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 )إفال( ومعاهد المكتباتلجمعياتالدولي تحاد الا
 2009 – 2006ستراتيجية الخطة اإل

 
 
 

   مقــدمـــة– 1
 التي تمثل  ، وهو المؤسسة الرائدة1927 عام )إفال(انشىء االتحاد الدولي لمؤسسات ومعاهد المكتبات      

هو صوت المهنيين في مجال دقيقة ها ، وبكلمات ياهتمامات وأنشطة خدمات المكتبات والمعلومات ومستخدم
  . في العالمالمكتبات والمعلوماتخدمات 
 :هيو ، أولوياتها في إطار ثالثة قواعد راسخة" إفال"      وتطور 
ه            بتعظيمتقوم المكتبات والمعلومات       :المجـتمــع ه  خدماتها للمجتمع عن طريق حفظ ذاآرت ة    ،  المعلوماتي متابع

يم توفير البحوث وا   ،  التطور دولي لرسالة     لتعل م ال تحسين فحص المعلومات ،      ،)إفال (، دعم الفه
  . األوجهكافهالمشارآة في تحسين ودعم المجتمع ب

 
ـة ث أن      :المهـنـ ال"حي ات     "إف ات والمعلوم دمات المكتب ال خ ي مج ين ف وت المهني ي ص ًا    ه ل دائم ا تعم  فإنه

ة       ي      والمواصفات  وبفاعلية بتحسين الطرق واألساليب الفني اتي      ، إضافة إل وعي المعلوم ادة ال  زي
 .المكتبات والمعلومات لتطبيق في عمل والتطورات وأساليب اعن النظريات 

 
، عضاء اال ترعي اهتمامات هؤالء      " إفال"بها فإن   آمؤسسة تعتمد أساسا علي اشتراآات األعضاء          :العـضويـة  

 .قليمي إلي واوتساند عمليات االتصال االساسية معهم علي المستوي الدول
 
ات هذه الخطة توضح    و ذي       عمل  أولوي رة من       " إفال "لمؤسسة    المجلس التنفي ي  2006خالل الفت وستكون   2009 إل
ذي   والقطاعات الفنية ، وسوف تراجع سنويًا من أقسام األوعملها في " إفال"ألنشطة راسًا  نب  لمؤسسة  المجلس التنفي
 . لها آل عام ةالعام الجمعية إلي  هذه المراجعةقدمتو" إفال"
 
 
 الـرؤيــه 1-1

شارك مؤسس   . ه لمجتمع المعلومات      ساسي وأ هان خدمات المكتبات والمعلومات هي هام      ذه      "إفال  "هوت ة  في ه  الرؤي
  .2003 نوفمبر  في جنيف في لمجتمع المعلومات المستقبلي آما أقرته قمه العالم لمجتمع المعلوماتالهامة

 ويستخدم ، ويفحص يد ، يكون آل من فيه قادر علي البحث ، بشكل خالق ،  مجتمع فروتسوق هذه الرؤيه لخلق
 .ويشارك في اقتناء المعلومات والمعرفه 

يح  ي نت اس   ولك ل الن إن  لك ات ، ف دولي ل فحص المعلوم اد ال اتاالتح ات جمعي د المكتب ال( ومعاه الحقوق  ) إف زم ب ملت
د        الرئيسية لالنسان ، وهي حقه       تعلم ويتصل ب ود     في ان يعرف وي ة         . ون اي قي ذا يتعارض مع الرقاب ة وه  التي   الفكري

حقوق الملكيه الفكريه للتوازن بين صاحبها وحق حريه فحص المعلومات  توسط ت "إفال "تصنعها الحكومات ، لذا فإن   
ضًا   " إفال"وتعني  .  ات         اي دد اللغ وي متع سويق المحت ات والحضارات، واالحتياجات الخاصه لأل          ،  بت داخل الثقاف راد  ت ف
 .وي االحتياجات الخاصه ، واالقليات والمعوقين ذ

ل  ال"وتعم ذا الم م" إف ي ه رآائها ف ضائها وش ات و ع اع دمات المكتب ف خ يم دور وموق ال بتعظ دي ج ات وم المعلوم
 . المعلومات والثقافات فحصفراد والمجتمعات من خالل ألسهامها في تطوير اإ

  ) . 2005 نوفمبر 11 –تمع المعلومات ماخوذ من مانيفستو االسكندرية عن المكتبات ومج( 
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  المـهـمــه  1-2
 :هدافها علي أهداف للربح ، وتقوم أ مستقله ال تخضع للحكومات وليست لها –هي مؤسسه دوليه " إفال"

