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مسودة مقرتح إلدارة اإلفال 

لعقب مناقشات استغرقت ما يقرب العام شارك فيها مجلس إدارة اإلفال وأعضاؤه واملتطوعون، تضع هذه الوثيقة الخطوط 

العريضة لهيكل إدارة جديد من شأنه أن يجعل اإلفال أكرث شمولية وشفافية وفاعلية. إننا ندعو، مرة أخرى، أعضاء اإلفال 

واملتطوعني إىل االسهام مبا لديهم من أفكار ورؤى ثاقبة للوصول إىل أفضل إطار إدارة ممكن ملجال املكتبات العاملية.  

واالتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات )إفال( هو الهيئة الدولية الرائدة التي تهتم باملكتبات وخدمات املعلومات 

ومستخدميها. إنه الصوت الدويل ملهنة املكتبات واملعلومات.  

ومع عمر ميتد ألكرث من 90 عاًما، وأعضاء يف أكرث من 150 دولة ميثلون جميع القارات، وشتى مناحي مجال املكتبات، 

رشع اإلفال يف رحلة التطور منذ عام 2018  دعونا فيها متخصيص املكتبات واملعلومات يف جميع أنحاء العامل لوضع رؤية 

عاملية مشرتكة مستوحاة لبناء املستقبل عىل النحو الوارد يف الرؤية العاملية، لقد اضطلعنا بعملية تخطيط اسرتاتيجي شاملة 

وحافزة، أمثرت عن اسرتاتيجية اإلفال 2019-2024. 

ويعد استعراض أساليب إدارة اإلفال عنرصا رئيسيًا إلطالق إسرتاتيجية اإلفال، فضال عن كونه الخطوة التالية يف خارطة 

طريق التنمية. وذلك بهدف التأكد من وجود الهياكل الالزمة لتحقيق أهدافنا وقيمنا. لكن الهياكل وحدها ال تضمن نجاح 

االسرتاتيجية، وإمنا تزيد احتامالت نجاحها. وتظل الطاقة وااللتزام املستمر من أعضائنا ووحداتنا املهنية، والدعم املقدم من 

فريق عمل اإلفال، هي العوامل الحاسمة يف تحقيق كل ما نصبو إليه. 

وقد أفادت آرائكم وإسهاماتكم بالفعل عملية استعراض أساليب اإلدارة، التي تستند إىل األفكار التي أٌعرب عنها خالل 

عملية إعداد الرؤية العاملية التي استغرقت عامني. وبينام نحن نستعرض التعليقات القيمة التي قدمتموها يف االستبيان 

الذي أجري يف أكتوبر املايض، رأينا أنها تصبو إىل تحقيق: 

املزيد من الشفافية والكفاءة والتعاون 

متثيل إقليمي أقوى 

استدامة مالية ومؤسسية أكرب 

فرص للمشاركة أكرث تنوعا، وبخاصة للقادة الشباب 

دعم املتطوعني بصورة أفضل— كل من يبذل الوقت لدعم عمل اإلفال سواء من خالل وحدات اإلفال املهنية أو لجانها أو 

أنشطتها. 

يستند هذا االقرتاح إىل املبادئ التي اعتمدها مجلس اإلدارة يف ديسمرب 2019. 

http://www.ifla.org/strategy
http://www.ifla.org/strategy
https://www.ifla.org/node/92685
https://www.ifla.org/node/92711
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والغرض من استعراض أساليب اإلدارة  هو إنشاء هيكل إدارة جديد لإلفال. ويشمل نطاق االستعراض مجلس اإلدارة، 

والوحدات املهنية التي تشمل مجموعات املصالح الخاصة واللجان االسرتاتيجية والنظم األساسية والقواعد اإلجرائية ذات 

الصلة باإلدارة. ويخرج عن هذا النطاق مقر اإلفال واملؤمتر الدويل للمكتبات واملعلومات، واملكاتب اإلقليمية، ومراكز اللغة، 

والعضوية. 

إنكم أنتم، أعضاء اإلفال واملتطوعون، من متنحون اإلفال القدرة رشيان الحياة، ونحن نقدر دوركم ونرغب يف دعمكم بصورة 

أفضل. هنا نظرح ما لدينا من أفكارنا بشأن كيفية إنشاء هيكل إدارة جديد وحديث وأكرث شموالً يساعدنا عىل تحقيق 

نتائجنا االسرتاتيجية.

