القوية مع املجتمع امل�سري واملجتمع ال�سكندري املحلي، دون اإغفال للجانب الدويل من عملنا وهو  يجب اأن يت�سمن تاأكيًدا خا�سًّ
جوهري بالن�سبة للغر�ض من وجودنا. فيجب اأن نظل موؤ�س�سة ثقافية، واأن نتفادى التحول اإىل جمموعة متخ�س�سة يف ال�سيا�سة. فمكتبة الإ�سكندرية موؤ�س�سة 

ثقافية جلميع امل�سريني ولالإن�سانية جمعاء.
يجب اأن يكون للعمل الثقايف دعائم ثالث: النفتاح على الآخر؛ والتوا�سل مع الأطفال والن�ضء، وامل�ساهمة يف الهيكل الفكري الذي ي�ستخدمه 

املجتمع يف روؤية ذاته وروؤية العامل حوله. ويجب اأن يت�سمن العمل الثقايف الأدوات التي متكن عملية الت�سالت والتحليل يف ع�سرنا الرقمي املعا�سر. 
كيف اإًذا نقوم باإعادة ت�سميم اإ�سرتاتيجيتنا بحيث تتنا�سب مع الظروف التي تتغري �سريًعا يف م�سر ويف الوقت ذاته تظل متما�سية مع الر�سالة 

والأهداف التي حتدد اجتاهاتنا؟

اإ�سرتاتيجية جديدة لأزمنة جديدة
متر م�سر الآن مبرحلة درامية من التحول الدميقراطي، ونتوقع اأن تليها مرحلة من التحول املوؤ�س�سي من خالل: د�ستور جديد، وجمل�ض �سعب 
جديد، ورئي�ض جديد، وحكومة جديدة. كل ذلك، بالإ�سافة اإىل الوجود القوي للقوى التي كانت م�سطهدة لفرتات طويلة، يعك�ض اأي�ًسا �سورة 
ا من مواقعهم كقيادات موؤ�س�سية.  ا يتميز بانتقال ملحوظ لل�سلطة بني الأجيال مع تقاعد عدد كبري من اجليل الأكرب �سنًّ فكرية جديدة وم�سهًدا ثقافيًّ

فال�سفات املت�سلبة لنظام مبارك التي اخرتقت جميع الهياكل الإدارية يف الدولة اأ�سبحت مهتزة نتيجة ل�َسْغل اجليل الأ�سغر للمواقع القيادية.
ويف الوقت ذاته، متتلك مكتبة الإ�سكندرية الكثري لتقدمه مل�سر ال�ساعدة، كما يجب اأن حتتفظ بو�سعها الذي ح�سلت عليه كموؤ�س�سة غري 

حزبية للتعلم، مدافعة عن قيم العقالنية واحلوار. 

و�سع مكتبة الإ�سكندرية يف م�سر اجلديدة
القاهرة، حيث متركز احلكومة والإعالم.  التحول يف  اأكرثية هذا  اأن حتدث  امل�ستغرب  نواٍح متعددة، ولي�ض من  متر م�سر مبرحلة حتول من 

فالقاهرة ت�سبه لندن اأو باري�ض ولي�ض وا�سنطن من حيث اأولويتها كعا�سمة.   
فكريًّا: بداأ ت�سكيل ال�سورة الفكرية اجلديدة، نتيجة لرحيل اجليل الأكرب من املفكرين ويحل حملهم اجليل الأ�سغر، ونتيجة اأي�ًسا للطاقات الهائلة 
للتيارات الإ�سالمية املعرتف بها حديًثا والتي طاملا كانت مهم�سة، ونتيجة اأي�ًسا للتيارات ال�سبابية والليربالية والثورية التي انبثقت وهي ب�سدد تعريف 

نف�سها.  
�سيا�سيًّا: بداأت موؤ�س�سات جديدة يف الظهور، ومازالت القوى اجلديدة تتح�س�ض طريقها. �سوف يوؤدي الد�ستور اجلديد، وكذلك القوى املكت�سفة 

حديًثا لوجهات نظر �سيا�سية حمددة، اإىل ظهور توازنات جديدة بني القوى التقليدية.
الإعالم والأجواء الكلية للخطاب العام: متر هذه املجالت مبرحلة حتّولية اأي�ًسا. وتتميز الأجواء اجلديدة بكونها مثرية للجدل، كما تتميز باملواجهة 

و�سهولة التحول من حرية يف التعبري اإىل القذف والت�سهري  
التعبري  وحرية  القانون  و�سيادة  الإن�سان  بحقوق  كمناٍد  بو�سعها  الإ�سكندرية  مكتبة  حتتفظ  اأن  يجب  التحولية،  العملية  هذه  خ�سم  ويف 
والتعددية والعقالنية. ويجب اأن ت�ستمر املكتبة يف مواجهة الآثار الوخيمة لقوى الرجعية والتع�سب واخلوف من الآخر. ولكي تقوم بذلك، هناك 

بع�ض التغيريات الإ�سرتاتيجية الهامة التي يجب اأن تقوم بها، بدًءا من تعزيز التواجد بالقاهرة. 
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التواجد يف امل�سهد القاهري
لقد ا�ستفادت مكتبة الإ�سكندرية من البعد عن القاهرة خالل ال�سنوات الع�سرة ال�سابقة، لكي تتجنب الن�سياق يف �سيا�سات النظام القائم 
يف حينها. اأما الآن، فقد تغري الو�سع، واأ�سبح الهدف هو التواجد يف خ�سم عملية حتويل الأفكار اإىل موؤ�س�سات. فغياب مكتبة الإ�سكندرية عن هذه 
املناق�سات �سوف يوؤدي اإىل تهمي�ض املوؤ�س�سة، وتقليل مكانتها لدى اجلماهري. �سوف ي�ساعد التواجد يف القاهرة اأي�ًسا على ت�سهيل التغطية الإعالمية 

لأن�سطة املكتبة، نظًرا للرتكيز الإعالمي الكبري على القاهرة. . 

تكثيف الأن�سطة
ز مكتبة الإ�سكندرية على عدد اأقل واأف�سل من الأن�سطة لتاأتي ب�سكل اأف�سل مع تركيز اأعمق على  خالل الفرتة القادمة، يجب اأن تركِّ

ا، على امل�ستويني الق�سري والطويل. ا ودوليًّ الربامج الرائدة ذات التاأثري القوي حمليًّ
ويجب اأن نقوم بتنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية فوًرا، اآخذين يف العتبار احلفاظ على التميز، وتعزيز التوا�سل وحماية القاعدة املالية، ولذلك، يف 
حني اأن العديد من الربامج �سوف ي�ستمر، �سوف تكون بداية تطبيق الإ�سرتاتيجية اجلديدة بالرتكيز على الربامج الرائدة وتكثيف كل الأن�سطة التي 

تقوم بها املكتبة يف عدد اأقل واأف�سل. وهنا ت�سبح الدرجات املختلفة يف الرتكيز مهمة. 
وفيما يخ�ض الربنامج الفعلي لالأن�سطة، قامت الإدارات واملراكز باملكتبة بتحديد بع�ض املو�سوعات الرئي�سية املحورية يف برناجمنا للفرتة 
2012 – 2013 وما بعدها. اإل اأن الرتكيز الن�سبي اخلا�ض بالأن�سطة املختلفة هو الذي �سيحدد و�سع الربنامج يف الإ�سرتاتيجية. و�سوف ت�سكل 
امل�سروعات الرائدة جزًءا من ذلك، و�سوف يكون اأحد اأهم هذه امل�سروعات )على املدى الق�سري( تعزيز جمموعات املناق�سات الد�ستورية، بالإ�سافة 

اإىل ا�ستكمال �سل�سلة »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث .. « )على املدى الطويل(.
وهنا يكون نقل اجلزء الرئي�سي من اإدارة الإعالم اإىل القاهرة مع الحتفاظ بجزء �سغري بالإ�سكندرية )عك�ض الو�سع احلايل( هو احلل الأكرث 
واقعية. و�سوف يوؤدي حتويل اإدارة منتدى احلوار اإىل مركز درا�سات التنمية اإىل مناق�سة الكثري من الأولويات احلقيقية مل�سر من خالل اأف�سل اخلربات 

الدولية واملحلية. 
واأخرًيا، �سوف يعزز الرتكيز على ال�سراكات داخل م�سر وخارجها الطبيعة غري احلزبية للموؤ�س�سة، كما يعزز الرتكيز على اجلوانب الثقافية 

ولي�ض فقط ال�سيا�سية. 
�سوف حتتاج ال�سراكات الدولية – خا�سًة بني فرن�سا واليونان و�سوي�سرا وجمعيات اأ�سدقاء املكتبة وموؤ�س�سة كارنيجي و�ستانفورد واآخرين 
– للعناية يف الأوقات احلالية بحيث ل ي�سمح لالهتمام بامل�سهد املتغري داخل م�سر باأن يقود مكتبة الإ�سكندرية اإىل النطواء. و�سوف ت�سمح هذه 
الهائلة التي ح�سلت عليها املكتبة  الثقة  بعد  ال�سراكات للمكتبة بالحتفاظ بروابطها مع العامل اخلارجي �سريع التغيري، وهو ما حتتاجه م�سر ب�سدة.  
من �سباب الثورة يف م�سر، يجب األ نكتفي بالنظر اإىل اأجمادها، واإمنا يجب اأن نقتن�ض اللحظة لنعيد ترتيب اأولوياتنا، ونعيد تقييم موؤ�س�ستنا، ونر�سم 
ا منا�سًبا مل�سرنا اجلديدة التي انبثقت من ثورة اخلام�ض والع�سرين من يناير. فالإجنازات ال�سابقة هي م�سدر فخرنا واأ�سا�ض ثقتنا، ولكن  م�ساًرا م�ستقبليًّ
هناك اآفاق وحتديات جديدة تلوح اأمامنا، لي�ض اأقلها تاأمني اأ�سولنا املالية. وقد بداأنا يف هذا ال�سدد يف عملية اإعادة التنظيم التي ت�سم العاملني والإدارة 
مًعا يف جميع مراحل الت�سميم والتنفيذ. ويجب اأن نبداأ الآن يف تعبئة جميع اإمكاناتنا لن�سعد مبكتبة الإ�سكندرية اإىل اآفاق جديدة مع ال�ستمرار يف 

تنفيذ روؤيتنا املتعلقة بالعقالنية والتعددية والتعبري احلر واحلوار والتفاهم. 
  

اإ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

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

الربامج الرائدة مبكتبة الإ�سكندرية
والعدالة  واحلرية  الرخاء  من  اأعلى  م�ستويات  اإىل  ا  حتميًّ تقودها  �سوف  التي  الرئي�سية  التحولت  من  مبرحلة   2011 يناير  منذ  م�سر  متر 
الجتماعية. واليوم جتد م�سر نف�سها يف تيه من ال�سعوبات وال�سطرابات التي األقت بظاللها على الكثري من املوؤ�س�سات، وهو اأمر طبيعي يف اأية دولة 
بعد القيام بثورة. وقد نالت مكتبة الإ�سكندرية ن�سيبها من هذه ال�سعوبات وال�سطرابات خالل ال�سنة املا�سية، اإل اأن هذا زاد من اإ�سرارها على 
الرجوع اإىل الطريق ال�سليم والتحرك اإىل  الأمام. ويت�سح هذا الإ�سرار يف املجهودات التي بذلتها جميع اإدارات مكتبة الإ�سكندرية مبوظفيها ملوا�سلة 
امل�سروعات ال�سابقة وبدء الكثري من امل�سروعات اجلديدة. وقد قامت مكتبة الإ�سكندرية برتكيز جمهوداتها يف اأن�سطة التوا�سل بهدف ن�سر 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�س�سة الأخرى التابعة لها اإىل ن�سر املعرفة والثقافة من خالل العديد 

من برامج التوعية العامة وبرامج التوا�سل. 
اإداراته املختلفة اأكرث من 250 ن�ساًطا، ما بني الدورات التدريبية واملحا�سرات والندوات واأن�سطة القراءة  من خالل  قطاع املكتبات  م  نظَّ
والعرو�ض وور�ض العمل. وقد ا�ستفاد حوايل 1481 م�ستخدًما من دورات حمو الأمية املعلوماتية التي قام بها مركز التعليم التابع ملكتبة الإ�سكندرية 

خالل فرتة التقرير. كما مت تقدمي خدمات التوا�سل للجامعات امل�سرية املختلفة. 
�سهد �سهر مار�ض 2012 بداية برنامج جديد للتوعية العامة من خالل حما�سرات عن مكتبة الإ�سكندرية القدمية وتراث مدينة الإ�سكندرية 

القدمية، بالتعاون مع جمموعة من املتحدثني البارزين. 
اإر�ساء دعائم خدمات  الإ�سكندرية، كما مت  التابع ملكتبة  املكتبات  بعلم  الدويل اخلا�ض  التدريب  الإلكرتوين لربنامج  املوقع  اإن�ساء  وقد مت 
ت كتيبات ال�سرح التفاعلي على الإنرتنت وذلك للدورات التدريبية الداخلية اأو الدورات التدريبية  التعليم الإلكرتوين التابعة للمكتبة. وقد اأِعدَّ

عن بعد للعاملني باملكتبات. 
قامت وحدة امل�سروعات البحثية باإن�ساء حمتوى املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية القدمية، واأنهت اأي�ًسا اإعداد 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 
لالإ�سدار، كما قامت باإعداد وتنظيم دورة تدريبية لإدارة الن�سر عن »التنويه عن املوارد الببليوجرافية با�ستخدام دليل مكتبة الإ�سكندرية لقواعد 

الكتابة العلمية«.
وخالل فرتة التقرير، انتهت وحدة املوارد الإلكرتونية من اإعداد اأول اأداة بحثية عاملية جلميع موارد مكتبة الإ�سكندرية )واملعروفة با�سم 
ن رواد املكتبة من البحث يف جميع املوارد  تكنولوجيا البحث الك�سفي( ويطلق عليها Summon@BA. وهي اأداة بحثية تعمل بخطوة واحدة لُتَمكِّ
الإلكرتونية التي ت�سرتك بها مكتبة الإ�سكندرية، بالإ�سافة اإىل الكتالوج الإلكرتوين للمكتبة، وذلك من خالل بحث واحد لت�سرتجع النتائج من 

جميع هذه املوارد مرة واحدة، دون احلاجة اإىل البحث يف كل قاعدة من قواعد البيانات على حدة. 
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وقد مت تدريب امل�ستخدمني الداخليني واخلارجيني، بالإ�سافة اإىل العاملني باملكتبات املتخ�س�سة التابعة ملكتبة الإ�سكندرية على ا�ستخدام 
اإطالق خدمات  يتم  و�سوف  باملكتبة.  الإلكرتونية  للمجموعات  الرتويجية  املواد  بع�ض  اإنتاج  مت  كما  املكتبة،  بها  ت�سرتك  التي  الإلكرتونية  املوارد 
و�سفحات ويب جديدة على الإنرتنت للموارد الإلكرتونية وذلك على املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية. و�سوف يتم اأي�ًسا تنظيم ور�ض عمل 

وندوات عن نطاق وا�سع من املو�سوعات اخلا�سة باملجموعات الإلكرتونية ملكتبة الإ�سكندرية. 
وتكنولوجيا  املعلومات  وقطاع  باملكتبات  العاملني  مع  املكتبة  الإلكرتوين خلدمات  املوقع  وحدة  عاَمي 2011 /2012، عملت  وخالل 
املواقع  املكتبة وجميع  الإلكرتوين خلدمات  للموقع  احلايل  املحتوى  املكتبة، وحتديث  بخدمات  اإلكرتوين جديد خا�ض  موقع  لإن�ساء  الت�سالت 

الفرعية التابعة له. 
الأوروبي«،  بعنوان »منوذج حماكاة الحتاد  فعالية  الإيداع  ال�سبابية، نظمت مكتبة  لفوق«  مبادرة »خطوة  وبالتعاون مع  اأكتوبر 2011،  ويف 

بالإ�سافة اإىل م�سروع بعنوان »اأنا فني، �ساأبني وطني« لتطوير مهارات ريادة الأعمال خلريجي املدار�ض الفنية. 
قامت مكتبة طه ح�سني بتدريب ثالث فتيات من ذوات الإعاقة الب�سرية على كيفية ا�ستخدام الع�سا البي�ساء يف احلركة، وكذلك تدريب 
فتاة واحدة على كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل، وخم�سة ع�سر �سخ�ًسا من املب�سرين على كيفية القراءة والكتابة بنظام برايل. ومت تنظيم مناف�ستني 
ثقافيتني بني الطالب املب�سرين ومن ذوي الإعاقة الب�سرية يف حماولة لت�سهيل عملية الت�سمني املجتمعية. ويف وحدة الكتاب الرقمي الناطق، مت 
حتويل ثالثني كتابًا اإىل تن�سيق النظام املعلوماتي الرقمي DAISY. و�سوف تبداأ يف امل�ستقبل القريب الدورات التدريبية اخلا�سة بربنامج الرخ�سة 
برامج  اإ�سافة  الويب. كما �سيتم  اإىل دورات متقدمة للربجمة وت�سميمات  بالإ�سافة  الب�سرية،  ICDL لذوي الإعاقة  لقيادة احلا�سب الآيل  الدولية 

جديدة لالأطفال من ذوي الإعاقة الب�سرية، كما �سيتم زيادة اإنتاج وحدة الكتاب الرقمي الناطق. 
ا جديًدا لعر�ض فيلم  نظمت مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة اأكرث من �ست حما�سرات للتذوق الفني واملو�سيقي، كما بداأت برناجًما وثائقيًّ

ا بالإ�سافة اإىل عرو�سها العادية.  وثائقي اأ�سبوعيًّ
جل�سة  و48  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  للم�ستخدمني  تعليمية  جل�سة   129 والن�شء  الطفل  مكتبتا  قدمت  التقرير،  فرتة  وخالل 

للمجموعات؛ وذلك للمدار�ض واملعاهد التي تعمل يف جمال الحتياجات اخلا�سة. 
اأ�سافت املكتبات املتخ�س�سة 24 عنوانًا جديًدا ملجموعة الطفل، و28 عنوانًا جديًدا ملجموعة الن�ضء، و26 عنوانًا ومواد تعليمية للغات 
و120 من املواد املطبوعة ونوتة مو�سيقية واحدة ملكتبة الفنون والو�سائط املتعددة. وقد بلغ عدد م�ستخدمي املكتبات املتخ�س�سة مبكتبة الإ�سكندرية 

حوايل ثالثة واأربعني األف م�ستخدم. 
التي يتم تقدميها من خالل قطاع املكتبات، وتطوير دورات  القادمة، �سوف يتم الرتكيز على حت�سني حمتوى الدورات احلالية  يف الفرتة 
القراءة والبحث.  املعلوماتية وتعزيز  املوارد  ا�ستخدام  امل�ستخدم وذلك لتح�سني  لتعليم  برامج جديدة  جديدة ح�سب احتياجات اجلمهور، وو�سع 
ملكتبة  التابعة  الإلكرتوين  التعليم  )ILTP( وخدمات  املكتبات  بعلم  اخلا�ض  الدويل  التدريب  لربنامج  الإلكرتوين  املوقع  اإطالق  هو  هنا  والهدف 
الإ�سكندرية، ون�سر كتيبات ال�سرح التفاعلي على الإنرتنت. و�سوف يتم اإعداد دورات وور�ض عمل جديدة بالإ�سافة اإىل تطوير �سبكة املعلومات 

الداخلية للعاملني باملكتبات. 

التوا�سل الثقايف
من خالل احلفالت واملعار�ض واملهرجانات والعرو�ض ال�سينمائية وامل�سرحية، يظل مركز الفنون مبكتبة الإ�سكندرية مالًذا ملحبي الفنون 
ا للثقافة يف املجتمع امل�سري. ومركز الفنون م�سئول عن حوايل 25٪ من الفعاليات التي تتم من خالل مكتبة الإ�سكندرية، جاذبًا  ونا�سًرا رئي�سيًّ
جمهوًرا من خمتلف الأعمار والتوجهات. وخالل فرتة التقرير، ا�ستقبلت احلفالت والعرو�ض ال�سينمائية التي نظمها مركز الفنون حوايل 24 األًفا 

من اجلماهري.
ت�ست�سيف مكتبة الإ�سكندرية اأي�ًسا 15 معر�ًسا دائًما — من بينها 12 معر�ًسا دائًما تابًعا ملركز الفنون — وحتتوي هذه املعار�ض على نطاق 
وا�سع من الفنون يف جمالت متعددة؛ من اخلط العربي والفلكلور العربي اإىل تاريخ الطباعة امل�سرية وكتاب الفنان؛ ومن اأدوات الفلك والعلوم يف 
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الع�سور الو�سطى اإىل العامل الرقمي؛ ومن النطباعات ال�سكندرية اإىل عامل ال�سينما وت�سميم املالب�ض والديكورات؛ ومن النحت والر�سم اإىل احلركة 
والفن. وقد بلغ عدد الأعمال الفنية املوجودة باملعار�ض الدائمة التابعة ملركز الفنون 2064 قطعة. 

تت�سمن مكتبة الإ�سكندرية اأربع قاعات فنية ل�ست�سافة املعار�ض املوؤقتة. ومن املعار�ض الهامة التي متت ا�ست�سافتها خالل هذا العام معار�ض 
»النحت يف املواد الطبيعية« و»اأول مرة« و»الفنان املقيم« و»اأجندة 2012«.

وقد ا�ستقبلت املعار�ش املوؤقتة والدائمة مبكتبة الإ�سكندرية حوايل 160 األف زائر خالل فرتة التقرير. 
ومنذ عام 2011، بلغ عدد القطع الفنية التي متت اإ�سافتها اإىل جمموعة مكتبة الإ�سكندرية 525 قطعة، لي�سل عدد املجموعة اإىل 2665 

ا عر�ض 860 قطعة يف املكاتب والأماكن العامة باملكتبة.  قطعة. ويتم حاليًّ
يحتفل متحف الآثار بكونه ي�سم واحدة من اأروع جمموعات الآثار الغارقة والتي يتم الإ�سافة اإليها ب�سفة م�ستمرة. وبالتعاون مع املعهد 
الثقايف الإيطايل بالقاهرة، قام متحف الآثار بتجهيز معر�ض جديد للمجموعة الفريدة من القطع الفنية التي مت اكت�سافها بجزيرة نيل�سون بالإ�سكندرية، 

والتي يرجع تاريخها اإىل الفرتتني الفرعونية والبطلمية. ويتم عر�ض اأكرث من 175 قطعة فنية مبعر�ض جزيرة نيل�سون. 
قام متحف الآثار اأي�ًسا، من خالل �سراكة مع اإيطاليا واإ�سبانيا واليونان، بامل�ساركة يف م�سروع الأطل�ض الرقمي للت�سوير الأيقوين للم�سكوكات 

يف الع�سور القدمية )DIANA(، بهدف تاأ�سي�ض اأر�سيف رقمي للم�سكوكات القدمية مبنطقة البحر املتو�سط. 
كما ا�سرتك متحف الآثار اأي�ًسا مع العديد من املنظمات الدولية لإعداد معر�ض خا�ض باأوراق الربدي النادرة. ويف امل�ستقبل القريب، �سوف 

ن ال�سراكة ما بني متحف الآثار وجامعة روما من تاأ�سي�ض معمل لرتميم اأوراق الربدي.  مُتَكِّ
اإىل 91854 خمطوًطا. من خالل م�سروع  الرقمي لت�سل  متحف املخطوطات مبكتبة الإ�سكندرية عن زيادة يف املحتوى  اأن�سطة  اأثمرت 
الأر�سيف الرقمي للمخطوطات الأ�سلية، اأُجري امل�سح ال�سوئي حلوايل ثالثة اآلف جملد واإتاحتها للباحثني. وو�سلت جمموعات الكتب النادرة 
مبكتبة  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  اإىل  واإدخالها  املجموعات  فهر�سة  من  النتهاء  ومت  كتاب.  األف   55 من  اأكرث  على  وحتتوي  مكتبة،   16 اإىل  املهداة 

الإ�سكندرية واإتاحتها للباحثني. وقد ا�ستقبل مركز املخطوطات ومتحف املخطوطات حوايل 22 األف زائر. 
ويتخذ معمل الرتميم التابع ملركز الآثار خطوات جادة جتاه ت�سنيع األياف واأوراق يابانية، ا�ستعداًدا للح�سول على �سهادة املوا�سفات واجلودة. 
يهدف مركز القبة ال�سماوية العلمي وقاعة ال�ستك�ساف ومتحف تاريخ العلوم اإىل اإتاحة العلوم للجمهور. وخالل عاَمي 2012/2011، 
للعلوم  الإ�سكندرية  مكتبة  اإنتل  ومعر�ض  ال�سنوية،  العلوم  احتفالية  �سمنها  من  خمتلفة،  فعالية   64 من  اأكرث  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  م  نظَّ

والهند�سة، وا�ستقبلت هذه الفعاليات حوايل 107 اآلف زائر. 
واملركز ب�سدد التعاون مع احتاد املعماريني امل�سريني والحتاد الدويل للمعماريني )UIA( لبدء العمل يف م�سروع مدينة العلوم مبدينة ال�ساد�ض 

من اأكتوبر. 
ويف امل�ستقبل القريب، تهدف مكتبة الإ�سكندرية اإىل اإطالق العر�ض اجلديد ملركز القبة ال�سماوية العلمي؛ »الإ�سكندرية: مهد علم الفلك«، 

وهو اأول عر�ض يتم اإنتاجه كاماًل من خالل العاملني مبركز القبة ال�سماوية العلمي مبكتبة الإ�سكندرية. 

البحث الأكادميي
يتطلع مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة اإىل امل�ستقبل؛ حيث ياأتي العلماء والباحثون من جمتمعات متنوعة لال�سرتاك يف حوار خاّلق 
الباحثني  تدعم  التي  بالأن�سطة  القيام  اخلا�سة يف  والربامج  الدرا�سات  مركز  ي�ستمر  الهدف،  هذا  اإىل  وللو�سول  الإن�سانية.  وعميق خلدمة  ودقيق 
والعلماء امل�سريني. وقد اأُطلق برنامج املنح البحثية التابع للمركز يف عام 2004، ومت قبول 39 باحًثا حتى الآن. وقد ح�سل هوؤلء الباحثون حتى الآن 

على 35 جائزة، ون�سروا 208 اأبحاث واأ�سدروا 39 كتابًا. 
تقوم مكتبة الإ�سكندرية بتن�سيق م�سروع »حما�سرات يف العلوم« والذي اأُطلق يف عام 2009 بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية، ومركز 
التعاون ملراقبة الأمرا�ض والت�سالت، بجامعة بيت�سربج. وقد اأ�سبح املوقع الإلكرتوين مل�سروع املليون حما�سرة م�ستودًعا ملحا�سرات يف جمال ال�سحة 

العامة وهند�سة احلا�سبات والزراعة والبيئة بلغ عددها 167845 حما�سرة. 
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املحا�سرات من  الوقت عدًدا من  ا�ست�ساف منذ ذلك  اإبريل 2011، وقد  مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي يف  تاأ�س�ض 
خالل �سل�سة املحا�سرات البارزة. كما ا�ست�ساف املركز عدًدا من املوؤمترات املرئية وعقد عدًدا من ور�ض العمل. 

