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 :الملخص
املكتبات العامة ودورها يف دعم احلقوق  واحلياوات العاموة عاقمواق وإلور ا  ويا  تتناول هذه الدراسة 

مييووا اضر   -خصقصواق يف مصويو وتووأتي  هذوة هوذه الدراسووة  يف القكوف الووذق يرو  قذوي تقياووي  إلقوقك  
   7002العاوال منوذ تدااوة عوا   عن زاادة إلواتت ا  وياتات واتعتصوامات داخو  -  حلقق  ا نسان
وووا  782العاالذووة يف هوووذه ال وو ة    شووويي اقلذووق  إلذوووم تالووج إلاوووم اتإلتاا وواتوإلووم منتصوو اإلتاا ق

و واإلتالوف اإلتاا وات العوامالق تقطواي اتذ وات (العوا  اضعاوال -اخلوا  -احلكوقم )تالقطاعات الثالثوة 
وووا االذيووا اإلتاا ووات القطوواي اخلوووا   (122) احلكقمذووة ال تذووو اضول  إلذووم تال ووف ( 69)اإلتاا ق

وواو واإل وواو وتنقعووف  شووكال اإلتاا ووات العاووال ( 96)العووا   تاا ووات كطوواي اضعاووالاإلتاا ق اإلتاا ق
إلالوةقو ( 99)إلالوةقو وا  ويا  ( 86)إلالةقو واتعتصوا   2  التاايي  يف القطاعات الثالثة  إلذم تالج

 .إلالةق  (6 )والتظاهي 
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وحتواول الدراسوة معا وة هووذا املق وقي  مون خوالل التعياوو  تاملكتبوات العاموة ورسوالتيا و هووداقياو 
مث تق ذح ما املقصقد تاحلقق  واحلياات العامة و نوقاي هوذه احلقوق و ونظوية عالوي احلقوق  واحلياوات العاموة 

ياوات العاموةو ولاولوة يف ا سال  وواكو  احلقوق  واحلياوات العاموة يف مصويو و واانات اارسوة احلقوق  واحل
رصووود تعوووا اضدوار لوووبعا املكتبوووات العاموووة يف مصوووي والعوووا  يف دعوووم احلقوووق  واحلياوووات العاموووةو وو ووو  

 -انطالكوواق موون رسووالتيا السووامذة يف التثقذوو  السذاسوو  لالاووقا نق -تصووقر مقوو   لجنووامت لالاكتبووات العامووة
احلقق  واحلياوووات العاموووة يف مصوووي عاقمووواق ميكووون مووون خاللوووي  ن تسووويم يف التثقذووو  السذاسووو  لالاوووقا نق تووو

وإلر ا  يا  خصقصاقو تدءق من التاواد واكتناء  وعذة املعالقمات تأنقاعيا و شكاتا املختال وة إلوم  تقود  
اخلوودمات واضنرووطة داخوو  املكتبووة  و موون خووالل خوودمالا و نرووطتيا اتلك ونذووة موون خووالل مقاكعيووا عالووي 

 .املكتبات العامة مادااق ومعنقااق من دعم احلقق  واحلياات العامة شبكة اتن نفوويذ  ميكن است ادة

 


