
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 برعاية مجلس إدارة اإلفال

2015ديسمبر 

  

ُخطة اإلفال اإلستراتيجية 
2016-2021 

 



 
 الرؤية: 

 العالم مستوى على به الموثوق الصوت هي اإلفال إن
 نُمكن إننا والمعلومات، المكتبات ُمجتمع تمثيل في

 المعلومات إتاحة ادفع خالل من ونُلهمه الُمجتمع
 التعلم لدعم األمام؛ إلى للجميع والثقافة والمعرفة
 .واالبتكار

 الُمقدمة: 
نقود كوننا الكيان العالمي األساسي المعني 

أعضائنا هتمامات بالمكتبات، عملية تطوير ا
بات والتعبير عنها وتمثيلهم فيها، وُمستخدمي المكت

نحن نخلق قيمة في البيئة المعلوماتية دائمة التغير. 
من خالل مزايا عضويتنا القوية، لُمستخدمي المكتبات 

والتعاون معهم، ومع الُمستفيدين الشراكات مع و
القطاعين المعلوماتي والثقافي، والهيئات الدولية، 

 الُمجتمع المدني، والممولين.  وُمنظُمات

وخدمات  المكتبة وأهمية دعم قيمةهو هدفنا إن 
والتي تؤدي إلى النمو الجودة عالية  المعلومات

ونصل إلى مساواة في فرصة الُمجتمعي واالقتصادي. 
إلى المعلومات في صورتيها الرقمية الوصول 

ومصادر التراث الثقافي؛ للتعلُّم، واالبتكار، والمطبوعة 
 واإلبداع. 

نحو تحقيق أهدافنا اتجاهاتنا اإلستراتيجية توجهنا 
حشد الدعم، والتميز في الُممارسة، وإعالء خالل من 

 قيمة المكتبات في الُمجتمع. 

 

على هذه االتجاهات، من  ُمبادرتنا الرئيسيةتقوم 
إطار زمني دمها في التي سُنقخالل تحديد األولويات 

مجموعة من األنشطة، تشمل كل ُمبادرة ُمحدد. 
 والمصادر، والخبرات. والُمستفيدين، 

 

 القيم الجوهرية: 
مجموعة من القيم الجوهرية في سعينا التباع نتبنى 

 االتجاهات اإلستراتيجية: 

واألعمال ، المعلومات، واألفكارحرية تداول مبادئ  -
المنصوص عليها في ، وحرية التعبير اإلبداعية

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  19المادة 

والمؤسسات اإليمان بحاجة الناس، والُمجتمعات،  -
إلى المساواة في فرصة الحصول على المعلومات، 

االجتماعي، للتطور  واألعمال اإلبداعيةواألفكار، 
والثقافي، واالقتصادي، والتعليمي، 

 والديمقراطي. 

خدمات مكتبات  تقديمأن االعتقاد في  -
في ضمان تُساعد  الجودةعالية  ومعلومات

 المساواة في إمكانية الوصول إلى المعلومات. 

بالُمشاركة بتمكين كل أعضاء االتحاد االلتزام  -
دون النظر في أنشطته واالستفادة منها 

أو الموقع النوع، أو للجنسية، أو اإلعاقة، 
، أو العرق ، أو اللغة، أو الرأي السياسيالجغرافي
 والدين. 

 
 االتجاهات االستراتيجية: 

 إستراتيجيةاتجاهات ، أربعة 2021-2016سنسعى خالل 

 
 االتجاه االستراتيجي الثالث: التراث الثقافي: 

 قرب؛ عن شركائنا مع ونعمل المكتبات والمعلومات سندعم قطاع خدمات
 التعبير أشكال ذلك في بما المختلفة، صوره في الثقافي التراث لحماية

والُمعاصرة؛ ولتحقيق أكبر  األصلية للشعوب والتاريخية والُمنتمية التقليدية
 قدر من التنسيق بين أنشطتنا الخاصة بالتراث الثقافي. 