ال�سالم،  وبناء  والنوع  النزاعات،  حل  عن  دورات  تقدمي  الجتماعي  وال�سالم  الدميقراطية  درا�سات  ملركز  امل�ستقبلية  اخلطط  تت�سمن 
والتفاو�ض والو�ساطة، وحقوق الإن�سان، وحتويل ال�سراع وثقافة ال�سالم، وكذلك ال�سرتاك يف ا�ست�سافة منتدى دويل للحوار مع منظمة األف امراأة 
لل�سالم وعدد من املنظمات غري احلكومية لل�سيدات بالقاهرة والإ�سكندرية. ويخطط املركز لتفعيل التفاقية املربمة مع موؤ�س�سة ثقافة ال�سالم باإ�سبانيا 
وا�ست�سافة اأحد الباحثني يف م�سروع املراأة واملعرفة. ويف الوقت ذاته، يعمل املركز مع موؤ�س�سة ديزرتيك )Desertec( لال�ست�سافة امل�سرتكة لور�سة عمل 

عن الطاقة ال�سم�سية يف �سمال اإفريقيا.  
م مركز درا�سات التنمية )منتدى احلوار �سابًقا( اأكرث من 60 فعالية ما بني ندوة وحما�سرة وور�سة عمل، بالإ�سافة اإىل  خالل فرتة التقرير، نظَّ
عدد من الربامج والجتماعات واملبادرات اخلا�سة التي تغطي اجلوانب واملو�سوعات املختلفة للثورة امل�سرية وعملية التحول الدميقراطي يف املنطقة 
العربية بجميع حتدياتها وتاأثرياتها. ومت تطبيق بع�ض الربامج التي تدر�ض الدول التي تعترب مناذج ناجحة لعملية التحول الدميقراطي )تركيا على �سبيل 
املثال(. ومت اأي�ًسا تاأ�سي�ض �سبكة من املنظمات غري احلكومية الن�سطة يف جمال حقوق الإن�سان بالإ�سكندرية، وَتِلَي ذلك �سل�سلة من ور�ض العمل 

 .)InfoMall( التي قدمتها البوابة الإلكرتونية مللتقى املنظمات العربية للمجتمع املدين
خالل العام املا�سي، ا�ستفاد اأكرث من 800 طالب من م�سروع »رجع التالمذة« من خالل ور�ض العمل التي متت بالإ�سكندرية والقاهرة. 
ويقدم  املدين،  املجتمع  ت�ستهدف  التي  املقدرة  املواقع  اأكرث  اأحد   )InfoMall( املدين  للمجتمع  العربية  املنظمات  مللتقى  الإلكرتوين  املوقع  ويظل 
معلومات لأكرث من 2300 منظمة غري حكومية ن�سطة من 102 دولة حول العامل. وقد و�سلت املرحلة الثانية من موقع ملتقى املنظمات العربية 

ا، وتركز على »احلوار والتفاهم امل�سرتك – اتخاذ الإجراءات«.  للمجتمع املدين ملراحلها الأخرية. مير برنامج »�سباب للتغيري« مبرحلته الثالثة حاليًّ
اإميانًا منها باأن ال�سباب امل�سري هو احلا�سر وامل�ستقبل لهذا الوطن العظيم، تهدف مكتبة الإ�سكندرية – من خالل برنامج �سباب من اأجل 
بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل )YESBU( منذ عام 2002، ورابطة �سباب ال�سفوة )LYM( منذ عام 2006 – لبناء قدرات ال�سباب وتنمية مهاراتهم 
ال�سخ�سية والجتماعية ومهارات العمل اجلماعي، وت�سجيع التفكري العلمي وتنمية البحث العلمي، وتعزيز الأن�سطة التعليمية واملعرفية من خالل 
الدرا�سة الذاتية وكذلك الدرا�سة عن بعد، واأي�ًسا زيادة الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الإدارة البيئية الوقائية. ومنذ بدايته، متكن برنامج �سباب من 
اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل )YESBU( من ت�سجيل 10500 من طالب املدار�ض حتى الآن، كما جنحت رابطة �سباب ال�سفوة )LYM( يف 
ت�سجيل 3350 من طالب اجلامعات حتى الآن. وخالل فرتة التقرير، عقد برنامج �سباب من اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل 65 اجتماًعا، كما 

عقدت رابطة �سباب ال�سفوة بعقد 49 اجتماًعا لتغطية الأهداف ال�سابق ذكرها. 
ويف يوليو 2011، مت اإطالق برنامج الرابطة الإفريقية ل�سباب ال�سفوة، املوجه ب�سفة اأ�سا�سية للطالب الأفارقة الذين يدر�سون بالإ�سكندرية، 

بهدف فتح قنوات الت�سال بني الطالب الأفارقة ونظرائهم امل�سريني. عقد الربنامج بعقد 19 اجتماًعا حتى الآن. 
وخالل عاَمي 2012/2011، خرجت العديد من الإ�سدارات اإىل النور من خالل اإدارات مكتبة الإ�سكندرية املختلفة. فقد جنح مركز 
اخلطوط يف اإطالق عدد من الإ�سدارات: »قراءة رموز املايا«، و»الفن ال�سخري املوريتاين: ت�سجيل جديد«، و»جغرافية اللغات«، و»جمموعة نقو�ض 
من جبانة ممفي�ض يف فرتة مدينة هرياكليوبولي�ض«. و�سوف تركز اإ�سدارات مركز اخلطوط القادمة على املناطق املهملة، وذلك ملعاينة وت�سجيل النقو�ض 
الهريوغليفية،  واللغة  العربي  باخلط  اخلا�سة  الإلكرتونية  املواقع  امل�ستقبل  يف  باملركز  اخلا�ض  التوا�سل  برنامج  يت�سمن  و�سوف  احلجرية.  والنقو�ض 

واملعار�ض املوؤقتة للكتابة، والأن�سطة اخلا�سة بالأطفال. 
اأ�سدر مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط اأي�ًسا عدًدا من الكتب؛ وهي »جائزة ح�سن فتحي للعمارة 2010«، و»اأطل�ض 
اإىل  وبالإ�سافة  ناجل«.  ماري-لويز  مذكرات  من  قدرنا،  الإ�سكندرية  و»كانت  الإ�سكندرية«،  �سوارع  لأ�سماء  اجلزايريل  و»مو�سوعة  الإ�سكندرية«، 
اإلكرتوين،  وتاأ�سي�ض موقع  ال�سور مبدار�ض الإ�سكندرية«،  »اأر�سفة  امل�سروعات، من �سمنها م�سروع  املركز يف عدد من  ال�سابقة، يعمل  الإ�سدارات 
درا�سة  اأي�ًسا  امل�سروعات  تت�سمن  اجلوامع.  ال�سكندري يف  املعماري  الرتاث  وحتليل  توثيق  على  املعمارية  الأق�سام  من  اجلامعات  وتدريب طالب 
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بالإ�سكندرية  اإىل غري ذلك  القدمية،  الرتام  وم�سارات  واجلبانات  واجلوامع  للحمامات  البيانات  قواعد  والتوثيق من خالل  بالإ�سكندرية،  ال�سوفية 
من القرن ال�ساد�ض ع�سر وحتى القرن الع�سرين، وكذلك م�سروع تق�سيم الأرا�سي بالإ�سكندرية والذي يت�سمن جمع اخلرائط منذ عام 1886، ثم 

ا با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية. ويف يناير 2012، مت بناء منوذج لواجهات املنازل باحلي الرتكي.  تخ�سي�سها مكانيًّ
وخالل العام املا�سي، قام مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية بقبول 13 طالًبا جديًدا، وقد قام اأربعة منهم بالت�سجيل يف برنامج 
درجة  على  للح�سول  الر�سالة  اأطروحة  منهم  ثمانية  م  قدَّ قبل،  من  ت�سجيلهم  مت  الذين  الطالب  بني  ومن  املاج�ستري.  برنامج  يف  وت�سعة  الدبلومة، 
املاج�ستري، وقام �ستة منهم بت�سجيل الر�سائل اخلا�سة بهم بنجاح ومن املتوقع اأن يح�سلوا على درجة املاج�ستري خالل هذا العام. وتت�سمن اإ�سدارات 
القدمية«  اأخرى مب�سر  الهلين�ستية )يوليو 2010(، واملح�سر اخلا�ض مبوؤمتر »الإ�سكندرية ومراكز فكرية  الثانية للدرا�سات  العمل  املركز حم�سر ور�سة 
)دي�سمرب 2009(. واعتباًرا من اإبريل 2012، بداأ املركز يف تقدمي دورات غري معتمدة، بالإ�سافة اإىل الدورات املعتمدة العادية. ويتم يف الوقت احلايل 

اإنهاء اإجراءات بع�ض التفاقيات مع جامعات اأجنبية للبدء يف برامج تبادل الطالب. 
كما قام مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي باإ�سدار اأطل�سني عن املواقع الأثرية ب�سيناء، وعدد من الإ�سدارات عن كتاب املوتى، 
ومنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة القدمية، وخمطوطات خا�سة بعلم الكيمياء، وورق الربدي باللغة العربية، والفنون احلديثة مب�سر. كما مت اإ�سدار كتب 

عن بع�ض الفنانني امل�سريني امل�سهورين؛ وهم �سالح جاهني و�سمري رافع وزكريا اأحمد. 
ا خالل فرتة التقرير، فقد ا�سرتك مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي مع الأزهر يف م�سروع »ذاكرة  وقد احتل الأزهر مكانًا خا�سًّ
البانوراما  افتتاح  اإىل  بالإ�سافة  الأزهر«،  ذاكرة  من  »خمتارات  وكتاب  الأزهر«  »جامع  بعنوان  كتاب  اإ�سدار  املركز  ينتوي  كما  العربي«.  العامل 

لالأزهر.  احل�سارية 

امل�سروعات واخلدمات املركزية
اإميانًا بالأزهر ودوره املحلي والعاملي، اأ�سبح من ال�سرورة – بالإ�سافة اإىل الأن�سطة اخلا�سة مبركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي ال�سابق 
ذكرها – توجيه اجلهود لإلقاء ال�سوء على هذا الدور من خالل تعاون مكتبة الإ�سكندرية مع م�سيخة الأزهر، وذلك من خالل اإدارة امل�سروعات 
ر عن تاريخه  اخلا�سة. وقد اأثمر هذا التعاون عن اتفاقية تركز على تكوين جلنة م�سرتكة بني اجلهتني لتوثيق تاريخ جامع الأزهر واإ�سدار كتالوج م�سوَّ
وعمارته عرب الأزمان، بالإ�سافة اإىل حمتوى دار الكتب امللحقة من م�ساحف نادرة وخمطوطات فريدة. وقد مت التفاق اأي�ًسا على تاأ�سي�ض متحف 

الأزهر يف منطقة احل�سني بالقاهرة. 
وخالل عاَمي 2012/2011، قامت اإدارة امل�سروعات اخلا�سة بتوثيق اجلمعية امل�سرية لالقت�ساد ال�سيا�سي والإح�ساء والت�سريع، واجلمعية 
امل�سرية للمهند�سني، واجلمعية اجلغرافية امل�سرية. قامت الإدارة اأي�ًسا برقمنة الكتب النادرة اخلا�سة بهذه اجلمعيات. وخالل العام القادم، تنتوي 
الإدارة اإ�سدار اأعداد اأخرى من: ذاكرة م�سر املعا�سرة، ومرا�سد، واأوراق. و�سوف تت�سمن اإ�سداراتها اجلديدة »احل�سان العربي امل�سري«، و»الربيد 

امل�سري«، و»طريق احلرير«، وترجمة لكتاب »يو�سف القر�ساوي...املفتي العاملي«. 
 يف يونية 2012، بداأ م�سروع »دعم التنوع الثقايف والإبداع يف م�سر« ومدته ثالث �سنوات. وقد قامت اإدارة تنمية املوارد بتاأمني املوارد املالية 
للم�سروع – وهي منحة قدرها 2.3 مليون يورو – من وفد الحتاد الأوروبي مل�سر. كما قامت الإدارة بتاأمني املوارد املالية للعديد من اأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية؛ 
ومنها موؤمتر اأكادميية العلوم يف العامل النامي/بيوفيجن NXT لعام 2012، وجزء من املوؤمتر العاملي للتكنولوجيا احليوية )BioVision(، وور�سة عمل »الرق�ض 
على الطاير«، وحتديث متحف الآثار من خالل معر�ض الربديات، واملرحلة الثانية من »دليل فر�ض التمويل املتاحة للتعليم العايل يف املنطقة العربية«، 
مت اإدارة تنمية املوارد عمليات تقدمي امل�ستندات والتقارير للجهات املانحة،  و»بيت ال�سناري يف القاهرة القدمية: منفذ ثقايف يف ال�سيدة الزينب«. وقد نظَّ
  وتت�سمن 14 عملية تقدمي )با�ستثناء مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي( لربنامج حو�ض البحر املتو�سط للتعاون عرب احلدود لأداة اجلوار وال�سراكة الأوروبية

.)ENPI CBC(
وقد قامت الإدارة مبتابعة وتن�سيق تنفيذ وتقدمي التقارير اخلا�سة مبنح م�سروع »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث يف 
/ التا�سع ع�سر والع�سرين امليالِديَّنْي« املقدمة من الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون وموؤ�س�سة كارنيجي  القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنْيِ
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بنيويورك، وكذلك املنح اخلا�سة مب�سروع »كتالوج الحتاد العربي«، وم�سروع »مو�سوعة احلياة العربية« املقدمة من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي 
والجتماعي، ومنحة م�سروع »حما�سرات يف العلوم« املقدمة من الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون.

الثانية من م�سروع »دليل فر�ض التمويل املتاحة للتعليم العايل يف املنطقة العربية« بدعم  ا بتنفيذ املرحلة  اإدارة تنمية املوارد حاليًّ وتقوم 
من موؤ�س�سة فورد، وتقوم بتحديد اجلهات املانحة يف 13 دولة من دول العامل العربي، ويتم طبع الناجت يف دليل مطبوع ورقمي اأي�ًسا على الإنرتنت. 

وخالل  مطبوعة.  اأو  اإلكرتونية  مواد  اإىل  والكلمات  الأفكار  تتحول  والإدارات؛ حيث  املراكز  قلب  هي  الإ�سكندرية  مبكتبة  الن�سر  اإدارة 
فرتة التقرير، ا�ستقبلت اإدارة الن�سر املئات من املهام من جميع مراكز واإدارات مكتبة الإ�سكندرية. وقد قامت وحدة الرتجمة واملراجعة اللغوية 
برتجمة 870 �سفحة من واإىل اللغة العربية واللغة الإجنليزية واللغة الفرن�سية، وقامت مبراجعة اأكرث من 66485 �سفحة؛ منها 58295 �سفحة باللغة 
ا، و14 ن�سرة اإعالنية، و6  العربية، و10160 �سفحة باللغة الإجنليزية، و1740 �سفحة باللغة الفرن�سية. وقام ق�سم الإنتاج بت�سميم وطباعة 96 مل�سًقا اإعالنيًّ

كتالوجات، و32 كتابًا، و23 كتيًبا، و12 دورية، و3 ن�سرات اإخبارية، و3 ن�سرات متنوعة، و27 لفتة دعائية. 
املوقعني  على  ح�سابني  باإن�ساء  الإلكرتونية  املواقع  ق�سم  قام  والتوا�سل،  لالت�سالت  كقناة  الجتماعي  الإعالم  �سبكات  باأهمية  واإميانًا 
ا باإدارتهما بحيث يتم الإعالن من خاللهما عن جميع اأخبار واأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية ويتم الرد على  الجتماعيني في�سبوك وتويرت، ويقوم حاليًّ
اإىل 1082 فعالية، مع الو�سف اخلا�ض  باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية، بالإ�سافة  جميع ا�ستعالمات اجلماهري. وقد ن�سر الق�سم 239 خرًبا 
بكل فعالية وجميع املعلومات اخلا�سة بها. وقد انتهى الق�سم من جتميع وحترير حمتوى املوقع الإلكرتوين اخلا�ض مب�سروع »اإعادة اإ�سدار خمتارات من 
الرتاث الإ�سالمي احلديث ..«، بالإ�سافة اإىل اقرتاح هيكل املوقع الإلكرتوين اجلديد واأق�سامه املختلفة. و�سوف يتم اإطالق املوقع الإلكرتوين اجلديد 

قريًبا واإتاحته للجمهور. 
كما جنح فريق العمل يف م�سروع »اإعادة اإ�سدار خمتارات من الرتاث الإ�سالمي احلديث ..« يف اإ�سدار 36 كتابًا باللغة العربية، ومتابعة 

ترجمة كتابني من اللغة العربية اإىل اللغة الإجنليزية، وخم�سة كتب من العربية اإىل الفرن�سية، وكتاب واحد من الإجنليزية اإىل العربية. 
وبالتعاون مع قطاع الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، ا�سرتكت اإدارة الن�سر مع فريق امل�ست�سارين يف ترجمة 26 نوًعا واملراجعة اللغوية لـ 393 
نوًعا كجزء من الن�سخة العربية من املوقع الإلكرتوين »مو�سوعة احلياة«. كما مت جتميع قامو�ض م�سطلحات لتوحيد امل�سطلحات امل�ستخدمة يف مو�سوعة 

احلياة. 
وت�ساعد اتفاقيات التعاون والتواأمة - التي يتم عقدها بني مكتبة الإ�سكندرية والأكادمييات واجلامعات ومعاهد البحوث املحلية والدولية - 
املكتبة يف حتقيق ر�سالتها النبيلة يف اأن تكون مركًزا للتميز يف اإنتاج ون�سر املعرفة واأن تكون مكانًا للحوار والتعلم والتفاهم بني الثقافات وال�سعوب. 
اأ�سبوعني من التدريب املكثف يف الرتجمة ومواد الن�سر للطالب املتميزين من ق�سم اللغات  اإدارة الن�سر مبكتبة الإ�سكندرية  وبهذه الروح، تقدم 

التطبيقية بكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية وكلية اللغات والرتجمة بجامعة فارو�ض. 
اأمريكية خمتلفة.  اأمريكيني من جامعات  اللغوي متدربني  الرئي�سية بجامعة مرييالند، ي�ستقبل ق�سم ال�سبط  اللغات  برنامج  وبالتعاون مع 

وخالل فرتة التدريب، يتدرب الطالب على الرتجمة من اللغة العربية اإىل اللغة الإجنليزية والعك�ض. 
املحلية  الكيانات  مع  والتواأمة  التعاون  اتفاقيات  من  املزيد  من خالل  التدريبية  براجمها  التو�سع يف  الن�سر يف  اإدارة  تاأمل  امل�ستقبل،  ويف 

والدولية. 
 تاأ�س�ست املكتبة الفرانكفونية مبكتبة الإ�سكندرية اإثر الهدية ال�ستثنائية التي اأهدتها مكتبة فرن�سا القومية )BnF( ملكتبة الإ�سكندرية يف 
اأ�سبحت املكتبة الفرانكفونية جزًءا  تاأ�سي�سها،  األف كتاب فرن�سي. واليوم، بعد مرور قرابة �سنتني ون�سف على  عام 2010، وهي عبارة عن 500 
ا يف منظومة املكتبات مبكتبة الإ�سكندرية. وخالل فرتة التقرير، نفذت املكتبة الفرانكفونية خطة تدريب لأمناء املكتبات الناطقني باللغة الفرن�سية  هامًّ
مبكتبة الإ�سكندرية بالتعاون مع �سركاء فرن�سيني، وبدعم م�سرتك من موؤ�س�سة �ساوير�ض للتنمية الجتماعية. كما اأطلقت املكتبة برناجًما للغة الفرن�سية من 
م�ستويني، وقام معلم فرن�سي باإعطاء دورات يف اللغة الفرن�سية لالأمناء العاملني باملكتبة الفرانكفونية. كما اأطلقت املكتبة برنامج »التعاي�ض مًعا« لتعزيز التنوع 
الثقايف واللغوي، ودعم التعليم، والتدريب، والتعليم العايل والبحوث بالإ�سافة اإىل التعاون يف جمال التنمية امل�ستدامة. وقد مت تنظيم عدد من ور�ض العمل 
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والندوات واملحا�سرات واحلفالت املو�سيقية، كما مت عقد عدد من ال�سراكات مع املكتبات واجلامعات واملعاهد الفرن�سية. وقد مت تاأ�سي�ض مكتب ا�ستعالمات 
املكتبة الفرانكفونية حديًثا لتوفري اخلدمات املختلفة لرواد مكتبة الإ�سكندرية. 

املكتبة الفرانكفونية ا�ستكمال برناجمها »التعاي�ض مًعا«. وبالتعاون مع الرابطة الدولية لأمناء املكتبات واملعلومات  يف العام القادم، تنتوي 
الفرانكفونية والحتاد الدويل للمكتبات ومراكز املعلومات، �ستقوم املكتبة الفرانكفونية بتاأ�سي�ض رابطة اإقليمية متخ�س�سة لأمناء املكتبات الفرانكفونية 
يف املنطقة العربية، وكذلك اإطالق من�سة اإقليمية لتدريب اأمناء املكتبات الفرانكفونية والطالب، وبناء �سبكة من الطالب املتحدثني باللغة الفرن�سية 
وعقد برنامج �سنوي للفرانكفونية. و�سوف تقوم املكتبة اأي�ًسا بتو�سيع برنامج تعلم اللغة الفرن�سية اخلا�ض بها بحيث تتمكن من دعوة جميع العاملني مبكتبة 

الإ�سكندرية واجلمهور العام لتعلم اللغة الفرن�سية. كما �سيتم تاأ�سي�ض م�سروع جديد للتعليم الذاتي. 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت
اإميانًا بهدف مكتبة الإ�سكندرية يف اأن تكون موؤ�س�سة رائدة يف الع�سر الرقمي، ت�ستمر اإدارة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف دعم وحت�سني 
البنية الأ�سا�سية للمكتبة. كما اإنها اأر�ست دعائم اإعادة اأر�سفة جميع املنتجات الرقمية ملكتبة الإ�سكندرية با�ستخدام تكنولوجيا ال�سرائط وذلك ليتم 

الحتفاظ بها يف مكان اآخر غري املكتبة حلفظها �سد اأية اأعمال تخريبية اأو حوادث.  
ق موقع dar.bibalex.org اأكرث من 500 األف زيارة يف  واإحلاًقا بالإ�سدار اجلديد للن�سخة الثالثة من م�ستودع الأ�سول الرقمية )DAR v3.0(، حقًّ
ال�سهر، للت�سفح بني جمموعة مكونة من اأكرث من 235 األف كتاب، من بينها اأكرث من 173 األف كتاب باللغة العربية. ويف ن�سخته الثالثة، ي�سمح النظام 
للم�ستخدمني بتخ�سي�ض املكتبة اخلا�سة بهم واإ�سافة مالحظاتهم اخلا�سة اإىل الكتب. وخالل فرتة التقرير، ا�ستقبل م�ستودع الأ�سول الرقمية اأكرث من 

298 مليون زيارة، و11713 م�ستخدًما م�سجاًل. 
بالتعاون مع موؤ�س�سة جمال عبد النا�سر، مت اإ�سدار الن�سختني الإجنليزية والفرن�سية من الأر�سيف الرقمي للرئي�ض الراحل جمال عبد النا�سر 
)http://nasser.bibalex.org(. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فازت مكتبة الإ�سكندرية باملنحة التناف�سية التي نادت به احلكومة الأمريكية ملكتبة الكوجنر�ض، موؤكدة 

دورها يف امل�ساعدة على تطوير املكتبة الرقمية العاملية.
وت�ستمر عملية رقمنة جمموعة من امل�ستندات بدار املحفوظات، بالإ�سافة اإىل اإتاحة امل�ستندات املرقمنة على الإنرتنت ح�سب م�ستويات الإتاحة. 
وقد اأ�سرف قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت على تاأ�سي�ض وحدة الرقمنة مبقر دار املحفوظات، وقام اأي�ًسا بتطوير تطبيقات اخللفية املطلوبة لإدخال 

البيانات با�ستخدام م�سنع الأ�سول الرقمية DAF لإدارة �سري امل�ستندات. وقد متت رقمنة اأكرث من 1680 األف �سفحة حتى الآن. 
وقد مت اإطالق م�سروع خمطوطات ويلكم العربية املتاحة على الإنرتنت يف يوليو http://wamcp.bibalex.org( 2011( بالتعاون مع �سندوق ويلكم 
وكلية كينج بلندن وبرنامج JISC للدرا�سات الإ�سالمية، وهو عبارة عن جتميع �سامل خلم�سمائة خمطوط متلكه مكتبة �سندوق ويلكم، وت�سم خمطوطات 
 www.eol.org) عربية واإ�سالمية خا�سة بالطب. كما مت من خالل م�سروع مو�سوعة احلياة، بالتعاون مع معهد ال�سميث�سونيان، اإطالق الإ�سدار الثاين له
EOLv2( يف �سبتمرب 2011 باللغات العربية والإجنليزية والإ�سبانية. وفيما يخ�ض م�سروع مو�سوعة احلياة باللغة العربية، تتوىل مكتبة الإ�سكندرية م�سئولية 

اإ�سافة املحتوى العربي اإىل مو�سوعة احلياة، �سواء كان هذا املحتوى مرتجًما اأو مدخالت جديدة للعلماء من املنطقة العربية. ويف هذا الإطار، قام املعهد 
 eol.org باإعداد نظام ل�سري العمل اخلا�ض بالختيار والرتجمة واملراجعة، ويعمل على �سبط عملية ترجمة املحتوى من )ISIS( الدويل للدرا�سات املعلوماتية
ا للتعامل مع اأكرث من 2900  اإىل اللغة العربية. كما قام املعهد بالتو�سل اإىل اأداة جديدة لتناول املحتوى اجلديد يف eol.org. وت�ستخدم هذه الأداة حاليًّ
من اأنواع النباتات واحليوانات التي قام بتجميعها مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي، بالإ�سافة اإىل اإثراء املحتوى اخلا�ض باأكرث من 2000 نوع من 

الفطريات يف مو�سوعة احلياة، و�سيتوىل هذا الأمر فريق من اخلرباء يف منهجية علم الفطريات من جامعة قناة ال�سوي�ض. 
بالتعاون مع مكتبة تراث التنوع احليوي، تعمل اإدارة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت على ت�سغيل موقع مماثل ملجموعة مكتبة تراث 
التنوع احليوي وتت�سمن 100 األف كتاب. ويف هذا الإطار، تلقت مكتبة الإ�سكندرية جمموعتني حتتويان على 34159 كتابًا من كتب مكتبة تراث 
التنوع احليوي على اأقرا�ض �سلبة، بالإ�سافة اإىل 70566 كتابًا مت اإنزالها من خالل اأر�سيف الإنرتنت، ومن ثم اأ�سبح عدد الكتب 104725 كتابًا. 
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قامت مكتبة  وقد  الإ�سكندرية.  التابع ملكتبة   )DAR( الرقمية الأ�سول  م�ستودع  نظام  واإدخالها على  املجموعة  التعامل مع  الوقت احلايل  يتم يف 
ا فيما يخ�ض الأرقام املتبقية.  الإ�سكندرية بن�سر حوايل 20481 كتابًا حتى الآن على املوقع dar.bibalex.org، يف حني ل يزال العمل م�ستمرًّ

ا يف بناء موقع اإقليمي ملكتبة تراث التنوع  وباعتبارها جزًءا من املبادرة العاملية ملكتبة تراث التنوع احليوي، تعمل مكتبة الإ�سكندرية حاليًّ
احليوي، بهدف اإ�سفاء الطابع املحلي من خالل مواد التنوع احليوي من املنطقة العربية. 

ا يف عدد من التطبيقات اخلا�سة بتطوير م�سروع لغة التوا�سل العاملية، ومنها برنامج LILY الذي يوفر ترجمات عالية  ويجري العمل حاليًّ
امل�ستوى من لغة اإىل لغة من خالل لغة و�سيطة. وقد مت التو�سل اإىل تطبيقني فرعيني من نظام ا�ستخراج املعرفة )KEYS(، والذي يهدف اإىل ا�سرتجاع 

 .NORMAو SEAN وا�ستخراج املعلومات، وهما
 ،)LinkSCEE( املتو�سط البحر  اأوروبا و�سرق  العلمية بني  قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف م�سروع ربط الربجمة  كما عمل          
الربجمة  موارد  بني  والتن�سيق  الربط  خالل  من  املتو�سط  البحر  �سرق  منطقة  يف  الأداء  مرتفع  للربجمة  بيئي  نظام  تاأ�سي�ض  اإىل  يهدف  والذي 
ال�سرعة  الفائق  الآيل  احلا�سب  نظام  اإمكانات  توفري  امل�سروع  يت�سمن  متكاملة.  اإلكرتونية  اأ�سا�سية  بنية  لتكوين  الإقليمية  والت�سور  والتخزين 
ال�ستفادة  راغبي  ل�ستخدام  الإ�سكندرية  مبكتبة   )VISTA( والتكنولوجيا  العلوم  تطبيقات  يف  الفرتا�سي  والتفاعل   )Supercomputer(
للدرا�سات  الدويل  املعهد  يقوم   ،LinkSCEEM م�سروع  اإطار  ويف  باملنطقة.  العلمي  البحث  خمرج  وزيادة  لتطوير  املتو�سط  البحر  حو�ض  يف 
مثل الريا�سيات  ملكتبات  م�سرتك  مفتوح  م�سدر  و�سع  مت  حيث  بامل�سروع،  الآخرين  ال�سركاء  مع  الأعمال  من  عدد  مبتابعة   )ISIS(  املعلوماتية 
Fast Fourier Transform، واإعداد عينات من واجهة مترير الر�سائل )MPI( للم�ستخدمني اجلدد لختبار ا�ستخدام الكتلة، واختبار واإنزال التحديثات 

اخلا�سة مبحرك »�سن جريد« )Sun Grid Engine(، وخمطط جريد امل�سرتك )Open Grid Scheduler(، وذلك لدعم الإ�سافات اجلديدة مثل التحقق 
نظام  ا�ستخدام  فيما يخ�ض  الوعي  زيادة  �ساأنها  فعاليات من  الإ�سكندرية  العمل مبكتبة  فريق  نظم  اإىل ذلك،  بالإ�سافة  تقدميها.  قبل  الطلبات  من 

احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة يف البحوث ولرتويج امل�سروع لدى املعاهد الأكادميية. 
وميثل مد نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة اإىل نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة للعلوم )http://ssc.bibalex.org( اإ�سافة هامة للم�ساركة 
اأربعة  يف العلوم وتكوين �سبكات من العلماء. وقد تلقى النظام 8 ماليني زيارة خالل العام املا�سي. ويغطي نظام احلا�سب الآيل الفائق ال�سرعة 

جمالت اأ�سا�سية من العلوم، وهي ال�سحة العامة وهند�سة احلا�سبات والزراعة والبيئة. 
يتم ت�سغيل نظام اأر�سيف الإنرتنت ب�سكل كامل، وقد ا�ستقبل اأكرث من 25 مليون زيارة خالل العام املا�سي. وي�ستمر فريق العمل اخلا�ض 
باأر�سيف الإنرتنت بالقيام بالأن�سطة اخلا�سة به، مع الرتكيز على الزحف ال�سبكي. وفيما يخ�ض هذا املو�سوع، مت ح�ساد املواد ال�سيا�سية والأخبار 
ا، والتي بلغت 10 ترتا بايت من البيانات امل�سغوطة.  املخت�سرة اخلا�سة مبرحلة ما بعد الثورة خالل الثمانية ع�سرة �سهًرا ال�سابقة مبعدل مرتني يوميًّ
ا�ستمر فريق العمل اأي�ًسا يف ت�سغيل اخلادم DownloadServ، وهو خادم اإنزال الدفعات الذي بناه الفريق يف اإبريل 2011 لتنفيذ اأعمال اجللب 
الكبرية على الويب بطريقة اأكرث ب�ساطة، والذي ا�ستقبل حتى الآن اأكرث من 8 ترتا بايت من الأعمال. وخالل اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
الدويل للمحافظة على الإنرتنت )IIPC( يف 2012، قدمت مكتبة الإ�سكندرية النتائج الأولية التي ح�سلت عليها يف جمال اإلغاء البيانات املكررة 
اإىل  الو�سول  اأمل  على  التكرار  مع  الويب  اأر�سفة  تعامل جمتمع  كيفية  تقييم  لإعادة  م�سرتكة  بدء جهود  اإمكانية  وبحثت عن   )Deduplication(
ال�ستخدام الأمثل للتخزين. ولأن جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Petabox مبكتبة الإ�سكندرية اأ�سبحت تقريًبا بدون دعم يف الوقت احلايل، فقد 
بداأ الفريق يف البحث عن احتمالت ممكنة للدفعة القادمة من الأجهزة اخلا�سة بالتخزين على م�ستوى وا�سع على اأمل الو�سول اإىل حل مرن وفعال 

من حيث التكلفة مع بداية عام 2013. 
وي�ستمر العمل من خالل مركز لغة التوا�سل العربية، فقد متت اإ�سافة 85 األف مفهوم جديد لقامو�ض اللغة العربية. و�سل حجم قامو�ض 
الإنتاج اإىل 132 األف كلمة، وو�سل قامو�ض التحليل اإىل 6746322 كلمة. وفيما يخ�ض حتليل مرجعية القواعد العربية، مت بناء 802 قاعدة خا�سة 
بلغة  بناء 859 قاعدة خا�سة  العربية، فقد مت  القواعد  اإنتاج مرجعية  اأما فيما يخ�ض  العاملية قادرة على حتليل 500 تركيبة خمتلفة.  التوا�سل  بلغة 
التوا�سل العاملية قادرة على اإنتاج لغة توا�سل عاملية خلم�سمائة تركيبة واإرجاعها اإىل اللغة العربية. وقد اأ�سبحت قواعد التحليل والإنتاج باللغة العربية 
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مزامنة جلميع اللغات بنظام لغة التوا�سل العاملية. ويف املكون العاملي للغة العربية )ICA(، مت تطوير حملل �سريف للغة العربية لتوفري حل واحد لكل 
كلمة. وقد و�سل حجم املكون اإىل 92 مليون كلمة ومازال قيد التحليل. 

