
  
  

  اإلفالعضوية 
 

 إفال الصوت الدولي للمكتبات
عدداً كبيراً ومتزايداً من المهنيين العاملين في مجال المكتبات والمعلومات من كل أنحاء  –ها ئمن خالل أعضا – اإلفالتمثل 
  مكتبي؟ ٥٠٠.٠٠٠هل تعلم أن عدد المكتبيين في العالم يقدر حالياً بأكثر من . العالم

 
القيام باتصاالت دولية تستطيع من خاللها تقييم وتطوير أداءك اليومي، كما يمكنك توسيع مداركك  الاإلفيمكنك كعضو ب

وستتاح لك الفرصة للمشاركة في . بعمل مكتبي في مجال تخصصك –على المستوى الدولي  –وذلك عن طريق المساهمة 
  .وضع جدول األعمال الدولي لإلفال

 
أن تشارك في  اإلفالكعضو في وتستطيع . العالم من جميع أنحاءبات والمعلومات أعضاء من مجتمع المكت اإلفالتضم 

من الموضوعات وذلك من  اًواسع اًإلى أنشطة أخرى تشمل نطاق باإلضافةالمهنية وتبادل المعلومات والحوارات المناقشات 
  .المتعددة اإلفالأنشطة  واحدة منهي االشتراك في   ءدللب ةوأفضل طريق. خالل مجموعاتنا المهنية المتعددة

كما توجد خصومات كبيرة . اإلفالودليل  اإلفاليحظى األعضاء بتسجيل مجاني في األقسام، واشتراك مجاني في دورية 
للمساعدة في  اإلفالعضواً تحت مظلة  ١٦٠٠وحالياً يعمل معاً أكثر من . وإصداراتها اإلفالعلى التسجيل في مؤتمرات 

  .ع المكتبات والمعلومات الدوليتحديد جدول أعمال مجتم
 

  :المزايا التاليةمن الفرصة لالستفادة  اإلفالعضوية تمنحك 
 .المكتبات ومراكز المعلوماتفي مجال بالمهنيين الذين يعملون الخاصة لإلفال االشتراك في الشبكة العالمية  •
تتناول نواحي مختلفة من  والتي اإلفالمتخصصة بالمهنية ال اتجموعمالمجموعة أو أكثر من المشاركة في أنشطة  •

 .األنشطة المكتبية والخدمات المعلوماتية
 .بهاالتي سجلت رية لألقسام خباالحصول على اشتراك مجاني بالنشرة اإل •
المكتبات والمعلومات ومؤسسات عاملة بالمجال  مجالوالخبرات مع مهنيين آخرين في  واالهتمامات تبادل اآلراء •

 .وتجاربهم واالستفادة من خبراتهم
 .اإلفالمن إصدارات  اًمنشور ١٥٠التمتع بخصم هائل على أكثر من  •
 .لإلفالالدولي السنوي المكتبات والمعلومات  الحصول على خصم على رسوم التسجيل بمؤتمر •

  

 
  ؟اإلفالما هي المزايا التي يحصل عليها عضو 

 
  حق التصويت

  .ها يقوم على أسس ديمقراطيةهيكلا، فان ومن أجل أعضائه أعضائها تدار بواسطة اإلفالبما أن 
  .يعد المجلس العام لألعضاء أعلى كيان إداري في االتحاد ويتكون من مندوبين عن األعضاء

من المؤسسات والهيئات حق التصويت في المجلس مباشرة أو عن طريق إرسال الترشيح بريدياً حيث يحق  اإلفالألعضاء 
منصب الرئيس المنتخب لإلفال وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة وأيضا أعضاء اللجان  لهم ترشيح وانتخاب المتقدمين لشغل

  .ومن حق األعضاء والتابعين لهم ترشيح أعضاء اللجان الدائمة التابعة لألقسام. التابعة لألقسام المختلفة
 

  التسجيل باألقسام المختلفة
ة جموعات المهنية المختصة بنواحِ عديدة في األنشطالحق في المشاركة في البرامج الخاصة بالم اإلفالجميع أعضاء ل

، كما يحق لبعض مجموعات من األعضاء الحصول على تسجيالت مجانية بأقسام مختلفة المكتبية والخدمات المعلوماتية
  .ويحصل األعضاء والتابعون لهم مجاناً على النشرة اإلخبارية الخاصة بالقسم المسجلين به

