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 المعلومات األساسیة والسیاق –استعراض أسالیب إدارة اإلفال

عقب مناقشات استغرقت ما یقرب العام شارك فیھا مجلس  
إدارة اإلفال وأعضاؤھا والمتطوعون، تضع ھذه الوثیقة  

الخطوط العریضة لھیكل إدارة جدید من شأنھ أن یجعل اإلفال  
  أكثر شمولیة وشفافیة وفاعلیة.

مایو  وعقب استجابتكم القویة لالستبیان الذي أُجري في 
بشأن ھذه الخطط، نحن االن بصدد دخول مرحلة   2020

جدیدة من المشاورات لمناقشة المقترح بمزید من التفصیل،  
  واإلجابة على التساؤالت، واالستماع ألفكاركم، وتصوراتكم

   بشأن ھیكل إدارة اإلفال.

عاًما، وأعضاء في أكثر من   90ومع عمر یمتد ألكثر من  
قارات، وشتى مناحي مجال  دولة یمثلون جمیع ال 150

المكتبات، شرعت اإلفال في رحلة صوب التحول منذ عام  
قمنا بإشراك   ،ومنذ ذلك الحین منذ ذلك الحین .2018

المتخصصین في مجال المعلومات في جمیع أنحاء العالم  
مستوحاة من المستقبل الذي   لوضع رؤیة عالمیة مشتركة.

بعملیة تخطیط  رسمنا خطوطھ العریضة معا، لقد اضطلعنا 
استراتیجي شاملة وحافزة، وكانت ثمرتھا استراتیجیة اإلفال  

20192024.  

ویعد استعراض أسالیب إدارة اإلفال ركنا أساسیا إلطالق  
إستراتیجیة اإلفال، كما أنھ الخطوة التالیة في خارطة طریق  

  التنمیة. 

  -والغرض من استعراض أسالیب اإلدارة ھو أن ننشئ  
ھیكل إدارة جدید لإلفال؛ ھیكل یُمكننا من  -بصورة جماعیة  

التي ذكر األعضاء   وجھ المھامأن ننجز على أفضل  
ومع أن   والمتطوعون أنھا األكثر أھمیة لمستقبل اإلفال.

الھیاكل وحدھا ال تضمن نجاح االستراتیجیة، فإنھا تزید من  
وسیظل بذل الجھد وااللتزام المستمرین من   فرص نجاحھا. 
داتنا المھنیة، والدعم المقدم من فریق عمل  أعضائنا ووح

  اإلفال، ھو العامل المحدد لكل ما نحققھ.

ونتیجة لذلك، یتطلب استعراض أسالیب اإلدارة النظر بتمعن 
في ھیكل مجلس اإلدارة، والوحدات المھنیة وعملیاتھما، بما 

فیھا مجموعات المصالح الخاصة، واللجان االستراتیجیة،  
  األساسي والنظام الداخلي ذي الصلة.فضال عن النظام 

مقر   ویُستثنى، في الوقت الراھن، من استعراض اإلدارة 
االتحاد الدولي لجمعیات المكتبات (اإلفال)، والمؤتمر العالمي  

، والمكاتب اإلقلیمیة، ومراكز  (WLICللمكتبات والمعلومات ( 
ومن المقرر أن یكون المؤتمر العالمي   اللغات، والعضویة.

للمكتبات والمعلومات والعضویة محال لالستعراض في  
 المستقبل. 

 التقدم المحرز حتى اآلن 

لقد استفادت عملیة استعراض أسالیب اإلدارة بالفعل من  
إسھاماتكم، وھي تستند إلى األفكار التي أُعرب عنھا خالل  

وفي أثناء   امین.عملیة وضع الرؤیة العالمیة واستغرقت ع
إعداد المقترح، استعرض أعضاء مجلس اإلدارة التعلیقات  

الذي أُجري في أكتوبر   االستبیان فيالقیّمة التي قدمتموھا  
الماضي، كما استمع إلى آراء األطراف المھتمة ذات الخبرة  

 الواسعة في كیفیة عمل اإلفال 

 ومن خالل ذلك رأینا تطلعكم إلى:

 ة والفعالیةالمزید من الشفافی
 والتعاون 

 تمثیل إقلیمي أقوى 

 تحقیق االستدامة
 المالیة والمؤسسیة 

خلق فرص للمشاركة أكثر تنوعا، وبخاصة للقادة  
 الجدد 

 تقدیم الدعم بصورة أفضل للمتطوعین 

اعتمد مجلس اإلدارة ھذه األھداف، معلنا التزامھ بإجراء  
 .2019في دیسمبر    مبادئ بوصفھاعملیة استعراض شاملة، 

واسترشادا بھذه المبادئ، وضع مجلس اإلدارة مشروع  
 .2020  یونیةالنظر فیھ في  علىمقترح لإلدارة، ووافق 

وحظي ذلك موافقة قویة وعامة من أعضاء االتحاد  
  والمتطوعون. 

تقدم ورقة العمل ھذه معلومات إضافیة بشأن المقترح، وتبرز  
إنكم  أسئلة أساسیة مفتوحة نعتمد في اجابتھا على تعلیقاكم.

أنتم شریان الحیاة لإلفال. ووجھات نظركم، وخبراتكم،  
وآرائكم ھي التي تساعد في بناء الھیاكل التي من شأنھا أن  

 ترعى مصالحكم على أفضل وجھ. 

  إننا نتطلع إلى معرفة أفكاركم. 
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 طالبتم بالمزید من الشفافیة والكفاءة والتعاون 
 

 ونقترح: 

  عن طریق تقلیل العدد اإلجمالي ألعضاء  تحسین قدرة مجلس اإلدارة على التركیز على وظائف اإلدارة
مجلس اإلدارة، وزیادة الوضوح بشأن مھارات اإلدارة والخبرة الالزمین ألداء ھذه المھام، وذلك من خالل  

 تفویض المسائل إلى المجالس اإلقلیمیة والمھنیة تفویضا فعاال. 

  بما في ذلك منصب أمین أعضاء مجلس اإلدارة الذین ینتخبھم أعضاء اإلفال انتخابا مباشرةزیادة نسبة ،
وسیضم مجلس اإلدارة الجدید رؤساء المجلس المھني والمجلس اإلقلیمي الجدید وقسم إدارة   الخزانة. 

   جمعیات المكتبات. 
 ،ضروریًا، لسد احتیاجات  حسبما یراه   تمكین مجلس اإلدارة من اختیار أعضاء إضافیین في المجلس

  على أن یتم ھذا بطریقة شفافة. محددة للتنوع والتمثیل اإلقلیمي ومھارات اإلدارة. 