ك   شارك يف القرارات التي تَُخصُّ
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طالبتم  باملزيد من الشفافية والكفاءة والتعاون

ونقرتح:

تحسني قدرة مجلس اإلدارة عىل الرتكيز عىل النحو األمثل عىل وظائف اإلدارة عن طريق تقليل العدد اإلجاميل ألعضاء 

مجلس اإلدارة، وزيادة الوضوح بشأن مهارات اإلدارة والخربة الالزمة ألداء هذه املهام، وذلك من خالل تفويض املسائل 

إىل املجالس اإلقليمية واملهنية عىل نحو فعال. 

زيادة نسبة أعضاء مجلس اإلدارة الذين ينتخبهم أعضاء اإلفال بصورة مبارشة، مبا يف ذلك منصب أمني الخزانة. وسيضم 

مجلس اإلدارة الجديد رؤساء املجلس املهني واملجلس اإلقليمي الجديد وقسم إدارة جمعيات املكتبات. 

 متكني مجلس اإلدارة من اختيار أعضاء إضافيني يف املجلس، حسبام يراه رضوريًا، لسد احتياجات محددة للتنوع 

والتمثيل اإلقليمي ومهارات اإلدارة. عىل أن يتم هذا بطريقة شفافة. 

 البدء يف مامرسة التدريب والدعم والتقييم بانتظام ملساعدة مجلس اإلدارة يف سعيه نحو التحسن املستمر بوصفه 

الجهة املنوط بها، إضافة إىل األمني العام، العناية برسالة اإلفال ومواردها وخطتها االسرتاتيجية. 

 عقد اجتامعات بصورة منتظمة والتواصل بني مجلس اإلدارة واملجالس املهنية واإلقليمية. 

 تشجيع املزيد من التعاون املنتظم بني اللجان ودعمه، إضافة إىل منح تفويضات واضحة للجان عىل جميع املستويات 

للتواصب لشأن عملها يف الوقت املناسب.
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طالبتم  بتمثيل إقليمي أقوى 

ونقرتح:

إنشاء مجلس إقليمي جديد، يدعم مجلس اإلدارة بصورة مبارشة، ميثل جميع أقاليم العامل من خالل رؤساء األقسام 

اإلقليمية. ومن شأن هذا أن يحمل صوت هذه األقاليم إىل قلب اإلفال، ويدعم تطوير االسرتاتيجيات اإلقليمية، ويطالب 

بدمج األولويات اإلقليمية يف جميع أعامل اإلفال. 

 رفع مستوى األقسام اإلقليمية الحالية )أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الالتينية وإقليم البحر الكاريبي( إىل ُشعب 

وإضافة أخرى لضامن التغطية العاملية )أوروبا والرشق األوسط وشامل أفريقيا وأمريكا الشاميل(. 

 إنشاء ُشعب إقليمية للمساعدة يف تطوير خطط وتقدميها لبناء قدرات األعضاء يف كل مكان لتتمكن من الدعوة بفعالية 

للمكتبات. سوف ستستفيد هذه الُشعب من التفاعالت الحالية مع وكاالت األمم املتحدة اإلقليمية املناظرة، وستعمل 

مع االتحادات الوطنية لتعزيز وصول اإلفال وتأثريها يف األقاليم التابعة لها. 

 تهيئة فرص جديدة عىل جميع املستويات، مبا يف ذلك عىل مستوى مجلس اإلدارة واللجان الدامئة للوحدات املهنية 

إلضافة أعضاء كاملني جدد، يف عملية شفافة، من أجل ضامن التنوع اإلقليمي يف األقاليم مل يتحقق فيها ذلك بالفعل عن 

طريق االنتخابات. 
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طالبتم باالستدامة املالية واملؤسسية 

ونقرتح:

تعزيز اإلدارة املالية وإدارة املخاطر يف مجلس اإلدارة من خالل استهداف خربة محددة للجنة الشئون املالية واملخاطر 

الجديدة. 