ا. وتت�سمن املادة املجمعة حتى الآن حوايل 182794 فيديو من اليوتيوب و3844 فيديو  ول يزال التوثيق اخلا�ض بثورة 25 يناير م�ستمرًّ
مت ت�سجيله من خالل مكتبة الإ�سكندرية، و598302 �سورة على الفي�سبوك و57116 مادة اأخرى على الفي�سبوك، واأكرث من 12 مليون تغريدة، 

وجمموعة على »فليكر« و�سلت اإىل 25112، وجمموعة على »بيكا�سا« و�سلت اإىل 15521.
اأدوات التقارير والوظائف امل�ساعدة  اأدوات جديدة لتحديث و�سيانة نظام معلومات املكتبة، وت�سمل  اإىل ذلك، مت التو�سل اإىل  بالإ�سافة 

خلدمات مكتب ال�ستعالمات. 
وقد مت اإطالق ن�سخة جديدة حم�سنة الأداء من برنامج التخزين من خالل الإنرتنت. وي�ستطيع النظام تخزين حتى 320 ترتا بايت وهو 

ا م�سغول بن�سبة ٪75. حاليًّ
املجمعة  املواقع  ا�ستقبلت  زيارة، كما  اأكرث من 201 مليون  الإ�سكندرية  املوقع الإلكرتوين ملكتبة  ا�ستقبل  وخالل عاَمي 2012/2011، 

للمكتبة اأكرث من 665 مليون زيارة. 

العالقات اخلارجية مبكتبة الإ�سكندرية
اإميانًا باأهمية التعاون الدويل، عقد قطاع العالقات اخلارجية �سل�سلة من املحا�سرات التي األقاها وزير التعاون الدويل ال�سويدي بالإ�سافة 
اإىل زائرين اأجانب اآخرين. كما مت عقد عدد من الجتماعات ملناق�سة التعاون مع ممثلي اجلامعات الأمريكية والأوروبية، واملدير العام للمكتبة الوطنية 

بكوريا، ووفد من موؤ�س�سة قطر، وموؤ�س�سة املتاحف الرنويجية، واملركز الدويل لل�سحفيني. 
يف الفرتة القادمة، ياأمل قطاع العالقات اخلارجية يف اكت�ساف طرق جديدة للتعاون مع مكتبات وموؤ�س�سات اأخرى من جميع اأنحاء العامل، 
وتقوية الروابط مع احلكومات الأجنبية. و�سوف ي�ستمر القطاع يف جهوده لن�سر �سورة مكتبة الإ�سكندرية كمكان للتميز واحلوار والفنون والعلوم 

وكذلك كمنتدى حلرية التعبري والدميقراطية. 
اأما اإدارة الإعالم فهي واحدة من نوافذ مكتبة الإ�سكندرية على البيئة املحلية والإقليمية والدولية، والعك�ض �سحيح. وخالل عاَمي 2012/2011، 
اأ�سدرت اإدارة الإعالم اأكرث من 600 بيان �سحفي باللغتني العربية والإجنليزية، لتغطية اأهم الفعاليات مبكتبة الإ�سكندرية قبل حدوثها وبعد حدوثها 
اأي�ًسا. كما اأ�سدرت اأربعة اأعداد من الن�سرة ربع ال�سنوية ملكتبة الإ�سكندرية باللغة الإجنليزية والتي تربز اأهم الفعاليات وامل�سروعات والإ�سدارات مبكتبة 
الإ�سكندرية، بالإ�سافة اإىل عدد من املقالت م�ساهمًة من الكّتاب. ويتم اإر�سال الن�سرة الإعالمية اإىل اأكرث من 800 من املكتبات وال�سفارات واملوؤ�س�سات 
الإخبارية واجلامعات وال�سخ�سيات العامة يف جميع اأنحاء العامل. تقوم الإدارة اأي�ًسا باإ�سدار ن�سرة اإلكرتونية باللغتني العربية والإجنليزية لتقدمي نبذة �سريعة 
وب�سيطة عن اأهم فعاليات ومبادرات وم�سروعات مكتبة الإ�سكندرية. معر�ض مكتبة الإ�سكندرية لكتاب الدويل فهو اأي�ًسا اأحد امل�سروعات التي تتبناها 

اإدارة الإعالم منذ عام 2002. 
يف الفرتة القادمة، تخطط اإدارة الإعالم لإ�سدار جميع الأعداد القدمية للن�سرة على املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية واإعادة اإ�سدار 
الن�سرة باللغتني الإجنليزية والفرن�سية، بالإ�سافة اإىل الن�سخة العربية. كما تنتوي الإدارة اأي�ًسا تطوير موقع اإلكرتوين ملعر�ض الكتاب باللغات العربية 

والإجنليزية والفرن�سية. وهذا �سي�سمح لدور الن�سر املختلفة بالت�سجيل من خالل املوقع الإلكرتوين. 
للزوار  الإعالم،  اإدارة  مع  بالتعاون  وامل�ستقبل«  واحلا�سر  املا�سي  الإ�سكندرية:  »مكتبة  بعنوان  فيلًما  الزيارات واملوؤمترات  اإدارة  اأ�سدرت 
التقرير،  القريب. وخالل فرتة  امل�ستقبل  الفيلم يف  والفرن�سية من  الإجنليزية  الن�سختني  اإنتاج  اأي�ًسا  الإدارة  وتنتوي  اأعمارهم وجن�سياتهم.  مبختلف 

ا�ستقبلت اإدارة الزيارات واملوؤمترات حوايل 169 األف زائر من امل�سريني والأجانب. 
وتخطط الإدارة لإعداد جدول جديد يحتوي على عدد اأكرب من عرو�ض البانوراما احل�سارية باللغات املختلفة. كما �سيتم توفري نظام لإجراء 

احلجوزات من خالل الإنرتنت لتوفري اإتاحة اأكرث لزوار املكتبة. 
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لل�سمعيات  الفرن�سي  الوطني  للمعهد  التابع   ،)Med-Mem( املتو�سط«  الأبي�ض  البحر  »ذاكرة  م�سروع  ا يف  حاليًّ ال�ستوديو  اإدارة  ت�سارك 
الأبي�ض  البحر  »ذاكرة  الرابع. يهدف م�سروع  املتو�سطي  الأوروبي  الرتاث  برنامج  الأوروبي، وهو جزء من  وبتمويل من الحتاد   ،INA والب�سريات 
تليفزيونية  �سبكات  ع�سر  منها  ال�سركاء،  من  ع�سر  لثمانية  والب�سرية  ال�سمعية  لالأر�سيفات  الإنرتنت  الإلكرتونية من خالل  الإتاحة  اإىل  املتو�سط« 
متو�سطية وثالثة كيانات مهنية ومكتبة الإ�سكندرية، بالإ�سافة اإىل عدد من املتخ�س�سني يف الثقافة والعلوم يف عامل ال�سمعيات والب�سريات. وحتى 
ا وحترير  اللغة العربية ومراجعة 125 ملفًّ اإىل  ا  البيانات، وترجمة 74 ملفًّ اإىل قاعدة  ، واإدخال 112 �سجالًّ   الآن، قامت الإدارة باختيار 114 �سجالًّ

ا.  75 ملفًّ
يهدف م�سروع �سل�سلة العلوم التليفزيونية - والذي بداأ يف اإبريل 2008 - اإىل اإنتاج وتقدمي �سل�سلة تليفزيونية قائمة على اأ�سا�ض العلوم بعنوان 
»اآفاق«، بهدف ن�سر قيم العلوم والتكنولوجيا من خالل التثقيف وزيادة الوعي للجمهور املحلي والدويل العري�ض باأهمية العلوم بطريقة �سهلة وممتعة 
ويف نف�ض الوقت تعليمية. تتكون ال�سل�سلة من حوايل 30 حلقة تليفزيونية؛ 15 حلقة باللغة العربية و15 حلقة باللغة الإجنليزية. يبلغ طول احللقة 

الواحدة حوايل 30 دقيقة. انتهت الإدارة حتى الآن من اإنتاج احللقات الإجنليزية )15 حلقة(، ويجري النتهاء من احللقات العربية. 
قامت اإدارة ال�ستوديو حتى الآن بتوثيق 66 فعالية، وحتميل 451 �سريًطا على اخلادم، واأر�سفة 170 فعالية و2513 �سورة. كما قامت باإنتاج 
فيلم وثاقي مدته 10 دقائق عن الأن�سطة املختلفة ملركز القبة ال�سماوية العلمي )بالعربية والإجنليزية(، وفيلم وثائقي باللغة العربية مدته 15 دقيقة لتقدمي 
مكتبة الإ�سكندرية لأطفال املدار�ض، وفيلم وثائقي عن جمال عبد النا�سر على هيئة DVD. وبالتعاون مع قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 

قامت اإدارة ال�ستوديو بت�سجيل اأكرث من 17 فعالية ون�سرها على املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية من خالل الويب كا�ست. 
�سوف تقوم الإدارة اأي�ًسا باإنتاج فيلم وثائقي عن مدينة الإ�سكندرية بالتعاون من مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط. من 

املخطط اأن تقوم الإدارة اأي�ًسا باإنتاج اأفالم وثائقية ق�سرية عن املتاحف واملعار�ض املختلفة مبكتبة الإ�سكندرية. 
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اأجندة الفعاليات

قامت مكتبة الإ�سكندرية هذا العام بتنظيم وا�ست�سافة اأكرث من 900 حدث ثقايف، منها 264 حما�سرة، و148 ور�سة عمل، 
املو�سيقية. كما  واملهرجانات واحلفالت  امل�سرحية،  والعرو�ض  ال�سينمائية،  العرو�ض  الفنون وتت�سمن  اأن�سطة مركز  ن�ساًطا من  و179 

. قامت املكتبة باأكرث من 90 دورة تعليمية و14 دورة تدريبية*

تد�سني كتب
• حفل اإ�سدار مو�سوعة اجلزايريل لأ�سماء �سوارع الإ�سكندرية	
• جغرافية اللغات	

احتفاليات
• اإيراتو�ستين�ض 2012	
• حفل تخرج مدر�سة �سان �سارل برومية الأملانية بالإ�سكندرية 2012	
• حفل تخرج الأكادميية الدولية بالإ�سكندرية 2012	
• اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني	
• حفل تخرج كلية الطب	
• منتدى ال�سباب العربي الأوروبي – حفل اخلتام	
• منتدى ال�سباب العربي الأوروبي – حفل الفتتاح	
• حفل نهاية العام الدرا�سي ملدار�ض فيوت�سر الدولية	
• حفل مدر�سة يونايتد	
• ذكرى ميالد �سادي عبد ال�سالم	
• احتفالية ختام اأوملبياد العلوم	
• م�سروع »بذرة اأمل« – احلفل اخلتامي	
• ج كلية التجارة	 حفل تخرُّ
• توزيع جوائز م�سابقة ال�سعر	
• احتفالية العلوم ال�ساد�سة »العلوم الطبيعية: ال�سم�ض والأر�ض«	
• حفل كلية الطب	
• ج طلبة الق�سم الربيطاين ملدر�سة دار اللغات	 حفل تخرُّ
• برملان �سباب الإ�سكندرية - الفتتاح	
• املنح البحثية ال�سغرية – احتفالية توقيع العقود	
• ف�سول امتياز الغناء الأوبرايل – حفل اخلتام	
• حفل تاأبني �سهداء كني�سة القدي�سني	
• العر�ض الأول لأفالم الدورة الثالثة من م�سروع »بالزا«	
• منوذج حماكاة جامعة الدول العربية – حفل اخلتام	
• تاأبني ال�سهيد بهاء ال�سنو�سي	

*ملحوظة: يتم عر�ض الأحداث يف هذا الق�سم برتتيب زمن تنظيمها اأو اإقامتها، الأحدث فالأقدم. 
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• حفل تخرج كلية الفنون اجلميلة	
• منوذج حماكاة جامعة الدول العربية 2011 – حفل الفتتاح 	
• منوذج حماكاة الحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية 2011 – حفل اخلتام	
• اأنا فني. �ساأبني وطني – حفل اخلتام	
• احتفالية 10 �سنوات على اجلمعية امل�سرية لأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية	
• م�سابقة فيديو ق�سري عن التوعية ال�سيا�سية	
• اليوم العاملي للع�سا البي�ساء	
• حفل جوائز م�سابقة الق�سة الق�سرية	
• معر�ض الور�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء – حفل الفتتاح	
• منوذج النتخاب امل�سري – حفل اخلتام	
• احتفالية نهاية ال�سيف ملكتبة الن�ضء	
• احتفالية نهاية ال�سيف ملكتبة الطفل	
• منوذج النتخاب امل�سري – حفل الفتتاح	
• ج نان�سي فاروق )من بيت العود(	 حفل تخرُّ
• منوذج حماكاة املحكمة اجلنائية الدولية - اخلتام	
• حفل ختام ور�ستي الهريوغليفية واخلط العربي	
• منوذج حماكاة الحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية 2011 – حفل الفتتاح	
• اأنا فني. �ساأبني وطني – حفل الفتتاح	
• حفل ختام »برنامج الإدارة الوقائية للبيئة«	
• منوذج حماكاة جمل�ض الأمن – حفل الفتتاح	
• 	TEDxAlexandriaU موؤمتر »تيد اإك�ض« جامعة الإ�سكندرية
• منوذج حماكاة املحكمة اجلنائية الدولية – الفتتاح	
• م�سروع الإعالم التحتي – حفل اخلتام	
• ج طلبة ق�سم الإدارة والأعمال الدولية بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري	 حفل تخرُّ
• ج ال�سنة النهائية للمدر�سة الفرن�سية بالإ�سكندرية	 حفل تخرُّ
• احتفاليات من خالل بيت ال�سناري	
o احتفالية جملة الرتاث
o احتفالية مرور 150 عاًما على ميالد جورجي زيدان
o لقاء تكرمي اللجنة ال�سعبية لإنقاذ املجمع العلمي امل�سري
o احتفالية الهالل الأحمر: مائة عام من الإغاثة
o احتفالية اجلامعة الأمريكية بافتتاح �سبيل ال�سلطان م�سطفى
o حفل تاأبني الراحل ح�سام متام
o )م�سرح العرائ�ض )�سرية م�سر على الربابة

�سينما
• يوم ال�سينما امل�سرية	
o اأفالم ق�سرية من م�سر

 o»جلد حي«
 o»و�سايا علي مبارك الباهرة يف اأحوال م�سر والقاهرة«
 o»70 سيف�«

• عرو�ض اأفالم مبكتبة الن�ضء	
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• يوم اأوروبا – مئوية ميالد املخرج مايكل اأجنلو اأنتونيوين	
o كوميادا
o النحياز
o الأم جون واملالئكة
o تكبري ال�سورة
• فيلمان ت�سجيليان عن الفنان جورج بهجوري	
• منتدى الأفالم الت�سجيلية	
o سينما كميوني�ستو�
o م�ساهد من ثورة
o بلد اآخر
o املوت يف الثالثني
o الهواء الأحمر
o 2011 التحرير
o طريق بازوليني
o ولكن �سيًئا ما ينق�ض
o 11/9: ع�سر �سنوات
• ملتقى اأفالم التحريك	
o اأفالم من الأرجنتني
o يوم اأفالم التحريك امل�سرية
o اأم�سية اأفالم متحركة من الهند
o اليوم العاملي للر�سوم املتحركة
o بالد فار�ض
• يوم املراأة العاملي: »مفروزة«	
o »اجلزء اخلام�ض: »فن الكالم
o »اجلزء الرابع: »يد الفرا�سة
o »اجلزء الثالث: »ما الذي يجب فعله
o »اجلزء الثاين: »قلب
o »اجلزء الأول: »الليل
• الإ�سالميون	
• ملتقى الأفالم الق�سرية	
o )م�سابقة اأفالم الطلبة يف مهرجان كان 2010 )اجلزء الثالث
o )م�سابقة اأفالم الطلبة يف مهرجان كان 2010 )اجلزء الثاين
o 2010 م�سابقة اأفالم الطلبة يف مهرجان كان
o ثورة 25 يناير يف الأفالم امل�ستقلة
o خمرجون من �سوريا
o 11/9: ع�سر �سنوات
• ال�سينما الأمريكية: من ع�سر الأفالم ال�سامتة 	
o اجلرنال
o اأحدب نوتردام
o ال�سيخ
o دكتور جيكل وم�سرت هايد
o عالمة زورو
• العر�ض الأول لأفالم الدورة الثالثة من اأفالم »بالزا«	
• يوم جنيب حمفوظ: مئوية ميالد جنيب حمفوظ	
o زقاق املدق
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o بداية ونهاية
o ساحر الن�ساء�
o اأفالم ت�سجيلية
o لقاء مع جنيب حمفوظ
• ملتقى الأفالم الروائية: ال�سينما الآ�سيوية	
o ت�سوت�سي
o يرجى عدم الإزعاج
o كونفو�سيو�ض
o كوزمو�ض
o عن اأخيها
• مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي الدويل	
• »دعاة ال�سالم« – »العرب الأ�سرار يف اأفالم هوليود«	
• ملتقى الأفالم الروائية - يوم ال�سالم العاملي	
• مهرجان ال�سيف الدويل العا�سر	
o هليوبولي�ض
o عني �سم�ض
o مواطن وخمرب وحرامي
o هي فو�سى
• يوم �سك�سبري – الن�سو�ض الكاملة يف اأفالم تليفزيونية	

 o»ريت�سارد الثالث«
 o»هاملت«
 o»هرني اخلام�ض«
 o»سك�سبري العا�سق�«

• الربنامج ال�سهري ملكتبة الفنون والو�سائط املتعددة	
o احلب واحلرب
o سري ذاتية�
o جرائم القتل والألغاز
o رموز الإرادة الإن�سانية
o فل�سطني
o اأوقات املرح
o اإيطاليا اجلميلة
o الفن والفنانون
o الأ�ساطري
o ال�سكان الأ�سليون
o ق�سة حياة قائد
• برنامج الأفالم الوثائقية ملكتبة الفنون والو�سائط املتعددة	
• �سينما مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة	
o الأم تريزا من كالكوتا
o اإليزابيث
o غاندي
o مملكة ال�سماء
o )هائمو ال�سحراء )الهائمون
o هيداجلو
o تارا�ض بولبا
o البومة الرمادية
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o روبن هود: اأمري الل�سو�ض
o ع�سرة اآلف �سنة قبل امليالد
o بي وولف
o اأ�سطورة زورو
o النجمة احلاملة
o لديك بريد اإلكرتوين
o ساعة العر�ض�
o ليلة يوم �ساق
o نادي الزوجات الأول
o سهوة احلياة�
o فن بال ق�سور
o حممود �سعيد
o با�سكيات
o موديلياين
o اأف�سل ما يف ال�سباب – اجلزء الثاين
o اأف�سل ما يف ال�سباب – اجلزء الأول
o احلياة احللوة
o سارقو الدراجات�
o عقل جميل
o اأطفال اآلهة اآخرين
o سانعة املعجزات�
o اأجني�ض
o قاتل
o رجال �سرفاء
o جنيب حمفوظ �سمري ع�سره
o اأ�سرار م�سر
o يوليو�ض قي�سر
o )احل�سارة العربية )العمارة املدنية
o قبل اأن نحكم كوكب الأر�ض
o اأماديو�ض
o )كيف �سنع الفن العامل )اجلزء الثاين
o الينابيع الدافئة
o العراق يف �سظايا
o طروادة
o امل�سارع
o املغول
o اآخر املوهيكان
o اأيام �سينما احلرية

م�سابقات
• م�سابقة اخلط العربي الثالثة لطالب املدار�ض	
• معر�ض اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة	
• م�سابقة )1( �سد )100(	
• م�سابقة ال�سعر لعام 2012	
• م�سابقة الق�س�ض الق�سرية	
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• م�سابقة املقال: »مزرعة احليوانات«	
• م�سابقة الر�سوم املتحركة: »مزرعة احليوانات«	
• م�سابقة املدار�ض الأجنلوفونية: دول حو�ض البحر املتو�سط	
• امل�سابقة ال�سنوية للعرو�ض التقدميية	
• م�سابقات فنية عاملية	
• الكلمات الع�سرة للثورة امل�سرية	

حفالت مو�سيقية
• فرقة امل�سريني	
• م�سار اإجباري	
• عيد احلب	
• حمزة منرة	
• خالد �سم�ض – حلم واحد	
• فرقة �سماعي	
• كورال قيثارة ال�سماء	
• كورال »قلب داود«	
• كورال الأطفال	
• عمر خريت	
• اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية 	
o اأم�سية للمو�سيقى الفرن�سية
o الف�سول الأربعة
o اأعمال موت�سارت
o حفل الربيع
o اأم�سية للمو�سيقى الأملانية
o اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية واأورك�سرتا هواة مكتبة الإ�سكندرية
• كورال الرفاق	
• كورال ق�سر التذوق للمو�سيقى العربية	
• م�سروع زهرة اللوت�ض البي�ساء 	
• مهرجان ال�سيف الدويل العا�سر	
o فريق �سالمل
o م�سار اإجباري
o فريق فويجو
o سحر ال�سرق�
o فريق �سحرا
o فريق زمان
o )منال حميي الدين )هارب
o  فريق ر�سالة
o ن�سمة عبد العزيز وجمموعتها املو�سيقية
o حممد ال�سواح وجمموعته املو�سيقية
o فريق نغم م�سري
o فريق بالك تيما
o حمزة منرة
o اأندروميدا
o سريف م�سطفى وجمموعته املو�سيقية�
o فرقة الرق�ض النوبي ال�سعبي
o فريق م�سوار
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o كورال ق�سر التذوق للمو�سيقى العربية
o فريق افتكا�سات
o عمر خريت واأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
o اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية – حفل مو�سيقى خفيفة

موؤمترات
• البحث عن الإ�سكندرية القدمية: املهد امل�سري – الإغريقي للعقل الغربي	
• موؤمتر الإ�سكندرية ال�سنوي لأمرا�ض القلب 2012	
• املوؤمتر الفرانكوفوين الإقليمي	
• منتدى ال�سباب العربي الأوروبي – معر�ض امل�سروعات	
• 	MeheNET م�سروع
• بيوفيجن الإ�سكندرية 2012، »العلوم احلياتية اجلديدة: ربط العلم باملجتمع«	
• 	2012 NXT اأكادميية العلوم يف العامل النامي / بيوفيجن
• رجع التالمذة – اكتب د�ستورك	
• موؤمتر اجلمعية العربية لالأ�سعة	
• الرتاث القبطي يف اإفريقيا	
• موؤمتر اجلمعية الدولية لالأطفال حديثي الولدة	
• موؤمتر جيولوجيا دول حو�ض النيل	
• منح تدريب: ابداأ حياتك العملية	
• امللتقى العربي الثالث لل�سباب والبيئة	
• الجتماع ال�سنوي ال�سابع لأكادميية العلوم للعامل النامي – املكتب الإقليمي العربي	
o عر�ض مل�سقات
o حتديات الطاقة يف مواجهة الفر�ض
o حمور املياه
o حمور الطاقة
• منوذج حماكاة جامعة الدول العربية 2011 – املوؤمتر اخلتامي	
• كتابات خمتارة من الرتاث ال�سكندري	
• املوؤمتر الدويل لتقنيات اللغة العربية	
• الندوة الدولية الرابعة لتاريخ الطباعة والن�سر بلغات وبلدان ال�سرق الأو�سط	
• تفاعل مع عامل اليوم 2011	
• تعالوا نفكر مل�سر	
• موؤمتر الإ�سكندرية اخلام�ض ع�سر للتخدير والعناية املركزة	
• 	TEDxAlexandriaU موؤمتر »تيد اإك�ض« جامعة الإ�سكندرية
• يوم الأبحاث وال�سناعة: من املعمل اإىل الواقع	
• بيان اأمني عام املجمع العلمي امل�سري )بيت ال�سناري(	
• اجتماع ائتالف العاملني باملجل�ض الأعلى لالآثار )بيت ال�سناري(	

دورات تدريبية
• الهريوغليفية لالأطفال والن�ضء )امل�ستوى الأول( – الدورة اخلام�سة	
• اخلط العربي لالأطفال – الدورة اخلام�سة	
• ماج�ستري الدرا�سات الهلين�ستية – تعليقات ال�سكندريني على اأفالطون واأر�سطو	
• دورة الهريوغليفية للمر�سدين 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 الدورة الرابعة – الف�سل الدرا�سي الثاين

 فن اخلزف والفنون ال�سغرى يف العامل الهلين�ستي	
 الديانة الهلين�ستية	
 املدار�ض الفنية الهيلن�ستية	
 العلوم الهيلن�ستية	
 الأدب ال�سكندري على ورق الربدي	
 مدر�سة الفل�سفة الهلين�ستية	

o الدورة الرابعة – الف�سل الدرا�سي الأول
 الفنون ال�سكندرية الهلين�ستية	
 اأوراق الربدي والنقو�ض والعمالت الهلين�ستية	
 مدر�سة الفل�سفة الهلين�ستية	
 م�سادر تاريخ احلقبة الهلين�ستية	
 املنهجية ومهارات البحث	
 الأفالطونية اجلديدة والهرم�سية	

• دبلوم الدرا�سات الهلين�ستية	
o الدورة الرابعة – الف�سل الدرا�سي الثاين

 اللغة الالتينية )2(	
 التاريخ الروماين	
 الأدب اليوناين	
 اللغة اليونانية )2(	

o الدورة الرابعة – الف�سل 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 اإعالمي 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�سرة	
• الدورة ال�ساد�سة لتعليم اخلط العربي للكبار – امل�ستوى الأول	
• تنمية مهارات املر�سد ال�سياحي يف ا�ستخدام اللغة امل�سرية القدمية 	
• فن اخلزف والفنون ال�سغرية يف العامل الهلين�ستي	
• حما�سرتان حول التنمية امل�ستدامة وخطة امل�ستقبل	
• حما�سرتان حول هموم البيئة وال�سحة والنمو ال�سكاين	
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• حما�سرتان حول التاأثريات البيئية والتنوع احليوي	
• حما�سرتان حول مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة يف جمال الأن�سطة ال�سناعية	
• مقدمة عن الإدارة الوقائية والتوجهات املختلفة حلل امل�ساكل البيئية	
• حما�سرتان حول مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة يف جمال الأن�سطة العامة	
• مهارات البحث امليداين	
• ف�سول امتياز الغناء الأوبرايل	
• دورات مدر�سة الفنون	
o بيانو
o باليه
o جيتار
o كورال الأطفال
o غناء اأوبرايل
o سوزوكي�
o ر�سم
o عود
o كورال مكتبة الإ�سكندرية
o سولفيج�
o اأورك�سرتا الأطفال والهواة
o غناء �سرقي
• دورات ملحو الأمية املعلوماتية / برنامج التوا�سل التعليمي	
• تعريف بخدمات املكتبة	
o امل�سادر املعلوماتية مبوقع الأمم املتحدة
o قواعد بيانات املعاهدات والوثائق الر�سمية الدولية
o قواعد البيانات الإمنائية واملالية اخلا�سة بالبنك الدويل
o قواعد بيانات اإح�سائيات ال�سلع والتجارة الدولية اخلا�سة بالأمم املتحدة
o حما�سرات متقدمة يف املراجع
o تعريف مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
o قواعد البيانات الإح�سائية اخلا�سة بالأمم املتحدة
o الثقافة القانونية
o اجليل الثاين لالإنرتنت
o املكتبة الرقمية ملنظمة التعاون القت�سادي
o برنامج احلا�سب الآيل للمبتدئني
o ور�سة اإعداد املكتبيني
o برنامج املعلومات للجميع
o حما�سرات متقدمة يف الإنرتنت
o تعريف مبكتبة الإيداع
o البحث يف املوارد الإلكرتونية
o حما�سرات الإعداد الببليوجرايف
o املوقع الإلكرتوين ملنظمة اليون�سكو
o املوقع الإلكرتوين ملنظمة ال�سحة العاملية
o تعريف مبكتبة اخلرائط
o اإىل حياة مهنية اأف�سل
o برنامج التوعية ال�سحية
o مهارات البحث
o جولة تعريفية مبكتبة الن�ضء
o املواقع الإلكرتونية التعليمية
o اأ�سا�سيات احلا�سب الآيل – جمموعة ب
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o اأ�سا�سيات احلا�سب الآيل – جمموعة اأ
o برنامج احلا�سب الآيل للمبتدئني
o كيفية ت�سفح وقراءة الكتب الرقمية الناطقة بطريقة الديزي للمكفوفني و�سعاف الب�سر
o تعليم املب�سرين طريقة برايل
o  حما�سرة تعريفية عن الربامج الإر�سادية
o اخلا�ض باملكتبة OPAC كيفية البحث يف
• دورات تدريبية من خالل بيت ال�سناري	
o دورة اخلط العربي واللغة الهريوغليفية
o ون ترميم ومرممِّ
o منهجية الرتميم
o تنمية قدرات ال�سباب يف التعامل مع احلياة العامة
o )تعليم اللغة القبطية )امل�ستوى الأول
o GIS تعليم
o اإعادة تاأهيل الآثار الإ�سالمية
o تعليم مبادئ الرتميم