 لمساعدة مجلس اإلدارة في سعیھ نحو التحسن المستمر   بانتظام البدء في ممارسة التدریب والدعم والتقییم
 لة اإلفال ومواردھا وخطتھا االستراتیجیة. إضافة إلى األمین العام، الجھة المنوط بھا العنایة برسا ،بوصفھ

  .عقد اجتماعات بصورة منتظمة والتواصل بین مجلس اإلدارة والمجالس المھنیة واإلقلیمیة 

  ،إضافة إلى منح للجان على جمیع المستویات   تشجیع المزید من التعاون المنتظم بین اللجان ودعمھ
 اسب. تفویضات واضحة للتواصل بشأن عملھا في الوقت المن 

 لقد اخبرتمونا  

 أن الغالبیة منكم توافق، حتى اآلن، على ھذه التوصیات: •
 

o  من المجیبین موافقتھم أو موافقتھم بشدة على أن ھذه المقترحات تمضي باإلفال قدما نحو المزید من  81أبدى %
 الشفافیة والكفاءة والتعاون 

o  لدى أعضاء مجلس اإلدارة مھارات في مجاالت  % موافقتھم أو موافقتھم بشدة على ضرورة أن یكون 93أبدى
 اإلدارة، والقیادة، والتخطیط االستراتیجي، والتمویل، وإدارة المخاطر، واالتصاالت. 

 في الوقت الذي تطرحون فیھ أسئلة مھمة:  •

o  .أعرب بعض المجیبین عن مخاوفھم من أن اختیار عضوین قد یقوض الطابع الدیمقراطي لمجلس اإلدارة   
 

 

  
 ردنا 

نا آذان صاغیة لشواغلكم، وقمنا بتنقیح المقترح بحیث كل
تتم االستعاضة عن المنصبین المختارین بمنصبین  

وظائف من   8وبھذا التنقیح، تُنتخب  منتخبین إضافیین.
بحكم  وظائف  3وظیفة انتخابا مباشرا، و   11أصل 

 المنصب. 

 

 ما زلنا نستمع إلیكم 

اإلفال على تحقیق  ھل لدیكم أفكار من شأنھا أن تساعد  
تنوع أفضل، أو عن مھارات محددة ینبغي لمجلس اإلدارة  

رجاء   التحلي بھا مع الحفاظ على طابعھ الدیمقراطي؟
 . governance@IFLA.org ى أرسلوا إلینا أفكاركم عل
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 طالبتم بتمثیل إقلیمي أقوى
 

 واقترحنا ما یلي: 
 یدعم مجلس اإلدارة بصورة مباشرة، تُمثل فیھ جمیع أقالیم العالم من خالل  إنشاء مجلس إقلیمي جدید ،

ومن شأن ھذا التمثیل أن یحمل صوت ھذه األقالیم إلى قلب اإلفال، ویدعم تطویر   رؤساء الشعب اإلقلیمیة.
  یمیة في جمیع أعمال اإلفال. االستراتیجیات اإلقلیمیة، ویكون صوتا قویا یطالب بدمج األولویات اإلقل

  (أفریقیا وآسیا وأوقیانوسیا وأمریكا الالتینیة وإقلیم البحر الكاریبي) إلى   تطویر األقسام اإلقلیمیة الحالیة
لضمان التغطیة العالمیة (أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا وأمریكا  المزید من األقسام وإنشاءُشعب  

  الشمالي). 

 في تطویر خطط وتقدیمھا لبناء قدرات األعضاء في كل مكان، لتمكنیھم  یة للمساعدة إنشاء ُشعب إقلیم
ویؤمل أن تستفید ھذه الُشعب من التفاعالت الحالیة مع وكاالت األمم   من الدعوة للمكتبات على نحو فعال. 

 ھا في أقالیمھا. المتحدة اإلقلیمیة المناظرة، وأن تعمل مع االتحادات الوطنیة لتعزیز تواصل اإلفال وتأثیر

 بما في ذلك على مستوى مجلس اإلدارة واللجان الدائمة  تھیئة فرص جدیدة على جمیع المستویات ،
للوحدات المھنیة إلضافة أعضاء كاملین جدد، في عملیة شفافة، لضمان المشاركة في األقالیم التي لم  

  یتحقق فیھا ذلك بالفعل عن طریق االنتخابات.
 

 لقد اخبرتمونا  
 أن الغالبیة منكم توافق، حتى اآلن، على ھذه التوصیات: •

o  من المشاركین في االستبیان على السؤال بالموافقة أو الموافقة بشدة على أن ھذه المقترحات تمضي  84أجاب %
وأفریقیا، وأمریكا الالتینیة  باإلفال قدما نحو مشاركة إقلیمیة أقوى، وجاءت الموافقة بشدة من مناطق أوقیانوسیا، 

 ومنطقة البحر الكاریبي، والشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

o  موافقتھم أو موافقتھم بشدة على أن توسعة أقالیم اإلفال إلى ستة أقالیم سیعزز قدرتھا على االستجابة  83أبدى %
 لالحتیاجات اإلقلیمیة المحددة. 

 في الوقت الذي تطرحون فیھ أسئلة مھمة:  •

o  عض المجیبین أسئلة عن كیفیة تنفیذ ذلك بطریقة تكفل التمثیل العادل والمنصف داخل األقالیم، وعن الصلة  طرح ب
بین ھذا التوسع والجھود الرامیة إلى تحسین المشاركة اإلقلیمیة في الوحدات المھنیة، والدور الذي یمكن أن تؤدیھ  

  الھیاكل اإلقلیمیة الجدیدة. 

o مھمة، فقد تساءلتم عما إذا كانت طریقة تعیین األعضاء عن طریق االختیار ھي األفضل   ومع أن المشاركة اإلقلیمیة
 لتحقیق ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما زلنا نستمع إلیكم 

في الموائد المستدیرة اإلقلیمیة، سنطلب إلیكم مشاركتنا أفكاركم بشأن كیفیة انتخاب الشعب اإلقلیمیة وھیكلتھا من أجل ضمان  
 جھ، كما سنطلب إلیكم أفكارا بشأن كیفیة دعم المشاركة على نطاق أوسع في الوحدات المھنیة. التمثیل والتنوع على أفضل و 

 سندعوكم أیًضا لطرح أفكاركم بشأن الكیفیة التي یضمن بھا مجلس اإلدارة الحصول على معلومات وافیة من األقالیم. 
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 طالبتم باالستدامة المالیة والمؤسسیة 

 یلي: واقترحنا ما 
  من خالل استھداف خبرات محددة للعمل في لجنة   تعزیز اإلدارة المالیة وإدارة المخاطر في مجلس اإلدارة

 الشئون المالیة والمخاطر الجدیدة. 