 ضامن حصول الُشعب اإلقليمية الجديدة، التي تعمل يف رشاكة مع فريق عمل اإلفال واملكاتب اإلقليمية، عىل املساعدة 

الالزمة لتشجيع زيادة عضوية اإلفال من يف كل إقليم أقاليم العامل ودعمها. 

 تعزيز اإلجراءات الستعراض اللجان وغريها من الهياكل بصورة شفافة ومنتظمة. لتوفري التشجيع والحوافز املستمرين 

للحصول عىل أفضل النتائج ملجال املكتبة العاملية، وإفساح املجال إلنشاء لجان الجديدة عند االقتضاء. 
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طالبتم بفرص للمشاركة أكرث تنوًعا، خاصة للقادة الشباب 

ونقرتح:

استحداث طرق جديدة للمشاركة يف عمل اإلفال، من خالل مجموعات املصالح الخاصة ومجموعات العمل والشبكات. 

ومن شأن ذلك أن يوفر فرًصا أكرب للمتطوعني للمشاركة يف القضايا التي تهمهم، واكتساب الخربة واالعرتاف مبساهامتهم. 

 استكشاف طرق للوصول للمناصب القيادية، بحيث تُتاح الفرص ملزيد من الناس لتويل هذه املناصب. 

 تطوير هيكل جديد للتمثيل اإلقليمي يستند إىل األقسام اإلقليمية الحالية، ومنح األعضاء صوت أقوى، ومسار جديد 

للمتطوعني لتويل املناصب ذات املسؤولية. 

 توضيح قواعد املشاركة يف اللجان الدامئة للتأكد من أنها تويل األولوية لجودة املساهمة بدالً وليس للقدرة عىل املشاركة 

الشخصية  يف االجتامعات. 

 استكشاف املزيد من الفرص للمشاركة االفرتاضية. 
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طالبتم بدعم أفضل للمتطوعني - كل من يبذل الوقت لدعم عمل 

اإلفال سواء من خالل الوحدات املهنية أو اللجان أو أنشطة اإلفال 

ونقرتح:

إعادة التوازن لنظام األقسام املهنية - الهياكل الرئيسية التي تجمع وحداتنا املهنية - لضامن أن رؤساء الُشعب لديهم 

الوقت والنطاق الالزمني لتقديم الدعم والتوجيه الكامل. سيكون لدى كل ُشعبة من الُشعب املهنية عدد مامثل من 

الوحدات املهنية مع إجراء تعديالت إضافية يف املستقبل للحفاظ عىل هذا التوازن. 

 زيادة دعم املوظفني للُشعب اإلقليمية لتمكينها من تحقيق أغراضها عىل نحو أفضل بُغية تعزيز حضور اإلفال يف مختلف 

األقاليم، وتعزيز صوتها داخل اإلفال. 

 تعريف األدوار املختلفة يف جميع مستويات املنظمة بصورة أكرث وضوحا - وال سيام يف الهيكل املهني - لضامن فهم 

أصحاب املناصب وغريهم ما ميكنهم توقعه وما هو متوقع منهم فهام واضحا.  

 توحيد هياكل اللجان وتبسيطها للمتطوعني لتسهيل تحديد للفرص التي تناسبهم. 

تقليص الحواجز املالية للعمل يف مجلس اإلدارة. 
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الهيكل الجديد املقرتح 
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مجلس اإلدارة 

الغرض من مجلس اإلدارة هو وضع ثقافة االتحاد وقيمه وتطوير اتجاهاته االسرتاتيجية. يعد مجلس اإلدارة مسؤوالً عن 

اإلرشاف عىل اإلدارة واملسائل املالية واملهنية ويسرتشد بتحديد األهداف الرفيعة املبادئ، واتخاذ القرارات الفعالة، ومراقبة 

األداء ملناسبة. يدعم مجلس اإلدارة األمني العام إلدارة املوارد وتقديم الخطة االسرتاتيجية.