 

 االتجاه األول: المكتبات في الُمجتمع: 
 معلومات ولديها ُمتعلمة مكتبات بناء من المكتبات تمكين
 وضع سياسات وأدوات تُمكِنّ  الُمشاركة، على وقادرة

 أحد األماكن تكون أن في بدورها القيام من أيًضا المكتبات
وتُشجع  والتعليم، األساسية التي تُقِدم المعلومات،

 .الُمجتمعية والُمشاركة البحث والثقافة،



 اء القدرات: االتجاه الرابع: بن
المحلي،  المستوى على والمعلومات المكتبات قطاع خدمات صوت سنرفع

 زيادة أجل من الدعم لحشد عمل؛ واضعين جدول والعالمي، واإلقليمي،
كونهاتلعب دوًرا  بكفاءة للمكتبات الدعم على حشد اإلفال أعضاء قدرة

 .واالجتماعية واالقتصادية السياسية التغيرات أساسيًا في

 االتجاه الثاني: المعلومات والمعرفة: 
 والمعرفة، المعلومات إتاحة في لإلنصاف للترويج إطار وضع
 تكون أن من المكتبات وتمكين ومكان، شكل كل في

 المحتوى عمل تيسير على قادرةً  البتكار،ل وحافًزا نشطًامُ 
 .ُمجتمعاتها في استخدامه وإعادة

 واألنشطة الرئيسية:ُخطة اإلفال اإلستراتيجية: الُمبادرات 
سیتم تحقیق األربعة اتجاھات المنصوص علیھا في ُخطتنا من خالل مجموعة من الُمبادرات واألنشطة. 

والتي تضم موعة تسيير األعمال من خالل المجموعة االستشارية ومجواألنشطة هذه الُمبادرات سُيدير مجلس إدارة اإلفال 
، ، والقادة، والشركاءاالستشارية، والمكاتب اإلقليمية، ومراكز اللغات وهيئات البرامجمن وحدات العضوية، والمهنية، ُممثلين 

العمل أيًضا في سيدخل موظفوا اإلفال وأعضاء الوحدات المهنية مع الخبراء من العاملين في اإلفال. مع العمل عن قرب 
الداعمة للُمبادرات الرئيسية. بالمشروعات 

إستراتيجية تدعمها إدارة قوية: 

وسياسات ومعايير سة قائمة على الدالئل والبراهين والبحث، إدارة قوية، وُمماراتجاهات اإلفال اإلستراتيجية تدعمها إن 
صلبة. 

 االتجاه األول: المكتبات في الُمجتمع:

 المكتبات تُمكِن وأدوات سياسات ووضع ،الُمشاركة على وقادرة معلومات، ولديها ُمتعلمة، مكتبات بناء من المكتبات تمكين
 والثقافة، البحث وتُشجع والتعليم، المعلومات، تُقدم التي االساسية األماكن أحد تكون أن في بدورها القيام من أيًضا

 الُمجتمعية. والُمشاركة

.

لليوم العالمي لمحو سنضع إستراتيجية ومواد منها بيان 
 سبتمبر.  8األمية، 

سنعمل بنشاط على رفع وعي أعضاءنا وشركائنا بأهمية 
محو األمية على مستوى العالم، وخاصة من خالل حشد 
الدعم لوضع ُخطط وطنية لمحو األمية ضمن ُخطط 
التنمية؛ للوصول إلى رؤية األمم الُمتحدة  "عالم بال أمية" 

"تحويل عالمنا: ُخطة الموجودة في ُخطة األمم الُمتحدة 
 ".2030لُمستدامة لعام التنمية ا

: 2016-2015الُمبادرات الرئيسية للعام 

الترويج للقراءة ومحو األمية كونهما ُمتطلبين  1.1
أساسيين من ُمتطلبات الُمشاركة النشطة في 

 .الُمجتمع من خالل الوصول إلى المعلومات

ط  تطوير وضع محو األمية والقراءة بحيث : 1.1.1النشا
 يشمل مجال العمل عليهما ُمشاركة وشراكات أقوى. 

ستضع اإلفال سياسة جديدة لمحو األمية، والقراءة، جزًءا 
من إستراتيجية يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء 

 المجال. 