 .تسويق المواصفات في مجال خدمات المكتبات والمعلومات  -
 .تشجيع وتقديم فهم شامل لقيم خدمات المكتبات والمعلومات  -
 المستوي الدولي عضائها المنتشرين علي أاهتمامات ثيل تم -

  .) إفال-مأخوذ من النظام االساسي( 
 
 ةـالرئيسيالقيم    1-3

 : القيم الرئيسيه التاليه " إفال"لتحقيق هذه االهداف ،تحتضن 
  فيالمذآورةر  التعبيوحرية واألعمالفكار أل وا بحريه فحص المعلوماتالمتصلة األسستبني تطبيق   – 1        

 . من االعالن العالمي لحقوق االنسان 19 المادة                 
سات   - 2 ات والمؤس اس والمجتمع أن الن ان ب ي فحص   االيم اج إل امًال   تحت ات ش ساوي للمعلوم المي ومت  ع

 .والديموقراطيه والرفاهيه والتخليقات المتصله بالمجتمعات والثقافات والتعليم االفكار 
 . خدمات المكتبات والمعلومات التي تحقق فحص المعلومات آيد ضرورة توفرتأ  - 3

 
شطه         - 4 ذه االن ن ه تفاده م شارآه واالس ن الم اد م ضاء االتح ل اع ين آ زام بتمك ن     االلت ر ع صرف النظ ب

  ديانتهم – لغتهم – موقعهم الجغرافي – ممنشئاه –صولهم أ عرقهم و– لونهم –جنسياتهم 
 . سي والفلسفيموقفهم السيا      

 ) . إفال – من النظام االساسي مأخوذ(       
 

 ةـستراتيجياإلاهات ـاالتج  – 2
 

  " المهنة " األساسية والدعامة الراسخة القاعدة
وم  ال"سوف تق ي " إف ات ف ات والمعلوم دمات المكتب ساعده خ دماتهاأبم التها وخ ل احتياجات  داء رس لتقاب

 .ير المستفيدين في بيئة سريعه التغي
 
ود   – 1 ال"سوف تق شاء " إف ه الن ود الجماعي ة" الجه اييراألدل ن "  والمع ات وفحصها م يم المعلوم لتنظ

 خالل 
 . المجتمعات والثقافات والحواجز االقتصادية واللغويه عابرة بذلك  ، "الدوليةالحدود      

 ةـستراتيجياإلالمـهـام       
 هنيه بهدف توجيه المكتبات وتسويق المتخدمات من الجماعاتل االسألفض" دليل ارشادي " تطوير    –أ 

 .التعاون فيما بينهما       
ات    علي المعلومات من خالل    وايحصل ، ووا ، ويختار  وا ، ويحدد  واتمكين المستفيدين ليجد    -ب   ه ومقنن أدل

 ) .إلخ ...  توريد الوثائق– في ضبط المصادر خاصة ( معتمدةدوليه 
 . المصادر االلكترونيه إلدارةاملي   دعم مفهوم تك–ج 
ه   تسويق االقتسام التعاوني للموارد لتمكين مستخدمي المكتبه من فحص واستخدام المصادر                 -د   المطلوب

 .خارج نطاق مكتباتهم 
احف ودور       تسويق التعاون واقتسام الموارد والفحص الواقعي والتخيلي         –ه   رشيف  األ بين المكتبات والمت

. 
في   وأآاديميه أل من عمل المكتبات سواء عن طريق المناهج ا    المختلفة األوجه لتعلم   األدلةر وبث   تطوي  –و  

 .برامج التعليم المستمر مدي الحياه 
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 .تطوير مستوي خدمات المكتبات والمعلومات في آل انحاء العالم " إفال"سوف تسوق   – 2
 ةـستراتيجياإلالمـهـام      

 .المهنيه " إفال"برامج واالنشطه لمجموعات  تطوير وتنميه ال -أ     
 العمل مع الزمالء والمكتبات المحليه في الدول الناميه لمساعدتهم في بناء مهنه المكتبات ،   –    ب 

  ، خدمات المكتبات والمعلومات من خالل برنامجمعاهد المكتبات           
  " ALPتطوير المكتبات في الدول الناميه " 

  .ا البرامج واالنشطه الصادره عنهمستوي عمليات تطوير في" إفال"دعم المجموعات المهنيه في   –    ج 
 
صدر   – 3 ال"سوف ت ات  " إف دمات المكتب ساعده خ ه لم ات متخصصه مهني سين          مطبوع ي تح ات ف  والمعلوم

