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 مؤتمر اإلفال العالمي للمكتبات والمعلومات 
  مؤتمر إفال العام والمجلس التاسع والسبعين

  
  .، سنغافورة2013) أغسطس(آب  23إلى ) أغسطس(آب  17من 

  ةدعوة لتقديم أوراق بحثّي

  قسم المكتبات الحكومّية 

  وقسم المكتبات القانونية

 . وقسم المعلومات الحكومّية والمنشورات الرسمية 
  : الموضوع

  حكومة منفتحة  أصوات لكالمكتبات الحكومّية 

  !دعوة ألعضاء هيئة المستشارين

والمنشورات  والمعلومات الحكومّية ،تتشارك أقسام المكتبات الحكومّية، والمكتبات القانونّية
برعاية برنامج ) إفال" (االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات"لـ الرسمّية التابعة

    ."منفتحةالمكتبات الحكومّية كأصوات لحكومة "

فكار والممارسات المتعلّقة بالشفافّية، والتعاون، من األ الموضوع مجموعة يتناول 
إشراك  أّما أحد أهدافه الرئيسة، فهو. والمشاركة، الواجب تطبيقها في القطاع الحكومّي

صالحية على  هذه الفكرةتبدأ بمنح  الدولوبما أّن . مسائل العاّمةلإيجاد حلول لالمواطنين في 
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االنفتاح على العمليات واإلجراءات ا التفكير في كيفّية تأثير هذ، تظهر الحاجة إلى نحو متزايد
    . المتعلّقة بالمعلومات

مستديرة خالل برنامج لمّدة  في إطار طاولةندعو إلى مناقشة االقتراحات في هذا الشأن 
  . ساعتين

  : ما يلي التي تهّمناقد تشمل المواضيع 

 .تأثير ممارسات الحكومة المنفتحة على خدمات المكتبات •
 . تحديد جدول أعمال للمكتبات المهتّمة بالحكومة المنفتحة •
 . كيفّية استفادة المكتبات والمواطنين من سياسات الحكومة المنفتحة •
وإعادة استخدام المعلومات ودور  الشامل،البيانات الخاّصة بالنظام البيئي  •

 . المكتبات الحكومّية

  :ينبغي أن تشمل االقتراحات ما يلي

 .عنوان الموضوع المطروح للمناقشة •
 .كلمة 250ملخّص ال يتعّدى عدد كلماته الـ •
 . الطلب) أو مقّدمي(مقّدم ) المسّمى الوظيفي(مركز االسم، عنوان البريد اإللكتروني،  •
 .كلمة 50السيرة الذاتية ال يتعّدى عدد كلماته الـبيان موجز يستعرض  •

 10و  5لمّدة تتراوح بين  ،مهمٍّ موضوعٍعن  عرضاً وسيقّدم أعضاء هيئة المستشارين
المستديرة مع مشاركين من الجمهور،  طاولةال جلساتوبعد ذلك، سيترّأس األعضاء . دقائق

االتحاد "ه بالدور الذي يضطلع لمناقشة تداعيات هذه المواضيع على خدماتهم وللنظر في 
. المناسبة إيجاد الحلولمجال وشركاء آخرون في " الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات

مج في المستقبل ولوضع سياسة لبراوسيتّم استخدام حصيلة المناقشات هذه للتخطيط 
 .للمعلومات ضمن جدول أعمال لمختلف األقسام
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  :المهّمة الجداول الزمنّيةالتواريخ و

  :إلى 2013) مارس(آذار  29الرجاء إرسال اقتراحاتكم عبر البريد اإللكترونّي قبل تاريخ 

  كابشا-غييرمو غارسيا

   ifla.governmentlibraries@gmail.com: البريد اإللكتروني

  .2013) أبريل(نيسان  30بالقبول أو الرفض بحلول  إشعارسيتّم تقييم االقتراحات وإرسال 

المستديرة، فستُدرج  طاولةأّما مقّدمو الطلبات الذين يتّم اختيارهم للمشاركة في برنامج ال
اإلفال أسماؤهم، وانتماءاتهم، باإلضافة إلى الملخّص عن موضوع المناقشة على موقع مؤتمر 

  . ألقساموعلى مواقع ا العالمي للمكتبات والمعلومات

االقتراحات  جميعلذلك، ينبغي كتابة  ؛باللغة اإلنكليزّية دورةومن جهة أخرى، سيتّم إجراء ال
من الممكن تقديم العروض النهائية في إحدى لغات  مع اإلشارة إلى أّن. باللغة المذكورة

وإذا ما كُتب أّي اقتراح ". االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات"العمل الرسمية في 
   .غير اللغة اإلنكليزّية، يجب إرفاقه بترجمة في هذه اللغة االتحاد،خاّصة بـبلغة رسمّية 

من بين كّل مؤلفي  م على مؤلّف واحد على األقّلوفي ما يتعلّق باالقتراحات الجماعّية، يتحتّ
  . المشاركة في الدورة هذه األخيرة،

  تقديم المستندات

  . 2013) مارس(آذار  29 يجب تقديم كّل االقتراحات قبل تاريخ

تكاليف، بما فيها التسجيل لحضور المؤتمر، ال جميعيتحّمل المؤلفون أو مقّدمو الطلبات 
أي " االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات"ال يمكن أن يقّدم و. والسفر، واإلقامة وإلخ

 .إرسال دعوات خاّصة للمؤلفين طيعيستدعم مالّي، غير أنّه 
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  هبات لحضور المؤتمر

االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات "و" اللجنة القومية في سنغافورة" لقد كّرس كّل من
. جهودهما من أجل تأمين األموال الالزمة لتقديم هبات للمشاركة في المؤتمر" المكتبات

أال  ،ستتوفّر على صفحة الويب الخاّصة بنا المعلومات الحديثة جميع وتجدر اإلشارة إلى أّن
 . هبات لحضور المؤتمر: وهي

 

 