األساس املنطقي للمقرتح: 

املشكالت الرئيسية املحددة يف هيكل مجلس اإلدارة الحايل هي: 

قد يكون هيكل وحجم املجلس الحايل مسئوال عن بطء اتخاذ القرارات وقلة املرونة 

 نقص التنوع والتمثيل اإلقليمي 

 االفتقار إىل الرتكيز الواضح بشأن التأكد من أن املجلس يضم أنواع الخربات املحددة املطلوبة للمستقبل 

 ازدواجية األدوار والجهود داخل مجلس اإلدارة بسبب الهيكل القائم للجان املجلس 

الهيكل املقرتح: 

أن يتألف مجلس اإلدارة من 9 إىل 11 عضًوا، منهم 3 أعضاء منتخبني )الرئيس، الرئيس املنتخب، أمني الصندوق(، و3 أعضاء 

بحكم منصبهم )رؤساء املجلس املهني، واملجلس اإلقليمي، وقسم إدارة جمعيات املكتبات(، 3 أعضاء ينتخبون انتخابا 

عاما، وتعيني عضوين إضافيني من جانب املجلس حسب الحاجة لتحقيق األهداف املتمثلة يف املهارات والتنوع والتمثيل 

املطلوب.
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ومن شأن إنشاء مجلس إقليمي أن يضمن صوتًا ومتثياًل أقوى لجميع أقاليم العامل. 

يُنتخب أمني الخزانة مبارشة من جانب األعضاء، ويرتأس لجنة الشئون املالية واملخاطر الجديدة، التي ستُعزز بإضافة عضو 

منتدب من ذوي الخربة يف التدقيق والقانون الهولندي ذي الصلة. 

يُخفض عدد لجان املجلس من أربع إىل ثالث لجان، للحد من االزدواجية والتداخل وتوطيد مسؤولية جميع أعضاء مجلس 

اإلدارة عن جميع الشئون اإلدارية واملالية. 

تستمر اللجنة االستشارية لحرية الوصول إىل املعلومات وحرية التعبري )FAIFE( واللجنة االستشارية لحق املؤلف 

والشئون القانونية األخرى)CLM(  كام هي، وباملثل اللجان االستشارية ملجلس اإلدارة. تصبح لجنة املعايري )CoS( واللجنة 

االستشارية لربنامج الرتاث الثقايف  )CHPAC( لجانا استشارية للمجلس املهني. 

مُيول جميع أعضاء مجلس اإلدارة للسفر واإلقامة لحضور اجتامعني خارج مؤمتر اإلفال الدويل للمكتبات واملعلومات 

 .WLIC
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مجلس اإلدارة يف 

املستقبل 
مجلس اإلدارة الحايل  

الرئيس 

الرئيس املنتخب 

أمني الصندوق 

رئيس املجلس املهني * 

رئيس املجلس اإلقليمي * 

رئيس قسم إدارة جمعيات املكتبات * 

األعضاء عموما )3( 

الرئيس 

الرئيس املنتخب 

أمني الصندوق 

رئيس اللجنة املهنية * 

رئيس إدارة قسم جمعيات املكتبات * 

رؤساء الُشعب )5(* 

األعضاء عموما )10( 

أعضاء مجلس اإلدارة 

املالية واملخاطر 

املجلس املهني 

املجلس اإلقليمي 

التنفيذية 

املالية 

توصيات املؤمتر 

اللجنة املهنية 

اللجان 

اللجنة االستشارية لحرية الوصول إىل 

 )FAIFE( املعلومات وحرية التعبري

 اللجنة االستشارية لحقوق امللكية الفكرية 

 )CLM(  واملسائل القانونية األخرى

اللجنة االستشارية لحرية الوصول إىل 

 )FAIFE( املعلومات وحرية التعبري

اللجنة االستشارية لحقوق امللكية الفكرية 

 )CLM( واملسائل القانونية األخرى

 )CoS( لجنة املعايري

اللجنة االستشارية لربنامج الرتاث الثقايف 

 )CHPAC(

اللجان االستشارية 

* بحكم منصبه 
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املجلس املهني  

يتمثل الغرض من إنشاء املجلس املهني يف اإلرشاف عىل اللجان واملجموعات التي تعمل مًعا يف القطاعات ويف العامل 

وتوجيهها؛ وتنفيذ أنشطة إللهام مجال املكتبات وإرشاكه ومتكينه. وهو مسؤول عن املسائل املهنية، وتنسيق أنشطة 

الربنامج املهني ملؤمتر اإلفال الدويل للمكتبات واملعلومات. 