 . االداره والخدمات والضبط مستوي 
   ةـستراتيجياإلالمـهـام  
  . المهنية األنشطةمن اجل تطوير وتبادل " إفال"لـ ه تطوير الموقع االلكتروني علي االنترنت اعاد  – أ     

 عدد من اللغات أآبرلمجالت هامه بعينها في مجال التخصص وباصدار مطبوعات ورقيه والكترونيه   –    ب 
 ) .م األقسا مطبوعات – تقارير إفال – آتب إفال –مجله إفال          ( 

 
 علي تقويه جمعيات المكتبات خاصه في الدول الناميه" إفال"سوف تعمل   – 4
 ةـستراتيجيالمـهـام اإل    
   Global Library Association Depelogament  (GALD)   "جالد " تطوير وتنفيذ برنامج    –  أ    
   طنيه من اجل تطبيق تطوير وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبيه لتدريب جمعيات المكتبات الو   – ب    

 .            الديموقراطيه واالداره الجيده ألنشطتها 
ن  -   ج  ه م وير مجموع ة   تط ين      األدل باب المهني ا وخاصه ش ات به ضويه والجماع ه الع ات لتنمي ذه الجمعي له

 . المتخصصين
 
 و الصراعات البشريه بهدفأ الطبيعية الكوارث يخدمات المكتبات والمعلومات في تحاش" إفال"  سوف تساعد - 5

 . استمرارها ورعايتها      
  ةـستراتيجياإلالمـهــام        

  )والحفاظ علي التراثمثل عمليات الترميم ( دله عن منع الكوارث وتحاشيها أنشر   –       أ 
   "PACباك " برنامج              
 .) اوغيرهاCBSاللجنه الدوليه للوقايه (ل الصراعات  وخاصه في مراح التراث الثقافيوحمايةتسويق   –      ب 
 .  تسهيل توفير المشوره والمساعده في حاالت الكوارث –      ج 

 
 ) .المجـتـمع (  االساسيه والدعامة الراسخة القاعدة
الإ"وف تعمل      س ات " ف ات والمكتب رادلمساعده مع خدمات المعلوم ق والمشارآه في مجتمأف ات لخل  ع  المجتمع

 . بشكل يوميمعلومات معرفي متناظر ، وتنفيذ حقوقهم في حريه فحص المعلومات وحريه التعبير 
 
ور    – 6 وف تط ال" س اون  " إف ي بالتع امج تعريف ات و     برن دعم المكتب ه ل ات الوطني ات المكتب ع جمعي ين  م   المكتبي

 .ومستخدمي المكتبات علي المستوي العالمي 
  ةـستراتيجياإلالمـهـام       

 : تعريفيه ترآز علي اآلتي    خلق برنامج تعريفي وتنفيذ حمله–     أ  
 . والمعلومات حريه فحص المعلومات وحريه التعبير وتطبيقها خالل خدمات المكتبات   -                
 .  بين الدول الغنيه والفقيره تساوي حقوق الملكيه الفكريه وتدفق المعلومات   -                

 .معرفيه معلوماتيه في مجال فحص المعلومات    بناء مجتمعات -                
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 .الدعم وتجميع الشرآاء تقويه البرنامج التعريفي إلفال من خالل   –     ب 
 

 . المكتبات والمعلومات سياسة دوليه تنفيذيه في مجال خدمات" إفال"سوف تدعم   – 7
 ةـستراتيجياإلالمـهـام            

ا يحقق إ         التأثير في قوانين حمايه ا       – أ  ه مم ه الدولي ام المستفيدين بفحص المعلومات         لملكيه الفكري ه قي مكاني
  . )CLMبرنامج ( حر وفعال تحت استخدام 

  .  )FAIFEبرنامج (  تسويق الحاجه إلي احترام حريه فحص المعلومات وحريه التعبير  –   ب 
 )  الدولية الرقمية المكتبة , FAIFE , ALP, PAC( قافيه والمعرفيه في العالم برامج   دعم وتقويه المصادر الث–   ج 
 .دعم وتقويه االختالف الثقافي واللغوي في العالم   -   د 
 . دعم تنفيذ توصيات مؤتمر قمه مجتمع المعلومات  –   ه 
 .علي األجنده دائمًا  دعم وجود توصيات المكتبات  –   و 
ه       " و" القراءه   " تسويق  –   ز   ارات المعلوماتي اه        " و "المكتبات والمه يم مدي الحي نظم    "  التعل ادىء ت آمب

 . مجتمع المعلومات 
  في المعلومات سواء آانوا من خالل تدريب مجموعات المهنيين" العنايه بالصحه "  حق  تأييد–   ى 

 .و مبتدئين أ        مهنيون متقدمين 
 
 

