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هي مكتبة مرآزية    ): آونيكشينز لخدمات التشارك في المعلومات      :  االسم بالكامل(منظمة آونيكشينز  

يضم المشروع الذي ال يهدف للربح      . وأرشيف على شبكة اإلنترنت لحرآات التغيير االجتماعي بكندا        

 .             وليةدليل لمؤسسات ومنظمات غير حكومية آندية ود    

 آمنظمة قومية لجمع وتبادل المعلومات بين النشطاء في المجتمع               1975أسست منظمة آونيكشنز عام    

في البداية أطلق على المشروع اسم الخدمة           .  المحلي المهتمين بقضايا الفقر في الريف والحضر         

 ليعبر عن نشاط   1978تم تغيير االسم ليصبح آونيكشينز عام   .  الكندية للتشارك في المعلومات    

المشروع وهدفه وهو الربط بين النشطاء المحليين وآذلك إتاحة لهم الفرصة للحصول على              

اتسع نطاق المشروع ليشمل حقوق السكان األصليين وتنمية دول       .  المعلومات واألفكار والقضايا    

ر المشروع   نش. العالم الثالث وتمكين المرأة والسالم وحقوق اإلنسان باإلضافة إلى قضايا أخرى                   

المعلومات من خالل ملخص األخبار الدوري لمنظمةآونيكشينز الذي يضم وثائق ومواد من       

 .    المشارآين من جميع أنحاء آندا بعد تنقيحها وتنظيمها على هيئة ملخص         

 مقتطف يلخص محتوى      4.000نشرت منظمة آونيكشينز،خالل أول عقدين منذ إنشائها،  أآثر من         

لتقارير والكتب وملفات المنظمات والمشروعات التي أصبحت من المصادر                  الوثائق والمقاالت وا     

 .   ووسائل االتصال األساسية للنشطاء الكنديين والباحثين المعنيين بقضايا العدالة االجتماعية             

نشرت المنظمة في الثمانينيات والتسعينيات الكتاب السنوي لها والذي يعد مرجع للخيارات البيئية                   

م جمع مقاالت عن مختلف القضايا التي تواجه حرآات التغيير االجتماعي وقوائم             ت.  واالجتماعية 

تم إصدار    .  بالمصادر ودليل مجموعات النشطاء الدين يعملون من أجل التغيير في هذه الكتب السنوية               

 .       1994أحدث طبعة من آتاب آونيكشينز السنوي عام      

منظمة آونيكشنز متاحة على شبكة اإلنترنت         في منتصف التسعينيات من القرن العشرين أصبحت        

وأصبحت تزود مكتبتها على الشبكة بمصادر جديدة آندية وعالمية بشكل منتظم، في حين شرعت في            



.   تنفيذ برنامج مستمر لتحويل المجموعة الضخمة المتنامية من المصادر المطبوعة إلى مصادر رقمية              

 على مكتبة تضم أآثر من      [www.connexions.org]يحتوي الموقع اإللكتروني للمؤسسة       

 وثيقة خاصة بحقوق اإلنسان والحريات المدنية والعدالة االجتماعية والبدائل االقتصادية                   10.000

وتوجيه األنظمة نحو الديمقراطية وقضايا المرأة وحقوق المثليين جنسي ا وقضايا السكان األصليين                

أغلب المقاالت باللغة اإلنجليزية لكن تم        . قضايا البيئة   ودول العالم المتقدم وأنماط الحياة المختلفة و     

ترجمة عدد من المقاالت والقوائم وعناوين الموضوعات إلى لغات أخرى مثل الفرنسية واألسبانية               

 .               وهذا العدد في ازدياد  . واأللمانية والبرتغالية والبولندية    

ات التي تضم وثائق عن التغيير االجتماعي،إن      تعد مكتبة منظمة آونيكشينز الرقمية من أآبر األرشيف   

تستخدم آونيكشينز،باإلضافة إلى تصنيف مكتبة الكونجرس وتصنيف         . لم تكن األآبر على اإلطالق  

 عنوان 20.000ديوى العشري، قاعدة بيانات مصممة بشكل خاص  للمفردات تضم أآثر من          

تعمل ). لخبراء والمتحدثين الرسميين   الدليل الكندي ل " (سورسيز"طورتها المؤسسة باالشتراك مع    

 عندما طلب باري زفيكر ،الناقد اإلعالمي والناشط في مجال          1993آونيكشينز من سورسيز منذ عام 