ط  العمل اإلعالمي ومحو األمية إطار توسعة : 1،1،2النشا
 :المعلوماتية

سنضع إستراتيجية تروج لوسائل اإلعالم ومهارات 
القراءة التي يحتاجها المواطنون؛ كي يتطوروا من 
خالل استخدام المعلومات والمعارف في شتى 

 صورها. 

الُمنظمات أعمال على جدول وضع المكتبات  1.2
 الدولية. 

ط  حول الدور  لليونسكو توصيات إعداد : 1،2،1النشا
 المجتمع: في المكتبات تلعبه والُمتغير الذي الضروري 

ون مع بالتعاونعمل بالتوصيات الالزمة مسودة سنضع 
 دراجها عاى جدول أعمال اليونسكو. الدول األعضاء؛ إل

ط  بعنوان المكتبات على جدول  حملةعمل : 1،2،2النشا
 :2030للتنمية الُمستدامة أعمال األمم الُمتحدة 

لوضع خدمات المكتبات والمعلومات ستستمر الحملة 
 .2030جدول أعمال التنمية والتراث الثقافي على 

على خدمات المكتبات والمعلومات  قطاع سندعم
ألهداف في حشد الدعم ، المستويين اإلقليمي والمحلي

ُخطة األمم الُمتحدة التي تتضمنها التنمية الُمستدامة 
 ".2030التنمية الُمستدامة لعام "تحويل عالمنا: ُخطة 

حول إعالن ليون سنستفيد من دعم مئات الموقعين على 
 على أهمية إللقاء الضوء إتاحة المعلومات والتنمية؛ 

 

ط  : توسعة إطار العمل اإلعالمي ومحو األمية 1،1،2النشا
 المعلوماتية:

سنضع إستراتيجية تروج لوسائل اإلعالم ومهارات 
القراءة التي يحتاجها المواطنون؛ كي يتطوروا من 
خالل استخدام المعلومات والمعارف في شتى 

 صورها. 

  

ط  عمل حملة بعنوان المكتبات على جدول : 1،2،2النشا
 :2030أعمال األمم الُمتحدة للتنمية الُمستدامة 

خدمات المكتبات والمعلومات ستستمر الحملة لوضع 
 .2030والتراث الثقافي على جدول أعمال التنمية 

سندعم قطاع خدمات المكتبات والمعلومات على 
المستويين اإلقليمي والمحلي، في حشد الدعم ألهداف 

ُخطة األمم الُمتحدة التنمية الُمستدامة التي تتضمنها 
 ".2030"تحويل عالمنا: ُخطة التنمية الُمستدامة لعام 

سنستفيد من دعم مئات الموقعين على إعالن ليون حول 
الوصول إتاحة المعلومات والتنمية؛ إللقاء الضوء على أهمية

كونها وسيلة حيوية في تحقيق إلى المعلومات والمكتبات 
 التنمية الُمستدامة. 

"التنمية وإتاحة المعلومات" سنكتب تقريًرا تحت عنوان 
ُيقيم مدى التقُدم في تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة 

ة المعلومات، وندعم أنشطة اإلفال؛ لتوفير بيئة وإتاح
 طويلة األمد وُمستديمة. معلوماتية 

 البناء على تقرير اتجاهات اإلفال. 1،4

خمسة اتجاهات أساسية اإلفال لالتجاهات تقرير يضم 
 سريعة التغير. في بيئتنا الرقمية تُتبع 

تتمحور حول هذه االتجاهات وُخطة عمل سنضع سياسة 
 الخمسة. 

تقرير اتجاهات اإلفال وننشره في المؤتمر سُنحدث 
أما في مؤتمر ، 2017ي للمكتبات والمعلومات لعام العالم
ما تم تحقيقه من هذه عن فسننشر تقرير  2016

في االتجاهات الناشئة في قطاع المكتبات واالتجاهات 
 الخدمات المكتبية. 

لمعايير اإلفال؛ لدعم المكتبات في تقديم الترويج 1.4
 خدماتها للُمجتمع.

اإلفال  وإرشادات في تطوير معاييرسنواصل برنامجنا 
لها؛ كي ُيطبقها قطاع المكتبات على باستمرار، والترويج 

  مستوى العالم.