والغرض من القسم املهني هو متكني التواصل الفعال ويف الوقت املناسب بني الوحدات املهنية وموظفي اإلفال واملجلس 

املهني؛ ومساعدة الوحدات املهنية يف تنسيق األنشطة املهنية وفهم أفضل الكيفية التي تعمل بها اإلفال عىل نحو أفضل. 

يرفع املجلس املهني تقاريره إىل مجلس اإلدارة. 

األساس املنطقي للمقرتح: 

املشكالت الرئيسية املحددة يف الهيكل الحايل للجان املهنية هي:

تداخل كبري يف مجاالت تركيز اللجان مام يؤدي إىل ازدواجية الجهود. 

 افتقارها إىل املرونة الكافية التي تسمح بتغطية املجاالت الجديدة والناشئة للمامرسة املهنية. 

 متثيل الوحدات املهنية عىل نحو غري عادل أو منصف بسبب رشط  رضورة متكن أعضاء اللجنة الدامئة من حضور املؤمتر. 

 انعدام التمثيل اإلقليمي يف الوحدات املهنية مام يؤدي إىل فجوات يف املعرفة والخربة. 

 هيكل الُشعب الحايل غري منطقي، إذ توجد الوحدات ذات االهتاممات املتشابهة يف أقسام مختلفة.
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الهيكل املقرتح:  

إعادة تسمية اللجنة املهنية لتصبح “املجلس املهني”، وهو ما يتوافق تنظيمياً مع املجلس اإلقليمي الجديد. 

يقوم الهيكل املهني عىل األقسام املهنية التي تتكون بدورها من الوحدات املهنية. 

يتسم تكوين األقسام املهنية باملرونة، وميكن للهيكل أن يستجيب للتغريات التي تطرأ عىل بيئة املكتبات. 

تتضمن جميع األقسام املهنية العدد نفسه من الوحدات املهنية، يك تتمكن األقسام من اإلدارة والتواصل بفعالية. ال تُنظم 

األقسام املهنية حسب مجال النشاط أو حسب نوع املكتبة التي تغطيها؛ وإمنا وفقا املجموعات املناسبة للمناقشة واإلدارة. 

وسيتم رفع مستوى القسم الخامس )الذي يتألف حاليًا من أقسام أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الالتينية وإقليم البحر 

الكاريبي( من حيث الحجم واملسؤوليات ليصبح املجلس اإلقليمي. ملزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل القسم أدناه 

بشأن املجلس اإلقليمي. 

إضافة إىل املجموعات االستشارية والوحدات املهنية، سيتم إنشاء ثالث آليات لدفع العمل املهني وفرص املشاركة قدما: 

األفرقة العاملة ومجموعات املصالح الخاصة والشبكات. 

سيتم تعزيز إجراءات التدقيق الشفافة واملنتظمة للجان وغريها من الهياكل. 

سيقوم أحد أعضاء مجلس اإلدارة، املعني من جانب مجلس اإلدارة، بتعزيز صوت املجلس املهني الذي ميثل املسائل 

املهنية. 
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املجلس املهني املقرتح  اللجنة املهنية الحالية 

رئيس املجلس املهني )وهو عضو بحكم منصبه يف 

مجلس اإلدارة( 

جميع رؤساء الُشعب املهنية 

عضو واحد من مجلس اإلدارة - يرشحه مجلس 

اإلدارة 

رئيس 

 

رؤساء 5  أقسام 

أعضاء املجلس الحايل 

التقسيامت املهنية املقرتحة التقسيامت الحالية 

ستة إىل مثانية أقسام كحد أقىص لكل ُشعبة مهنية  خمس ُشعب: التكوين  

1. أنواع املكتبة 

        )13 قسام( 

2. مجموعات املكتبة 

        )9 أقسام( 

3. خدمات املكتبة 

        )12 قسام( 

4. دعم املهنة 

        )7 أقسام( 

5. األقاليم 

        )3 أقسام( 

 )CoS( لجنة املعايري

 )CHPAC( اللجنة االستشارية لربنامج الرتاث الثقايف

اللجان االستشارية 

لجنة تحرير املجلة اللجان    لجنة تحرير املجلة  
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املجلس اإلقليمي   

يهدف املجلس اإلقليمي إىل متثيل األولويات اإلقليمية متثيال قويا يف مجلس اإلدارة، وتعزيز الدعوة للمكتبات، وإبراز مكانة 

اإلفال عىل الصعيد العاملي، وتنفيذ العنارص اإلقليمية السرتاتيجية اإلفال. 