   ،ضمان حصول الُشعب اإلقلیمیة الجدیدة، التي تعمل في شراكة مع فریق عمل اإلفال والمكاتب اإلقلیمیة
 لتشجیع زیادة عضویة اإلفال من في كل إقلیم أقالیم العالم ودعمھا.  على المساعدة الالزمة 

  .ومن شأن ھذا أن یمنح   تعزیز إجراءات استعراض اللجان وغیرھا من الھیاكل بصورة شفافة ومنتظمة
التشجیع والحوافز المستمرین للحصول على أفضل النتائج لمجال المكتبة العالمیة، وإفساح المجال إلنشاء  

 الجدیدة عند االقتضاء. لجان 

 لقد اخبرتمونا  
أن الغالبیة منكم توافق، حتى اآلن، على ھذه التوصیات: •

o   من المشاركین في االستبیان ممن أجابوا على السؤال أو وافقوا بشدة على أن ھذه المقترحات تمضي81وافق ٪
 باإلفال قدما نحو استدامة مالیة ومؤسسیة أكبر. 

o   وافقوا بشدة على ضرورة قیام اإلفال باستعراض للجان والھیاكل كل خمس سنوات.٪ من المجیبین أو  77وافق
منھم إلى أن فترة خمس   14مشارًكا أن ھذا االستعراض یجب أن یحدث بصورة متكررة، بینما أشار  35وأجاب 

 سنوات شدیدة التقارب. 

 في الوقت الذي تطرحون فیھ أسئلة مھمة:  •

o  مخاوفھم إزاء الفائدة التي ستعود على الوحدات المھنیة من عملیة االستعراض، خشیة ماأعرب بعض المجیبین عن
 یترتب علیھا من أعباء أو اجراءات إضافیة لیس لھا أھداف محددة.

o  على أن خمس سنوات ھي الفترة 1:2وانقسم المجیبون بشأن الجدول الزمني األمثل لالستعراض، لكنھم اتفقوا بنسبة
 المناسبة. 

ردنا 
وینبغي إلجراءات عملیات االستعراض أال   إننا نوافق على أن عملیات االستعراض ینبغي أن تتسم بالشفافیة ووضوح األھداف .

 وستساعد ھذه األفكار في إعداد عملیة االستعراض.  تفوق الفوائد المرجوة منھا.

 ما زلنا نستمع إلیكم 

المستدیرة المھنیة، اإلسھام بآرائكم حول كیفیة جعل عملیة االستعراض تعمل بأقصى قدر  وسنطلب منكم في اجتماعات المائدة 
 من الفاعلیة. 
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 طالبتم بفرص للمشاركة أكثر تنوًعا، خاصة للقادة الشباب

 واقترحنا ما یلي: 
 من خالل مجموعات المصالح الخاصة ومجموعات  استحداث طرق جدیدة للمشاركة في أنشطة اإلفال ،

وھو ما من شأنھ أن یوفر فرًصا أكبر للمتطوعین للمشاركة في القضایا التي تھمھم،   والشبكات.  العمل
  واكتسابھم الخبرة واالعتراف بإسھاماتھم.

 بحیث تُتاح الفرص لمزید من الشخاص لتولي ھذه  استكشاف سبل الوصول إلى لمناصب القیادیة ،
 المناصب. 

  ومنح األعضاء صوتا أقوى،  اإلقلیمي یقوم على األقسام اإلقلیمیة القائمةتطویر ھیكل جدید للتمثیل ،
 ومسارا جدیدا للمتطوعین لتولي المناصب ذات المسؤولیة. 

 للتأكد من أنھا تولي األولویة لجودة المساھمة ال للمشاركة   توضیح قواعد المشاركة في اللجان الدائمة
 بصورة شخصیة في االجتماعات. 

 زیادة مشاركة المناطق اإلقلیمیة في اللجان الدائمة عن طریق إزالة بعض المعوقات  إتاحة الفرص ل
ویتمتع  ویُنتخب العشرون عضوا عن طریق التصویت. عشرین عضوا تضم كل لجنة دائمة  المالیة.

الرئیس بسلطة تقدیریة تخولھ، بالتشاور مع رئیس الشعبة، تعیین عدد یصل إلى خمسة أعضاء إضافیین 
ھؤالء األعضاء بكامل الحقوق، وال یتعین علیھم حضور مؤتمر   ویتمتع المشاركة اإلقلیمیة. لتعزیز 

  لن یتم االحتفاظ بفئة األعضاء العاملین بالمراسلة  ).WLICالمؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات (

  .استكشاف المزید من الفرص للمشاركة االفتراضیة 

 لقد اخبرتمونا  
 توافق، حتى اآلن، على ھذه التوصیات:أن الغالبیة منكم  •

o   من المشاركین في االستبیان ممن أجابوا على السؤال أو وافقوا بشدة على أن ھذه المقترحات تمضي  87وافق %
 باإلفال قدما نحو استدامة مالیة ومؤسسیة أكبر. 

 ولدیكم أیضا مخاوف:  •

o  یمكن ألي فرد أن یقضیھا في أكثر من قسم في   ٪ أو رفضوا بشدة فكرة تقیید الفترات المتعاقبة، التي 27فقد رفض
لجنة دائمة، معربین عن مخاوفھم بشأن فقدان المعرفة المؤسسیة، وعدم الشعور بالتقدیر، وتخطي الحواجز الحقیقیة  

  أمام مشاركة المھنیین الجدد.

  

 ما زلنا نستمع إلیكم 

أفكاركم حول إیجاد طرق بدیلة لتحقیق التوازن بین الحاجة إلى   الموائد المستدیرة المھنیة، إلى سماع  في اجتماعات إننا نتطلع 
 االستمراریة والرغبة في مشاركین جدد ووجھات نظر جدیدة. 
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 طالبتم بتقدیم دعم أفضل للمتطوعین 

 واقترحنا ما یلي: 
  لضمان أن رؤساء   -الھیاكل الرئیسیة التي تجمع وحداتنا المھنیة  - إعادة التوازن لنظام الُشعب المھنیة

سیجري إنشاء عدد أكبر من   الُشعب لدیھم ما یكفي من الوقت والمجال لتقدیم الدعم والتوجیھ الكاملین.
تضم كل منھا عددا مماثال من الوحدات المھنیة التي یتیسر إدارتھا، مع إدخال المزید من   الُشعب المھنیة 

سیُقدم رؤساء الُشعب والمقر الرئیسي لإلفال دعما متزایدا   التوازن.التعدیالت في المستقبل للحفاظ على ھذا 
 لألنشطة التي تتوافق مع استراتیجیة اإلفال وتعززھا. 