معار�ش
• معر�ض للفنانني حممد عبلة وماثياث با�ض	
• بينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل اخلام�ض لكتاب الفنان	
• اأجندة 2012	
• عاملنا الرقمي	
• معر�ض ربيع الثورات العربية 	
• معر�ض امل�سابقة الثالثة للخط العربي لطالب مدار�ض 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�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء 	
• »مزرعة احليوانات« للكاتب جورج اأورويل – معر�ض ر�سوم الكاريكاتري	
• معر�ض الأعمال الفنية لالأطفال	
• معر�ض �سمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية – الدورة ال�ساد�سة	
• معر�ض »ثورة م�سر«	
• اأول مرة والفنان املقيم – امللتقى ال�ساد�ض	
• املعر�ض امل�ساحب للندوة الدولية الرابعة لتاريخ الطباعة والن�سر بلغات وبلدان ال�سرق الأو�سط	
• معار�ض مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي	
o احلرف اليدوية واملنتجات التقليدية
o املجموعة الفنية ملركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي
o معر�ض »روؤية«، للفنان اأ�سامة ب�سرى
o موائد القرابني يف م�سر القدمية
o حروف وكلمات
o الفركة: تراث نقادة – كوم اأمبو القدمية
o »معر�ض م�سر غًدا، ملجموعة »وان �سوت
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مهرجانات
• اأنا موهوب	
• يوم اليتيم	
• اليوم العاملي لالأطفال	
• افتتاح مهرجان »من فات قدميه تاه« – الكتب امل�ستعملة )بيت ال�سناري(	
• مهرجان ال�سيف الدويل العا�سر	

منتديات
• برملان ال�سباب 2011	
o ال�سبكات الجتماعية
o الثورات العربية
o النتماء
o تطوير التعليم
o احلوار واأهميته
• ممنوعات الكتابة	
• منتدى توظيف الغرفة التجارية الفرن�سية يف م�سر	
• حوار حول الد�ستور امل�سري اجلديد	
• نادي اخلرائط	

حما�سرات
• روعة احل�سارة الإ�سالمية	
• املواد اخلالفية يف الد�ستور اجلديد	
• الربنامج الثقايف مل�سروع الإ�سكندرية	
o الإ�سكندرية: ا�سرتاتيجيات جديدة ت�ساوي ا�ستك�سافات جديدة
o بع�ض الأيقونات اجلديدة للمعبودة اإيزي�ض يف العامل اليوناين الروماين
o تاريخ مكتبة الإ�سكندرية القدمية
o البحر والنهر والبحرية: كل الطرق توؤدي اإىل الإ�سكندرية
o ما قبل الإ�سكندرية: تاريخ موقع الإ�سكندرية قبل و�سول الإ�سكندر الأكرب
• اأ�سرار مدينة الإ�سكندرية	
• رحالة يف بالد العرب	
• الكت�سافات الأثرية احلديثة	
• علم املكتبات: مارك 21	
• تاريخ اللوحات الأمريكية	
• تطوير املواقع الأثرية	
• فن اخلط العربي يف �سوارع اأوروبا	
• ر�سيد	
• كتاب الفنان	
• اآخر الكت�سافات يف جمال الطب الرتميمي واخلاليا اجلذعية واأنظمة توفري الدواء	
• الفهر�ض العربي املوحد: نافذة العامل على ذاكرة الأمة العربية	
• قراءة يف �سناعة القرار ال�سيا�سي يف كتاب »ملاذا تن�سب احلروب« جلريج كا�سمان	
• ق�سر املجوهرات	
• الأمان على �سبكة الإنرتنت	
• رواد املعماريني امل�سريني خالل الفرتة الليربالية )1919 – 1952(	
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• برنامج توعية الناخبني بالنتخابات الرئا�سية امل�سرية 	
• برنامج التثقيف ال�سيا�سي الثاين	
o العالقات املدنية الع�سكرية: اإعادة التاأ�سي�ض
o الإعالم والوعي الثوري
o الأو�ساع القت�سادية مل�سر: املخاطر والفر�ض
o خريطة القوى ال�سيا�سية واحلزبية يف م�سر
o التنمية القت�سادية والقرار ال�سيا�سي: درا�سة حالة على منوذج دولة الرفاهية
o العلم والثورة
o ال�سيا�سة اخلارجية مل�سر بعد الثورة
o سناعة الد�ساتري والنظم ال�سيا�سية اجلديدة�
o الثورة وامل�سروع الفكري الغائب
o الثورة وتطور النظام ال�سيا�سي امل�سري
o احلوار الوطني: اإعادة التاأ�سي�ض
o القانون والثورة: قراءة يف العالقة بني الدولة واملجتمع
• امل�ساركة يف املوارد الإلكرتونية للفنون واملو�سيقى	
• الفنون والزخارف يف الأديرة القبطية	
• امل�ساركة يف اخلربة باملكتبات باخلارج	
• حما�سرة عن اخلط العربي لطالبات مدر�سة املنار	
• التحولت ال�سيا�سية يف الوطن العربي	
• املتحف اليوناين الروماين اأم مبنى حمافظة الإ�سكندرية	
• اليوم الدويل للمياه 2012	
• برملان �سباب الإ�سكندرية – تدريب فريق العمل	
• م�سروع »بذرة اأمل«	
o الت�سفيات النهائية
o منوذج حماكاة جمل�ض الوزراء امل�سري
o التفاو�ض
o البطالة
o احلوار والت�سال
o فني م�سر النهاردة؟
o سناعة النجاح�
• اأ�سا�سيات احلوار والتفاو�ض	
• �سور الأمريكيني من اأ�سول اإفريقية يف القرن التا�سع ع�سر	
• مدر�سة اأ�سكان )1895 – 1925(	
• مقدمة عن اللوحات الأمريكية )1840 – 1890(	
• مقدمة عن لوحات املناظر الطبيعية يف الوليات املتحدة )1825 – 1875(	
• مو�سيقى القرن الع�سرين	
• ريادة الأعمال	
o كيف ت�ستطيع ت�سويق فكرتك
o  بداية فكرة
• مدينة تل العمارنة: املا�سي وامل�ستقبل	
• ندوة تعريفية مبلتقى ال�سباب العربي الأوروبي لال�ستدامة	
• تدوير ومعاجلة املخالفات	
• الكت�سافات الأثرية احلديثة ملدينة الإ�سكندرية من خالل الن�سو�ض	
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• حكايات الرحالة عن املواكب والأعياد يف م�سر الإ�سالمية	
• و�سفات الطعام وال�سراب يف م�سر القدمية	
• حكاية وتكوين اخلط العربي	
• ال�سورة تتحدث عن الثورة	
• ال�سباب يف النظام ال�سيا�سي اجلديد	
• ما املرجو من الربملان املقبل؟	
• الثورة والقانون	
• الثورة وال�سرعية الدميقراطية	
• م�ستقبل الطاقة يف م�سر	
• م�سر وحو�ض النيل بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل	
• التطبيقات الكامنة لتكنولوجيا النانو	
• مر�ض الإيدز وطرق الوقاية منه	
• منتدى مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية	
o ا�ستعادة ذاكرة فارو�ض: فنار الإ�سكندرية القدمي
o احلمامات يف م�سر البطلمية والرومانية
o معبد اإيزي�ض ببينيفينتو باإيطاليا
o سيديا ودرا�سة الفخار�
o امل�سح الأثري مبحافظة البحرية: اآثار غرب دلتا النيل
o امل�سح الأثري لل�ساحل الغربي ملارماريكا: احلياة على ال�ساحل
• التعرف على ال�سبكة العنكبوتية )الويب(	
• توقيع الك�سوف الأثرية احلديثة من خالل الن�سو�ض	
• ا�ستطالعات الراأي العام عن ال�سحوة العربية: مقتطفات من ا�ستطالعات الراأي العربية والأمريكية	
• حوار حول النظم الدميقراطية، وجتربة بناء برملانات ما بعد الثورات	
• التغذية واأنظمة احلياة ال�سحية: مكافحة البدانة	
• اإبراهيم الفقي يتحدث يف مكتبة الإ�سكندرية	
• الأكادميية ال�سويدية، جنيب حمفوظ وجائزة نوبل	
• كيف اأدركنا العامل: طرق العلماء يف اكت�ساف الطبيعة	
• ابداأ مع جوجل	
• اأثر الثورات العربية على العمالة امل�سرية	
• حفظ و�سيانة الآثار )بيت ال�سناري(	
• م�ستقبل النقابات املهنية .. اإىل اأين؟ )بيت ال�سناري(	
• نتائج البعثات الأثرية احلديثة يف املنوفية من خالل الأدلة الن�سية	
• كيفية احلماية من مر�ض ال�سرطان	
• مر�ض ال�سرطان وكيفية مواجهته	
• التحول من ال�سلطة املطلقة اإىل الدميقراطية: جتارب عاملية وحتديات عربية	
• نحو �سيا�سات خارجية اإقليمية فاعلة: م�سر – اإيران – تركيا	
• اأحدث التقنيات يف جمال علوم احلا�سب	
• معر�ض اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة – لقاء للتوعية	
• ال�سعر العربي: روؤية بانورامية عرب الع�سور	
• ا	 ا اأدبيًّ كيف تكتب ن�سًّ
• برنامج التوعية ب�سرطان الثدي	
• قواعد الهمزة	
• م�سر يف عامل متغري 	



50

مكتبة الإ�سكندرية

• عالمات الرتقيم	
• الق�سة والرواية وامل�سرحية، روؤية يف بناء الن�ض	
• عامل النانو وتكنولوجيا النانو: رحلة لكت�ساف �سحر اجل�سيمات ال�سغرية	
• تنمية مهارات العر�ض عند الن�ضء	
• اأهمية الكيمياء وعلمائها	
• امل�سلمون يف الغرب .. درو�ض م�ستفادة 	
• برنامج نقطة البداية 	
• الأحجار يف م�سر القدمية	
• تاأثري الثقافة امل�سرية على املجتمع النوبي	
• بعثات التعدين بجنوب �سيناء يف م�سر القدمية	
• تاريخ الإ�سطرلب	
• تاريخ الإ�سكندرية الغارقة	
• ال�سيدلة يف م�سر القدمية	
• دير �سانت كاترين	
• اأوملبياد العلوم	
• العلم واحلياة	
• العالقات العامة	
• برنامج ال�سباب والبيئة: �سباب من اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل	
o الفن الأخ�سر
o اخلوف املر�سي
o سفقة جديدة للنقل�
o نحن خمتلفون
o احلم
o املعر�ض
o واحة بني النجوم
o كيفية اختيار الرئي�ض
o تقييم املخاطر
o تقنية النانو
o الهجرة
o البالك بريي
o الإعالم
o نحتاج اإىل قائد
o ثورة ميدان تيانامنن
o سيوة�
o الكاريزما
o التفاو�ض
o الألغام الأر�سية
o اجلهاز التنف�سي
o تلوث املياه
o ال�سداقة
o الزهامير
o التنوع الطبيعي
o ال�سم�ض
o ال�سيارات الكهربائية
o زيادة ال�سكان
o ان�سهار ال�سيارات
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o الثورة امل�سرية
o الهرم الرابع
o الأنظمة ال�سيا�سية
o ال�سلوك الجتماعي
o داء ال�سكري
o احلوار
o دعوة للتعارف
o ال�سرب وال�ستعداد
o ملاذا اللغة الإجنليزية؟
o القيادة
o الأمم املتحدة
o قلم ر�سا�ض
o اأطفال ال�سوارع
o بحرية مريوط
o الطبيعة
o التفكري الإيجابي والتفكري ال�سلبي
o الذهب الأزرق
o سيناء�
o اإدارة الوقت
o نفرتيتي
o 007 العميل
o التفكري املبتكر
o الفي�سبوك
o برنامج برزي
o ال�سعر يف م�سر
o الرحمة من ف�سلك
o املخدرات
o اللغة العربية
o الولء والنتماء
o مهارات العر�ض
o اأفعايل
o اأنقذوا كوكبنا
o الأحالم
o تلوث النيل
o اإعادة التدوير
o  تغري املناخ
o احلياة رحلة
• برنامج ال�سباب والبيئة: رابطة �سباب ال�سفوة	
o الربجمة اللغوية الع�سبية
o جولة حول العامل
o ال�سطرابات اجللدية
o الأنظمة القت�سادية
o الإندوفايت
o م�سابقة ال�سعر
o ال�سر
o اإدارة املياه
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o يوم ال�سعر
o »سعر »حلمنتي�سي�
o اأنفلونزا الطيور
o احلمى القالعية
o التدريب على اخلياطة
o  ال�ساعة الذهبية
o اللتهاب الكبدي الوبائي
o اأ�سئلة عن امل�سادات احليوية
o ا املحا�سيل املعدلة وراثيًّ
o سرطان الثدي�
o اليوم العاملي لل�سرطان
o التقنية الع�سكرية
o تقييم املخاطر
o الإ�سالم بدون امل�سلمني
o الو�سول اإىل املعلومات ون�سر املعرفة من خالل طرق الو�سول املفتوحة
o البكترييا املغناطي�سية
o النتخابات الربملانية
o مقدمة يف احلو�سبة ال�سحابية
o الإبداع
o تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها
o كيف نفهم الكون؟
o ال�ست�سعار عن بعد يف جمال الزراعة
o مدينة البحث العلمي
o من الأذن اإىل امل�سبك
o الأمل ينري الظالم
o اجلانب الآخر من الريا�سيات
o اجلهل
o التعليم العايل
o احلالة الرابعة للمادة
o اأذربيجان
o القت�ساد وروح املبادرة
o سحة الفم�
o م�سر كما اأراها
o املفاعالت النووية
o الق�سرة
o سفن يف اأعايل البحار�
o الهند�سة احليوية
o العالج بالطاقة املغناطي�سية
o التخطيط
o التعليم
o التجربة الرتكية
• الرابطة الإفريقية ل�سباب ال�سفوة 	
o الكونغو – برازافيل
o نظرة عامة عن عالج فريو�ض نق�ض املناعة با�ستخدام الأدوية
o غابات اأوغندا
o الرابطة الإفريقية العاملية ل�سباب ال�سفوة
o مًعا، الكل يحقق املزيد
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o مناق�سة عامة
o تكنولوجيا النانو
o مالوي
o بنني
o سالمة الأغذية�
o حالة ال�سالمة الغذائية يف اإفريقيا
o الحتاد الإفريقي
o جيبوتي
o اأوغندا
o رواندا
o نيجرييا
o جنوب ال�سودان
o تاأثري التغري املناخي يف اإفريقيا
o روؤية الرابطة الإفريقية ل�سباب ال�سفوة
• معار�ض مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي	
o احلرف اليدوية واملنتجات التقليدية
o املجموعة الفنية ملركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي
o معر�ض »روؤية«، للفنان اأ�سامة ب�سرى
o موائد القرابني يف م�سر القدمية
o حروف وكلمات
o الفركة: تراث نقادة – كوم اأمبو القدمية
o معر�ض م�سر غًدا، ملجموعة وان �سوت

اجتماعات
• اإدارة بقايا مبيدات الآفات يف اإفريقيا	
• ا�ستقبال الأع�ساء اجلدد بجمعية اأ�سدقاء متحف �سادي عبد ال�سالم	
• اجتماع مع امللحق العلمي الفرن�سي	
• برملان �سباب الإ�سكندرية – مقابالت �سخ�سية للمندوبني	
• منح درا�سية فرن�سية للدكتوراه وما بعدها	
• م�سروع »بذرة اأمل« – تعريف بامل�سابقة	
• برملان �سباب الإ�سكندرية – لقاء تعريفي	
• مقابالت مع املر�سحني للفوز باملنح البحثية	
• يوم املراأة )الأمهات الناطقات بالفرنكوفونية(	
• م�سابقة خمترب ال�سهرة – م�سر	
• 	TEDxAlexandriaU موؤمتر »تيد اإك�ض« جامعة الإ�سكندرية
• منوذج حماكاة جامعة الدول العربية 2011 – مقابالت �سخ�سية	
• اجلماعات الأدبية	
• تنمية مهاراتك	
• الجتماع ال�سنوي الرابع ع�سر لأ�سدقاء املكتبة الدوليني	
• م�سابقة الربجمة	
• اجتماع جلنة م�سروع »مو�سوعة احلياة« العربية	
• م�سابقة جودت حيدر ال�سنوية يف كتابة املقال	
• حتدي عبور م�سر – اجتماع حت�سريي	
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• منوذج النتخاب امل�سري – مقابالت فريق العمل	
• الجتماع الرابع والع�سرون للجنة املعنية مب�سروع مو�سوعة اأعالم م�سر يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين	
• اجتماع ن�سف العام لق�سم الإفال خلدمات املكتبات للمجتمعات متعددة الثقافات	

عرو�ش فنية
• حفل باليه نادي �سبورتنج	
• »اأوقفوا العنف«	
• »وقت الظل«	
• معر�ض الور�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء – عرو�ض م�سرحية	
o سباح اخلري بالليل�
o يوم الإجازة
o النور والنار
o معروف الإ�سكايف
o م�سرح اأ�سود
o بكرة تدفع يا جميل
o غلبان وامللك �سعالن
• »مزرعة احليوانات« للكاتب جورج اأورويل – عر�ض م�سرحي	
• »الغياب«	
• »الزنزانة 25«	
• ب�سمة �سوت	
• املحاكمة	
• قنابل احلرية	
• باليه مدر�سة الفنون	
• »�سعب م�سطهد«	

عرو�ش تقدميية
• امللكية الفكرية	
• تاريخ الكتابة	
• مهارات العر�ض	

اأن�سطة القراءة
• عامل الكتاب	
• �ساعة من رواية الق�س�ض	
• ن	 ا�سمع ولوِّ
• ا�سمع وتكلَّم	
• اأغاين احلكاوي	
• مو�سوع ال�سهر	
• رئي�ض حترير 	
• كتابي الإلكرتوين واملطبوع: الكتاب املحمول	
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• اأحاديث الكتاب	
• جواز �سفر للقراءة	
• نادي كتاب مكتبة الن�ضء	
• لعبة خريطة الكنز	
• »مزرعة احليوانات« للكاتب جورج اأورويل – ور�سة عمل الكتابة وامل�سرح 	
• »الأمرية تنتظر« ل�سالح عبد ال�سبور	
• خمتارات من ال�سعر الرومان�سي لويليام بليك	
• �سعر يف احلب العذري	
• »اإ�سطبل عنرت« 	
• »التالت ال�ساعة خم�سة« 	
• »بيت الدمية«	
• »هرناين«	
• »مغامرة راأ�ض اململوك جابر«	
• »تروي�ض ال�سيد �سديد التاأنق«	
• خمتارات من »الإلياذة« 	
• »مدر�سة الزوجات« 	
• »عديلة« 	
• »العودة اإىل البيت«	
• »ات�سالت م�سرت بيرت«	
• خمتارات من �سعر فوؤاد حداد	
• �سعر احِلداد	
• »نكتة بعد الع�ساء«	
• »الأ�سد واجلوهرة«	
• »مزرعة الزجاج«	
• »اجتماع �سمل العائلة«	
• »غراميات عطوة اأبو مطوة«	
• خمتارات من ق�سائد ق�سطنطني كافافي�ض	
• ق�سائد خمتارة لأحمد عبد املعطي حجازي	
• ق�سائد خمتارة ملحمد املاغوط	
• اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية - يوم ال�سعر الثوري 	
• ق�سائد خمتارة لبن زيدون	
• ق�سائد خمتارة للمتنبي	
• اأن�سطة �سعرية من خالل بيت ال�سناري	
o ال�سعر تاأثره وتاأثريه يف ظل الثورة
o اأم�سية �سعرية رم�سانية
o  اأم�سية �سعرية: �سالون ال�سباب

حلقات نقا�سية
• حلقة نقا�سية �سمن فعاليات برنامج التوعية القانونية والد�ستورية	
• حلقات نقا�سية من خالل بيت ال�سناري	
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o حول م�ستقبل الثقافة يف م�سر
o جمعية اأهايل ال�سيدة زينب

ندوات
• نحو تاأ�سي�ض اجلمهورية اجلديدة يف م�سر	
• الربنامج ال�سيفي للمكتبة الفرنكفونية – ندوة عن القيم الفرنكفونية والتعاي�ض مع الآخر	
• جل�سة تعريفية – دعوة للتقدم مبقرتحات بحثية	
• يوميات ثائر	
• حقك يف اإتاحة املعرفة	
• م�سر: حتديات الواقع واآمال امل�ستقبل	

iLearn للتدريب•	
• كيف نوظف الختالف لبناء نه�ستنا	
• م�ستقبل املجتمع املدين يف م�سر	
• التعاي�ض مع املجمع العلمي امل�سري واملعهد الفرن�سي بفرن�سا	
• منتدى اإطاللة الأدبي	
o قراءات ومناق�سات لأعمال احل�سور الإبداعية يف الق�سة وال�سعر والنقد
o )بعيًدا عن هوليوود )عن ال�سينما العاملية
o مع اإبراهيم اأ�سالن
o م�سرحية لنجيب حمفوظ
o عن اأحمد حميدة
o قراءات ومناق�سات لأعمال احل�سور الإبداعية يف الق�سة وال�سعر والنقد
o الن�ض املوازي
o »عر�ض كتاب »عامل احل�سي�ض واآثاره ال�سارة على املجتمع
o )الن�ض املوازي )عن املو�سيقى
o  مناق�سة لأعمال فقيد الأدب والروائي الكبري خريي �سلبي
o ق�سيدة لبدر �ساكر ال�سياب وق�سة ليوكيو مي�سيما
o عن جنيب �سرور
o »مناق�سة »بال�سبط كان ي�سبه ال�سورة
o »الفراغ كمكان »نظرة فل�سفية
o على القهوة
• م�ستقبل الربملان يف م�سر	
• تعال لتتعلم	
• لوحات وكلمات	
• احتفل بامل�ستقبل	
• املخطط ال�سرتاتيجي القومي للتنمية العمرانية مل�سر	
• اإعادة تعريف ما هو �سيا�سي	
o اجل�سد واحلداثة عند خالد فهمي

 o»املعذبون يف الأر�ض«
 o»الل�ض والكالب«
 o»سيء من اخلوف�«

o سيد عوي�ض واملجتمع من اأ�سفل�
 o»الزيني بركات«

o ابن ر�سد: ثورة يف النظرية والتطبيق
o ليو �سرتاو�ض وحماولة ك�سر النظرية ال�سلوكية
• برنامج تكنولوجيا الف�ساء	
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• ا�ستقالل جنوب ال�سودان وم�ستقبل العمل امل�سري يف اإفريقيا	
• مواهب مربجمي املواقع	
• الإ�سكندرية تكتب	
• النيل بني م�سر وال�سودان	
• الإ�سعافات الأولية واإدارة الطوارئ	
• دور العمل النقابي يف ممار�سة مهنة الطب	
• اخرت كليتك	
• مناق�سة كتاب »الكتابة الفقرية«	
• م�سل�سل »دوران �سربا«	
• ندوات من خالل بيت ال�سناري	
o جملة اأيام م�سرية
o اإعادة حماكمة �سليمان احللبي
o »فعالية ثقافية للمجموعة الق�س�سية »الآن�سة ذات القلب الأبي�ض
o التوجيه واخلطاب الإعالمي املوؤثر
o تعلم كيف تدافع عن تاريخ بلدك
o نحو فهم والتحكم يف عمليات تدهور الآثار القدمية والتاريخية
o ببليوجرافيا جنيب حمفوظ
o مالمح ال�سرد ال�سينمائي
o اأبناء اجلبالوي
o اأولد حارتنا والنقاد
o قراءات �سبابية لأدب جنيب حمفوظ
o التجليات الجتماعية لأدب جنيب حمفوظ
o احلوار الإ�سالمي العلماين
o 520 عاًما على �سقوط الأندل�ض

عرو�ش
• عر�ض تودو الكوميدي	
• عرو�ض القبة ال�سماوية 	
o دورية زول
o رحلة كونية
o عر�ض النجوم
o واحة يف الف�ساء
o سر النيل�
o العجائب ال�سبع
o جنوم الفراعنة
o للمجموعات فقط
• عرو�ض البانوراما احل�سارية والثالثية الأبعاد و CULTMOB )مهرجان القاهرة لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 2012(	
• عر�ض البانوراما احل�سارية )مهرجان العلوم والكت�ساف 2012 – �ساقية ال�ساوي(	

تدريب
• دمج املكتبات يف املجمعات الثقافية: دور ومهام املكتبة العامة للمعلومات كجزء من مركز جورج بومبيدو	
• اأ�سدقاء مكتبة الطفل	
• برنامج �سباب املتطوعني	
• تدريب املعلمني بنوادي العلوم	
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• املهارات الأ�سا�سية لعقد �سراكات بني اأطراف متعددة	
• منتدى رائدي الأعمال: مبادرة تنمية العمل التطوعي	
• برنامج تدريب الكوادر ال�سبابية ال�سيا�سية	
• منوذج حماكاة املحكمة اجلنائية الدولية – تدريب اللجنة الأكادميية	
• دورة تعريفية عن التحرك با�ستخدام الع�سا البي�ساء	
• التدريب ال�سيفي على اخلدمات املرجعية	
• التدريب ال�سيفي ملركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي	
• برنامج التدريب اخلا�ض مبركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي	

ور�ش عمل
• معر�ض الور�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء – �سينما	
o فيلم حتريك
o سناعة الأفالم�
o اأفالم موبايل
• معر�ض الور�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء – مو�سيقى	
o كورال و�سولفيج
o اإيقاع �سرقي
o اإيقاع
• معر�ض الور�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء – فن ت�سكيلي	
o فن الباتيك
o كاريكاتري
o وجوه نحا�سية
o م�سغولت نحا�سية
o ر�سم
o ر�سم على املياه
o الت�سكيل يف اجلب�ض
o كيف ت�سنع جدارية �سغرية من النحا�ض
o م�سغولت فنية باجللد
o حممد اأباظة والإبداع التلقائي
o لوحات من الف�سيف�ساء
o ر�سم جداري
o ر�سم زيت
o اأوريجامي
o نحت بالورق
o فوتوغرافيا
o فوتومونتاج
o ار�سم بال�سل�سال
o لوحة من ال�سل�سال
o بورتريه
o خزف
o نحت
o نحت على اخل�سب
o طباعة �سيلك �سكرين
o ن�سيج
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o )البو�ض )بامبو
o اأعمال خ�سبية
• معر�ض الور�سة الرابع لإبداعات الطفل والن�ضء – م�سرح	
o م�سرح اأ�سود
o رق�ض م�سرحي حديث
o م�سرح خيال الظل
o األعاب م�سرحية
• ور�ض عمل مركز القبة ال�سماوية العلمي	
o علوم الف�سار
o التغذية: ماذا ناأكل؟
o اأدوات الكتابة يف العامل العربي
o الذهب الأ�سود
o التلوث
o الروبوتك�ض
o قوة النباتات
o ت�سميمات
o ال�سابون الطبيعي
o قوة العمل اجلماعي
o املادة
o علم الوراثة
o الأ�سماك
o  التفاعالت الكيميائية
o التيار واجلهد
o امليكانيكا
o الرتكيبات الكيميائية
o ال�سم�ض
o فقاعات ال�سابون
o املياه النظيفة
o الطاقة
o اجلاذبية
o الذاكرة
o اأعني �سوب ال�سماء واأرجل ثابتة على الأر�ض
o مغامرة ف�سائية
• افتح يا �سم�سم	
• اأمي واأبي واأنا	
• �سباب العلماء	
o حقائق مذهلة: املغناطي�ض
o اكت�سف كوكبك
o رحلة يف ج�سم الإن�سان
o ف�سول ال�سنة الأربعة
o اأ�سرار الكون
o الرباكني
o .. هل تعلم اأن
o دورة املاء
• نداء للتغيري	
• �سائحون �سباب	
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• م�سروع اأوراق املعرفة	
• ور�سة عمل مهارات التوا�سل مع الن�ضء 	
• الربنامج ال�سيفي للمكتبة الفرنكفونية	
o نادي ال�سينما
o ور�سة عمل امل�سرح
• البوكيت فيلم	
• عامل ال�ستك�ساف	
• احلا�سب الآيل	
• منِّ قدراتك وكن اأنت	
• حفلة تنكرية	
• م�سابقة ال�سطرجن	
• ور�سة عمل التفكري الإبداعي للن�ضء	
• رحلة فر�ساة – جمموعة )اأ(	
• اأطلق العنان خليالك	
• األعاب العقل	
• درد�سة @ مكتبة الن�ضء	
• اعرف تاريخ بلدك	
• عامل ال�ستك�ساف: املغناطي�سية	
• م�سابقة الأفالم الوثائقية	
• وراء كل �سورة حكاية	
• خطوط طريان مكتبة الأطفال 	
• اأفالم وثائقية	
• اجتماع اأولياء الأمور	
• قطار الأطفال	
• رحلة فر�ساة – جمموعة )ب(	
• عبور كوكب الزهرة اأمام ال�سم�ض	
• حت�سني احلماية	
• الألعاب والبازل	
• فنِّ مع كري�ستيان	
• ور�سة كتابة	
• برملان �سباب الإ�سكندرية 	
o املجتمع املدين بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل
o القت�ساد امل�سري
o م�ساكل ال�سحة يف م�سر
o سبل النهو�ض بال�سناعة يف م�سر�
o سبل ال�ستفادة من العلوم والتكنولوجيا يف م�سر�
o النظام التعليمي
o لقاء تعريفي
• اأيقونات الدراما )ور�ض عمل م�سرحية(	
• ن�سر ثقافة ال�سالم حول العامل	
• النتخابات الأمريكية	
• رق�ض ع الطاير	
• اإعادة التدوير	
• املهارات ال�سخ�سية	
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• ن�ساط الرتبية املتحفية لإجازة ن�سف العام	
• برنامج ن�سف العام مبركز القبة ال�سماوية العلمي 	
• ور�سة عمل »اجلهات املمولة الأوروبية والإفريقية«	
• مناق�سة رواية »النفق« لالأديب حممود قنديل	
• �سفراء احلوار	
• ور�سة عمل مع فريق جوين روجر	
• فن امل�سرح العالجي )ال�سيكودراما احلديثة(	
• اليوم العاملي لل�سالم	
• اأنا فني. �ساأبني وطني 	
• منوذج حماكاة الحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية 2011 	
• م�سروع فواني�ض رم�سان	
• ور�سة ثقافة احلوار	
• اإدارة الوقت	
• برنامج »القوة يف فريق العمل«	
• بناء الفريق	
• تنمية مهارات البحث عند الن�ضء	
• مناذج واأدوات للتعبئة واحل�سد املجتمعي	
• برنامج »اإجناز م�سر«	
• حل امل�سكالت	
• رق�ض م�سرحي حديث	
• مفتاح النجاح يف احلياة العملية	
• معاجلة تنظريية جتريبية وجمموعات عمل	
• تدريب املعلمني	
• اإدارة وتي�سري اللقاءات	
• برنامج التثقيف والتوعية القانونية والد�ستورية – الور�سة الرابعة	
• مع�سكر البتكار	
• اخترب معلوماتك اجلغرافية 	
• اجلرافيك	
• بالأخ�سر اأحلى	
• برنامج التثقيف والتوعية القانونية والد�ستورية – الور�سة الثالثة	
• توا�سل احل�سارات يف الف�سول الدرا�سية: ندوة تربوية متعددة الخت�سا�سات يف م�سر	
• العوا�سم الإفريقية	
• الربنامج ال�سيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي	
• ن�ساط الرتبية املتحفية لإجازة ن�سف العام	
• اخلط العربي لالأطفال والن�ضء	
• خمترب ال�سرديات	
• منوذج حماكاة جمل�ض الأمن	
• برنامج بناء موؤ�س�سات مكتبية قوية، التابع لالإفال: النموذج الأول – بناء موؤ�س�ستك املكتبية	
• حرية الربجمة	
• مقدمة عن تطوير الألعاب با�ستخدام لغة HTML وتكنولوجيا �سبكة املعلومات املفتوحة	
• اأكادميية متعددة الثقافات )بيت ال�سناري(	
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قطاع املكتبات
م�ستخدمو املكتبات املتخ�س�سةع�سوية املكتبة الرئي�سية