.

 والمعرفة: المعلومات الثاني: االتجاه
 وحافًزا نشطًامُ  تكون أن من المكتبات وتمكين ومكان، شكل كل في والمعرفة، المعلومات إتاحة في لإلنصاف للترويج إطار وضع

 .ُمجتمعاتها في استخدامه وإعادة المحتوى عمل تيسير على قادرةً  البتكار،ل

 

على  سنعمل مع المكتبات على أن تُصدق الدول األعضاء
اتفاقية مراكش، مما ُييسروصول المكفوفين وضعاف البصر 

 لألعمال المنشورة.

ط  عن النصوص  لالترويج إلعالن الهاي حول : 2.2.2النشا
 والبيانات:

سنعمل مع شركائنا على الترويج إلعالن الهاي حول 
التنقيب عن النصوص والبيانات واألفكار؛ الكتشاف المعرفة 

 واإلبداع. 



ط  العمل على تطوير إطار عمل اإلعارة : 2.2.3النشا
 اإللكترونية:

سندعم اإلعارة اإللكترونية من خالل تحديد التغييرات 
الالزم إدخالها على اإلطار القانوني لحقوق الطبع والنشر 
الخاصة بالمكتبات وتحديد أفضل الُممارسات في مجال 

 رخص المكتبات. 

 
 : 2016-2015الُمبادرات الرئيسية للعام 

تهيئة بيئة معلوماتية طويلة األمد  2.1
 وُمستديمة:

سنجمع قاعدة من األدلة القوية والمصادر؛ لتوفير 
المعلومات الالزمة لعملنا عن االنفتاح والوصول إلى 

 البيانات والمعلومات والمعرفة.

وبناًء على األدلة والمصادر، سُنحدد العناصر األساسية 
 للوصول لبيئة معلوماتية ُمستديمة وطويلة األمد. 

 الترويج إلطار عادل لحقوق الطبع والنشر: 2.2

ط  الترويج التفاقية مراكش إلتاحة : 2.2.1النشا
 المطبوعات لألشخاص المكفوفين:

 

 
 

ط  الُمنظمة في العمل مع االستمرار  :2.3.4النشا
 وغيرها من الشركاء:  (WIPO) العالمية للملكية الفكرية

سنستمر في العمل مع الُمنظمة العالمية للملكية 
ألطر عمل حقوق الفكرية والشركاء اآلخرين؛ للترويج 

عمل المكتبات في العصر الطبع والنشر التي تُيسر 
 الرقمي. 

ط  يصنعه : عمل بيان حول المحتوى الذي 2.3.5النشا
 المواطنون:

لُمشاركة الخدمات سنضع إستراتيجية وُخطة عمل 
تيسير عمل المواطنين المحتوى المعرفي.في المكتبية   

 قرب؛ عن شركائنا مع ونعمل المكتبات والمعلومات سندعم قطاع خدمات
 التعبير أشكال ذلك في بما المختلفة، صوره في الثقافي التراث لحماية

والُمعاصرة؛ ولتحقيق أكبر  األصلية للشعوب والُمنتميةوالتاريخية  التقليدية
 قدر من التنسيق بين أنشطتنا الخاصة بالتراث الثقافي. 

 

 :التأثير على ُمستقبل إدارة اإلنترنت 2.3

ط  الذي تلعبه للدور االساسي الترويج : 2.3.1النشا
 المكتبات في إتاحة استخدام اإلنترنت:

إلتاحة اإلنترنت إتاحًة عامة عمل حمالت سنستمر في 
اتحاد  في إطاربمبادئ اإلتاحة العامة وسنكتب مسودة 

، إدارة اإلنترنتُمنتدى ل التابع اإلتاحة العامة في المكتبات
وسوف نشترك في القمة العالمية لُمجتمع المعلومات 

(WSIS+10) وُمنتديات إدارة اإلنترنت ،(IGF)  ،الوطنية
  واإلقليمية، والعالمية. 