 لتمكینھا من تحقیق أغراضھا على نحو أفضل؛ بُغیة تعزیز حضور   زیادة دعم الموظفین للُشعب اإلقلیمیة
  ل اإلفال. اإلفال في مختلف األقالیم، وتعزیز صوت األقالیم داخ 

  وال سیما في الھیكل المھني   -  تعریف األدوار المختلفة في جمیع مستویات المنظمة بصورة أكثر وضوحا
 لضمان فھم أصحاب المناصب وغیرھم بوضوح ما یمكنھم توقعھ وما ھو متوقع منھم .  -

  للمتطوعین لتسھیل تحدید للفرص التي تناسبھم.توحید ھیاكل اللجان وتبسیطھا 

  المعوقات المالیة للعمل في مجلس اإلدارة.  الحد من 

 لقد اخبرتمونا  
 أن الغالبیة منكم توافق، حتى اآلن، على ھذه التوصیات: •

o   من المشاركین في االستبیان أو وافقوا بشدة على أن ھذه المقترحات تمضي باإلفال قدما نحو دعم أفضل  84وافق %
 للمتطوعین.

o   من المرجح في ظل ھذه المقترحات، أن یفكر المزید من األشخاص في القیام  % أو وافقوا بشدة على أنھ 75وافق
وقد وافق المجیبون الذین لم یسبق لھم العمل قط بصفة تطوعیة رسمیة مع اإلفال بشدة على ھذا  بدور تطوعي.

 المقترح. 

 في الوقت الذي تطرحون فیھ أسئلة مھمة  •

o  ت على اللجان التي تشاركون فیھا، وشددوا على أھمیة معالجة  أثار بعض المجیبین أسئلة حول تأثیر ھذه المقترحا
  المعوقات التي تحول دون المشاركة في اإلفال. 

 ردنا 
أنھ قد ال یوجد، في الوقت الحالي،   الرغم من وعلى 

إصالح ھیكلي نتفق علیھ جمیعًا فإنھ من المھم لإلفال أن  
تواصل تحقیق التزامھا بتطویر العمل وإشراك قادة جدد  

انتظروا سماع المزید بعد   فیھ على جمیع المستویات.
 استعراض اإلدارة! 

 ما زلنا نستمع إلیكم 

سنطلب إلیكم في اجتماعات الموائد المستدیرة المھنیة، 
اإلسھام بأفكاركم بشأن أفضل السبل لتنظیم الُشعب  

  المھنیة.
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  إدارة اإلفالمجلس 
 2020یولیو   23الھیكل المقترح الذي عدلھ مجلس اإلدارة في  

مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة اإلفال وعن توجیھھا مالیا ومھنیا، كما أنھ یمثل االتحاد في اإلجراءات القانونیة وغیرھا من  
 اإلجراءات الرسمیة. 

وفي معرض إشرافھ على االتحاد وعلى المقر   ر توجھھ االستراتیجي.وھو الجھة المنوط بھا تحدید ثقافة االتحاد وقیمھ، وتطوی 
ویدعم   الرئیسي اإلفال، یسترشد مجلس اإلدارة باألھداف القائمة على المبادئ، واتخاذ القرارات الفعالة، والمراقبة السلیمة لألداء.

 مجلس اإلدارة األمین العام في إدارة الموارد وتقدیم الخطة االستراتیجیة. 

ویؤدي أعضاء مجلس اإلدارة دوًرا مھًما في اإلشراف على عمل منظمة شدیدة التعقید وتوجیھھ، مما یتطلب معرفة قویة بمجال  
  المكتبات، وكفاءة عملیة مقترنة بمھارات في مجال اإلدارة المالیة وتحلیل المخاطر.

ي مجال المكتبات، ویستفید من خبرة أمناء المكتبات  یعكس التنوع النابض بالحیاة ف قوتھ عندماویصبح مجلس اإلدارة في أوج  
 وتجاربھم في جمیع أنحاء العالم. 

 
 األساس المنطقي للتغییرات المقترحة 

في    -استعراض اإلدارة  أحد فرق العمل الثالثة ألعضاء مجلس إدارة اإلفال المنوط بھا قیادة  -اجتمع فریق عمل مجلس اإلدارة  
على النحو األمثل لتحقیق األھداف الطموحة للرؤیة   اإلدارة منظم ھل مجلس  ، وانصب تركیزه على المسألة التالیة:2019أغسطس  

 ؟ 2024- 2019العالمیة واستراتیجیة اإلفال 
 

واستبیان عن  ،2019ستراتیجي أكتوبر قام فریق العمل بتحلیل المدخالت الواردة من استبیان أعضاء اإلفال، وعملیة التخطیط اال 
 األولویة: وترتیبھا حسب  التحسین التالیةوقام بتحدید مجاالت  اإلدارة، والمقابالت مع أعضاء مجلس اإلدارة السابقین.

  
یؤدي ھیكل المجلس الحالي وحجمھ إلى بطء اتخاذ القرارات ویحد من قدرتھ على التفاعل، وتقیید قدرة جمیع أعضاء   .1

في المقابل، تسمح المجالس األصغر حجما بإجراء مناقشات   مجلس اإلدارة على المشاركة بشكل ھادف في المداوالت.
 مكثفة وإشراك الجمیع في عملیة اتخاذ القرار. 

  لفةارتفاع تكعدم اتساق العملیات مع أھداف التنوع، كما أن  افتقار مجلس اإلدارة الحالي إلى التنوع والمشاركة اإلقلیمیة. .2
 المشاركة تُثني الكثیرین من أعضاء اإلفال عن التفكیر في خدمة المجلس. 

ومع أن التركیز الحالي   ال یوجد تركیز واضح للتأكد من أن المجلس یضم أنواع الخبرات المحددة المطلوبة للمستقبل.  .3
واٍز لضمان حصول أعضاء  على الخبرة في االتحاد وفي مجال المكتبات مھم، لكن الحاجة تدعو أیضا إلى بذل جھد م 

  مجلس اإلدارة إلى مھارات اإلدارة المطلوبة.