518مكتبة طه ح�سني9721اجلمهور
22320مكتبة الن�ضء3707الأطفال )�سن 11-6(
19800مكتبة الطفل2698الن�ضء )�سن 16-12(

131ق�سم نوبل )زوار(196املكفوفون و�سعاف الب�سر
16322اإجمايل الع�سويات

 خدمات املكتبة
)املكتبة الرئي�سية + مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة(

العدداخلدمة
197092اأ�سئلة اأجاب عليها املكتبيون

16968اأ�سئلة مرجعية جاهزة
1213اأ�سئلة متعلقة با�ستخدام احل�ساب الآيل

74294طلبات البحث الببليوجرايف
200طلبات البحث يف قواعد البيانات

265طلبات تو�سيل املقالت
33395طلبات الرفوف املغلقة

159545حجوزات احلا�سب الآيل
14971حجر غرف الدرا�سة

6مواعيد خا�سة بالأبحاث
22الإ�سدارات من الببليوجرافيا

الإهداءات
٪عدد الوحدات املهداةنوع املادة املهداة

95.7٪46051كتب
0.1٪32خرائط

0.1٪49و�سائط متعددة
3.3٪1597دوريات

0.8٪392اأخرى
100٪48121اإجمايل الإهداءات
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جمموعة مكتبة الإ�سكندرية )عدد املجلدات(
287686كتب يف اأرفف مفتوحة

200252كتب يف اأرفف مغلقة
383484كتب حتت الإعداد )ت�سمل املجموعة الفرن�سية( 

4282جمموعتا نوبل و�سادي عبد ال�سالم 
112754جمموعة املكتبات املتخ�س�سة )ت�سمل مواد الو�سائط املتعددة(

7434خرائط 
93953ر�سائل علمية 

27047جمموعة الإيداع 
8484املجموعة الرقمية )الكتب املوجودة يف �سورة رقمية فقط( 
7915دوريات علمية مطبوعة )ت�سمل دوريات مكتبة الإيداع( 

88جمالت وجرائد يومية 
44قواعد بيانات اإلكرتونية )ت�سمل قواعد بيانات الإيداع(

67186جمالت دورية اإلكرتونية )عناوين متميزة( 
111039كتب اإلكرتونية 

1311648الإجمايل

برنامج التوا�سل
314طالب

24اأكادمييون
73جمهور

206مكتبيون
617اإجمايل احل�سور

املقتنيات - جملدات
الوحدات ٪اإجمايل الوحداتالقيمة ٪القيمة الإجمالية )ج.م.(اللغة

44.3٪31.51482٪396434.50العربية
55.0٪68.21838٪858693.30الإجنليزية
0.2٪0.17٪1737.86الفرن�سية

0.4٪0.215٪2951.22اأخرى
100٪1003342٪1259816.88الإجمايل

املقتنيات - �سال�سل
الوحدات ٪اإجمايل الوحداتالقيمة ٪القيمة الإجمالية )ج.م.(اللغة

20.6٪1.5174٪47559.77العربية
69.0٪94.4582٪3084668.18الإجنليزية
7.6٪2.764٪87296.76الفرن�سية

2.8٪1.424٪47264.76اأخرى
100٪100844٪3266789.47الإجمايل
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دورات ملحو الأمية املعلوماتية )مركز التعليم مبكتبة الإ�سكندرية(
اإجمايل امل�ساركنيالدورات

146البحث للجميع
140حما�سرات متقدمة يف املراجع
124البحث يف املوارد الإلكرتونية

250دورات متقدمة يف الإنرتنت
199اجليل الثاين لالإنرتنت

142حما�سرات الإعداد الببليوجرايف
199برنامج احلا�سب الآيل للمبتدئني

96اإىل حياة مهنية اأف�سل
69الثقافة القانونية

105ور�سة اإعداد املكتبيني
11برنامج التوعية ال�سحية

1481الإجمايل

التداول
22998تداول كتب الأطفال
15779تداول كتب الن�ضء

ا�ستخدام املوارد الإلكرتونية
73605اجلل�سات/الدخول

154043البحث/الت�سفح
110101ا�سرتجاع ن�سو�ض كاملة

46077ا�سرتجاع ملخ�سات
14892روابط لن�سو�ض كاملة خارجية

171070عمليات ا�سرتجاع )ن�سو�ض كاملة وملخ�سات(

املعمل الرقمي
الرقمنة

اإجمايلالالتينيةالعربية

74601777625236كتبمتت رقمنتها ومعاجلتها
214876940505816199350�سفحات

89072532134228كتبمت التعرف ال�سوئي على حروفها

جميع منتجات املعمل الرقمي
اإجمايلالالتينيةالعربية

18145646659228115كتبمتت رقمنتها ومعاجلتها
531681271223336165401488�سفحات

18169644561226257كتبمت التعرف ال�سوئي على حروفها

امل�سروعات اخلا�سة
19502�سفحات*الرقمنة

* �سور ومل�سقات ولوحات وخرائط وم�ستندات ونيجاتيف زجاج وطوابع وكتب خا�سة وجمالت.
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اإدارة الأ�ستوديو

مركز ومتحف املخطوطات

ت�سوير فيديو
66الفعاليات املوثقة

245�سرائط مرقمنة بتن�سيقات خمتلفة
555عدد ال�ساعات من الأ�سرطة املرقمنة بتن�سيقات خمتلفة

التحميل والأر�سفة والفهر�سة
451�سرائط حمملة على اخلادم

170فعاليات متت اأر�سفتها
2513�سور متت اأر�سفتها

6الن�سخ اللفظي حللقات »اآفاق«

برنامج ذكريات البحر  املتو�سط
114�سجالت خمتارة

112�سجالت مت اإدخالها يف قواعد البيانات
74ملفات ُترجمت اإىل اللغة العربية

125ملفات متت مراجعتها
75ملفات مت تعديلها

الإنتاج
15حلقات تليفزيونية *

6اأفالم ت�سجيلية واأفالم ق�سرية
* �سل�سلة العلوم

الن�ساط
730فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم

1225مراجعة بيانات فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
685فهر�سة ومعاجلة الكتب

32فهر�سة ومعاجلة الدوريات *
109فهر�سة املخطوطات الأ�سلية

885حتويل خمطوطات امليكروفيلم
280رقمنة املخطوطات الأ�سلية**

13155تبادل املخطوطات***
* 639 جملًدا

** 346 عنوانًا

*** تخطى م�سروع املخطوطات عدد 91854 خمطوطة

الزيارات
18925متحف املخطوطات والكتب النادرة
959ُغرف قراءة املخطوطات وامليكروفيلم

1864ُغرف قراءة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�سة



ملحات اإح�سائية

69

التقرير ال�سنوي: يوليو 2011-يونية 2012

املكتبة الفرنكوفونية
اأن�سطة املكتبة الفرنكوفونية

مركز الفنون
اأن�سطة مركز الفنون
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يوم المرأة

العالقات العامة

رش الكتابة

ورش المسرح

تدريب خاص بالعالقات الخارجية

ورش اإلبداع الفني

نادي السينما

دورات لغة فرنسية

الحق في الوصول للمعرفة
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الزيارات
زوار املكتبة )م�سريون واأجانب(

اجلولت الإر�سادية

كبار الزوار
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زوار البانوراما احل�سارية

الزوار من طلبة املدار�ش

زوار خدمة ا�ست�سافة الأطفال
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زوار البانوراما الحضارية
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طلبة المدارس
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مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي
الزيارات ملركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي

مركز القبة ال�سماوية العلمي
الزيارات ملركز القبة ال�سماوية العلمي
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الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات
اإح�سائيات ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين

موجز ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين
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اإدارة �سئون العاملني
التوزيع العمري

الفئات الوظيفية بالقطاع

التوزيع ح�سب النوع والفئة

55-4645-3635-2625-19

* بدون 38 م�ست�ساًرا.
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اإدارة ال�سئون الإدارية
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مكتبة الإ�سكندرية
تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�سكر للجهات الآتية على دعمها الكرمي 

اإهداءات اجتماع اأ�سوان )1990(
العراق

اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة

ُعمان
ليبيا

 Norway)2002-1991( من اأ�سوان وحتى الفتتاح
الرنويج
فرن�سا
اليونان
اأملانيا

اإيطاليا
اليابان
ال�سويد

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة اليون�سكو

مايكرو�سوفت م�سر
نايل اأون لين
داميلر كراي�سلر

J.F. Costopoulos موؤ�س�سة
VTLS

)Oracle) اأواركل
كومباك

)TE Data( تي اإي داتا
رابطة اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف الوليات املتحدة الأمريكية

الغرفة التجارية امل�سرية الأمريكية
)USAID( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

اأر�سيف الإنرتنت

وتتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�سكر جلميع هذه اجلهات ولأ�سدقاء املكتبة العديدين الذين اأ�سهموا 
ا يف حتقيق واإجناز ما و�سلت اإليه املكتبة الآن. ا وماليًّ مبَنِحهم واإهداءاتهم ال�سغرية والكبرية عينيًّ

اجلهات املانحة 
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ت 10 ماليني جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

اإمارة قطر
الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون

ال�سـندوق العـربي لالإنـماء القت�سادي والجتماعي 
املفو�سية الأوروبية 

موؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك

ت 5 ماليني جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

احلكومة الإيطالية
وزارة ال�سياحة امل�سرية

ْ جنيٍه م�سري ت مليوينيَ اإ�سهامات تعدَّ
موؤ�س�سة �ساوير�ض للتنمية الجتماعية

موؤ�س�سة األك�سندر اأونا�سي�ض اخلريية
الغرفة التجارية الأمريكية

موؤ�س�سة فورد
ماريانا فاردينوياني�ض )منحة معهد درا�سات ال�سالم(

فودافون م�سر

اإ�سهامات تعدت مليون جنيٍه م�سري
البنك الدويل

جامعة جوتنربج/ الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية 
اأرامكو ال�سعودية

البنك الإ�سالمي للتنمية 
منظمة اليون�سكو

موؤ�س�سة لغة ال�سبكات الرقمية العاملية 
اإ�سماعيل �سراج الدين

جهات مانحة اأخرى
جامعة اآرهو�ض )الدامنرك(

مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية
اأكادميية العلوم للعامل النامي 
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اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مب�سر
�سركة تكنولوجيا احلا�سبات املتقدمة 

موؤ�س�سة اأغا خان
ال�سركة الوطنية للكيماويات الزراعية )اأجروكيم(

مركز الإ�سكندرية للو�سائط املتعددة واملكتبات )اأكمل(
مركز متارين بالإ�سكندرية

جامعة الإ�سكندرية
موؤ�س�سة األفريد �سلون

معهد اخلوارزمي لعلوم احلا�سب الآيل
موؤ�س�سة امل�سري اليوم لل�سحافة والن�سر

جمعية املكتبات الأمريكية 
�سركة املنتزه لل�سياحة وال�ستثمار

املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

موؤ�س�سة اأنا ليند 
البنك العربي الإفريقي الدويل

ال�سبكة العربية للمراأة يف العلوم والتكنولوجيا
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ال�سركة العربية لأنابيب البرتول )�سوميد(
مبادرة الإ�سالح العربي

موؤ�س�سة العلوم والتكنولوجيا العربية
جمموعة اأرتوك لال�ستثمار والتنمية 

منظمة اآرت�ض ميدو�ست
جمعية براعم علماء الأعراق

رابطة العلماء امل�سريني الأمريكيني 
اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف بالتيمور

جامعة بني �سويف
بنك باركليز م�سر

بينايل الفنانني ال�سباب من دول اأوروبا والبحر املتو�سط
العلوم البيولوجية التابعة لل�سراكة اجلديدة لتنمية اإفريقيا )مبادرة نيباد(

بنك )بي اإن بي( باريبا 
املجل�ض الثقايف الربيطاين

اجلامعة الربيطانية مب�سر
م�سروع دعم اخلدمات غري التمويلية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 

دار الأوبرا بالقاهرة
جامعة القاهرة

وكالة التنمية الدولية الكندية 
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كارل زي�ض
جامعة كارنيجي ميلون

موؤ�س�سة كاتالن للبحث والبتكار
مركز درا�سة النزاعات و�سبل حلها 

املركز الأوروبي لالإ�سالح 
املركز الوطني للبحث العلمي )فرن�سا(

ت�ساك ماليك
�سركة �سيمبور لالأ�سمنت )الربتغال(

جامعة كلريمونت
)CIB( البنك التجاري الدويل

املجل�ض الدويل للفل�سفة والعلوم الإن�سانية 
كاتك لال�ست�سارات الهند�سية والفنية

الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات الجتماعية
جامعة كورنيل
جمل�ض اأوروبا

منظمة كاونرتبارت الدولية
معهد قرب�ض

�سركة دايدالو�ض للمعلوماتية
معهد احلوار امل�سري الدامنركي

دار الآثار الإ�سالمية
الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي
DHL املكتب الإقليمي ل�سركة

ديان بري�سون ماكميالن
مركز تطوير التعليم

مركز معلومات التكنولوجيا احليوية يف م�سر 
�سركة م�سر للطريان

املعهد امل�سريف امل�سري
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار امل�سري

جمعية اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية مب�سر
 وزارة الثقافة امل�سرية

وزارة الرتبية والتعليم امل�سرية
وزارة املالية امل�سرية

وزارة اخلارجية امل�سرية
وزارة التعاون الدويل امل�سرية

وزارة البرتول امل�سرية 
وزارة الدولة للتنمية الإدارية )م�سر(

وزارة الدولة ل�سئون البيئة )م�سر(
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ميناء العني ال�سخنة
جمموعة اجلمال

�سركة القاهرة
�سركة ال�سورى

الهند�سية لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية - اإميكو 
املعلومات الإلكرتونية للمكتبات اإيفل

دار ن�سر اإل�سيفري 
�سركة اإعمار
�سفارة كندا

�سفارة فنلندا
�سفارة اأيرلندا
�سفارة هولندا

�سفارة الوليات املتحدة الأمريكية 
حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة وخف�ض غازات الحتبا�ض احلراري

�سندوق حماية البيئة
الربنامج ال�سحي للحركة الأوروبية لعلوم احلياة العاملية

بيت الأغ�سية الأوروبي
وكالة الف�ساء الأوروبية

البنك امل�سري لتنمية ال�سادرات
�سركة فارجو

منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(
موؤ�س�سة جائزة عبد العزيز �سعود البابطني لالإبداع ال�سعري

وزارة اخلارجية الفرن�سية
جالل م�سعود

�سركة جيني�سي�ض 
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة 

�سركة جنزمي
املدر�سة الأملانية بالإ�سكندرية 

مرفق البيئة العاملية 
�سركة جلوبال اإمير�سني

احلركة العاملية من اأجل ثقافة ال�سالم
معهد جوتة

حكومة الرنويج
منظمة ال�سالم الأخ�سر الدولية 

املجموعة الأكادميية للتنمية
جوربريت ديلون - معهد املعلومات بوا�سنطن

حمزة اخلويل
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هارتي تورز
حامت عبد املعبود

نادي روتاري هليوبولي�ض
هيوليت باكارد

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك
ُح�سنة ر�سيد

بنك )HSBC( مب�سر
مركز حتديث ال�سناعة 

هيئة تنمية �سناعة تكنولوجيا املعلومات 
نادي اإيرنويل الإ�سكندرية

املركز الفرن�سي للثقافة والتعاون 
معهد التعليم الدويل

�سركة اإنتل
املجل�ض امل�سرتك بني الأكادمييات

الرابطة الدولية للجامعات 
املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(

املركز الدويل للتجارة والتنمية امل�ستدامة
املنظمة الدولية لقانون التنمية

املركز الدويل للبحوث التنموية
ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية

موؤمتر الب�ستنة الدويل 
مكتب ال�سالم الدويل

املجل�ض الدويل للعلوم الجتماعية 
الدرا�سات الدولية يف اخلارج

الحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة – غرب اآ�سيا وال�سرق الأو�سط 
موؤ�س�سة ال�سباب الدولية

املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�سي�سكو(
وزارة اخلارجية الإيطالية

نظام التعاون الياباين الدويل 
موؤ�س�سة جون لت�سي�ض العامة اخلريية

جامعة جون هوبكنز – كلية الدرا�سات العاملية املتقدمة
جوزيف هول�ض – موؤ�س�سة التنمية الدولية
�سركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

�سركة كا�سا
�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية

�سركة كونيكا مينولتا املحدودة للقباب ال�سماوية
كريتي للزيوت والغاز
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موؤ�س�سة القيادة يف �سبيل البيئة والتنمية )ليد الدولية(
جامعة الدول العربية

جمموعة لي�سيكو
مكتبة الكوجنر�ض

لنجوامون – بيت اللغات
جمموعة �سركات لوي�ض دريفو�ض

لوت�سيانو موروين
دار ماكميالن املحدودة للن�سر

معهد جمدي يعقوب 
�سركة املغربي الزراعية

دار علوم الإن�سان 
من�سي للب�سريات

جامعة املن�سورة
مايكرو�سوفت

�سندوق دعم امل�ساريع العلمية يف ال�سرق الأو�سط 
جامعة م�سر الدولية

جامعة م�سر للعلوم والتكنولوجيا
�سركة موبينيل

اجلامعة احلديثة للعلوم والفنون
حممد البيار

حممد حالوة
حممد ن�سري

حممد �سعيد الفار�سي
مون�سانتو وفاين �سيد الدولية

مورافاك
مفيد ق�سبجي

اأكادميية مبارك للعلوم والتكنولوجيا
البنك الأهلي امل�سري

املجل�ض القومي حلقوق الإن�سان
املجل�ض القومي لل�سباب
موؤ�س�سة املجل�ض العلمي 

املركز القومي للف�ساء
جملة »نيت�سر«

جمعية املكتبات الرنويجية 
وزارة اخلارجية الرنويجية

�سركة نوفو نوردي�سك لالأدوية
�سركة اأوهريا املحدودة للتقنيات
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�سندوق الأوبك للتنمية الدولية
معهد املجتمع املفتوح
ق�سر العلوم باملن�ستري

فاركو لالأدوية
�سندوق الأمري كالو�ض للثقافة والتنمية

موؤ�س�سة قطر
�سركة كومي جويك�سا

 R.S.A. Cosmos سركة�
فندق رادي�سون بلو

راندي روبوفيتز �سايتز
ر�سيد حممد ر�سيد

موؤ�س�سة راية
مركز البحوث والتنمية 

معهد الأبحاث من اأجل التنمية
برنامج البحوث والتنمية والبتكار يف م�سر

�سندوق الإخوة روكفيلر
�سمري با�سيلي

�سركة �ساينك�سي�ض لالأدوية
�سركة �سيليجيو�سي 

جامعة �سنجور
�سركة �سحفة  لالأمعاء

�سركة �سيمنز
جامعة �سيناء

�سركة �سكاي �سكان للقباب ال�سماوية
)SCISS) املحتوى الذكي لالأنظمة التفاعلية

�سركة �سوفت ما�سني
برنامج التنمية الإقليمية جلنوب �سيناء

�سركة �سبيتز 
جامعة �ستانفورد

مركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية
  Summerland and District الحتاد  الئتماين لـ

�سركة �سان ميكرو�سي�ستمز
احلكومة ال�سويدية

املعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية
جمموعة طلعت م�سطفى

تليكوم م�سر
اجلمعية امللكية
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املركز العلمي بالكويت
الربنامج العاملي للمنح اخلا�سة بال�سياحة )تورزم كريز(

مدينة العلوم بتون�ض
موؤ�س�سة املراكز العلمية برتكيا

كر�سي اليون�سكو لعلوم الأغ�سية التطبيقية اخلا�سة بالبيئة
�سركة يونيليفر
يونيون ماركت

مركز الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية
�سندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
برنامج الأمم املتحدة للبيئة

برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية 
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية 

جامعة فران�سوا رابليه
جامعة نورث لندن

جامعة ال�سالم بكو�ستاريكا
جامعة وي�ستمين�سرت

�سركة فيوليا للخدمات البيئية )اأونيك�ض(
�سركة الوطنية

ويلكوم ترا�ست
موؤ�س�سة ويكيبيديا

املوؤ�س�سة العاملية ملر�سى ال�سكر
ال�سركة العاملية للن�سر العلمي

�سركة وايث
جامعة ييل

يا�سني من�سور
جمموعة زين

موؤ�س�سة زوزا للربجميات
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قائمة الإيرادات وامل�سروفات لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يونية 2012

2012/6/302011/6/30رقم الهام�ش
جنيه م�سريجنيه م�سري

الإيرادات
اإيرادات حكومية

123776580128081327)1(اعتمادات مالية مقيدة من وزارة مالية
11088981096330اإيرادات متنوعة

124885478129177657
اإيرادات اأخرى

لة 1435859612909228)2(اإيرادات م�سروعات مموَّ
48868837591573)3(اإيرادات الن�ساط اجلاري

1527667418150993)4(فوائد دائنة
67061028558389)5(اإيرادات متنوعة

4122825547210183
166113733176387840اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات
)113093257()108332445(اأجور ومرتبات

)57954721()48389180()7(م�سروفات اإدارية وعمومية
)4153779()3763330()8(خم�س�سات
494343 )3442670()6(فروق عملة

)45981949()42443547()9(الإهالك
ل لالأ�سول الثابتة 45981949 42443547 حمول للمال الحتياطي املموَّ

)174707414()163927625(اإجمايل امل�سروفات
1680427 2186108 فائ�ض الن�ساط اجلاري 

* الهوام�ض املرفقة هي جزء اأ�سا�سي من التقرير املحا�سبي وتقراأ معه.
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الهوام�ش اخلا�سة بقائمة الإيرادات وامل�سروفات:
1( اعتمادات مالية من وزارة املالية

متثل اعتمادات من وزارة املالية يف مقابل اأجور ومرتبات وم�سروفات ت�سغيلية..اإلخ.
2( اإيرادات م�سروعات ممولة

متثل املنح املقدمة من موؤ�س�سات دولية وحملية ورجال اأعمال واأفراد.
3( اإيرادات الن�ساط اجلاري

متثل اإيرادات ر�سوم دخول املكتبة واإيرادات معار�ض وحفالت وا�سرتاكات.
4( فوائد دائنة

متثل العائد من �سهادات ادخارية ومن عوائد ودائع خمتلفة.
5( اإيرادات متنوعة

متثل اإيجاراً وحقوق انتفاع.
6( فروق عملة

متثل فروق اإعادة تقييم الأر�سدة النقدية املقومة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ امليزانية.
7( م�سروفات اإدارية وعمومية

متثل جميع تكاليف الت�سغيل مثل م�سروفات املوؤمترات واملرافق واملعار�ض وال�سرائب وال�سفر وغريه.
8( خم�س�سات

تغطي مكافاآت نهاية اخلدمة للعاملني واللتزامات املحتملة وديونًا م�سكوًكا يف حت�سيلها.
9( الإهالك

ميثل الإهالك املح�سوب لالأ�سول التابعة ملكتبة الإ�سكندرية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
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امليزانية فى 30 يونية 2012
2012/6/302011/6/30رقم الهام�ض

جنيه م�سريجنيه م�سري
الأ�سول

الأ�سول املتداولة
نقدية بالبنوك وال�سندوق

19738060013650409)1(ح�سابات جارية ونقدية بال�سندوق
1774000044227578)2(ودائع لأجل

012950000)10(ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية - ق�سرية الأجل
21512060070827987

970860016573996)4(مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى
1313953412824220)5(خمزون

237968734100226203اإجمايل الأ�سول املتداولة
الأ�سول طويلة الأجل

10140605161045676374)6(الأ�سول الثابتة )بال�سايف(
6314471163159387)7(م�سروعات حتت التنفيذ

881920881920)8(املقتنيات امل�سرتاة
اأ�سول اأخرى طويلة الأجل )عقد حق ا�ستخدام الدائرة الدولية( 

)بال�سايف(
)9(60360216840824

0127370000)3(ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية )منح مقيدة(
238750238750)11(ا�ستثمارات يف �سركات تابعة

10843619181244167255اإجمايل الأ�سول طويلة الأجل
13223306521344393458اإجمايل الأ�سول

اللتزامات واملال الحتياطي
اللتزمات املتداولة

1750000015000000)12(خم�س�سات
دون 1108440613443948)13(مورِّ

982311293188)14(دائنون �سراء اأ�سول ثابتة
63748066924423تاأمينات �سمان �سالمة الأعمال

55742325969271م�سروفات م�ستحقة
3593970433554329)15(دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

1000000000)16(مبالغ مقيدة حل�ساب اخلزانة املوحد بالبنك املركزي امل�سري 
17657137976185159اإجمايل اللتزامات املتداولة

11155142731140838299)17(املال الحتياطي
30245000127370000منح مقيدة

13223306521344393458اإجمايل  اللتزامات واملال الحتياطي
113132135113605769)18(احل�سابات الرقابية والنظامية

* الهوام�ض املرفقة هي جزء اأ�سا�سي من التقرير املحا�سبي وتقراأ معه.



التقرير املحا�سبي

99

التقرير ال�سنوي: يوليو 2011-يونية 2012

الهوام�ش اخلا�سة بامليزانية:
1( ح�سابات جارية ونقدية بال�سندوق

متثل مبالغ باحل�سابات اجلارية احلكومية واحل�سابات اجلارية اخلا�سة، وذلك لت�سوية فواتري املقاولني، والر�سوم، والأموال املحتجزة.
2( ودائع الأجل

يتمثل هذا البند يف قيمة ودائع لأجل لدى البنك التجاري الدويل ت�ستحق خالل فرتة ترتاوح بني �سهر و�ستة اأ�سهر.
3( ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية ق�سرية الأجل

اأموال ممنوحة من وزارة التعاون الدويل وموؤ�س�سة قطر واملبلغ الأ�سلي مقيد لفرتة غري حمددة، بينما ُي�ستخدم العائد لتمويل عدد من الأن�سطة الت�سغيلية والثقافية، هذا وقد مت حتويل 
تلك املبالغ اإىل ح�ساب اخلزانة املوحد املفتوح با�سم املكتبة بالبنك املركزي بناًء على تعليمات وزارة املالية.

4( مدينون واأر�سدة مدينة اأخري
ميثل هذا البند م�ساريف مدفوعة مقدًما، واإيرادات م�ستحقة وح�سابات ال�سلف لالإ�سراع يف القيام بالأعمال.

5( خمزون 
يتم تقييم املخزون بالتكلفة، ويتم اتباع املتو�سط املرجح لت�سعري املن�سرف.

6( الأ�سول الثابتة
ي�سمل املبلغ �سايف التكلفة التاريخية لالأ�سول م�ساًفا اإليه اإ�سافات الأ�سول خالل العام، وي�سمل الأر�ض واملباين والكتب وو�سائل النتقال والأجهزة الإلكرتونية وغريها. ُي�ستخدم 

اأ�سلوب الق�سط الثابت حل�ساب الإهالك.
 7( م�سروعات حتت التنفيذ

يتمثل الر�سيد يف قيمة دفعات لتطوير ق�سر اأنطونياد�ض وخمازن برج العرب واأنظمة التحكم يف احلريق وم�سروع مدينة العلوم وم�سروع تطوير الأ�ستوديو و�سوف يتم اإ�سافتها اىل 
الأ�سول الثابتة حني ت�سبح جاهزة لال�ستخدام.

8( املقتنيات امل�سرتاة
ا�ستثمارات يف املقتنيات واملخطوطات واللوحات الفنية النادرة ويتم اإعادة تقييمها ب�سكل دوري من ِقَبل جلنة متخ�س�سة.

9( اأ�سول طويلة الأجل اأخرى )عقد ا�ستخدام �سبكة الت�سالت الدولية(
ميثل املبلغ �سايف قيمة حق ا�ستخدام مكتبة الإ�سكندرية دائرة دولية كاملة لالت�سال.

10( ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية
�سهادات ادخارية من البنك التجاري الدويل ت�ستحق يف 20 نوفمرب 2011 ومت حتويل تلك املبالغ اإىل ح�ساب اخلزانة املوحد املفتوح با�سم املكتبة بالبنك املركزى بناًء على تعليمات 

وزارة املالية.
11( ا�ستثمارات يف �سركات تابعة

بناًء على قرار جمل�ض الأمناء باملوافقة على اإن�ساء ثالث �سركات ملبا�سرة م�سالح مكتبة الإ�سكندرية يف امل�سروعات التجارية املتعلقة بال�سرتاتيجية طويلة الأمد اخلا�سة بتعبئة املوارد.
�سات 12( خم�سَّ

يتم اثبات املخ�س�سات عند وجود التزام قانوين قائم اأو م�ستدل نتيجة حلدث يف املا�سي ويكون من املحتمل اأن يرتتب عنه تدفق ملنافع اقت�سادية يتم ا�ستخدامها ل�سداد ذلك اللتزام 
وميكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ اللتزام.

دون 13( مورِّ
ي�سمل املبلغ ح�سابات م�ستحقة الدفع للموردين يف تاريخ امليزانية.

14( دائنون �سراء اأ�سول ثابتة
املبالغ امل�ستحقة للمقاولني وامل�ست�سارين واملوردين الآخرين حليازة اأ�سول ثابتة.

 15( دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
متثل اأر�سدة دائنني م�سروعات ممولة، وفائ�ض بنك ال�ستثمار القومي والإيجار املدفوع مقدًما واأر�سدة دائنة اأخرى.

16( مبالغ مقيدة حل�ساب اخلزانة املوحد بالبنك املركزي امل�سري
متثل مبلغ مت احل�سول عليها من وزارة التعاون الدويل ومت حجزها بالبنك املركزي متهيًدا لردها للح�ساب ال�سابق اخل�سم عليه واملفتوح با�سم وزارة املالية بالبنك املركزي.

17( املال الحتياطي
متويل حكومي من وزارة املالية لتمويل امل�سروعات حتت التنفيذ واحل�سول على اأ�سول جديدة ويتاأثر بناجت الأن�سطة الت�سغيلية واإهالك الأ�سول الثابتة.

18( احل�سابات الرقابية والنظامية
ت�سمل قيمة املجموعات النادرة واملخطوطات واملعار�ض الدائمة والقطع الفنية والتي يتم تقييمها وفًقا للجان فنية متخ�س�سة بالإ�سافة اىل خطابات ال�سمان املقدمة من الغري.
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كانت فايزة اأبو النجا اأول امراأة ت�سغل من�سب وزير الدولة لل�سئون اخلارجية والتعاون الدويل يف م�سر 
والعامل العربي وذلك يف عام 2001. ويف عام 2004، ُعينت وزيًرا للتعاون الدويل يف م�سر.

وقبل اأن تن�سم ملجل�ض الوزراء امل�سري، كانت مندوب م�سر الدائم لدى الأمم املتحدة بجنيف 
)1999- 2001(، ونائب م�ساعد وزير اخلارجية لل�سئون الإفريقية )1997- 1999(، وامل�ست�سار ال�سيا�سي 

وامل�ساعد اخلا�ض لأمني عام الأمم املتحدة؛ الدكتور بطر�ض بطر�ض غايل )1992–1996(.
املعنية  ال�ست�سارية  اللجنة  وع�سو  ال�سيا�سات،  لو�سع  الوزارية  اللجان  من  عدد  يف  ع�سو  وهي 

بال�سيا�سات اخلا�سة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
اأبو النجا على دبلوم يف الإدارة العامة من املعهد الدويل لالإدارة العامة بباري�ض   ح�سلت فايزة 

عام 1977، ثم درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة جنيف يف عام 1989.

فايزة اأبو النجا
م�سر

ع�سو اعتباًرا من 2008

 Science جملة  حترير  رئي�ض  من�سب  ا  حاليًّ وي�سغل  احليوية.  الكيمياء  يف  بارز  عامل  اآلربت�ش  برو�ش 
الكيمياء  ق�سم  يف  فخري  اأ�ستاذ  وهو  الأمريكية.  املتحدة  للوليات  العلمي  املبعوث  اأي�ًسا  وهو  العلمية، 
املوؤلفني لكتاب  اأحد  احليوية والفيزياء احليوية بجامعة كاليفورنيا ب�سان فران�سي�سكو. وهو معروف بكونه 

»الأحياء اجلزيئية للخلية«، الذي ُطبع خم�ض مرات.
وخالل الأعوام من عام 2005 اإىل 2009، كان اآلربت�ض رئي�ًسا م�سارًكا للمجل�ض امل�سرتك بني 
بالوليات  للعلوم  الوطنية  لالأكادميية  رئي�ًسا  كان  عام 1992 حتى 2005،  من  الفرتة  ويف  الأكادمييات. 

املتحدة الأمريكية.  
ا ع�سو يف جمال�ض اأكرث من 25 موؤ�س�سة غري ربحية. وهو اأي�ًسا ع�سو بالأكادميية الوطنية  وهو حاليًّ
للعلوم، واجلمعية امللكية بلندن، والأكادميية الأوروبية، والأكادميية الأوروبية للعلوم والفنون، والأكادميية 

الوطنية للتعليم. وقد ح�سل على 17 درجة فخرية واأكرث من 11 جائزة.
كلية  من   1960 عام  ال�سرف  مرتبة  مع  احليوية  الكيمياء  يف  �سهادة  على  اآلربت�ض  ح�سل  وقد 

هارفارد، وعلى درجة الدكتوراه عام 1965 من جامعة هارفارد.

برو�ش اآلربت�ش
الوليات املتحدة الأمريكية

ع�سو اعتباًرا من  2008

مهريبان اآلييفا هي �سيدة اأذربيجان الأوىل، وطبيبة موؤهلة. تراأ�ض مهريبان اآلييفا موؤ�س�سة »حيدر اآلييف« التي 
اأن�سئت يف مايو 2004. وهي ع�سو املجل�ض ال�سيا�سي للحزب الأذربيجاين اجلديد منذ 2004.

للرتبية  الإ�سالمية  للمنظمة  احل�سنة  النوايا  �سفرية  لقب  اآلييفا  مهريبان  نالت   ،2006 عام  يف 
والعلوم والثقافة، كما ُعينت �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة  يف عام 2004. 

Azerbaijan-Irs التي ت�سدر بثالث لغات )الأذربيجانية  اآلييفا جملة  اأن�ساأت  يف عام 1996، 
والإجنليزية والرو�سية(؛ وتهدف املجلة لتعزيز الثقافة الأذربيجانية. 

 وقد نالت مهريبان اآلييفا العديد من اجلوائز؛ منها و�سام ال�سرف الوطني الفرن�سي برتبة �سابط 
)2010(، و�سليب القائد الأعظم من نوط ال�ستحقاق من اجلمهورية البولندية )2009(، وجائزة حيدر 

اآلييف )2009(؛ وجائزة منظمة ال�سحة العاملية )2007(.
ح�سلت مهريبان اآلييفا على درجة علمية يف الفل�سفة يف عام 2005.

مهريبان اآلييفا
اأذربيجان

ع�سو اعتباًرا من 2010

اأع�ساء ب�سفتهم ال�سخ�سية



104104

مكتبة الإ�سكندرية

رحمة بورقية
املغرب
ع�سو اعتباًرا من 2010

ا رئي�ض جامعة ح�سن الثاين املحمدية. وهي بذلك اأول �سيدة يتم تعيينها يف  تعمل رحمة بورقية حاليًّ
هذا املن�سب يف اأية جامعة مغربية، وهي اأول �سيدة تنال ع�سوية الأكادميية امللكية املغربية. 

اجلامعات  من  عدد  يف  زائر  واأ�ستاذ  العربي،  والعامل  املغرب  يف  املراأة  بحقوق  خبرية  وهي 
 الأمريكية والأوروبية والعربية. كانت اأي�ًسا رئي�ض وحدة التدريب والبحوث املعنية باملياه واحل�سارة خالل 

عاَمي 2001 - 2002. 
كما اأنها ع�سو بالعديد من املجال�ض واللجان، ونالت عدًدا من اجلوائز؛ منها و�سام العر�ض امللكي 
الإقليمي  اآ�سيا  و�سرق  اإفريقيا  �سمال  ومكتب  ال�سكان،  جمل�ض  من  الأو�سط  ال�سرق  وجائزة   ،)2006(

)1990(، وجائزة مايكل كري لأف�سل ورقة بحثية، وجمعية درا�سات ال�سرق الأو�سط )1988(.
واملراأة  والتاريخ  املغربية  الثقافة  وعن  املغرب،  دولة  عن  واملقالت  الكتب  من  عدد  لها  وُن�سر 

وال�سباب. وقد ح�سلت على درجة الدكتوراه يف علم الجتماع من جامعة مان�س�سرت باململكة املتحدة.

ه�سام ال�سريف
م�سر
ع�سو اعتباًرا من 2010

ه�سام ال�سريف عامل رائد يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف م�سر وال�سرق الأو�سط والعامل 
ورئي�ض  موؤ�س�ض  اأنه  كما   ،IT Investments �سركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  من�سب  ا  وي�سغل حاليًّ النامي. 
جمل�ض اإدارة �سركة Nile Online، ومفو�ض جلنة البنية التحتية للمعلومات العاملية يف وا�سنطن. وقد عمل 

اأ�ستاًذا يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1991.
وقد �سارك يف تاأ�سي�ض مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجل�ض الوزراء، كما راأ�ض جمل�سه 
ال�ست�ساري حتى 1999. وهو رئي�ض اأو ع�سو بعدد من املجال�ض؛ ومنها املجل�ض ال�ست�ساري للمتحف 
امل�سري، وجمعية اإنرتنت م�سر، ومبادرة الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة، وجمل�ض الرئي�ض للعالقات 

الأمريكية - امل�سرية.
وقد نال العديد من اجلوائز على امل�ستوى العاملي تقديًرا لإجنازاته؛ منها و�سام العلوم والفنون من 
الفرو�سية  SIM )1998(، وو�سام  املعلومات من  اأنظمة  العامل الأوىل يف  الدرجة الأوىل )1999(، وجائزة 

الفرن�سية )1991(.
وقد نال ه�سام ال�سريف درجة الدكتوراه من جامعة م�سر للعلوم والتكنولوجيا يف اإدارة الأعمال 

والهند�سة.

نينا فيدوروف
الوليات املتحدة الأمريكية
ع�سو اعتباًرا من 2009

نينا فيدوروف عاملة جينات وبيولوجيا جزيئية. وهي اأ�ستاذ كر�سي »ويالمان« لعلوم احلياة، واأ�ستاذ كر�سي 
»اإيفان بو« بق�سم الأحياء ومعاهد هاك لعلوم احلياة، بجامعة بن�سلفانيا. 

ويف   .2007 عام  منذ  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  م�ست�سار  اأنها   كما 
عام 2003، اأ�سبحت اأ�ستاًذا غري مقيم مبعهد �سانتا فيه وع�سو اللجنة العلمية املوجهة للمعهد. بالإ�سافة 
 Proceedings اإىل اأنها ع�سو يف العديد من الأكادمييات العلمية وعدد من جمال�ض التحرير؛ ومنها جملة
 .Plant Journal وجملة ،Gene وجملة ،Science وجملة ،of the National Academy of Sciences

وقد ُكرمت بجائزة العاملة املتميزة املعا�سرة من اأكادميية نيويورك للعلوم )1992(. وُن�سر لها كتابان 
وعدٌد من الأوراق يف جمالت علمية.

ح�سلت نينا فيدوروف على درجة الدكتوراه يف البيولوجيا اجلزيئية من جامعة روكفلر يف عام 1972.
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فالرتف و�ست هو مدير �سبكة Globethics.net منذ عام 2008، ويحا�سر يف جامعة لوجانو ب�سوي�سرا 
يف مادة الت�سال الدويل.

اأي�ًسا ع�سو املجل�ض الدويل لإدارة املخاطر بجنيف،  وهو ع�سو منتدى الفيدراليات باأوتاوا. وهو 
اإدارات  جمال�ض  من  عدد  يف  وع�سو  العامة،  بالإدارة  واملعنية  املتحدة  لالأمم  التابعة  اخلرباء  جلنة  وع�سو 

موؤ�س�سات اإن�سانية اأخرى. 
من  عدًدا  تقلد  كما   .1975 عام  �سوي�سرا  يف  الدبلوما�سي  املجال  يف  العمل  فو�ست  بداأ  وقد 
 ،)2010 – بجنيف )2008  العاملي  الإن�ساين  املنتدى  عام  ومدير  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  منها  املنا�سب؛ 
ورئي�ض جمل�ض اإدارة املجل�ض احلكومي لتطوير الت�سال باليون�سكو )2008 – 2010(، وع�سو املجل�ض 
الوكالة  ورئي�ض   ،)2007  –  2005( املتحدة  لالأمم  والجتماعي  القت�سادي  للمجل�ض  ال�ست�ساري 

ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون )1993 - 2008(، وال�سكرتري العام لوزارة الداخلية )1990- 1993(.
كما نال فو�ست عدًدا من اجلوائز والأو�سمة. وقد در�ض يف جامعة �سان جالن، ثم ح�سل على 

درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة نف�سها.

فالرت فو�ست
�سوي�سرا

ع�سو اعتباًرا من 2008

يعمل هانز فان جنكل اأ�ستاًذا للجغرافيا الب�سرية والتخطيط بجامعة اأوتر�ست، وهو اأي�ًسا رئي�ض اجلامعة.
وهو ع�سو �سريف يف جلنة تاريخ الفكر اجلغرايف التابعة لالحتاد اجلغرايف الدويل. وهو اأي�ًسا ع�سو ونائب رئي�ض 
جمل�ض اإدارة جمل�ض اأمناء املعهد الآ�سيوي للتكنولوجيا ببانكوك، وع�سو املجل�ض احلاكم ملعهد اليون�سكو 

للتعليم يف جمال املياه يف دلفت، وع�سو املجل�ض ال�ست�ساري الدويل ملعهد العلوم الجتماعية بالهاي.
وكان رئي�ًسا خلزانة املوؤ�س�سة الهولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل من عام 1986 اإىل 1997. 

ثم ُعني رئي�ًسا جلامعة الأمم املتحدة بطوكيو يف عام 1997.
وقد اأ�سهم يف العديد من املنظمات الدولية، ونال عدًدا من اجلوائز ودرجات الدكتوراه ال�سرفية.

ح�سل هانز فان جنكل على درجة املاج�ستري مع مرتبة ال�سرف من جامعة اأوتر�ست يف عام 1966 
يف اجلغرافيا الطبيعية والب�سرية والأنرثوبولوجيا والتاريخ، ثم ح�سل على درجة الدكتوراه يف عام 1979 

يف العلوم الجتماعية.

هانز فان جنكل
هولندا

ع�سو اعتباًرا من 2009

النامي،  للعامل  العلوم  التنفيذي لأكادميية  واملدير  للعلوم،  الإفريقية  الأكادميية  رئي�ض  هو  حممد ح�سن 
والرئي�ض امل�سارك لأمانة هيئة جمال�ض الأكادمييات. وكان اأ�ستاًذا للريا�سيات وعميًدا لكلية العلوم الريا�سية 

يف جامعة اخلرطوم حتى عام 1986. 
وهو ع�سو موؤ�س�ض لالأكادميية اللبنانية للعلوم يف لبنان )2006(، وع�سو �سريف باأكادميية فل�سطني 
للعلوم والتكنولوجيا )2005(، وع�سو مرا�سل بالأكادميية امللكية البلجيكية لعلوم ما وراء البحار )2001(.

نال العديد من اجلوائز الدولية، ون�سر مقالت يف العديد من املجالت العلمية الدولية املحققة، 
وُن�ِسر له عدد من الأوراق العلمية املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا يف العامل النامي خا�سة يف اإفريقيا.   

باململكة  اأوك�سفورد  جامعة  من  البالزما  فيزياء  يف  الدكتوراه  درجة  على  ح�سن  حممد  ح�سل 
املتحدة يف 1974. 

 
حممد ح�سن

ال�سودان
ع�سو اعتباًرا من 2009
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عبد العزيز حجازي
م�سر
ع�سو اعتباًرا من 2007

عبد العزيز حجازي هو رئي�ض وزراء م�سر الأ�سبق، وهو اأي�ًسا حما�سب قانوين معتمد ومراجع، وم�ست�سار 
اإداري يف م�سر والعامل العربي. 

اجلامعات  من  لعدد  ال�ست�سارية  باملجال�ض  وع�سو  �سم�ض،  عني  بجامعة  زائر  اأ�ستاذ  ا  حاليًّ وهو 
اخلا�سة. وهو اأي�ًسا ع�سو جمل�ض اإدارة املركز العاملي لأبحاث الطاقة بلندن، ورئي�ض لعدد من املنتديات 

الثقافية يف م�سر والأردن، ورئي�ض الحتاد العام للمنظمات غري احلكومية يف م�سر.
للخزانة  للمالية والقت�ساد والتجارة اخلارجية )1974(؛ ووزيًرا  الوزراء ووزيًرا  لرئي�ض  نائًبا  كان 
واملالية والتنمية الإدارية )1968- 1973(؛ وعميد كلية التجارة بجامعة عني �سم�ض )1966- 1968(.

كما ح�سل على عدد من اجلوائز املحلية والدولية. وقد قام بكتابة عدد من الأعمال يف جمال 
القت�ساد واملالية، كما �سارك يف كتابة كتب اأخرى يف نف�ض املجالت.

وقد نال عبد العزيز حجازي درجة الدكتوراه يف التجارة من جامعة برمنجهام باململكة املتحدة 
يف عام 1951. 

مايكل كيلر
الوليات املتحدة الأمريكية 
ع�سو اعتباًرا من 2007

مايكل كيلر هو مدير مكتبة اأيدا جرين اجلامعية. ح�سل كيلر يف عام 1994 على من�سبه احلايل كمدير 
 HighWire ملكتبة اجلامعة ومدير موارد املعلومات الأكادميية. ويف عام 1995، قام بتاأ�سي�ض وتراأَّ�ض دار ن�سر

Press. ويف اإبريل 2000، ُعنيِّ يف وظيفة مماثلة مبطبعة جامعة �ستانفورد.

املكتبات  موارد  ملجل�ض  الأول  الرئا�سي  والزميل  للعلوم،  ال�سينية  بالأكادميية  زائر  اأ�ستاذ  وهو 
واملعلومات. كما اأنه ع�سو يف املجل�ض اخلا�ض بتكامل بيانات الأبحاث التابع للمجل�ض الوطني للبحوث 
العلمية بالأكادميية الوطنية للعلوم؛ والرئي�ض امل�سارك للمجموعة ذات الهتمام اخلا�ض باحلفظ والأر�سفة 
اأي�ًسا م�ست�سار  وهو  �ستانفورد.  Sun Microsystems وجامعة  �سركة  وت�سغيلها  رعايتها  ت�سارك يف  التي 
اللجنة ال�ست�سارية ملكتبة الأبحاث مبخترب لو�ض األمو�ض الوطني منذ 2005، ورئي�ض اللجنة التنفيذية 

لحتاد املكتبات الرقمية الوطني منذ 2002.
ح�سل مايكل كيلر على البكالوريو�ض من كلية هاميلتون عام 1967، ودرجة املاج�ستري يف علم 

املو�سيقى عام 1970، ثم درجة املاج�ستري يف علوم املكتبات من جامعة ولية نيويورك عام 1972.

كازوو اأوجورا
اليابان
ع�سو اعتباًرا من 2011

كازوو اأوجورا هو رئي�ض موؤ�س�سة اليابان منذ اأكتوبر 2003. وقد تقلد منذ 1962 عدًدا من املنا�سب 
بوزارة اخلارجية اليابانية؛ ومنها مدير عام اإدارة ال�سئون الثقافية، ومدير عام مكتب ال�سئون القت�سادية، 

وم�ساعد نائب الوزير لل�سئون اخلارجية.
وكان اأوجورا �سفرًيا فوق العادة ومفو�ًسا لفيتنام )1995/1994(، وكوريا اجلنوبية )1997–1999(، 
وفرن�سا )1999–2002(. وبعد تقاعده يف نوفمرب 2002، عمل اأوجورا يف من�سب باحث زائر يف املعهد 

الوطني لتطوير الأبحاث واأ�ستاذ زائر بجامعة اأوياما جاكوين.
كازوو اأوجورا له اإ�سدارات باللغة اليابانية؛ من �سمنها »التمرد على العوملة« )2004(، و»�سيجريو 
باري�ض«  يف  زو  و»اإيلي   ،)2001( اليابان«  وكربياء  ال�سني  و»كرامة   ،)2003( قلبه«  عن  يبحث  يو�سيدا 

)1992(؛ والذي نال جائزة �سيجريو يو�سيدا ومتت ترجمة اأجزاء منه اإىل اللغة ال�سينية.
بجامعة  القت�ساد  كلية  ويف   ،1962 يف  طوكيو  بجامعة  احلقوق  كلية  يف  اأوجورا  كازوو  تخرج 

كامربدج يف 1964.
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اإبريل  يف  الوطنية  فرن�سا  ملكتبة  رئي�ًسا  اأ�سبح  وقد  بارز.  وكاتب  فرن�سي  م�سئول  هو  را�سني   برونو 
عام 2007، ثم اأعيد تعيينه يف اإبريل 2010.

اخلارجية،  ال�سئون  بوزارة  ال�سيا�سات  بتخطيط  للعاملني  مديًرا  فكان  املنا�سب؛  من  عدًدا  تقلد 
وم�ست�سار اآلن جوبيه يف فرتة عمله وزيًرا للخارجية )1993- 1995(، ورئي�ًسا للوزراء )1995- 1997(. 
ومنذ عام 2001، عمل را�سني رئي�ًسا ملجل�ض موؤ�س�سة الأبحاث ال�سرتاتيجية، وهي اأكرب مركز للبحث 

العلمي يف فرن�سا. كما ُعني يف 2003 رئي�ًسا للمجل�ض الأعلى للتعليم.
برونو را�سني له �ست روايات نال بع�سها جوائز اأدبية، وله اأي�ًسا عدد كبري من املقالت املتعلقة 

بال�سئون اخلارجية وال�سيا�سات الثقافية. وقد ح�سل يف عام 2008 على نوط ال�سرف برتبة �سابط.   
در�ض را�سني يف مدر�سة الأ�ساتذة العليا وتخ�س�ض يف الأدب الكال�سيكي، كما در�ض يف معهد 

العلوم ال�سيا�سية يف باري�ض والكلية الوطنية لالإدارة.

برونو را�سني
فرن�سا

ع�سو اعتباًرا من 2009

كان ني�سيفور �سوجلو رئي�ًسا جلمهورية بنني يف الفرتة من 1991 اإىل 1996، وهو اأول قائد مدين يف 
للجماعة  الدولية كرئي�ض  ال�سئون  ن�سًطا يف  دوًرا  وقد لعب  ا.  انتخابه دميقراطيًّ يتم  الإفريقية  القارة  تاريخ 

القت�سادية لدول غرب اإفريقيا. 
يف عام 2002، انُتِخب �سوجلو ملن�سب عمدة مدينة كوتونو، واأعيد انتخابه يف عام 2008. 

وكان وزير املالية جلمهورية بنني ملدة خم�ض ع�سرة �سنة، بدايًة من عام 1963، ثم اأ�سبح وزيًرا 
املدير  ثم  الغربية،  اإفريقيا  لدول  املركزي  للبنك  التنفيذي  املدير  اأ�سبح  بعد،  وفيما  واملالية.  لالقت�ساد 
التنمية  تعزيز  بهدف  البنك  اأطلق جمهودات  الدويل يف 1979؛ حيث  البنك  اإدارة  التنفيذي ملجل�ض 
القت�سادية جنوب ال�سحراء الإفريقية الكربى. كما لعب دوًرا كبرًيا يف تاأ�سي�ض بنوك التنمية الإفريقية. 
وكذلك  الفرن�سي،  الأدب  يف  درجات  على  وح�سل  فرن�سا،  يف  تعليمه  �سوجلو  ني�سيفور  تلقى 

القانون اخلا�ض والعام. 

ني�سيفور ديودونيه �سوجلو
بنني

ع�سو اعتباًرا من 2011

ا ع�سو اللجنة التنفيذية للتجمع العاملي  جونار �ستال�سيت هو الأ�سقف الفخري ملدينة اأو�سلو. وهو حاليًّ
لالأديان من اأجل ال�سالم، ورئي�ض اجلل�سات امل�سارك للمجل�ض الأوروبي للقادة الدينيني التابع للتجمع. 
رئي�ض  وهو  تيمور.  �سرق  ال�سالم يف  لعملية  اخلا�ض  الرنويج  مبعوث  �ستال�سيت  كان  عام 2006،  ومنذ 

املنتدى املوؤقت رفيع امل�ستوى يف مايامنار. 
وكان اأ�سقف اأو�سلو يف كني�سة الرنويج من عام 1998 اإىل 2005، كما كان �سكرتري عام الحتاد 
العاملي للكنائ�ض اللوثرية من عام 1985 اإىل 1994، وكان ع�سًوا باللجنة الرنويجية جلائزة نوبل لل�سالم 

مرتني، من 1985 حتى 1990، ومن 1994 حتى 2003. 
جونار �ستال�سيت له عدد من الكتب، كما نال العديد من الأو�سمة الدولية. وقد تخرج يف مدر�سة 
الالهوت  ودر�ض  عام 1961.  الدينية يف  الالهوت«  »مر�سح  ونال درجة  اأو�سلو،  الرنويجية يف  الالهوت 
الالهوت  يف  الفخرية  الدكتوراه  درجات  من  عدًدا  يحمل  وهو  واأملانيا.  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

والقانون.

جونار �ستال�سيت
الرنويج

ع�سو اعتباًرا من 2007
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»�سركاء يف  برنامج  اأمريكية غري حكومية يف  منظمات  مع  ا  الأمري احل�سن بن طالل حاليًّ �سمو  يعمل 
العامل  بني  اإيجابية  وبناء عالقات  التفاهم  اإىل حت�سني  تهدف  اأن�سطة  اإقامة  اإىل  ي�سعى  الذي  الإن�سانية«، 

الإ�سالمي والوليات املتحدة. 
ويف مار�ض 2009، وافق �سمو الأمري على رئا�سة جمل�ض التكامل املنبثق عن حتالف امل�ساعات 
العاملية Global Commons. ويف يونية 2003، مت انتخاب �سمو الأمري كاأحد اخلرباء الإقليميني اخلم�ض 
ملجموعة اخلرباء امل�ستقلني املُعينة من ِقبل الأمني العام لالأمم املتحدة لتطبيق اإعالن وبرامج عمل املوؤمتر 
العاملي �سد التفرقة العن�سرية واخلوف من الآخر، والتع�سب املرتبط بهما، وذلك يف مدينة ديربان بجنوب 

اإفريقيا.
للجنة  رئي�ًسا  الأمري  �سمو  عمل  وقد  الدولية.  واملنظمات  اللجان  من  لعدد  ورئي�ض  ع�سو  وهو 
اإىل 2002، كما كان ع�سًوا  العاملية من 1999  الفكرية  امِلْلكية  بال�سيا�سات مبنظمة  ال�ست�سارية اخلا�سة 

ملجل�ض مركز اجلنوب من 2001 اإىل 2006.
وقد ح�سل العديد من اجلوائز والأو�سمة والدرجات ال�سرفية املحلية والدولية، وله �سبعة كتب.

ح�سل �سمو الأمري احل�سن بن طالل على البكالوريو�ض يف الدرا�سات ال�سرقية واأتبعها بدرجة 
املاج�ستري.

الأمري احل�سن بن طالل
الأردن
ع�سو اعتباًرا من 2008

فايرا فايكي فرايبريجا هي الرئي�ض ال�ساد�ض جلمهورية لتفيا، واأول �سيدة تتقلد مثل هذا املن�سب يف 
اأوروبا ال�سرقية. وهي اأ�ستاذة جامعية وعاملة متعددة التخ�س�سات، وتعمل بن�ساط يف جمال خدمة املجتمع. 
وخالل من�سبها كرئي�ض جلمهورية لتفيا يف الفرتة من عام 1999 اإىل 2007، عملت فرايبريجا 
بت  جاهدًة حل�سول لتفيا على ع�سوية الحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي. ويف دي�سمرب 2007، ُن�سِّ
اأ�سبحت   ،2005 عام  ويف  الأوروبي.  لالحتاد  املدى  طويل  امل�ستقبل  يف  التفكري  جمموعة  لرئي�ض  نائًبا 

املبعوث اخلا�ض ب�ساأن اإ�سالح الأمم املتحدة.
وقد تقلدت عدًدا من املنا�سب الهامة يف منظمات حملية ودولية، بالإ�سافة اإىل عدد من اللجان 

الكندية احلكومية واملوؤ�س�سية والأكادميية ومتعددة التخ�س�سات.
اأ�سدرت فايرا فايكي فرايبريجا اأحد ع�سر كتابًا والعديد من املقالت، بالإ�سافة اإىل املحا�سرات 
ودرجة  تورنتو،  جامعة  من  النف�ض  علم  يف  املاج�ستري  ودرجة  البكالوريو�ض  على  ح�سلت  وقد  املمتدة. 

الدكتوراه يف علم النف�ض التجريبي من جامعة ماكجيل مبونرتيال. 

 فايرا فايكي فرايبريجا
لتفيا
ع�سو اعتباًرا من 2011

ا رئي�ض موؤ�س�سة ثقافة ال�سالم، التي  اإ�سباين، وهو حاليًّ فيديريكو مايور زاراجوزا هو عامل و�سيا�سي 
اأن�ساأها يف 1999. كما اأنه ع�سو املجل�ض ال�سريف للعقد الدويل لثقافة ال�سالم والالعنف، والرئي�ض ال�سريف 

لأكادميية ال�سالم.
ويف عام 2005، قام الأمني العام لالأمم املتحدة بتعيينه رئي�ًسا للمجموعة رفيعة امل�ستوى لتحالف 

احل�سارات، وهو من�سب �سغله حتى نوفمرب 2006، حني قدمت املجموعة تقريرها الأخري يف اإ�سطنبول.
– 1999(، وع�سو  باليون�سكو )1987  عام  منها مدير  الهامة؛  املنا�سب  العديد من  تقلد  وقد 
املدير  ونائب   ،)1982 -1981( الإ�سبانية  باحلكومة  والعلوم  التعليم  ووزير   ،)1987( الأوروبي  الربملان 

العام باليون�سكو )1978(.
اأربعة دواوين �سعرية من�سورة  له  فاإن  لزاراجوزا،  املن�سورة  العلمية  املواد  اإىل عدد من  وبالإ�سافة 
جامعة  من  ال�سيدلة  يف  الدكتوراه  درجة  على  ح�سل  وقد  مقالت.  على  املحتوية  الكتب  من  وعدًدا 

كومبلوتن�ض مبدريد يف 1958.