دعم السالم وناشر سورسيز من أولي ديمير ،منسق منظمة آونيكشينز أن يدير مشروع مشترك         

   .            لتطوير دليل المؤسسات الكندية على شبكة اإلنترنت     

 مصدر منفصل لكنه متوفر على الموقع اإللكتروني         دليل منظمة آونيكشينز للمؤسسات الكندية   يعد

 20.000 منظمة مفهرسة تحت أآثر من    5.000يضم الدليل اآلن أآثر من   . لمؤسسة آونيكشينز

 .   موضوع

تغيير  آذلك تحتفظ منظمة آونيكشينز بروزنامة تضم أآثر قوائم األحداث المقامة المتعلقة بال            

 .       االجتماعي شمول ا في آندا  

تنتج منظمة آونيكشينز مجموعة آبيرة من اإلصدارات عن إسرائيل وفلسطين تمد الذين يؤمنون    

بإمكانية حل الصراع على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق اإلنسان واعتراف الدولتين                  

 .    سطينية بالمصادر   ببعضهما البعض وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفل         

آذلك تحتفظ منظمة آونيكشينز بمجموعات متخصصة أخرى،بما في ذلك مجموعة مختارة من           

 .  إلى اآلن1649البرامج السياسية منذ عام    



وهو رسالة إخبارية اشتراآية تدعم الليبرالية        "   للريد ميناس " تحتوي المنظمة على أرشيف آامل    

 .      1980 إلى 1976داعمة لليبرالية من     آانت تنشرها الجماعات االشتراآية ال     

 

 

 :التوجه السياسي
تصف منظمة آونيكشينز توجهها السياسي بأنه يساري يدعم التعددية أي أنه يضم وجهات نظر                    

مالحظ في ضوابط الكتاب أن تحيزنا             . متنوعة عن الجانب التقدمي من مكونات المشهد السياسي       
مة لكننا نجتهد لضم مواد تعبر عن وجهات نظر مختلفة وتقدم               يتجلى في األعمال التي تختارها المنظ        

نحاول أن نزود القارئ بملخصات محايدة لألعمال التي اخترناها،                  . أهداف واستراتيجيات متنوعة   
تحدد منظمة آونيكشينز المبادئ العامة التي تحكم قراراتها المتعلقة            . تارآين له حرية الحكم عليها    

طبقا للقواعد، ال يتم ضم الوثائق التي تكتب من وجهة نظر داعمة                 .  ها المكتبة  باختيار المواد التي تضم     
من ضمن مبادئ المؤسسة االلتزام الشديد بالحريات        . للينين أو تروتوسكي أو اتجاه ما بعد الحاثة   

تعلن  .   المدنية وحقوق اإلنسان وحرية التعبير وحرية الصحافة والعلمانية والمبادئ الديمقراطية                 
ونيكشينز أنها ضد الرقابة وآل أشكال التمييز والقهر على أساس النوع أو الجنس أو التوجه                منظمة آ

 .  الجنسي أوالعرق أو العنصر    
 
  
 

 :برنامج التدريب العالمي 

تقيم منظمة آونيكشينز برنامج تدريب في العدالة االجتماعية يجذب المتدربين والمتطوعين من آندا و      

 المتدربون على تطوير أرشيف إلكتروني ومسح ضوئي للوثائق        يعمل.  آذلك من مختلف الدول 

تشرع المنظمة في ترجمة مصطلحات البحث عن المفردات                 .  والصور وآتابة التوصيف والتسويق     

 .             إلى الفرنسية واألسبانية واأللمانية وتبحث عن المزيد من المتطوعين للمساعدة في القيام بذلك           

 

 

 : الموقع

 .ة آونيكشينز في وسط مدينة تورنتو بالقرب من سوق آينسينجتون      يقع مكتب منظم 



 

 

 قراءات أخرى ومصادر ذات صلة

 الملف اإلعالمي لمنظمة آونيكشينز   

 حوار صحفي مع أولي دييمر، منسق منظمة آونيكشينز      

 علو الالهوت بمنظمة آونيكشينز     

 

 

 

 :روابط خارجية   

 موقع مؤسسة آونيكشينز اإللكتروني 

  آونيكشينزمكتبة مؤسسة 

 روزنامة مؤسسة آونيكشينز 

 أرشيف ريد مينيس 

 أرشيف سيفين نيوز

 المصادر 

 


