
  الدولي للمكتبات صوتال –إفال 
 

تبات المكتهتم بالهيئة الدولية الرئيسية التي  هو) إفال(ولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات االتحاد الد
  .وخدمات المعلومات ومستخدميها

  
يتبـادلون  المعلومات في جميع أنحاء العالم منبراً ومنتدى والمتخصصين في  خبراءلفال لاإل تمثل

ويعملون على تعزيز التعاون الدولي والبحث والتنمية في كافة مجاالت أنشـطة   ارفكاأل من خالله
كما تمنح اإلفال للمؤسسات المكتبية والمكتبات ومراكز المعلومات . المكتبات والخدمات المعلوماتية

يشكلوا كياناً موحداً على مستوى العالم الفرصة ألن والمهنيين المتخصصين في مجال المعلومات 
رون فيه أهدافهم، ويحمون فيه مصالحهم، ويبحثون من خالله عن حلول لمشاكلهم، فيحققـون  يبلو

  . أثراً فعاال الدوليعلى المستوى 
  

إلى ، وهى فى إطار سعيها المستمر مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربحمنظمة دولية  واإلفال
نشر جريدة رئيسية باإلضـافة  ية، تية مصالحها في المنتديات الدولتشجيع وتعزيز المكتبات وحما

 اإلفال نظمكما ت. ن الموضوعاتي مجموعة متنوعة مطإلى إرشادات وتقارير ومقاالت فردية تغ
العالم من أجل تعزيز الممارسات المهنية وزيـادة   أماكن مختلفة منورش عمل وحلقات بحث في 

أنشـطتها مـع بعـض     إلفال فياتعاون ت. الوعي باألهمية المتزايدة للمكتبات في العصر الرقمي
  .الهيئات الممولة والوكالء الدوليينوبعض حكومية، الغير المنظمات 

 
 

  العضوية
إال مـن خـالل   ال يمكن أن تتحقق أهداف وأغراض اإلفال وبرامجها المهنية ومما ال شك فيه أن 

 ١٦٠٠الي حـو  حاليـاً يعمـل  و. والتابعين لهم التعاون والمشاركة الفعالة ألعضائها ومؤسساتهم
دولة معاً من أجل تقوية وتعزيز مهنة المكتبات علـى المسـتوى    ١٥٠مؤسسة ومعهد وفرد من 

مكتبـة ومهنـي    ٥٠٠.٠٠٠أكثر مـن   –بصورة مباشرة وغير مباشرة  –فاإلفال تمثل . الدولي
  .متخصص في المعلومات على مستوى العالم

 
 

  األنشطة الرئيسية
يتم تمويلها من مصادر متنوعة  التين األنشطة الرئيسية وضعت اإلفال برنامجاً يضم مجموعة م

تركز هذه األنشطة في عملهـا  . وذلك من أجل دعم عملها المهني على رأسها  المكتبات القومية
  .على األولويات المهنية

  
ALP:  ـ تهدف إلـى تعزيـز   ". العمل من أجل المكتبات من خالل برنامج تنمية"اختصار  ةمهن

طـوير المؤسسـات المكتبيـة    النامية عن طريق التعليم والتدريب ومساندة تفي الدول لمكتبات ا
  . إدخال التكنولوجيا الحديثة في المكتباتعلى  ومساعدتها

  
FAIFE: قضية تسعى إلى تعزيز ، وهى لجنة"لمعلومات وحرية التعبيرالحر ل تداولال"اختصار 

وفى سبيل ذلـك ترصـد   . والمكتبيينللمكتبات  رئيسيالواقع محور  في هي التي الحرية الثقافية
وتتعامل باسم اإلفـال   وتتعاون مع هيئات أخرى البلدان المختلفة، في الفكريةحرية ال موقفاللجنة 

 .المبادئعلى مواجهة انتهاكات هذه 



 
CLM :  فـي وهى أمـور جوهريـة   ، "حقوق الملكية الفكرية والشئون القانونيةلجنة "اختصار 

إلى تأكيد وصـول   تسعى هذه اللجنة. المتنامية في ظل البيئة االلكترونية اوتتزايد أهميته المكتبات
المحافـل الدوليـة المعنيـة    إلى بصفة خاصة مستخدمي المكتبات و بصفة عامةأصوات المهنيين 