ويتمثل دور املجلس اإلقليمي يف  تنسيق خطط عمل األقسام اإلقليمية ودعمها وتطويرها وتنفيذها؛ واستعراض أنشطة 

الشعبة اإلقليمية ورفع القضايا الناشئة ذات الصلة إىل مجلس اإلدارة؛ إبراز الزاوية اإلقليمية ألنشطة دعم اإلفال؛ استعراض 

النجاح الشامل يف تطوير البعد اإلقليمي السرتاتيجية اإلفال؛ ووضع اسرتاتيجيات لتعزيز عضوية اإلفال وجمع األموال يف 

األقاليم. 

يرفع املجلس اإلقليمي تقاريره إىل مجلس اإلدارة.

 

األساس املنطقي للمقرتح: 

املشكالت الرئيسية املحددة للتمثيل اإلقليمي هي: 

ال يقدم الهيكل الحايل امللف التعريفي ملا ينبغي أو ما قد يكون عليه عمل اإلفال عىل املستوى اإلقليمي. 

 يجب أن يكون لألقاليم اليد العليا يف صياغة تقديم اسرتاتيجية اإلفال. 

 يجب أن يكون هناك هيكل لبناء مهارات الدعوة لإلفال ومشاركتها عىل مستوى العامل. 

 ال يغطي الهيكل الحايل جميع أقاليم العامل. 
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الهيكل املقرتح:    

سيتم رفع مستوى القسم الخامس الحايل )األقاليم( من حيث الحجم واملسؤوليات ليصبح املجلس اإلقليمي. ستصبح أقسام 

البلد الحالية )إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الالتينية وإقليم البحر الكاريبي( ُُشعبا. 

وسيمثل كل إقليم شعبة إقليمية. سيكون هناك ستة ُشعب: أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية وإقليم 

البحر الكاريبي والرشق األوسط وشامل أفريقيا )MENA( وأمريكا الشاملية. ويتشكل املجلس اإلقليمي من رؤساء الُشعب 

اإلقليمية. 

يستند االقرتاح إىل األقسام الحالية للشعبة الخامسة، ويعرتف بإقليم الرشق األوسط وشامل إفريقيا الذي يضم مجموعة 

من البلدان التي تشكل إقليام سياسيا واحدا لألمم املتحدة، إضافة إىل اشرتاكه يف لغة واحدة. تعامل اإلفال مؤخرًا مع إقليم 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا بوصفه  إقليام مستقال، حتى عن مرشوع الرؤية العاملية وبرنامج الدعوة الدويل. 

تُدرج أوروبا وأمريكا الشاملية بوصفها أقاليم من أجل ضامن متثيل املجلس اإلقليمي لألعضاء يف كل مكان. 

سيقوم أحد أعضاء مجلس اإلدارة، الذي يعينه مجلس اإلدارة، بتعزيز صوت املجلس اإلقليمي الذي ميثل املسائل اإلقليمية 

ومسائل الدعوة. 
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املجلس اإلقليمي املقرتح 

رئيس املجلس اإلقليمي )وهو عضو بحكم منصبه يف مجلس اإلدارة( أعضاء املجلس اإلقليمي 

جميع رؤساء الُشعب اإلقليمية 

التقسيامت اإلقليمية املقرتحة 

20-10  ممثالً من كل إقليم * 

أفريقيا 

آسيا أوقيانوسيا 

أوروبا 

أمريكا الالتينية والكاريبي 

* ال يزال قيد املناقشة رهنا باملدخالت الواردة من األقاليم 
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اللجان االستشارية    

تتناول اللجان االسرتاتيجية لإلفال طائفة واسعة من املجاالت واملوضوعات السياسة، لكن املرشك بينها هو دورها يف دعم 

عمل إدارة اإلفال عىل املستويات اإلدارية العليياٍ يف السياسات الرئيسية أو غريها من القضايا األخرى الشاملة. 