ن في أفريقيا وآسيا والدول الواقعة على المحيطات، وأمريكا الالتينية يل األعضاء المقيموصحضمن مميزات العضوية تتو
  .ودول البحر الكاريبي تلقائياً على حق االشتراك في األقسام المالئمة ألنشطتهم اإلقليمية

  



  الخصم على حضور المؤتمر
الدولي السنوي للمكتبات  اإلفالتمر يحصل جميع األعضاء والتابعين لهم على خصم على مصاريف التسجيل بمؤ

  .والمعلومات
يسري الخصم على التسجيل المبكر والعادي ويختلف مبلغ الخصم من عام آلخر حسب مصاريف التسجيل المحددة لحضور 

  .المؤتمر في ذلك العام
  .ضورهم المؤتمرأما بالنسبة للمؤسسات والهيئات فيشمل الخصم جميع األعضاء والموظفين العاملين بها والمقرر ح

  
  اإلصدارات

  :، تحصل مجاناً على اإلصدارات اآلتيةاإلفالعند اشتراكك في 
ويضم قوائم بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه، والممثلين لألنشطة الرئيسية لإلفال، ) يصدر كل عامين( اإلفالدليل  •

 .الخاصة بها اإلجرائية والقواعد اإلفال، وقوانين اإلفالالوحدات، األقسام، موجز عن إصدارات 
شهرة دولية في علم المكتبات وتتضمن مقاالت يكتبها مهنيون يتمتعون ب) ممرات في العا ٤تصدر ( اإلفالجريدة  •

 .اإلفالوتقارير والمعلومات باإلضافة إلى أخبار 
، األحوال الاإلفالتقرير السنوي لإلفال ويتضمن تقارير حول النتائج، ومشروعات واجتماعات وملخص لمؤتمرات  •

 .المالية وأهداف العضوية وأنشطة مجموعاتها المهنية
  

مقابل خصم كبير وتصدر هذه السلسلة سنوياً تحت ستة  Saur اإلفالأن يشتركوا في سلسلة إصدارات  اإلفاليمكن ألعضاء 
  .عن التحكم الببليوجرافي اإلفالبخصومات على سلسلة التقارير المهنية لإلفال وسلسلة  اإلفالكما يتمتع أعضاء . عناوين

  
 

  أنواع العضوية
  

  .االتحادات، المؤسسات واألفراد التابعين: ثالثة أنواع من العضوية اإلفالتضم 
  .وفيما يلي وصف مختصر لكل نوع من أنواع العضوية

 
  عضوية االتحادات

مكتبات، مكتبيين ومكتبات مدارس، المؤسسات الببليوجرافية والبحثية المعنية في المقام األول تتضمن هذه الفئة اتحادات ال
  :هناك ثالثة أنواع من عضوية االتحادات. اإلفالبتنفيذ أهداف 

  
  المحلية/ االتحادات القومية 

داخل الدولة يحق ألي شخص من أي مكان ( للعضوية المحلي/ عضاء على أساس البعد القومي األيتم تصنيف 
الذين يخدمون مهنة المكتبات والمعلومات في (المنتدبين لهذه الدولة  أيضاً إذا كانوا منو) االنضمام لهذه الفئة

  .المحلي/ يتضمن هذا النوع أيضا االتحادات المختصة بدراسة مجال معين وتعمل في النطاق القومي ). الدولة
 

يحصل جميع . صويت وحصة لالشتراك باألقسام متناظرة لهاتالق لها حشريحة لمصاريف العضوية  ١٢هناك 
وإذا . (MLAS)على تسجيل مجاني بقسم إدارة االتحادات المكتبية تلقائياً المحلية / أعضاء االتحادات القومية 

هم ، فإنا الالتينية ودول البحر الكاريبي، آسيا والدول الواقعة على المحيطات أو أمريكأفريقياكانوا ينتمون إلى 
  .يحصلون على تسجيل مجاني في قسم األنشطة اإلقليمية التابعين له

  
  االتحادات الدولية

  .يعمل األعضاء بهذه الفئة بالمكتبات والخدمات المعلوماتية في نطاق دولي أو متعدد الجنسيات
  

  .التحادتنقسم مصاريف العضوية بهذه الفئة إلى ثالث شرائح تعتمد على محل إقامة غالبية أعضاء هذا ا
باإلضافة إلى   اإلفاليحق ألعضاء االتحادات الدولية التسجيل المجاني بأربعة من األقسام المهنية المختلفة ب

  .كما يكون لهم الحق في خمسة أصوات انتخابية. (MLAS)التسجيل بقسم إدارة االتحادات المكتبية 
  
 