  .النشربوضع قوانين حقوق 
  

ICADS : تحالف اإلفال مع " اختصارCDNL من أجل وضع الخطط واالستراتيجيات الرقمية" .
تركز على المسائل المتعلقة بالمقتنيات الرقميـة مثـل   والبريطانية،  ةمكتبالستضيفها تى لجنة هو
  . اإلدارة واإلتاحةووالبناء،  تكوينال
  

PAC : المواد الخاصة بحفظ  األمورعلى  هذا النشاط وتتركز جهود، "الحفظ والترميم" اختصار
حماية األوعيـة   تحقيق التعاون الدولي من أجلل المبادرةفي أشكالها المختلفة، كما قامت ب المكتبية

باإلضـافة إلـى    PACالمركز الرئيسي للـ فرنسا ، وتستضيف المكتبة القومية بوالمواد المكتبية
  .وجود عدد من المراكز اإلقليمية على مستوى العالم

  
UNIMARC : النشاط الرئيسي بصيانة وتطوير برنامج الـ  يختص هذاوMARC   العـالمي

 فـي وتستضيف المكتبة القومية . وضعته اإلفال لتسهيل التبادل الدولي للبيانات الببليوجرافيةالذي 
  .هذا النشاط بالبرتغال ةبونليش

  
 
  مهنيةالمجموعات النشطة واأل

 فـي خـرى  األنشطة األمن  اغيرهتبادل المعلومات وويتم ، المهني الحوارو النقاش حلقات تدور
  :خمس وحدات فيمصنفة موعات ذات اهتمام مشترك، قسم مهني ومج ٥٥أكثر من  إطار

 
  أنواع المكتبات    : الوحدة األولى
  مقتنيات المكتبات    :الوحدة الثانية
  خدمات المكتبات    :الوحدة الثالثة

  مساندة ودعم المهنة     :الوحدة الرابعة
  األقاليم    :الوحدة الخامسة

  
  : تية في األقاليم التاليةويعني القسم الخامس بكل الخدمات المكتبية والمعلوما

  أفريقيا •
  آسيا والدول الواقعة على المحيطات •
  أمريكا الالتينية والكاريبي •

  
من خالل التعاون الوثيـق مـع المكاتـب     في أقاليمها أنشطة اإلفال جميعتعزز األقسام اإلقليمية 

  .لإلفال اإلقليمية
  



 
  اإلصدارات

تصدر إذ . ها المجموعات المهنية لإلفال في إصداراتناتم تسجيل وتوزيع نتائج البرامج التي طورت
ويغطي كل عدد األخبـار  . Sageمطبوعات من خالل جريدة دورية لإلفال أربع مرات في العام 

. تم اختيارها لتعكس تنوع المعلومات الدولية الخاصة بالمهنةيويضم مقاالت  ،إلفالانشطة اآلنية أل
. نجازاتها خالل العامالتقرير السنوي الذي يسجل إئاسية لإلفال، والراإلخبارية وهناك أيضاً النشرة 

سـنوية  سلسلة إصدارات  ، وهىKG Saur هذا فضالً عن سلسلة إلصدارات اإلفال من دار نشر
عن دار النشر ذاتها سلسلة أخـرى  اإلفال  تصدركما . من مؤلفات تضم ستة موضوعات رئيسية

هذا باإلضافة إلى سلسلة تقارير اإلفـال  . الببليوجرافي التحكم تتمحور حول التي صداراتاإلمن 
  .أفضل الممارساتوتقارير االجتماعات واإلرشادات المهنية التي تعرض  المهنية

  
 

 الموقع االلكتروني
 www.ifla.org 

أكثر من  ارته حيث يجد الزائرويرجى زيلكتروني هو المصدر الرئيسي للمعلومات، يعد موقعنا اإل
 .قائمة للمناقشة تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات ٥٠

  
  

  مكاتب اإلفال
تدير اإلفال كما . هولندا المقر الرئيسي لإلفالب Hagueفي هاج ) الملكية(تستضيف المكتبة القومية 

أفريقيا وتستضـيفه   فريقيا ويقع في بريتوريا بجنوبي ألالمكتب اإلقليم: هيثالثة مكاتب إقليمية 
المكتب اإلقليمي آلسيا والدول الواقعة على المحيطات ويقـع  و، (UNISA)جامعة جنوب أفريقيا 