  بسبب الھیكل الحالي للجان المجلس. ازدواجیة األدوار والجھود داخل مجلس اإلدارة  .4
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 ھیكل مجلس إدارة اإلفال الجدید المقترح بالتفصیل 

 

 عضًوا، على النحو التالي:   11إدارة اإلفال القادم من یتألف مجلس 

 3 (الرئیس، الرئیس المنتخب، وأمین الصندوق)   أعضاء منتخبین 
 3  جمعیات المكتبات، یتم انتخاب كل    (رؤساء المجلس المھني، والمجلس اإلقلیمي، وقسم إدارة أعضاء بحكم مناصبھم

 منھم من خالل اإلجراءات ذات الصلة) 
 5 لتحسین المواءمة مع المھارات والخبرة التي قد   تتحدد فیما بعدلدیھم خبرات عملیة  بین انتخابا عاما،أعضاء منتخ

 یفتقر إلیھا المجلس بشكل عام 

 اللجان المبسطة تعني المزید من التركیز على التمویل والمخاطر. 
لمخاطر الجدیدة، التي ستُعزز بعضو منتدب إضافي  یُنتخب أمین الخزانة مباشرة من جانب األعضاء، ویترأس لجنة الشئون المالیة وا

مع وجود مجلس أصغر حجما، تنتفي الحاجة إلى لجنة تنفیذیة، ویشارك   من ذوي الخبرة في التدقیق والقانون الھولندي ذي الصلة. 
ذلك تقدیم المشورة  ویشمل  جمیع أعضاء المجلس في صنع القرار، وھو ما یتماشى مع مبدأ اتخاذ القرارات والمسؤولیة الجماعیة

االستراتیجیة بشأن المؤتمر (بما في ذلك معاییر اختیار المكان والقرارات النھائیة)، وفي الوقت ذاتھ تفویض المسائل التقنیة  
 واللوجستیة إلى مقر اإلفال. 

 الجھات التي تقدم المشورة إلى مجلس اإلدارة: 

   المجلس المھني 
  الذي أُنشيء حدیثا مجلس إقلیمي  
 ("كانت تسمى سابقا "اللجان االستراتیجیة) أربع لجان استشاریة 

o ) حریة المعلومات وحریة التعبیرFAIFE(
o ) حق المؤلف والمسائل القانونیة األخرىCLM (
o اللجنة االستشاریة لبرنامج التراث الثقافي )CHPAC (
o لجنة المعاییر  )CoS (

 

من أجل إزالة لمعوقات التي تحول دون المشاركة على أعلى مستوى في إدارة اإلفال، ستُمول تكالیف سفر أعضاء مجلس   الجدید: 
  .WLICاإلدارة وإقامتھم لحضور اجتماعین سنویًا غیر المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات 

 القادم 
 الرئ�س

  الرئ�س المنتخب 

ن  رئ�س اللجنة  الصندوقأمني
المهن�ة 

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

رئ�س الشعبة 
األو� 

رئ�س الشعبة 
الثان�ة

رئ�س الشعبة 
الثالثة

رئ�س الشعبة 
الرابعة 

رئ�س الشعبة 
الخامسة

قسم إدارة 
جمع�ات 
المكتبات

رئ�س 

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

منتخب انتخابا  
عاما

یجتمع مجلس اإلدارة مرتین في العام على األقل مع كل مجلس من المجالس   اإلسھامات:كیف تتم 
یضمن األعضاء المعینین بحكم المنصب تدفق   المھنیة واإلقلیمیة من أجل مشاركة المعلومات والتشاور.

 المعلومات بین مجلس اإلدارة وأعضاء لجانھم بشأن القرارات واألنشطة المھمة.

 الحالي 

الرئ�س 

الرئ�س 
المنتخب

ن  أمني
الصندوق 

رئ�س 
اللجنة 
المهن�ة 

رئ�س اللجنة 
اإلقل�م�ة

قسم إدارة  
جمع�ات  
المكتبات 

رئ�س 

منتخب 
انتخابا عاما 

منتخب 
انتخابا عاما 

منتخب 
انتخابا عاما 

منتخب 
انتخابا عاما 

منتخب 
انتخابا عاما 

% منھ باالنتخاب المباشر65أكبر حجما، أكثر بطء،  % منھ باالنتخاب المباشر73أصغر حجما، أكثر قدرة على التفاعل، 
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 المجلس المھني والشعب المھنیة 
 2020یولیو   23الُمعدل لمجلس اإلدارة في  الھیكل المقترح  

یقوم المجلس المھني لإلفال باإلشراف على اللجان والفرق التي تعمل معًا في القطاعات وفي العالم وتوجیھھا لتطویر وتنفیذ  
المھني لمؤتمر   وھو مسؤول عن المسائل المھنیة، وتنسیق أنشطة البرنامج أنشطة من شأنھا إلھام مجال المكتبات وإشراكھ وتمكینھ.

 اإلفال الدولي للمكتبات والمعلومات. 

والغرض من الُشعبة المھنیة ھو تمكین الوحدات المھنیة وموظفي اإلفال والمجلس المھني من التواصل بفعالیة وفي الوقت المناسب؛  
 فضال عن مساعدة الوحدات المھنیة في تنسیق األنشطة المھنیة، وفھم أفضل لكیفیة عمل اإلفال. 

 یقدم المجلس المھني تقاریره إلى مجلس اإلدارة. 

 األساس المنطقي للتغییرات المقترحة 

بترأس -أحد فرق العمل الثالثة ألعضاء مجلس إدارة اإلفال، بما فیھم رؤساء األقسام الخمسة   -ُعھد إلى فریق عمل الھیكل المھني  
ھل مجلس اإلدارة منظم على النحو   وناقش مسألة:  2019سطس  اجتمع الفریق في أغ  مناقشات استعراض الھیكل المھني لإلفال.

 ؟ 2024- 2019األمثل لتحقیق األھداف الطموحة للرؤیة العالمیة واستراتیجیة اإلفال  

، واستبیان أعضاء اإلفال، وعملیة  2018قام فریق العمل ببحث اإلسھامات الواردة من خالل دورات بناء قدرات المسئولین في 
ومن المسائل التي   سابقین للوحدات المھنیة والُشعب.  ، واستبیان اإلدارة، ومقابالت مع رؤساء 2019اتیجي أكتوبر  التخطیط االستر

 بحثھا الفریق ورتبھا حسب األولویة ما یلي: 

ي تنسق بها اللجنة المهن�ة الوحدات المهن�ة .1
ورة إدخال تحسينات ع� الط��قة الىت ، وخاصة ف�ما يتعلق  �ض

 باالتصاالت، واتخاذ القرارات واالستعراض المنتظم. 