فيديريكو مايور زاراجوزا
اإ�سبانيا
ع�سو اعتباًرا من 2010
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اإ�سهامات كبرية يف  اإ�سالمي. وله  اأبو املجد هو حماٍم د�ستوري م�سري و�سيا�سي وعامل  اأحمد كمال 
القانون  جمالت  يف  ممار�ض  وحماٍم  القاهرة،  بجامعة  القانون  اأ�ستاذ  وهو  املعا�سرة.  الإ�سالمية  الفل�سفة 
الد�ستوري والإداري، وع�سو الأكادميية امللكية املغربية، ومعهد البحوث الإ�سالمية بالأزهر، وع�سو املجل�ض 
القومي للمراأة. وكان نائب الرئي�ض الأ�سبق للمجل�ض القومي حلقوق الإن�سان، كما كان وزيًرا للمعلومات.

يف عام 2001، مت اختياره للم�ساركة يف كتابة وثيقة اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بعنوان 
»راأب ال�سدع: حوار احل�سارات«. وله كتب ومقالت عديدة حول فل�سفة القانون، والقانون الد�ستوري، 

والإ�سالحات الإ�سالمية منها: »احلوار ل املواجهة، وروؤية اإ�سالمية معا�سرة«.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2007. واأحمد كمال اأبو املجد من الأع�ساء املوؤ�سِّ

اأحمد كمال اأبو املجد
م�سر

مارتي اأتي�ساري هو رئي�ض فنلندا ال�سابق )1994-2000( واحلائز على جائزة نوبل لل�سالم، والدبلوما�سي 
والو�سيط بالأمم املتحدة.

وبعد انتهاء خدمته، اأن�ساأ منظمة ُعرفت مببادرة اإدارة الأزمات، وهو الآن رئي�ض جمل�ض اإدارتها. 
ناميبيا والعراق  وخالل الثالثني عاًما املا�سية، عمل مع الأمم املتحدة يف عدٍد من الق�سايا؛ منها م�ساألة 

والقرن الإفريقي وكو�سوفو. كما يعمل مبجال�ض العديد من املوؤ�س�سات العاملية.
يف اأكتوبر 2008، نال اأتي�ساري جائزة نوبل لل�سالم، كما نال درجة علمية فخرية من يونيفر�سيتي 
عام  اليون�سكو يف  من   )Félix Houphouët-Boigny( بوانيي  هوفوت  فليك�ض  وجائزة  بلندن،  كوليدج 
2007، وجائزة جيمز ويليام فولربايت للتفاهم الدويل يف عام 2000؛ وذلك تقديًرا لعمله يف جمال ال�سالم 

يف بع�ض اأكرث املناطق ا�سطرابًا يف العامل.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2007. وقد  ومارتي اأتي�ساري من الأع�ساء املوؤ�سِّ

تخرج يف جامعة اأولو بفنلندا يف عام 1959.

مارتي اأتي�ساري
فنلندا

قانون  ال�سيت يف جمال  ذائعة  اأي�ًسا  وهي  املغرب،  مللك  املتجول  ال�سفري  اآ�سيا بن �سالح علوي هي 
وتعمل  املتو�سط.  البحر  ومنطقة  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات  الغذائي  الأمن  الدويل وخبرية يف  القت�ساد 
اآ�سيا بن �سالح علوي يف عدٍد من اللجان املعنية بال�سالم يف ال�سرق الأدنى، ويف عدد من جمال�ض الأمناء 

اخلا�سة مبنظمات وخاليا تفكري دولية.
حممد  بجامعة  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مبركز  الدرا�سات  ومدير  الدويل،  القانون  اأ�ستاذ  وهي 

اخلام�ض يف الرباط. 
املناخي  »التغري  منها:  الكتابات؛  من  العديد  ولها  متنوعة،  مو�سوعات  يف  بتو�سع  كتبت  وقد 

والأمن الغذائي العربي« )2010( و»الأمن العاملي، والأزمة املالية والأمن الغذائي« )2009(.
وكانت اآ�سيا بن علوي ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2004 اإىل 2009.

اآ�سيا بن �سالح علوي
املغرب

املجل�ش ال�ست�ساري
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عبد اللطيف احلمد
الكويت

التنمية  جمهودات  وعميد  للتنمية،  الكويت  ل�سندوق  �ض  املوؤ�سِّ العام  املدير  هو  احلمد  اللطيف  عبد 
واملدير  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  العربي  ال�سندوق  اإدارة  ملجل�ض  رئي�ًسا  ا  حاليًّ ويعمل  العربية. 
التنفيذي له، وذلك منذ عام 1985. وهو ع�سو يف العديد من املجال�ض اخلا�سة بجهات معنية بالتعليم 

العايل والبحوث، وله العديد من الأوراق العلمية يف الق�سايا املالية والقت�سادية وم�سكالت التنمية.
وكان  الأطراف.  متعددة  التنمية  ببنوك  خا�سة  عمل  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كان  وقد 
راأ�ض الجتماعات  الفرتة،  اإىل 1983. وخالل هذه  الكويتية من عام 1981  للمالية يف احلكومة  وزيًرا 
ال�سنوية بالبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل. وخالل الأعوام من 1961 حتى 1981 كان املدير العام 

لل�سندوق الكويتي للتنمية القت�سادية العربية.
اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001  �سني مبجل�ض  املوؤ�سِّ وعبد اللطيف احلمد من الأع�ساء 
الدولية  ال�سئون  العليا يف  اإىل 2007. وقد تخرج يف كلية كلريمونت ماكينا بكاليفورنيا، وكانت درا�سته 

بجامعة هارفارد.

لوردي�ش اأريزبي
املك�سيك

املركز  يف  باحث  اأ�ستاذ  الآن  وهي  الجتماعية.  الأنرثوبولوجيا  علم  يف  متخ�س�سة  اأريزبي  لوردي�ش 
الإقليمي للدرا�سات املتعددة بجامعة املك�سيك الوطنية امل�ستقلة. 

وهي ع�سو جلنة �سيا�سات التنمية للمجل�ض القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة، بالإ�سافة اإىل 
اأنها من�سقة جلنة تخطيط البحث العلمي، ورئي�ض جمل�ض معهد اأبحاث الأمم املتحدة للتنمية الجتماعية 

منذ عام 2006. 
ولها جائزة  الدولية.  العديد من اجلوائز  ونالت  البارزة،  الدولية  املنا�سب  تقلدت عدًدا من  وقد 

با�سمها مُتنح كل عامني من اجلمعية الأنرثوبولوجية الأمريكية.
لها ثمانية كتب من�سورة يف جمال الأبحاث. وهي ع�سو جمال�ض حترير �سبع جمالت متخ�س�سة 
يف كولومبيا واملك�سيك واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية. وكانت ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة 

الإ�سكندرية من عام 2005 اإىل 2010.
الوطنية  املدر�سة  من  الأنرثوبولوجيا  علم  يف  املاج�ستري  درجة  على  اأريزبي  لوردي�ض  ح�سلت 
لالأنرثوبولوجيا والتاريخ يف عام 1970، ثم درجة الدكتوراه يف الأنرثوبولوجيا الجتماعية من كلية لندن 

لالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية يف عام 1975. 

حنان ع�سراوي 
فل�سطني

�سة ورئي�سة املبادرة  حنان ع�سراوي وا�سعة قوانني ونا�سطة �سيا�سية وباحثة اأكادميية فل�سطينية. وهي موؤ�سِّ
الفل�سطينية لتعزيز احلوار العاملي والدميقراطية )مفتاح(، وع�سو جمل�ض اأمناء معهد الدرا�سات الفل�سطينية.

وهي ع�سو بحزب الطريق الثالث. ويف الفرتة من عام 1996 حتى 1998، �سغلت من�سب وزير 
ال�سلطة الفل�سطينية للتعليم العايل والبحث. ومن عام 1993 حتى 1995، راأ�ست ع�سراوي اللجنة التح�سريية 
كانت  عام 1991 حتى 1993،  ومن  القد�ض.  املدنية يف  احلقوق  للدفاع عن  الفل�سطينية  امل�ستقلة  للجنة 
املتحدث الر�سمي للبعثة الفل�سطينية لعملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط وع�سو جلنة القيادة والإر�ساد واللجنة 

التنفيذية للبعثة.
نالت عدًدا من جوائز ال�سالم وحقوق الإن�سان والدميقراطية الدولية والدرجات الفخرية. وكانت 

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2003. من الأع�ساء املوؤ�سِّ
الأمريكية  اجلامعة  من  الأدب  يف  املاج�ستري  ودرجة  اللي�سان�ض  على  ع�سراوي  حنان  ح�سلت 
ببريوت. وح�سلت على درجة الدكتوراه يف اأدب الع�سور الو�سطى والأدب املقارن من جامعة فريجينيا. 
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ا من�سب  جاك اأتايل هو اأ�ستاذ وكاتب فرن�سي. وهو ع�سو جمل�ض الدولة الفرن�سي الفخري، وي�سغل حاليًّ
بالتكنولوجيا  خمت�سة  باري�ض  مقرها  دولية  ا�ست�سارية  موؤ�س�سة  وهي  A&A؛  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
جملة  يف  عمود  كاتب  اأنه  كما   .PlaNet Finance �سركـــة  ورئي�ض  �ض  موؤ�سِّ اأي�ًسا  وهو  اجلديدة. 

.L'Express

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 اإىل 2002.  وجاك اأتايل من الأع�ساء املوؤ�سِّ
وهو اأي�ًسا ع�سو الأكادميية العاملية للثقافات.

اإىل 1993.  للبناء والتنمية يف لندن من عام 1991  البنك الأوروبي  اأتايل وراأ�ض  اأ�س�ض جاك 
وكان امل�ست�سار اخلا�ض لرئي�ض اجلمهورية الفرن�سي من عام 1981 اإىل 1991. واأ�س�ض منظمة »العمل من 

اأجل مكافحة اجلوع« يف عام 1980، والربنامج الأوروبي »يوريكا«.
وقد نال عدًدا من درجات الدكتوراه الفخرية من عدد من اجلامعات الأجنبية، وله اأربعون كتابًا؛ 

وقد ُترجمت اإىل اأكرث من ع�سرين لغة.
ومعهد  املعادن،  ومعهد  الهند�سة،  كلية  يف  ودر�ض  القت�ساد.  يف  الدكتوراه  درجة  على  ح�سل 

الدرا�سات ال�سيا�سية، وكلية الإدارة الوطنية.

جاك اأتايل
فرن�سا

ا اأ�ستاذ طب الن�ساء والتوليد بكلية الطب  ح�سام بدراوي طبيب م�سري بارز و�سيا�سي معروف. وهو حاليًّ
بجامعة القاهرة. ويعّد رائًدا يف جمال الرعاية ال�سحية اخلا�سة؛ وذلك بف�سل روؤيته املميزة يف جمالت 

متويل الرعاية ال�سحية والإدارة وال�سيا�سات.
للربح  هادفة  موؤ�س�سة غري  والتنمية، وهي  للتعليم  بدراوي  النيل  موؤ�س�سة  بدراوي  يراأ�ض ح�سام 

تعمل على التنمية الب�سرية يف م�سر. وقد كان اأول رئي�ض فخري للمجل�ض الوطني امل�سري للتناف�سية.
وهو الآن ع�سو بعدد من املجال�ض واللجان التابعة للعديد من الهيئات احلكومية واملنظمات غري 
باأع�ساء �سبكة الربملانيني عن البنك الدويل يف منطقة  الهادفة للربح. وقد راأ�ض جمل�ض الأمناء اخلا�ض 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا؛ وهي مبادرة قام بها بال�سرتاك مع البنك الدويل )2003 – 2006(.
جامعة  من  العلوم  يف  الفخرية  الدكتوراه  درجة  على   2008 عام  يف  بدراوي  ح�سام  ح�سل 
�ساندرلند باململكة املتحدة؛ وذلك تقديًرا لعمله البارز يف جمال اإ�سالح التعليم العايل يف منطقة ال�سرق 

الأو�سط. ويعترب ح�سام بدراوي رائًدا يف جمال اإ�سالح التعليم يف م�سر.

ح�سام بدراوي
م�سر

مارجريت كاتلي كارل�سون موظفة يف احلكومة الكندية، ورئي�ض جمل�ض الأمن املائي التابع للمنتدى 
القت�سادي العاملي، وجلنة املراقبة ال�ست�سارية ملجموعة Group Suez Environment، وال�سبكة الكندية 
للمياه، واملجل�ض ال�ست�ساري لأمني عام الأمم املتحدة، ومنتدى روزنربج. وهي اأي�ًسا رئي�ض �سراكة املياه 
العاملية، ورئي�ض جمل�ض ال�سندوق العاملي لتنوع املحا�سيل، وع�سو جمل�ض اإدارة املجل�ض الدويل لتطوير 

.Syngenta الأ�سمدة، وع�سو املجل�ض ال�ست�ساري جلائزة الغذاء العاملية، وموؤ�س�سة
للبحوث  الدويل  املركز  اإدارة  وجمل�ض  البيولوجية  والعلوم  للزراعة  الدويل  املركز  راأ�ست  كما 
التنمية  اأبحاث  مبركز  اخلا�ض  املحافظني  ُعيِّنت يف جمل�ض  عام 1984،  اجلافة. ويف  املناطق  الزراعية يف 

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 اإىل 2007. الدولية. وهي من الأع�ساء املوؤ�سِّ
نالت مارجريت كاتلي كارل�سون لي�سان�ض الآداب من جامعة كولومبيا الربيطانية عام 1966. 

مارجريت كاتلي كارل�سون
كندا
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مايكل ت�سرينيا
رومانيا/ الوليات املتحدة 
الأمريكية

الأنرثوبولوجيا  اأبحاث  اأ�ستاذ  ا  حاليًّ وهو  تطبيقية.  اأنرثوبولوجيا  وعامل  اأكادميي  باحث  ت�سرينيا  مايكل 
 Global ملنظمة  اأول  اجتماعي  م�ست�سار  اأنه  كما  وا�سنطن.  جورج  جامعة  يف  الدولية  والعالقات 
Environment Facility، والأ�ستاذ الفخري لدرا�سات اإعادة التوطني والدرا�سات الجتماعية يف جامعة 

ا ع�سو جمل�ض اإدارة منظمة  PACT بالوليات املتحدة الأمريكية. هوهاي يف ناجنينج بال�سني. وهو حاليًّ
كان ت�سرينيا ع�سًوا يف اللجنة ال�ست�سارية الفنية وجمل�ض العلوم اخلا�ض باملجموعة ال�ست�سارية 
كما  برومانيا.  العلوم  اأكادميية  يف  انُتِخَب   ،1991 عام  ويف   .)2003-1988( الدولية  الزراعية  للبحوث 
ملنظمات  بالفقر  واملتعلقة  الثقافية  ال�سكان  توطني  اإعادة  وق�سايا  الجتماعية،  لل�سيا�سة  م�ست�ساًرا  عمل 
دولية؛ منها: منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وبنك التنمية الآ�سيوي، 
ومنظمات  املتحدة،  لالأمم  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  الدولية،  الزراعية  للبحوث  ال�ست�سارية  واملجموعة 
والدولية،  الوطنية  الجتماعية  بالعلوم  املعنية  املنظمات  من  عدد  يف  للعمل  ت�سرينيا  وانُتخب  اأخرى. 
كما انُتخب م�ست�ساًرا لالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها، ومنظمات اأخرى غري ربحية وغري 

حكومية.
نال ت�سرينيا جائزة �سولون كيمبال لل�سيا�سة العامة والأنرثوبولوجيا التطبيقية، وجائزة بروني�سالف 

مالينوف�سكي.
كان ت�سرينيا ع�سًوا مبجل�ض الأمناء مبكتبة الإ�سكندرية من عام 2003 اإىل 2008. وهو حا�سل 

على درجة الدكتوراه يف علم الجتماع والفل�سفة الجتماعية.

اأمربتو اإيكو
اإيطاليا

اأي�ًسا فيل�سوف  الو�سطى، وال�سيموطيقا. وهو  اإيطايل متخ�س�ض يف جمالت الع�سور  اإيكو عامل  اأمربتو 
وناقد اأدبي وروائي. وهو رئي�ض Scuola Superiore di Studi Umanistici بجامعة بولونيا، والزميل 
الفخري لكلية كيلوج بجامعة اأك�سفورد. وقد اختارته جملة Prospect بالنتخاب كثاين اأهم مائة مفكر 

لعام 2005.
وله اأكرث من خم�ض وع�سرين رواية؛ منها »ا�سم الوردة« )1980(، و»بندول فوكو« )1988(. وقد 
كتب اأي�ًسا ن�سو�ًسا اأكادميية وكتب اأطفال، والعديد من املقالت. و�سارك اإيكو يف اإن�ساء املجلة الإيطالية 

ذائعة ال�سيت (Versus: Quaderni di studi semiotici )VS يف جمال ال�سيموطيقا. 
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2002. واأمربتو اإيكو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

فاروق الباز
م�سر

وهند�سة  الآثار  اأق�سام  يف  باحث  اأ�ستاذ  وهو  ُبعد.  عن  ال�ست�سعار  مركز  مدير  وهو  الباز  فاروق  يعمل 
الكهرباء واحلا�سب الآيل بجامعة بو�سطن.

وهو اأي�ًسا ع�سو جلنة ت�سمية املواقع القمرية التابعة لالحتاد الفلكي الدويل. كما اأنه رئي�ض اجلمعية 
)لندن(،  الفلكية  امللكية  واجلمعية  العلوم،  لتطوير  الأمريكية  اجلمعية  وزميل  ال�سحراء  لأبحاث  العربية 

ونادي امل�ستك�سفني، واجلمعية اجليولوجية باأمريكا. 
راأ�ض فاروق الباز، وكان ع�سًوا مبجال�ض الإدارات اخلا�سة بالعديد من اللجان واملوؤ�س�سات. ونال 
العديد من الدرجات ال�سرفية، وح�سل على العديد من اجلوائز املحلية والدولية؛ منها: جائزة اإجناز اأبوللو 

من وكالة نا�سا.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2005. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

وقد اأمت درا�سته اجلامعية يف اجليولوجيا والكيمياء يف جامعة عني �سم�ض عام 1958، ثم ح�سل 
على درجة املاج�ستري من جامعة مي�سوري عام 1961، ثم على درجة الدكتوراه يف اجليولوجيا من اجلامعة 

نف�سها عام 1964.
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عادل البلتاجي هو اأ�ستاذ زراعة الأرا�سي اجلافة بجامعة عني �سم�ض بالقاهرة، ورئي�ض املنتدى العاملي 
الأرا�سي  لتنمية  الدولية  اللجنة  ورئي�ض  والتنمية،  الزراعية  البحوث  ورئي�ض جمل�ض  الزراعية،  للبحوث 

اجلافة.
تقلد عادل البلتاجي خالل تاريخه املهني عدًدا من املنا�سب املتعلقة بالزراعة؛ فقد كان مدير عام 
املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )1995- 2006(، ورئي�ض املجل�ض العلمي الفني ملر�سد 
 -1991( مب�سر  الزراعية  البحوث  مركز  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض   ،)2002  -1993( وال�ساحل  ال�سحراء 

1995(، ووكيل اأول وزارة ل�سئون ا�ست�سالح الأرا�سي مب�سر )1991-1986(.
وقد ح�سل على ميدالية ال�ستقالل من امللك عبد اهلل الثاين؛ ملك الأردن. وقد كتب و�سارك 

ا من�سوًرا.  يف كتابة اأكرث من 140 عماًل علميًّ
ح�سل عادل البلتاجي على درجة الدكتوراه يف »ف�سيولوجيا الإجهاد« يف عام 1974، من جامعة 

ويلز باململكة املتحدة.

عادل البلتاجي
م�سر

اآي�سلندا من عام 1980 اإىل 1996، وكانت اأول  فيجديز فينبوجادوتري هي الرئي�ض الرابع جلمهورية 
�سيدة يف العامل ُتْنَتخب رئي�ًسا لدولة د�ستورية. 

وهي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة، والع�سو ال�سريف جلمعية حقوق املراأة يف اآي�سلندا. وكانت 
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 اإىل 2002. من الأع�ساء املوؤ�سِّ

العاملية  للجنة  الأول  والرئي�ض  اآي�سلندا،  يف  الأطفال«  »اأنقذ  جمعية  موؤ�س�سي  من  كانت  وقد 
�ض ملجل�ض  لأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا باليون�سكو من عام 1997 اإىل 2001، والع�سو املوؤ�سِّ

الن�ساء القائدات يف العامل يف عام 1996.
من  عدد  من  الفخرية  الدكتوراه  درجات  من  عدد  على  وح�سلت  اجلوائز،  من  العديد  نالت 

اجلامعات الدولية.
در�ست فيجديز فينبوجادوتري الأدب وامل�سرح بجامعتي جرينوبل وال�سوربون يف باري�ض، ودر�ست 
تاريخ امل�سرح بجامعة كوبنهاجن. كما تخ�س�ست يف الأدب الإجنليزي والفرن�سي مع اهتمامها بامل�سرح. 

وح�سلت على درجة علمية يف الدرا�سات الرتبوية.

فيجديز فينبوجادوتري
اآي�سلندا

العلوم  منتدى  ورئي�ض  اأك�سفورد،  بجامعة  احليوان  علوم  ق�سم  يف  متطوع  اأ�ستاذ  فوليت  كيث  براين 
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات ال�ست�ساري التابع للحكومة الربيطانية.  وقد ح�سل على لقب فار�ض 

يف عام 1992 لعمله يف جمال العلوم. 
وكان رئي�ض ق�سم احليوان بجامعة بري�ستول من عام 1978 اإىل 1993. كما كان �سكرتري اجلمعية 
امللكية )اأكادميية العلوم الربيطانية( لل�سئون البيولوجية من عام 1987 اإىل 1993، و�سغل من�سب نائب 

م�ست�سار جامعة وورويك من عام 1993 اإىل عام 2001.
راأ�ض فوليت وكالة التدريب والتنمية للمدار�ض التابعة للحكومة الربيطانية، وكان م�سئوًل عن 
تدريب املعلمني يف اململكة املتحدة من عام 2003 اإىل 2009، كما كان رئي�ض املجل�ض الربيطاين للفنون 

وبحوث الإن�سانيات من عام 2001 اإىل 2007.
وُن�سر له اأكرث من 300 ورقة علمية عن ال�ساعات البيولوجية والتكاثر املو�سمي. وكان فوليت من 

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2004. الأع�ساء املوؤ�سِّ
ح�سل فوليت على البكالوريو�ض يف الكيمياء احليوية من جامعة بري�ستول يف عام 1960 ، ثم 

ح�سل على درجة الدكتوراه يف علم الأدوية يف عام 1964 من اجلامعة نف�سها.

براين كيث فوليت
اململكة املتحدة
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هانز بيرت جيه
اأملانيا

يعمل هانز بيرت جيه رئي�ض املوؤ�س�سة الأوروبية للتعاون بني املكتبات واملدير الفخري ملكتبة فورتيمبريجي�ض 
الوطنية واجلامعية يف �ستوجتارت. وهو ع�سو مبفو�سية اليون�سكو الدولية لإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية.
وقد تقلد عدة منا�سب يف مكتبات اأملانية وجمعيات ومعاهد اأدبية، بالإ�سافة اإىل منظمات دولية، 
وهو اأي�ًسا رئي�ض الحتاد الدويل للمكتبات )1985–1991(. كما اأ�سهم يف حترير دوريات حملية ودولية.

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2006. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ
فرانكفورت  جامعَتي  يف  الإجنليزي  والأدب  ال�سيا�سية  والعلوم  التاريخ  جيه  بيرت  هانز  در�ض 
وبري�ستول. وتعلم علوم املكتبات وتلقى تدريبه مبكتبة مدينة وجامعة فرانكفورت، وبكلية علوم املكتبات 

يف كولونيا.

�سوزان اأديل جرينفيلد
اململكة املتحدة

وهي  الربيطاين.  ال�سيوخ  مبجل�ض  وع�سو  واإذاعية،  وكاتبة  بريطانية،  عاملة  هي  اأديل جرينفيلد  �سوزان 
اأي�ًسا اأ�ستاذ يف علم الأدوية بجامعة اأوك�سفورد؛ ومدير معهد م�ستقبل العقل بكلية جيم�ض مارتن للقرن 

احلادي والع�سرين. 
�سيدة حتتل  اأول  وكانت  اإدنربة.  وات يف   - بجامعة هرييوت  م�ست�ساًرا  ُعينت  عام 2006،  ويف 

من�سب مدير املعهد امللكي الربيطاين، وذلك حتى يناير 2010.
 – »الهوية  منها:  والوعي؛  املخ  املب�سطة عن  العلمية  الكتب  من  العديد  وقد كتبت جرينفيلد 
احلادي  القرن  تكنولوجيا  الغد:  و»اأبناء  )2008(؛  والع�سرين«  احلادي  القرن  يف  الهوية  عن  البحث 

والع�سرين وتاأثريها على الطريقة التي نفكر ون�سعر بها« )2003(.
 BrainBoostو  Synaptica والتكنولوجيا احليوية هي:  لالأبحاث  �سركات  اأن�ساأت ثالث   وقد 
وNeurodiagnostics. وهي اأي�ًسا موؤ�س�ض واأمني �سبكة »العلم من اأجل الإن�سانية« اخلريية. وهي م�ست�سار 

للعديد من اجلهات، ونالت العديد من الدرجات ال�سرفية.

فارتان جريجوريان
اإيران/ الوليات املتحدة 
الأمريكية

فارتان جريجوريان هو رئي�ض موؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك منذ عام 1997. وهو ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري 
ملركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوما�سية العامة، ومركز بروكنجز الدوحة، وهو اأي�ًسا ع�سو جمل�ض حترير 

املو�سوعة الربيطانية، بالإ�سافة اإىل ع�سوية العديد من املوؤ�س�سات العاملية الأخرى.
وقد كان العميد املوؤ�س�ض لكلية الفنون والعلوم بها يف عام 1974، ثم الرئي�ض ال�سريف للكلية يف 
عام 1978. ومن 1981 اإىل 1989، كان جريجوريان رئي�ض مكتبة نيويورك العامة. ويف عام 1989، مت 

اختياره ليكون رئي�ض جامعة براون التي عمل بها حتى 1997.
وقد نال العديد من درجات الزمالة، وعدًدا من اجلوائز الأكادميية واملدنية التي ت�سمل اأكرث من 

�ستني درجة فخرية.
وله العديد من الكتب؛ منها »ظهور اأفغان�ستان احلديثة«، و»الطريق اإىل الوطن: حياتي واأوقاتي«، 

و»الإ�سالم: ن�سيج ف�سيف�سائي، ل كيان اأحادي«.
ح�سل فارتان جريجوريان على درجة الدكتوراه يف التاريخ والإن�سانيات من جامعة �ستانفورد يف 

عام 1964.
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طاهر بن جلون
املغرب/ فرن�سا

طاهر بن جلون �ساعر وكاتب مغربي. وعلى الرغم من اأن العربية هي لغته الأم، فاإنه اأحد اأعظم الكتاب 
املعا�سرين باللغة الفرن�سية. 

ح�سل طاهر بن جلون على العديد من اجلوائز؛ منها: جائزة جونكور عن روايته »الليلة املقد�سة« 
يوليو 2004،  لل�سوء« يف  املبهر  »الغياب  روايته  الأدبية عن   IMPAC Dublin يف عام 1987، وجائزة 
وجائزة Prix Ulysse عن جممل اأعماله يف عام 2005، وجائزة خا�سة: »لل�سالم وال�سداقة بني النا�ض« 

يف عام 2006. ويف فرباير 2008، منحه  نيكول �ساركوزي و�سام جوقة ال�سرف بدرجة �سابط.
وقد ترجمت روايتاه: »طفل الرمال« و»الليلة املقد�سة« اإىل 43 لغة، وترجمت رواية »العن�سرية 

كما �سرحتها لبنتي« اإىل 33 لغة. كما �سارك يف ترجمة العديد من اأعماله.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2004. وقد  وطاهر بن جلون من الأع�ساء املوؤ�سِّ

ح�سل يف عام 1975 على درجة الدكتوراه يف علم النف�ض الجتماعي.

جان نويل جانينيه
فرن�سا

جان نويل جانينيه، ع�سو احلكومة الفرن�سية من عام 1991 اإىل 1993، وهو اأ�ستاذ يف التاريخ، ويقوم 
ا بتدري�ض التاريخ املعا�سر مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�ض. وي�سارك جانينيه يف رئا�سة خلية التفكري  حاليًّ
 Rendez-vous de l'Histoire de منذ عام 1998. وكان رئي�ض املجل�ض العلمي لـ Europartenaires

Blois منذ عام 2003، والرئي�ض الفخري للمهرجان الدويل للفيلم التاريخي يف بي�ساك منذ عام 1990. 

كما يراأ�ض جلنة حتكيم جائزة كتاب التاريخ Prix du livre d’Histoire du Sénat منذ عام 2007، . 
وهو منتج برنامج Concordance des Temps على قناة فرن�سا الثقافية منذ عام 1999. 

�سغل جانينيه عدة منا�سب؛ منها: رئي�ض املكتبة الوطنية بفرن�سا من عام 2002 اإىل 2007، وكاتب 
�سحفي يف �سحيفة Journal du Dimanche من عام 1999 اإىل 2001، ورئي�ض املجل�ض العلمي ملعهد 
التاريخ من عام 1991 اإىل 2000، ووزير الدولة لالت�سالت من عام 1992 اإىل 1993، ووزير الدولة للتجارة 

اخلارجية من عام 1991 اإىل 1992، ورئي�ض راديو فرن�سا وراديو فرن�سا الدويل من عام 1982 اإىل 1986.
كما كان ع�سًوا باملجال�ض واللجان اخلا�سة بالعديد من املوؤ�س�سات، ون�سر له العديد من الأعمال. 