  االتحادات األخرى
فهي مكونة أساسا إلتاحة . صنيفها ضمن االتحادات المحلية أو الدوليةتشمل هذه الفئة االتحادات التي ال يمكن ت

  .الواليات لالنضمام لإلفال/ الفرصة لالتحادات بالمقاطعات 
  

تنقسم مصاريف العضوية بهذه الفئة إلى ثالث شرائح وتعتمد في تقسيمها على نفس األساس المتبع في عضوية 
  .االتحادات الدولية وعضوية المؤسسات

  
مجانا باإلضافة إلى  اإلفالمن أقسام  اثنينكما يمكن لهم االنضمام إلى . هذه الفئة بحق صوتين انتخابيين تع تتم

  .(MLAS)التسجيل بقسم إدارة االتحادات المكتبية 
  
 

  )األساسية(عضوية المؤسسات 
  افية والبحثية والمؤسسات تتضمن هذه الفئة المكتبات ومراكز المعلومات، المكتبات المدرسية، المؤسسات الببليوجر

  .اإلفالأو الهيئات األخرى الراغبة في المشاركة المهنية في أنشطة 
  

  .تخضع عضوية المؤسسات لثالث شرائح مختلفة للمصاريف تقسم وفقاً للدولة التي توجد بها المؤسسة
  
  .ي بإثنين من األقسام المختلفة لإلفالجميع األعضاء بهذه الفئة الحق في صوت انتخابي واحد، كما يحق لهم التسجيل المجانل

  
بقسم واحد من أقسام ويمكن لألعضاء في هذه الفئات التسجيل مجاناً . لعضوية المؤسساتتابعة الفئات الثالث التالية تُعتبر 
المسجلين لألقسام  االنتخابات الخاصة باختيار أعضاء اللجان التنفيذية التابعةإال في  التصويت ولكن ليس لهم حق. اإلفال

وهي تبلغ تقريبا نصف الرسوم الخاصة  قسم مصاريف العضوية إلى ثالث شرائح وفقاً للدولة التي توجد بها المؤسسةتُ.  بها
  ).األساسية(بعضوية المؤسسات 

  
  المعاهد/ وحدات تابعة للمؤسسات 

عة مشتركة بعضوية يجب أن تكون الجام. هذه العضوية خاصة بمكتبات الجامعات وأقسام الكليات المختلفة
األخرى في حتى تتمكن من إشراك مكتبات الكليات ) غالبا عن طريق المكتبة الرئيسية بالجامعة(مؤسسات أساسية 

  .هذه العضوية
  

  مؤسسات بحثية يعمل بها موظف واحد
مع  )كامل الوقت(تقتصر هذه العضوية على المكتبات أو مراكز المعلومات التي ال يعمل بها سوى موظف واحد 

  .ضرورة تقديم إقرار كتابي يثبت صحة ذلك
  

  المكتبات المدرسية
أو ما يعادلهما في نظم التعليم المختلفة في (لمكتبات المدرسية للمرحلتين االبتدائية والثانوية متاحة ل هذه الفئةو

  .بدون حد أقصى للموظفين العاملين بها) العالم
  
 

  العضوية الفردية وعضوية الطلبة
ويجب على . المهنية المختلفة االنضمام كأعضاء فرديين اإلفالاد المهتمين والراغبين في دعم أهداف وأنشطة يمكن لألفر

. اإلفاليكون لهذه الفئة الحق في التسجيل المجاني بقسم واحد من أقسام . الطلبة تقديم ما يثبت تسجيلهم بأي برنامج أكاديمي
رشيح أفراد لشغل منصب الرئيس المنتخب لالتحاد وكذلك أعضاء مجلس ليس لهذه الفئة حق التصويت، ولكن يحق لهم ت

  .اإلدارة
  

 www.ifla.org/membership: يبرجاء زيارة الموقع االلكترون اإلفاللمزيد من المعلومات عن عضوية 
 
 



  :لالتصال واالستعالم
  

IFLA Headquarters  
P.O.Box 95312 

2509 CH The Hague 
Netherlands 

Tel: +31-70-3140884 
Fax: +31-70-3834827 
Email: ifla@ifla.org  

  :بالنسبة للبالد الناطقة باللغة العربية
للمكتبات ومراكز المعلومات الناطقة باللغة  اإلفالمركز 
  العربية

  مكتبة اإلسكندرية 
  ، الشاطبي ١٣٨. ب.ص

  ٢١٥٢٦اإلسكندرية 
  جمهورية مصر العربية
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