 ما �ي وظ�فتها المالئمة ؟  افتقار اللجنة المهن�ة إ� الرؤ�ة الواضحة لتوقعات من مجلس اإلدارة.  .2

ال يوجد   اللجان المهن�ة بعدم اال�ساق من ح�ث الحجم واله�كل والتك��ن مما يؤدي إ� حدوث مشكالت.  تتسم .3
ن  االفتقار    الُشعب، مما يؤدي إ� وجود ثغرات وتداخالت و توز�ــــع الجهود بصورة غ�ي متكافئةتحد�د واضح للمهام بني

 إ� المرونة الالزمة لالستجابة للقضا�ا الناشئة. 

ي هذە المجاالت ال ُ�عول   ،التصال والتعاون والتفاعل ضمن أول��ات الوحدات المهن�ة �جب أن �كون ا  .4
إال أن أدائها �ن

 عل�ه دوما. 

ي تحول دون المشاركة. �جب  .5
وط المتعلقة بأعضاء اللجنة الدائمة للوحدات المهن�ة �شكل   التصدي للمعوقات الىت ال�ش

ة   عائقا أمام التن�ع والمشاركة اإلقل�م�ة.  ن الجهود المبذولة لالحتفاظ بذوي التجارب والخ�ب الحاجة إ� تحقيق توازن بني
ن  ي اللجان الدائمة و�تاحة الفرص النضمام مهنيني

 جدد.  �ن

 یمثل المقترح ھیكًال مھنیًا متجدًدا یتمیز بما یلي:

  اإلبقاء على تسمیات الُشعب والوحدات المھنیة 
 یستطیع للھیكل االستجابة لبیئة المكتبات المتغیرة تكوین ُشعب تتسم بالمرونة 
  یمكن الرؤساء من اإلدارة بفعالیة  إنشاء عدد أكبر من الُشعب تضم العدد نفسھ من الوحدات المھنیة التي یسھل إدارتھا، مما

 والتواصل بسھولة أكبر 
 فیھ  إتاحة فرص متزایدة للمھنیین للمشاركة في العمل الحیوي لإلفال واإلسھام 
   .وضوح أكبر بشأن أدوار جمیع "الجھات الفاعلة" في الھیكل المھني ومسؤولیاتھا 
  .دعم المشاركة اإلقلیمیة 
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 اإلفال الجدید المقترح تفاصیل ھیكل مجلس إدارة  

 إعادة تسمیة اللجنة المھنیة لتصبح "المجلس المھني"، وھو ما یتوافق تنظیمیاً مع المجلس اإلقلیمي الجدید.  +

   یقوم الھیكل المھني على األقسام المھنیة التي تتكون بدورھا من الوحدات المھنیة.  +

  المھنیة.توفیر قدر أكبر من المرونة في تكوین الُشعب  +

 وحدات  8-6التوسع في عدد الُشعب المھنیة، وإعادة تنظیم الوحدات المھنیة بحیث تضم كل منھا  +

 أصبحت أقسام الشعبة لخامسة أقساًما إقلیمیة في الھیكل اإلقلیمي الجدید.  +

إضافة إلى المجموعات االستشاریة والوحدات المھنیة، سیجري إنشاء ثالث   +
فرق العمل ومجموعات   مضي بالعمل المھني قدما وإتاحة الفرص للمشاركة:آلیات لل

تواصل فرق االستعراض العمل في   یُطلق علیھا الشبكات.  المصالح الخاصة وآلیة جدیدة 
  لجنة المعاییر.

تعزیز اإلجراءات القائمة الستعراض اللجان وسائر الھیاكل بصورة شفافة   +
المھني باستعراض كل وحدة مھنیة كل خمس سنوات وفقًا للمعاییر  یقوم المجلس  ومنتظمة.

 التي یحددھا المجلس المھني لضمان الفعالیة والمالءمة الستراتیجیة اإلفال.

ُصمم برنامج االستعراض المتجدد على نحو یضمن االتساق في عبء عمل   +
 ُشعبة كل عام. استعراض عدد مماثل من الوحدات المھنیة من كل  أعضاء المجلس المھني.

كخطوة أخیرة في االستعراض السنوي، ینظر المجلس المھني في ما إذا كان   +
ھناك حاجة إلجراء تغییرات في تكوین الشعب لإلبقاء على الُشعب المتماثلة الحجم. 

 یقوم المجلس المھني باستعراض تكوین جمیع األقسام كل خمس سنوات  +

إذا كان ھناك نقص في المشاركة من جمیع أنحاء   عضًوا منتخبًا. 20المھنیة ما یصل إلى تضم اللجان الدائمة للوحدات  +
للمشاركین اإلقلیمیین الذین قد یواجھون معوقات أخرى   ستتاح خمسة أماكن إضافیة تتمتع بحقوق المشاركة الكاملة ،العالم

(لكن دون التزام بحضور المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات). 

 تبادل المعلومات بشكل منتظم ورسمي والتشاور بین مجلس اإلدارة والمجلس المھني.  لجدید: ا

 المجلس المھني اللجنة المھنیة

  ھذا المقترحھل لقد سمعنا بعًضا منكم یتساءل 
 ذریعة حقًا إللغاء األقسام؟ 

  الاإلجابة ھي  
ستُوزع األقسام القائمة على عدد أكبر من الُشعب،  

مماثًال من الوحدات المھنیة  كل منھا یدیر عدًدا 
تسھل إدارتھ، مما یضمن للرؤساء إمكانیة النھوض  

 بأعباء العمل، ویوفر دعما أفضل للمتطوعین.