، والمكتب اإلقليمي ألمريكـا الالتينيـة ودول   حيث يستضيفه مجلس المكتبة القوميةفي سنغافورة 
ناطقة باللغـة العربيـة   في ريو دي جانيرو بالبرازيل ومكتب اإلفال للدول ال ويقعالبحر الكاريبي 

  .بمكتبة اإلسكندرية بمصر
  
  

  لإلفالمكتبات والمعلومات الدولي مؤتمر ال
 ، ويعد بمثابة المنتدىمشاركاً ٣٠٠٠ذب أكثر من في مكان مختلف ويج كل عام يعقد هذا المؤتمر

فر ويـو . الذي يلتقي من خالله الزمالء من كل أنحـاء العـالم   ،الرئيسي للبرنامج المهني لإلفال
لمواكبـة  تصاالت باإلضافة إلى معرض متميز اال منالمؤتمر الدولي فرصة لخلق شبكة متكاملة 

  .أحدث االبتكارات
  
  
  
  



  اإلفالتاريخ 
قد وقد ع. مر دولي لمديري المكتبات القوميةمؤت ِإثْرأدنبرة باسكتلندا  في ١٩٢٧عام نشأت اإلفال 

وتم تسجيل اإلفال في هولنـدا  . يطالياوفينيسيا بإفي روما وفلورنسا  ١٩٢٩ عامأول مؤتمر لإلفال 
 .١٩٧١عام 

منبراً دوليـاً   لتمثل اإلفال في عصرِ أصبحت فيه الحاجة إلى التعاون الدولي أكثر إلحاحاً، جاءت
بفضل  أنشطة اإلفال تعمل ،منذ نشأتها عاما ما يقرب من الثمانينخالل و. يزخر باألنشطة المختلفة

  .اب المهنةأصحالتزام الكثير من 
  
  

  :لالتصال واالستعالم
IFLA Headquarters  

P.O.Box 95312 
2509 CH The Hague 

Netherlands 
Tel: +31-70-3140884 
Fax: +31-70-3834827 

 ifla@ifla.orgEmail:  

  :بالنسبة للبالد الناطقة باللغة العربية
راكز المعلومات الناطقة باللغة مركز اإلفال للمكتبات وم

  العربية
  مكتبة اإلسكندرية 

  ، الشاطبي ١٣٨. ب.ص
  ٢١٥٢٦اإلسكندرية 

  جمهورية مصر العربية
 ١٩٩٧داخلي )+ ٢٠٣( ٤٨٣٩٩٩٩: تليفون
  )+٢٠٣( ٤٨٢٠٤٦٠: فاكس

Email: dina.youssef@bibalex.org  
  

  األهداف
  :تهدف اإلفال إلى

توفير وتوصيل الخدمات المكتبية والمعلوماتية والممارسـة  ل راقيةتحسين وتعزيز معايير  •
 .المهنية باإلضافة إلى إتاحة المجال للوصول إلى التراث الوثائقي الثقافي وحمايته وحفظه

 .يةخدمات المعلوماتالتشجيع نشر الفهم الصحيح لقيمة المكتبة الجيدة و •
 .الدوليامات األعضاء على المستوى عرض اهتم •

  
  

  الرئيسية المبادئ
  :هيوالرئيسية  المبادئاإلفال عدداً من  تبنىت

إلى التداول الحر للمعلومات واألفكار  في حاجة نؤمن بأن الشعوب والمجتمعات والهيئات •
 .واإلبداعات من أجل تحقيق التنمية الطبيعية والعقلية والديمقراطية واالقتصادية

وتوصيل مستوى عاٍل من الخدمات المكتبية والمعلوماتية يسـاعد علـى    بأن توفير نؤمن •
 .تأمين تلك التنمية

 فـي على عاتقنا تمكين المؤسسات المكتبية والعاملين بها عبر العالم من المشـاركة   نأخذ •
 .الجغرافية همتحاد بصرف النظر عن مواقعأعمال اال

ت والمعرفة واألفكار واإلبداعات المنصـوص  التداول الحر للمعلوما مبادئندعم ونعزز  •
 .لحقوق اإلنسان العالميالبند التاسع عشر من اإلعالن  فيعليها 

دون أدنـى  المشاركة واالستفادة من أنشطة اإلفـال،   فينعترف بحقوق جميع األعضاء  •
  .أو الجنس أو الدين الفكريأو اللغة أو التوجه  العرقياعتبار للمواطنة أو األصل 