  " العضوية " الراسخة لدعامةوا االساسيه القاعدة
ه التي             ألداره وتوفير الخدمات    إب" إفال"     ستقوم   عضائها من خالل وسائل اتصال حديثه وبرامج وفرص تعليمي

 " إفال" ومشارآتهم في تزيد من قدرتهم
 
ه ومع األ       " إفال "  سوف تقوم     - 8 ا المهني ك ب     بالتواصل مع مجموعاته ين ، وذل اليين والمحتمل ال  عضاء الح شكل فع

 .تظم ومن
 ةـستراتيجياإلالمـهــام       
 .والبارزين منهم " إفال"عضاء أ  انشاء نشرة الكترونيه موجهه إلي – أ       

 .حلقه نقاش لهم عضاء الجدد منهم وانشاء وآذلك األ" إفال"عضاء أتحسين االتصال ب  -      ب 
 .تمرها ووثائقها ومؤ" إفال" موقع عضاء خاللمتعدده اللغات لأل  انشاء خدمه -      ج 

 
وفر   – 9 وف ت ال"س ضاء   " إف وير األع ي تط ساعده ف شابك وللم رص الت تح ف اءات لف ات ولق اليين اجتماع الح

 .والمحتملين 
 ةـستراتيجياإلالمـهـام       
 .ويشكل عائد إلفال وبسعر معقول لألعضاء تنظيم المؤتمر السنوي بإداره مميزه   –       أ
 .الدوليه للمكتبات معده لجعل حاضريها يكتسبون المعرفه عن األنشطه   تقديم برامج تعليميه ومناسبات –ب      

ديم      " إفال"  تسويق المؤتمرات واالجتماعات االخري التي ترعاها انشطه          -ج    االبحاث  والتي تسمح لألعضاء بتق
  .وتبادل االفكار والمعلومات 

 
 . والمكاتب الملحقه بها بكفاءه لتلبيه احتياجات األعضاء ها ومقرها الدائممؤسسات" إفال"  سوف تدير - 10

 ةـستراتيجياإلالمـهـام              
 . لها لدعم االتجاهات والمهام االستراتيجيه" إفال" زياده قدره مكاتب   –  أ            

 .توظيف وتنميه العاملين المؤهلين لذلك   -ب              
 .والشرآاء معها وتوظيف أعضاء جدد لذلك " إفال" مميزه لألعضاء في تقديم خدمات   –ج              
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ات األعضاء عن طريق          إل ومستمره   همنتظم تبني عمليه مراقبه      -د                ي     عداد   إحتياجات ورغب للعضويه  حصر فعل
 .ومتابعه ذلك في السنوات القادمه 

صال متكام تطوير -ه  ترايجيه ات ي  اس ه للوصول إل ه  ل ين وخاص ضاء المحتمل ه  األع ات الوطني ضاء الجمعي أع
 .والمعاهد العامله في مجال المكتبات 

  األعضاء الحاليين وتخلق أعضاء جدد       علي تحافظ" إفال"قسام ومجموعات وأنشطة    ألداه تسويق   آاعداد    –و   
. 

 
ور سوف   - 11 ال"تط ق " إف ا عن طري الي له دعم الم اليب ال اده اس اده   زي م لزي داد صندوق دع ع إع ضويه ، م الع

 .ه لألعضاء الخدمات الحاليه والمستقبلي
 ةـستراتيجياإلالمـهـام         
 .فعاله لتحقيق أهدافها بطريقه " إفال"إداره وضبط ميزانيه   – أ        

 .يين توفير الدعم لألعضاء الحاليين والمستقبل  –ب         
 .شرآاء من المؤسسات اللألعضاء  توفير الدعم  -ج         
 .  خلق وزياده مصادر الدعم المالي إلفال -د         

 
  . لها اإلستراتيجيةتجاهات اإللدعم " إفال"  تطويع هيكل – 12

 ةـستراتيجياإلالمـهـام         
  المجموعاتبنظره فاحصه طويله األمد للتأآد من استمراريه صله هذه" إفال" موقف مجموعات مراجعه  – أ 

 "  إفال"نشطة أبفاعليه وتأآيد ألهداف و
 " .إفال"  مراجعه مستمره لقانون إنشاء –ب  

 
 تم الموافقه علي هذه االستراتيجيه بواسطه

  .2006في ديسمبر ) إفال(مكتباتال  لجمعيات ومعاهدلتنفيذي لالتحاد الدوليالمجلس ا
 

 
 1/1/2007اإلسكندرية في    "إفال" لمجلس التنفيذيعضو ا   شوقي سالم/ ترجمه الدآتور          
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