رؤساء ُشعب+ رئیس منتخب +   5یتألف من رئیس + 
عضوین آخرین من أعضاء مجلس اإلدارة + رئیس كل من  

  CLMنونیة األخرى مجموعة حق المؤلف والمسائل القا 
  FAIFEومجموعة حریة المعلومات وحریة التعبیر 

 الجمیع یعمل في مجلس اإلدارة 

 ُشعب موزعة على نحو غیر متساو:  5

I. ) قسما)   13أنواع المكتبات 
II. ) أقسام)  9مجموعات المكتبة
III. ) قسما)  12خدمات المكتبة 
IV. ) أقسام)   7دعم المھنة 

    

 یتألف من رئیس + رؤساء الُشعب+ عضو مجلس إدارة 

 یعمل الرئیس بحكم منصبھ في مجلس اإلدارة 

إنشاء ُشعب إضافیة حسب ما تقتضیھ الضرورة بحیث یكون  
 أقسام  8-6لكل منھا 

كیفیة تسمیة الُشعب (أي الشعبة ألف،   مسائل لم تتحدد بعد:
وتوزیعھا  الشعبة باء) وما ھي أفضل طریقة لتنظیم األقسام  

 الُشعب.  على

 إضافة إلى لجنة تحریر المجلة 
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 مجلس اإلفال اإلقلیمي الجدید وُشعبھ
 یعد مجلس اإلفال اإلقلیمي وُشعبھ إضافة جدیدة لھیكل إدارة اإلفال. 

أنشطة اإلفال، ال سیما مجلس اإلدارة، إضافة إلى تعزیز  ویھدف المجلس اإلقلیمي إلى تمثیل األولویات اإلقلیمیة تمثیال قویا في جمیع 
   الدعوة للمكتبات، وإبراز مكانة اإلفال على الصعید العالمي، وتنفیذ العناصر اإلقلیمیة الستراتیجیة اإلفال.

اإلقلیمیة وطرح   بتنسیق خطط عمل الُشعب اإلقلیمیة ودعمھا وتطویرھا وتنفیذھا؛ واستعراض أنشطة الشعبة المجلس اإلقلیمي ویقوم 
وجمع معلومات عن أولویات أنشطة الدعوة في األقالیم لبلورة أنشطة الدعوة لإلفال    القضایا الناشئة ذات الصلة على مجلس اإلدارة؛

عموما، وتطویر نھج الدعوة إلى وكاالت األمم المتحدة والوكاالت األخرى العاملة على المستوى اإلقلیمي؛ واستعراض النجاح  
في تطویر البعد اإلقلیمي الستراتیجیة اإلفال؛ ووضع استراتیجیات لتعزیز أنشطة اإلفال وعضویتھا، وجمع األموال في  الشامل  
 األقالیم. 

ینطوي تطویر   نقاط اتصال ألنشطة اإلفال على المستوى اإلقلیمي من خالل عملھا مع خطط العمل اإلقلیمیة. الُشعب اإلقلیمیةستكون 
وبناء   التعاون مع الوحدات المھنیة في عملھا اإلقلیمي التوجھ، والریادة في تنفیذ المشاریع المرتبطة بالدعوة،  ھذه الُشعب على

صبح الُشعب اإلقلیمیة نوعا من أنواع الدعم للوحدات المھنیة للتعامل بصورة أفضل مع  وبھذا، ت  المشاركة مع اإلفال في األقالیم.
 األقالیم، وضمان أن أنشطة اإلفال في الدعوة ھي األكثر صلة باألعضاء على أرض الواقع. 

، من خالل عملھ، بإبراز  ویقوم المجلس اإلقلیمي بإسداء المشورة إلى مجلس اإلدارة، ویرفع تقاریره إلیھ.  ویقوم المجلس اإلقلیمي
كما أنھ سیمكن اإلفال من تحقیق ھدفھا في إطار اإلستراتیجیة، وھو تقویة مجال المكتبات على   األنشطة على المستوى اإلقلیمي. 

 جمیع المستویات، واالستجابة بفعالیة للسمات اإلقلیمیة الممیزة وأولویاتھا . 

  األساس المنطقي للھیكل الجدید المقترح
 

أعطى مجلس اإلدارة األولویة للتحدیات   التمثیل اإلقلیمي أفضل ومشاركة في كل مجال من مجاالت إدارة اإلفال. الحاجة إلى تحسین
 والفرص التالیة: 

 
یرى األعضاء والمتطوعون أن التنوع والمشاركة والتمثیل ھي أكبر مصادر قوة اإلفال، وأیًضا أكبر المجاالت التي   .1

 تحتاج إلى تحسین 

، مع  في الوقت الراھن ال یحظى عمل اإلفال على المستوى اإلقلیمي بتغطیة عالیة بالقدر الكافي في جمیع أنحاء االتحاد .2
 الحاجة إلى المزید من العمل لضمان التركیز الكافي على ھذا األمر، بما في ذلك داخل ھیكل اإلفال المھني. 

، وأیضا لتقدیم الدعم بأكثر الطرق فعالیة لكل  تنفیذ إستراتیجیة اإلفالل ال یوجد ھیكل شامل لتشكیل البعد اإلقلیمي الالزم  .3
  إقلیم.

  ال یوجد في الوقت الراھن ھیكل عالمي واضح لبناء مھارات الدعوة والمشاركة مع اإلفال یراعي الخصائص اإلقلیمیة،  .4
  أو التعامل مع وكاالت األمم المتحدة اإلقلیمیة. 

 الیم العالم. ال یغطي الھیكل الحالي جمیع أق  .5
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 تفاصیل ھیكل مجلس إدارة اإلفال الجدید المقترح 

 

 الھیكل اإلقلیمي یعكس الھیكل المھني +

ستجري تطویر األقسام   الخامسة من حیث الحجم والمسؤولیات لتصبح المجلس اإلقلیمي.سیجري تطویر الُشعبة المھنیة  +
  اإلقلیمیة الحالیة (إفریقیا، آسیا أوقیانوسیا، أمریكا الالتینیة والكاریبي) لتصبح ُشعبا.

 ویتألف المجلس اإلقلیمي من رؤساء الُشعب اإلقلیمیة.  یوجد ممثل لكل إقلیم +

یجمع إقلیم الشرق األوسط وشمال   الخامسة الحالیة، ویُقر بإقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا.ویقوم على أقسام الشعبة  +
أقرت اإلفال مؤخًرا إقلیم   إفریقیا البلدان التي تشكل إقلیما سیاسیا واحدا وفقا لألمم المتحدة، وتشترك في اللغة وتعمل معًا.

  لى سبیل المثال من خالل الرؤیة العالمیة وبرنامج الدعوة الدولي.الشرق األوسط وشمال إفریقیا بوصفھ إقلیما مستقال، ع

تنضم أوروبا وأمریكا الشمالیة بوصفھا أقالیم من أجل ضمان تمثیل المجلس اإلقلیمي لألعضاء في كل مكان. مما یمنح   +
اإلفال وشرعیتھا مع  كما أنھ یزید من قوة دعوة  جمیع أعضاء اإلفال حصة أقوى لضمان مشاركة إقلیمیة مكثفة لالتحاد.