اللجان األربع هي: 

 )CLM(  اللجنة االستشارية لحق املؤلف واملسائل القانونية األخرى

 )FAIFE( اللجنة االستشارية لحرية الوصول إىل املعلومات وحرية التعبري 

 )CoS( لجنة املعايري 

 )CHPAC(  اللجنة االستشارية لربنامج الرتاث الثقايف 

والغرض من اللجان االستشارية األربع لإلفال هو دعم تطوير سياسة اإلفال والدعوة لها؛ فضال عن دعم تطوير العالقات مع املنظامت العاملية 

واإلقليمية ذات الصلة بشأن القضايا املنوطة باللجنة االستشارية.

األساس املنطقي لالقرتاح:

املشكالت الرئيسية املحددة للجان االسرتاتيجية هي: 

االفتقار إىل تعريف محدد أو بيان غرض واضح يحدد ما الذي يجعل اللجنة االسرتاتيجية 

 أُعدت اللجان لغرض بعينه ثم تطورت بصورة منفصلة عن بعضها البعض 

 اللجان االسرتاتيجية غري متسقة رسميًّا، عىل الرغم من التنسيق بينها عىل املستوى غري الرسمي 

 نقص الوضوح  والفهم للجان االسرتاتيجية ولعملها.



 )CoS( لجنة املعايري
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الهيكل املقرتح:    

من أجل تبسيط إدارة اإلفال، سيتم توحيد أسامئها )اللجان االستشارية( وكيفية تكوينها - أي عدد األعضاء األساسيني 

وطريقة تعيينهم. 

ستظل لجنة حق املؤلف واملسائل القانونية األخرى )CLM( ولجنة حرية املعلومات وحرية التعبري )FAIFE( لجانا 

استشارية للمجلس املهني، وسرتكز عىل املسائل االسرتاتيجية. 

ستصبح لجنة املعايري )CoS( واللجنة االستشارية لربنامج الرتاث الثقايف )CHPAC( لجانًا استشارية للمجلس املهني وتركز 

عىل املسائل املهنية. 

اللجان االستشارية 

املقرتحة 

اللجان االسرتاتيجية 

الحالية  
 )CLM( حق املؤلف واملسائل القانونية األخرى

 )FAIFE( حرية املعلومات وحرية التعبري

  )CHPAC( اللجنة االستشارية لربنامج الرتاث الثقايف

تُقدم التقارير إىل مجلس اإلدارة 

تُقدم التقارير إىل مجلس اإلدارة 

تُقدم التقارير إىل مجلس اإلدارة 

تُقدم التقارير إىل مجلس اإلدارة 

تُقدم التقارير إىل مجلس اإلدارة 

تُقدم التقارير إىل املجلس املهني تُقدم التقارير إىل مجلس اإلدارة 

تُقدم التقارير إىل املجلس املهني 
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الخطوات التالية يف املشاورات - 

ك    شارك يف جميع  القرارات التي تَُخصُّ

أحد املبادئ الراسخة لهذه العملية هو مشاركة الجميع - صوتك مهم! 

تُعد االقرتاحات التي تبلورت نتيجة مبارشة إلسهاماتكم وأفكاركم، وسنستمر يف التعاون لتطوير هذه األفكار بصورة أفضل. 

والخطوة التالية هي إجراء استبيان؛ وندعوكم ملشاركة أفكاركم حول ما أنجزناه من عمل حتى اآلن. 

ومن املقرر أن يدرس مجلس اإلدارة التعليقات الجديدة ويدمجها يف املقرتح يف نهاية يوليو، ثم يستضيف سلسلة من 

املنتديات املفتوحة االفرتاضية واملوائد املستديرة ملواصلة مناقشة األفكار الجديدة يف أغسطس. سيُقدم مقرتح نهايئ إىل 

الجمعية العامة )املزمع عقدها يف أكتوبر/نوفمرب(، ويعقب ذلك تصويت األعضاء عىل التغيريات التي طرأت عىل النظام 

األسايس لإلفال. 