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2003 حتى 2008. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

يولندا كاكاباد�سي
الإكوادور

اأمريكا الالتينية؛ وهي منظمة  ملوؤ�س�سة م�ستقبل  يولندا كاكاباد�سي هي رئي�ض املجل�ض ال�ست�ساري 
 World Wide اإقليمية غري حكومية ت�سعى اإىل اإدارة النزاع يف اأمريكا الالتينية. كما اأنها رئي�ض �سندوق
Fund؛ اأحد اأكرب املنظمات املعنية بالبيئة يف العامل. وهي اأي�ًسا ع�سو جمال�ض اإدارات وجمال�ض ا�ست�سارية 

لعدد من املوؤ�س�سات الدولية.
وكانت يولندا كاكاباد�سي رئي�ًسا لالحتاد الدويل للمحافظة على الرثوات الطبيعية. وبداأ اهتمامها 
 Fundación ملوؤ�س�سة  ا  تنفيذيًّ مديًرا  ُعيِّنت  عندما   ،1979 عام  يف  ا  ر�سميًّ البيئة  على  املحافظة  بحركة 

Natura يف مدينة كيتو، التي عملت بها حتى عام 1990. 

ومنذ عام 1998 حتى 2000، �سغلت كاكاباد�سي من�سب وزيرة البيئة يف حكومة الإكوادور. ويف 
عام 1993، قامت باإن�ساء موؤ�س�سة م�ستقبل اأمريكا الالتينية. ومن عام 1990 اإىل 1992، قامت كاكاباد�سي 
بتن�سيق م�ساركة منظمات املجتمع املدين يف موؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية )قمة الأر�ض(. كما كانت 

تراأ�ض الهيئة ال�ست�سارية العلمية والفنية ملرفق البيئة العاملي من عام 2005 اإىل 2008. 
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2004.  وكاكاباد�سي من الأع�ساء املوؤ�سِّ

در�ست يولندا كاكاباد�سي علم النف�ض التعليمي يف اجلامعة الكاثوليكية يف كيتو بالإكوادور.
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كيو�سي كوروكاوا اأ�ستاذ يف الطب، وزميل املعهد العايل الوطني لدرا�سات ال�سيا�سات، ورئي�ض معهد 
اأ�ستاذ فخري  اأي�ًسا  الأمريكية لالأطباء. وهو  بالكلية  الياباين  الق�سم  باليابان، ومدير  ال�سحية  ال�سيا�سات 
بجامعة طوكيو، وهو عامل اأول مبعهد الأر�ض بجامعة كولومبيا. كما اأنه ع�سو اللجنة ال�ست�سارية الفخرية 

بجامعة الأمم املتحدة باليابان.
�سغل من�سب امل�ست�سار اخلا�ض ملجل�ض الوزراء من عام 2006 اإىل 2008، ومن�سب مبعوث منظمة 

ال�سحة العاملية للجنة املحددات الجتماعية لل�سحة التابعة لالأمم املتحدة من عام 2005 اإىل 2008.
وهو ع�سو وم�سئول تنفيذّي بالعديد من اجلمعيات املهنية رفيعة امل�ستوى، وقد نال و�سام القلب 

الأرجواين من حكومة اليابان تقديًرا لإجنازاته الأكادميية يف عام 1999.
كان كوروكاوا ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009. وقد ح�سل 

على �سهادته من جامعة طوكيو يف عام 1962.

كيو�سي كوروكاوا
اليابان

وقد  البلجيكي.  ال�سيوخ  جمل�ض  تراأ�ض  �سيدة  واأول  بلجيكية،  �سيا�سية  �سخ�سية  هي  ليزين  ماري  اآن 
تقلدت ليزين العديد من املنا�سب خالل حياتها املهنية؛ منها املخت�ض بال�سئون املالية مبجل�ض ال�سيوخ 
اإىل 2007،  البلجيكي من عام 2004  ال�سيوخ  ورئي�ض جمل�ض  اإىل 2009،  البلجيكي من عام 2007 
وع�سو بالنتخاب املبا�سر مبجل�ض ال�سيوخ البلجيكي من عام 1999 اإىل 2003، وع�سو جمل�ض ال�سيوخ 
املعني ببلجيكا من عام 1995 اإىل 1999، وع�سو غرفة النواب من عام 1991 اإىل 1995، ووزير الدولة 
لل�سئون الأوروبية ونائب وزير التجارة اخلارجية من عام 1988 اإىل 1992، وعمدة هوي من عام 1983 

اإىل 2009. وكانت ليزين ع�سًوا يف جمال�ض وجلان العديد من املعاهد الدولية. 
الثاين يف  لليوبولد  الأكرب  ال�سليب  و�ساح  منها  اجلوائز؛  العديد من  ليزين  ماري  اآن  نالت   وقد 
 عام 2007، وو�سام اأبطال احلرية من املجر يف عام 2006، وو�سام فار�ض مع مرتبة ال�سرف من فرن�سا يف 

عام 2005، وو�سام جوقة ليوبولد برتبة قائد يف عام 2003.
وكانت ليزين ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009. وقد ح�سلت 

على البكالوريو�ض يف القت�ساد يف جامعة لييج يف عام 1971.

اآن ماري ليزين
بلجيكا

جوليا مارتون لوفيفر هي رئي�ض الحتاد العاملي للمحافظة على الرثوات الطبيعية. وهي ع�سو يف عدد 
من جمال�ض وجلان منظمات؛ منها: جمل�ض ال�سني للتعاون الدويل يف البيئة والتنمية، وجامعة ال�سالم، 
وكلية جيم�ض  التنمية يف جنيف،  ودرا�سات  الدولية  للدرا�سات  العايل  واملعهد  الدولية،  »ليد«  ومنظمة 
باململكة  امللكية  اجلغرافية  اجلمعية  زميل  اأي�ًسا  وهي  اأك�سفورد.  بجامعة  والع�سرين  احلادي  للقرن  مارتن 

املتحدة، وزميل الأكادميية الدولية للفنون والعلوم.
وكانت يف ال�سابق عميد جامعة ال�سالم، واملدير التنفيذي ملنظمة »ليد« الدولية. وهي اأي�ًسا املدير 

التنفيذي للمجل�ض الدويل للعلوم.
يف عام 2008، ح�سلت على و�سام ال�سرف بدرجة فار�ض من احلكومة الفرن�سية، ولقب ال�سفري 
العاملي للثقافة املجرية من وزير التعليم والثقافة املجري. ويف عام 1999، نالت جائزة اجلمعية الأمريكية 

لتقدم العلوم للتعاون الدويل يف جمال العلوم.
وكانت ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2005 حتى 2010. 

جوليا مارتون لوفيفر
 فرن�سا/ املجر/ الوليات
املتحدة الأمريكية
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لوي�ش مونريال
اإ�سبانيا

وقبل  للثقافة يف عام 2002.  الأغا خان  ل�سندوق  ا  عامًّ مديًرا  ُعنيِّ  اآثار.  وعامل  موؤرخ  لوي�ش مونريال 
ذلك، كان ع�سًوا بلجنة التحكيم الرئي�سية جلائزة الأغا خان للعمارة لعام 1995، كما كان ع�سًوا باللجنة 
التوجيهية للجائزة يف عاَمي 1998 و2001. وكان مونريال م�ست�ساًرا وع�سو جلنة حتكيم للم�سابقة التي 
بالدوحة  الإ�سالمي  للفن  اإقامة متحف جديد  اأجل  عاَمي 1990 و1991 من  ال�سندوق خالل  اأقامها 

بقطر. 
يف   La Caixa ملوؤ�س�سة  العام  املدير  كان  فقد  املنا�سب،  من  العديد  مونريال  لوي�ض  تقلد  وقد 
من  الفرتة  ويف   .2001 عام  يف  مايوركا  دي  وباملا  مدريد  يف  الثقافية   Caixa مراكز  اأدار  كما   بر�سلونة، 
�سغل   ،1985 اإىل   1974 عام  من  الفرتة  ويف  للرتميم،  جيتي  معهد  مدير  كان   1990 اإىل   1985 عام 

من�سب �سكرتري عام املجل�ض الدويل للمتاحف.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2005. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

منري نعمة اهلل
م�سر

ملنري نعمة اهلل اهتماٌم كبري بالبيئة. وهو موؤ�س�ض ورئي�ض �سركة نوعية البيئة الدولية لال�ست�سارات التنموية؛ 
ال�سيا�سات  رئي�سية:  جمالت  ثالثة  يف  خدماتها  وتقدم   ،1981 عام  تاأ�س�ست  ا�ست�سارية  موؤ�س�سة  وهي 
واحَلْوكمة، والبيئة واملوارد الطبيعية، وتطوير املوؤ�س�سات ومتويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. ويتم تقدمي 
خم�ض خدمات لدعم هذه املجالت الثالثة وهي: البحث الجتماعي القت�سادي، وخدمات ا�ست�سارية 

يف جمال الإدارة، والإدارة البيئية والت�سميم، واإدارة املوارد الزراعية، والإعالم والت�سال.
اإفريقيا وال�سرق الأو�سط من  اإىل الإ�سهام يف تنمية وتطوير  البيئة الدولية  وتهدف �سركة نوعية 

خالل اإحداث حت�سينات م�ستدامة يف الأحوال املعي�سية ل�سعوب املنطقة. 
الكيميائية من  الهند�سة  واملاج�ستري يف  البكالوريو�ض  �سهادتي  نعمة اهلل على  وقد ح�سل منري 
جامعة وي�سكون�سن - مادي�سون يف عامي 1970 و1971. وح�سل على درجة الدكتوراه يف ال�سحة البيئية 

واإدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك عام 1976.

معني قر�سي
باك�ستان

الأ�سواق  مبوؤ�س�سة  ذ  املنفِّ وال�سريك  الرئي�ض  ا  حاليًّ وهو  باك�ستاين.  و�سيا�سي  اقت�سادي  قر�سي  معني 
النا�سئة. وهو كذلك ع�سو بعدد من املجال�ض العامة، واملجال�ض اخلا�سة بال�سركات.

�سغل قر�سي من�سب رئي�ض وزراء باك�ستان اأثناء الفرتة النتقالية يف عام 1993. كما �سغل عدة 
منا�سب  يف البنك الدويل؛ بدًءا بنائب اأول لرئي�ض البنك الدويل لل�سئون املالية، ورئي�ض القطاع املايل 
من عام 1980 اإىل 1987، ثم نائب اأول لرئي�ض عمليات البنك من عام 1987 اإىل 1991. وقد عمل 
قر�سي قبل ذلك يف موؤ�س�سة التمويل الدولية نائًبا لرئي�سها من عام 1974 اإىل 1977، ثم النائب التنفيذي 
للرئي�ض، ورئي�ض العمليات من عام 1977 اإىل 1981. وعِمل من عام 1958 اإىل 1970 لدى �سندوق 

النقد الدويل.
كان اأي�ًسا م�ست�ساًرا للعديد من املعاهد الدولية، فراأَ�ض عدًدا من اللجان الدولية واللجان املعنية 

بال�سئون العامة والدولية. وكان ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009.
على  ثم ح�سل  بنجاب،  املاج�ستري من جامعة  ودرجة  البكالوريو�ض  على  قر�سي  ح�سل معني 

درجة الدكتوراه يف القت�ساد من جامعة اإنديانا.
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ا العديد من املنا�سب؛ منها: نائب  رولوف رابينجا ع�سو �سابق مبجل�ض ال�سيوخ الهولندي. وي�سغل حاليًّ
رئي�ض جلنة التقييم البيئي الهولندية، )اأوتر�ست، هولندا( منذ عام 2009، ورئي�ض جمل�ض العلوم اخلا�ض 
باملجموعة ال�ست�سارية للبحوث الزراعية الدولية باإيطاليا/ الوليات املتحدة الأمريكية منذ عام 2007، 
ورئي�ض جمل�ض علوم الأر�ض واحلياة التابع لالأكادميية امللكية الهولندية للعلماء منذ عام 2002، واأ�ستاذ 
التنمية امل�ستدامة والأمن الغذائي بجامعة فاجينينجن وم�ست�سار جمل�ض اإدارة فاجينينجن بهولندا منذ 

عام 2001.
وقد قام بالعديد من املهاّم والربامج الزراعية يف الدول النامية، وكما كان رئي�ض حترير للعديد من 
الزراعية  للبحوث  تابعة للمجموعة ال�ست�سارية  اأربعة مراكز  اأمناء  رابينجا ع�سو جمل�ض  املجالت. وكان 
الدولية، كما كان رئي�ًسا ملجل�ض اأمناء املعهد الدويل لبحوث الأرز من عام 1995 اإىل 2000. وكان ع�سًوا 

مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية ابتداًء من عام 2003 حتى 2008.
من   1976 عام  الدكتوراه  ودرجة   ،1971 عام  املاج�ستري  درجة  على  رابينجا  رولوف  ح�سل 

اجلامعة الزراعية يف فاجينينجن.

رولوف رابينجا
هولندا

مامفيال رامفيلي �سخ�سية اأكادميية و�سيدة اأعمال وطبيبة من جنوب اإفريقيا. ولها اأي�ًسا ن�ساطات يف جمال 
 Dinokeng ورئي�ض رعاة ، Letsema Circleمناه�سة الف�سل العن�سري. وهي املدير التنفيذي ل�سركة

Scenarios. وقد ُعينت موؤخًرا رئي�ًسا لوكالة التكنولوجيا والبتكار.

رئا�سة  يف  و�ساركت   .2004 اإىل   2000 عام  من  الدويل  للبنك  منتدبًا  ع�سًوا  رامفيلي  عملت 
ا لرئي�ض جامعة  اللجنة العاملية للهجرة الدولية من عام 2004 اإىل 2005. ويف عام 1996، ُعينت نائًبا فخريًّ

كيب تاون؛ لت�سبح بذلك اأول �سيدة �سوداء تتقلد هذا املن�سب يف جامعة جنوب اإفريقية. 
لها العديد من الكتابات يف ق�سايا اجتماعية واقت�سادية هامة يف جنوب اإفريقيا. وقد نالت عدًدا 
من اجلوائز الوطنية والدولية املرموقة؛ منها عدد من درجات الدكتوراه الفخرية. كما كانت ع�سًوا مبجل�ض 

اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009. 
تاون،  كيب  من جامعة  الجتماعية  الأنرثوبولوجيا  الدكتوراه يف  درجة  على  رامفيلي  ح�سلت 
والبكالوريو�ض يف الإدارة من جامعة جنوب اإفريقيا، ودبلومات يف ال�سحة ال�ستوائية وال�سحة العامة من 

جامعة ويتووترزراند.

مامفيال رامفيلي
جنوب اإفريقيا

واأ�ستاذ  الدولية،  لل�سئون  باري�ض  كلية  عميد  وهو  لبناين.  و�سيا�سي  وحما�سر  م�ست�سار  �سالمة  غ�سان 
ا ع�سو يف جمال�ض عدد من املعاهد واملنظمات الدولية غري الربحية. كما اأنه  العالقات الدولية. وهو حاليًّ

رئي�ض ال�سندوق العربي للثقافة والفنون. 
�سغل غ�سان �سالمة العديد من املنا�سب؛ فقد كان كبري م�ست�ساري ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة 
من عام 2003 اإىل 2006، وامل�ست�سار ال�سيا�سي لبعثة الأمم املتحدة يف العراق يف عام 2003، ووزير الثقافة 
ا با�سم اللجنة املنظمة للقمة  اللبناين من عام 2000 حتى 2003، ورئي�ض جمل�ض اإدارة ومتحدًثا ر�سميًّ

العربية 2002، وقمة الفرانكفونية يف اأكتوبر 2002.
اإمرباطورية:  و»نداء  العامل«،  �سياغة  اأمريكا  تعيد  »عندما  منها:  الكتب؛  من  عدًدا  كتب 
التدخالت واملقاومات يف ع�سر العوملة«، و»الدولة واملجتمع يف ال�سام العربي«. وكان ع�سًوا مبجل�ض اأمناء 

مكتبة الإ�سكندرية من عام 2005 حتى 2010. 
در�ض غ�سان �سالمة القانون بجامعة �سان جوزيف وجامعة باري�ض، ثم نال درجَتي الدكتوراه يف 

الأدب ويف العلوم ال�سيا�سية من جامعة باري�ض.

غ�سان �سالمة
لبنان
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روندا رولند �سريير
الوليات املتحدة الأمريكية

اأمريكية وعاملة و�سحفية. وكانت من رواد عملية التنمية يف جمايل الن�سر الرقمي  اتة  روندا �سريير نحَّ
رة مبجلة نا�سا  ا حما�سر غري متفرغ بكلية ال�سحافة والإعالم بجامعة اأيوا، وُمطوِّ والعلوم البينية. وهي حاليًّ
لعلم الفلك احليوي منذ عام Astrobio.net( 2005(، ومدير معمل بحوث علوم الفن، مبدينة نيويورك 
باأخالقيات  املعنية  الإلكرتونية   StinkyJournalism.org ملجلة  النا�سرة  اأي�ًسا  وهي   .1996 عام  منذ 

ال�سحافة.
فقد   ،2000 اإىل   1998 عام  من  هارفارد  بجامعة  النف�ض  علم  بكلية  م�ساعًدا  اأ�ستاًذا  وب�سفتها 
التاريخية للهند�سة  واألقت حما�سرات بجامعات كربى يف مو�سوع الأهمية  اأكرث من 50 مقاًل،  ن�سرت 

اجلديدة يف تاريخ الفنون والعلوم.
مت منفردًة عدًدا من  ويعر�ض معر�ض ويلدن�ستني الفني اأعمال �سريير منذ عام 1996، كما نظَّ

املعار�ض الفنية. وكانت ع�سًوا مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2003.

اأديل �سيمونز
الوليات املتحدة الأمريكية

جلنة  رئي�ض  نائب  وكانت   ،Chicago Metropolis 2020 م�سروع  رئي�ض  نائب  هي  �سيمونز  اأديل 
عمل  خطة  تطوير  على  القائمة  العمل  ملجموعة  م�سارك  رئي�ض  وهي   .Burnham Plan Centennial

للمناخ خا�سة مبدينة �سيكاغو. 
وهي اأي�ًسا رئي�ض الهيئة العاملية لالأعمال اخلريية، وم�ست�سار اأول للمنتدى القت�سادي العاملي، 
ا ع�سو جمال�ض �سركات مار�ض وماكلينان، وموؤ�س�سة �سوربانك، و�سوربانك الدولية املحدودة،  وهي حاليًّ

وعدد من املنظمات غري الربحية.
وكانت الرئي�ض امل�سارك للمجل�ض اخلا�ض مبجموعة درا�سة ال�سئون العاملية املعني بدرا�سة م�ستقبل 
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 اإىل 2003. �سيكاجو العاملي. وهي من الأع�ساء املوؤ�سِّ

املعنية  اللجنة  ع�سو  اأي�ًسا  وكانت  والبيئة،  العاملي  باجلوع  املعنية  الرئا�سية  اللجان  يف  عملت 
باحلوكمة العاملية واملجل�ض ال�ست�ساري رفيع امل�ستوى التابع لالأمم املتحدة املعني بالتنمية امل�ستدامة.

ح�سلت اأديل �سيمونز على البكالوريو�ض من كلية رادكليف عام 1963، ودرجة الدكتوراه من 
جامعة اأك�سفورد يف عام 1969.

وول �سوينكا
نيجرييا

ا�ض و�ساعر وكاتب م�سرحي نيجريي. ويف عام 1986، كان اأول كاتب اإفريقي يح�سل  وول �سوينكا ق�سَّ
على جائزة نوبل يف الأدب.

نيفادا  بجامعة  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  يف  الإبداعية  للكتابة  غامن  اإليا�ض  كر�سي  اأ�ستاذ  ا  حاليًّ وهو 
بالوليات  اأجنلو�ض  لو�ض  يف  مارمياونت  لويول  جامعة  يف  مارميونت  مبعهد  مقيم  واأ�ستاذ  فيجا�ض،  بال�ض 

ا.  ا وق�س�سيًّ ا و�سعريًّ املتحدة الأمريكية. وقد ن�سر �سوينكا حوايل 20 عماًل م�سرحيًّ
الثقافة الإفريقية وحقوق  اأجل تعزيز  باليون�سكو من  للنوايا احل�سنة  يف عام 1994، ُعنيِّ �سفرًيا 

 .PRONACO الإن�سان وحرية التعبري والإعالم والتوا�سل. ويف عام 2005 اأ�سبح رائًدا ملوؤمتر
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2004. وكان �سوينكا من الأع�ساء املوؤ�سِّ
يف عام 2005، ح�سل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة برن�ستون. ويف عام 2008، اأ�سبح 

اأ�ستاًذا بارًزا مقيًما مبعهد فرانكلني للعلوم الإن�سانية.
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املتحدة  برنامج الأمم  الهند؛ وو�سفه  الثورة اخل�سراء يف  باأبي  ُعِرف  مونكومبو �سوامينثان عامل زراعة 
البيئي باأبي علم البيئة القت�سادي. وكان قد ان�سم لقائمة جملة تامي عام 1999 لل�سخ�سيات الآ�سيوية 

الع�سرين الأكرث تاأثرًيا يف القرن الع�سرين.
وهو اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو/ كو�ستو لتكنولوجيا البيئة مبوؤ�س�سة �سوامينثان للبحوث يف �سيناي 

بالهند. وهو رئي�ض جمل�ض اإدارة اللجنة الوطنية للزراعة والغذاء والتغذية يف الهند.
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  للعلوم  الوطنية  والأكادميية  بلندن،  امللكية  اجلمعية  زميل  وهو 
والأكادميية الرو�سية للعلوم، والأكادميية ال�سينية للعلوم، والأكادميية الإيطالية للعلوم. وكان من الأع�ساء 

�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية، من عام 2001 حتى 2005.  املوؤ�سِّ
ح�سل على البكالوريو�ض يف علوم احليوان من كلية مهراجاز، ثم ح�سل على بكالوريو�ض اآخر يف 
العلوم الزراعية من كلية كوميباتور الزراعية. وح�سل بعد ذلك على �سهادته العليا يف علم الوراثة اخللوي 

Cytogenetics يف عام 1949 من معهد اأبحاث الزراعة الهندي بنيو دلهي.

مونكومبو �سوامينثان
الهند

كازو تاكاها�سي هو رئي�ض جمعية باحثي التنمية الدولية، كما يقوم بالتدري�ض يف املعهد العايل للبحوث 
لدرا�سات ال�سيا�سات يف طوكيو. 

التابع  الدولية  التنمية  بحوث  معهد  ومدير  الدولية،  امل�سيحية  باجلامعة  اأ�ستاًذا  تاكاها�سي  كان 
ملوؤ�س�سة الدرا�سات املتطورة يف التنمية الدولية، ومدير برنامج موؤ�س�سة �سا�ساكاوا لل�سالم. كما عمل  مبنظمة 

التعاون القت�سادي والتنمية، وراأ�ض العديد من املجال�ض واللجان الوطنية والدولية. 
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2003. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

ن�سرت له اأعمال هامة باللغتني الإجنليزية واليابانية )ُترجم بع�سها لل�سينية والكورية والإ�سبانية 
ال�سالم،  و�سنع  املياه،  واإدارة  التنمية،  درا�سات  منها  عديدة؛  مو�سوعات  اأعماله  وتغطي  والربتغالية(، 

والتعاون الإقليمي، وال�سلع العامة العاملية.

كازو تاكاها�سي
اليابان

للجنة  رئي�ًسا  انتخابها  يتم  �سيدة  اأول  وهي  قانوين.  وم�ست�سار  والإدارة،  القانون  اأ�ستاذ  هي  تكال  ليلى 
العالقات اخلارجية التابعة للربملان امل�سري. 

وقد اختريت ع�سًوا بلجنة اليون�سكو للرتاث العاملي، وكانت رئي�ًسا ملجل�ض اأمناء برامج التعاون 
التقني التابعة لالأمم املتحدة )مت انتخابها لثالث فرتات(.

وهي الرئي�ض املوؤ�س�ض لالحتاد امل�سري للمحاميات، واجلمعية امل�سرية للحفاظ على البيئة. وهي 
القومية  واللجان  املجال�ض  من  بعدد  وع�سو  امل�سري،  الرتاث  على  للحفاظ  امل�سرية  اللجنة  رئي�ض  نائب 

والدولية. 
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام 2006. ولها عدد من  كانت من الأع�ساء املوؤ�سِّ

الكتب، وهي اأي�ًسا كاتبة وحمللة �سيا�سية بجريدة الأهرام.
ح�سلت ليلى تكال على البكالوريو�ض يف القانون من كلية احلقوق جامعة القاهرة، وعلى درجة 

املاج�ستري من جامعة »�سوذرن كاليفورنيا« بلو�ض اأجنلو�ض، ودرجة الدكتوراه من جامعة نيويورك.

ليلى تكال
م�سر
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كارل ثام هو ناقد اجتماعي و�سيا�سي. وكان �سفرًيا لل�سويد يف اأملانيا من عام 2002 اإىل 2006، وال�سكرتري 
الدميقراطي  باحلزب  للتعليم  وزيًرا  ثم   ،2002 اإىل   1999 عام  من  باملز  اأولوف  الدويل  للمركز  العام 
ال�سرتاكي من عام 1994 اإىل 1998، واملدير العام للوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية من عام 1985 اإىل 
1994، واملدير العام ملجل�ض الطاقة الوطني من عام 1983 اإىل 1985، ووزيًرا للطاقة من عام 1978 حتى 

ـًا للحزب الليربايل من عام 1969 اإىل 1978. 1979، وع�سًوا بالربملان من عام 1976 اإىل 1982، واأمين
ا�سرتك كارل ثام يف العديد من اللجان والهيئات العامة، فكان رئي�ض جمل�ض اإدارة معهد درا�سات 
امل�ستقبل ال�سويدي با�ستوكهومل من عام 1999 اإىل 2006. كما كان ع�سًوا بفريق العمل املعنّي بالتعليم 
ل من ِقَبل منظمة اليون�سكو والبنك الدويل، وهو الرئي�ض امل�سارك للجنة الدولية امل�ستقلة  العايل وامل�سكَّ

بكو�سوفو وع�سو بلجنة الأمن الإن�ساين.
�سني مبجل�ض  نال كارل ثام جائزة احتادات الطلبة املتحدة يف عام 2008. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2003 حتى 2005.

 
كارل ثام
ال�سويد

ماريانا فاردينوياني�ش هي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة، ولها اهتمام بالعمل اخلريي والجتماعي. 
وقد انُتِخبت »�سيدة اأوروبا« تقديًرا لإ�سهاماتها يف اإن�ساء مواَطنة حقيقية يف اأوروبا.

الأطفال  اأ�سدقاء  جمعية  ورئي�ض  �ض  وموؤ�سِّ والأ�سرة«،  الطفل  »موؤ�س�سة  ورئي�ض  �ض  موؤ�سِّ وهي 
امل�سابني بال�سرطان. وهي اأي�ًسا ع�سو موؤ�س�ض للمنتدى الإن�ساين العاملي، وهي ع�سو جمل�ض اإدارة عدد 

من املعاهد الثقافية والإن�سانية الدولية.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 اإىل 2007. وقد  كانت من الأع�ساء املوؤ�سِّ

نالت العديد من اجلوائز املحلية والدولية. 
كولورادو،  يف  دنفر  جامعة  من  القت�ساد  يف  البكالوريو�ض  على  حا�سلة  فاردينوياني�ض  ماريانا 

واللي�سان�ض يف تاريخ الفنون. وهي اأي�ًسا طالبة دكتوراه يف علم الآثار بجامعة �سيفيلد.

 
ماريانا فاردينوياني�ش

اليونان

وليام وولف هو اأ�ستاذ الهند�سة والعلوم التطبيقية بق�سم علوم احلا�سب الآيل بجامعة فريجينيا، وحمرر 
ُمراجع ملجلة Science العلمية. وهو اأي�ًسا ع�سو بعدد من الأكادمييات واجلمعيات الوطنية والدولية. 

وقد �سغل ويليام وولف عدة منا�سب؛ منها: رئي�ض الأكادميية الوطنية للهند�سة يف عام 1997، 
وم�ساعد مدير موؤ�س�سة العلوم الوطنية من عام 1988 حتى 1990. ويف عام 1981، قام بتاأ�سي�ض معامل 
ا لها حتى عام 1988. ويف عام 1968، ان�سم اإىل  اإدارتها ومديًرا تنفيذيًّ تارتان التي كان رئي�ًسا ملجل�ض 
ثم   ،1973 عام  م�ساعًدا يف  اأ�ستاًذا  اأ�سبح  ثم  الآيل،  احلا�سب  لعلوم  كمدر�ض  ميللون  كارنيجي  جامعة 

اأ�ستاًذا يف عام 1975.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2006. وهو من الأع�ساء املوؤ�سِّ

وقد ح�سل ويليام وولف على البكالوريو�ض يف الفيزياء الهند�سية ودرجة املاج�ستري يف هند�سة 
الكهرباء من جامعة اإلينوي، ودرجة الدكتوراه يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة فريجينيا يف عام 1968.

ويليام وولف
الوليات املتحدة الأمريكية
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مكتبة الإ�سكندرية

اأحمد زويل هو اأ�ستاذ كر�سي لين�ض بولينج يف الكيمياء، واأ�ستاذ الفيزياء مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
ا مدير مركز الأحياء الفيزيائية التابع ملوؤ�س�سة مور بكالتيك.  )كالتيك(، وهو حاليًّ

ويعمل اأحمد زويل يف جمل�ض م�ست�ساري العلوم والتكنولوجيا اخلا�ض بالرئي�ض اأوباما، وهو اأي�ًسا 
املبعوث العلمي للرئي�ض الأمريكي لل�سرق الأو�سط. وهو ع�سو منتخب لعدد من الأكادمييات واجلمعيات 

العلمية الدولية. 
وقد عمل مديًرا ملعمل العلوم اجلزيئية التابع ملوؤ�س�سة العلوم الوطنية، وح�سل يف عام 1999 على 

جائزة نوبل تقديًرا لإ�سهاماته الرائدة يف علوم الفمتو.
�سني مبجل�ض اأمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2005. واأحمد زويل من الأع�ساء املوؤ�سِّ

زمالة  ثم  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  بن�سلفانيا  الدكتوراه من جامعة  وقد ح�سل على درجة 
IBM من جامعة كاليفورنيا، بريكلي.

اأحمد ح�سن زويل
م�سر
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