 األقالیم عموما تقسیم األمم المتحدة السیاسي للعالم.  یعكس التقسیم  الوكاالت اإلقلیمیة والشركاء في كل مكان.

 مسائل لم تتحدد بعد:  +

o أفضل السبل لضمان تنوع التمثیل داخل الُشعب اإلقلیمیة 

o   في كل إقلیم، وما ھي عملیة الترشیحات  20-10( كیف یمكن تحقیق أكبر قدر ممكن من االستفادة من الرقم (
 ھل یمكن أن تكون فریدة؟  واالنتخابات األنسب في كل إقلیم؟

o كیف یمكننا ضمان تعاون منتظم وفعال بین المجالس والُشعب اإلقلیمیة والمھنیة؟ 

  

 ُشعب  6 + رؤساءیتألف من رئیس

 یعمل الرئیس بحكم منصبھ في مجلس اإلدارة 

) وأمریكا MENAأفریقیا وآسیا وأوقیانوسیا وأوروبا وأمریكا الالتینیة وإقلیم البحر الكاریبي والشرق األوسط وشمال أفریقیا ( األقالیم:
 الشمالیة. 

  ممثالً  20-10یضم كل قسم إقلیمي من 

 ما ھو العدد المناسب من الممثلین، وما ھي أفضل الترشیحات، وما ھي عملیة االنتخاب األنسب لكل إقلیم؟ مسائل لم تتحدد بعد:
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 اللجان االستشاریة ("اللجان اإلستراتیجیة" سابقًا) 
 2020یولیو   23مجلس اإلدارة في  الھیكل المقترح الذي عدلھ 

 
  للتغییرات المقترحةاألساس المنطقي 

في   - أحد فرق العمل الثالثة ألعضاء مجلس إدارة اإلفال المنوط بھ قیادة استعراض اإلدارة  - اجتمع فریق عمل اللجان االستراتیجیة 
العالمیة  وبحث مسألة؛ ھل تعمل لجاننا اإلستراتیجیة بفعالیة للمساعدة في تحقیق األھداف الطموحة للرؤیة  .2019أغسطس  

 ؟ 2024-2019واستراتیجیة اإلفال  
 

استبیان اإلدارة،   ،2019قام فریق العمل بتحلیل المدخالت الواردة من استبیان أعضاء اإلفال، وعملیة التخطیط االستراتیجي أكتوبر 
  المسائل الرئیسیة التي حددھا فریق العمل ورتبھا حسب األولویة ھي: والمقابالت.

فیما یتعلق بالدور المحدد للجان اإلستراتیجیة، مما یسبب لبسا لدى ألعضاء    أو بیان غرض واضحاالفتقار إلى تعریف  .1
  والمتطوعین المحتملین.

وتطورت كل منھا بصورة منفصلة عن األخرى مما تسبب في تعقیدات ألولئك الذین    أٌنشئت اللجان على أساس مؤقت .2
  یتطلعون إلى فھم اإلفال

 رسمیًا، مما یترك التعاون بینھا للصدفة  اللجانعدم تنسیق عمل  .3

 والفھم لدور اللجان االستراتیجیة ولعملھا.  االفتقار إلى الوضوح  .4

  بالتنظیم التي ھي علیھ حالیا، لم تتحقق االستفادة من الخبرة العمیقة لھذه اللجان وعملھا الجید بالكامل. .5
 

  

تُغطي اللجان االستراتیجیة لإلفال طائفة واسعة من المجاالت والموضوعات السیاسة، وتدعم عمل إدارة اإلفال على المستویات  
  اإلداریة العلیٍا في السیاسات الرئیسیة أو غیرھا من القضایا األخرى الشاملة.

 اللجان األربع ھي: 

 ) CLMلحقوق الملكیة الفكریة والمسائل القانونیة األخرى ( اللجنة االستشاریة  •
 ) FAIFEاللجنة االستشاریة لحریة الوصول إلى المعلومات وحریة التعبیر ( •
 ، ومجموعات المراجعة التي تقدم تقاریرھا إلیھا(cosلجنة المعاییر (  •
 ) CHPACاللجنة االستشاریة لبرنامج التراث الثقافي ( •

تشاریة المقترحة لإلفال ھو تنسیق األنشطة المھمة ذات الصلة على جمیع مستویات اإلفال؛ ودعم تطویر  والغرض من اللجان االس
سیاسة اإلفال والدعوة لھا؛ فضال عن دعم تطویر العالقات مع المنظمات العالمیة واإلقلیمیة ذات الصلة بشأن القضایا المنوطة  

 باللجنة االستشاریة. 
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  تفاصیل اللجنة االستشاریة المقترحة

 

 
تتحول   أي عدد األعضاء األساسیین وطریقة تعیینھم. -لغرض تیسیر إدارة اإلفال، سیجري توحید أسماء اللجان وطریقة تكوینھا 

 جمیع اللجان اإلستراتیجیة لجان استشاریة. 

یجوز لمجلس اإلدارة إحالة التقاریر أو المسائل   مجلس اإلدارة كما تقدم لھ المشورة.تقدم جمیع اللجان االستشاریة تقاریر رسمیة إلى 
تُكلف اللجان بالعمل على نحو یضمن استفادة جمیع أجزاء اإلفال من   إلى المجالس المھنیة أو المجالس اإلقلیمیة حسب االقتضاء.

 یة إضافیة من وقت آلخر للتصدي للقضایا الناشئة. یجوز لمجلس اإلدارة إنشاء لجان استشار خبراتھا العمیقة وعملھا.

استنادا إلى تعلیقاتكم التي   یمثل ھیكل التقاریر في ورقة العمل ھذه تغییراً بارزا في مقترح اإلدارة. تعلیقاتكم یمكن من تُحدث تغییرا 
انتقاص في األولویة أو المصداقیة، تُقدم  أفادت بأن رفع التقاریر إلى أي جھة بخالف مجلس اإلدارة قد یُنظر إلیھ خارجیًا على أنھ 

 جمیع اللجان االستشاریة تقاریرھا حالیا مباشرة إلى مجلس اإلدارة. 

 

 

 

 

 

 لالطالع على المزید من المعلومات:  أسئلة؟

 أسئلة وأجوبة بشأن إدارة اإلفال  -
 استعراض أسالیب إدارة اإلفال  -

 اللجان االستشاریة  اللجان االستراتیجیة 
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