ط   : حيادية اإلنترنتموقف اإلفال من تحديد : 2.3.2النشا

دية اإلنترنت ونروج له، ضمن من حياسُنحدد موقف اإلفال 
 إدارة اإلنترنت.في منتدى عملنا 

 الثقافي التراث الثالث: االتجاه
 في بما الُمختلفة، صوره في الثقافي لتراثا لحماية قرب؛ عن شركائنا مع ونعمل والمعلومات المكتبات خدمات قطاع سندعم

 أنشطتنا بين التنسيق من قدر أكبر ولتحقيق والُمعاصرة، األصلية، للشعوب تميةوالُمن والتاريخية، التقليدية، التعبير أشكال ذلك
  .الثقافي بالتراث الخاصة

 : 2016-2015الُمبادرات الرئيسية للعام 

تأسيس شبكتنا من مراكز الترميم والحفظ  3.1
(PACs)  كونها مركز الخبرة الالزمة لحماية التراث

 الوثائقي حول العالم:

وشبكة الحفظ والترميم مراكًزا للخبرة مراكز سنخلق من 
الُمتطلبات الثقافية، واللغوية، واإلقليمية تُلبي ُمتخصصة، 

 الجديدة. 

باختالف وحفظ المحتوى لجمع وضع معايير  3.2
 أشكاله:

ط  في الترويج العمل مع األعضاء والشركاء : 3.2.1النشا
 الحفظ الرقمي وأفضل ُممارساته: لمعايير 

  PERSISTمشروع اليونسكو سنستمر في العمل مع 
الترويج فرص بالحفظ الرقمي، وُمتابعة واستغالل المعني 
 الحفظ واالستدامة الرقمية.لضرورة 

على وضع معايير، ومع شركائنا سنعمل في اإلفال 
في جمع الُمحتوى للُممارسات الجيدة  ، وأمثلةوإرشادات

والترويج لهذه وحفظه  في جميع أشكاله الُمهدد بالخطر



وغيرهم من العاملين على الحفظ الفكرة بين األعضاء 
 الرقمي.

 
ط  الُمناقشة وتبادل األفكار تشجيع : 3.2.2النشا

في المكتبات بالجمع واإلتاحة واستكشاف األمور الُمتعلقة 
  أثناء تحويل التراث الثقافي إلى صورة رقمية:

في القضايا الجديدة أعضائنا وشركائنا سنستكشف مع 
، رقميةإلى صورة الوثائقي التراث الثقافي عملية نقل 

حلول عملية ونفتح ُمنتديات لتبادل األفكار، واستكشاف 
 تُمكن الجمهور من الوصول لهذا المحتوى.

الحد من خالل الوثائقي تراث الثقافي حماية ال 3.3
 من المخاطر:

بالتعاون مع األعضاء في تطوير سجل المخاطر سنستمر 
نسكو؛ لتوثيق والشركاء، بما فيهم بلو شيلد واليو

كوارث سبب سواًء بالُمقتنيات المكتبية الُمعرضة للخطر 
 ، أو النزاعات. طبيعية أو بفعل فاعل

، وغيرهم واليونسكو ،سنتعاون من أجل ذلك مع بلو شيلد
من الممولين الُمحتملين لصالح مكتباتنا الُمعرضة ألخطار 

  بسبب الطبيعة أو بفعل اإلنسان.

بحماية التراث الثقافي وشركائنا سنرفع وعي أعضائنا 
، بالحد من المخاطر والتخطيط لوقت الكوارثالوثائقي 

الجهود لتقوية  11.4الهدف  إدارج بالتعريف بأهميةخاصًة 
األمم  ُخطة ، من الثقافي والطبيعيتراث العالم لحماية 

"تحويل عالمنا: ُخطة التنمية الُمستدامة لعام الُمتحدة 
 " في التشريعات الوطنية وُخطط التنمية. 2030

 

 

 القدرات: بناء الرابع: االتجاه
 لحشد عمل؛ جدول واضعين والعالمي، واإلقليمي، المحلي، المستوى على والمعلومات المكتبات خدمات قطاع صوت سنرفع
 السياسية، التغيرات في أساسيًا دوًرا تلعب كونها بكفاءة للمكتبات الدعم حشد على اإلفال أعضاء قدرة زيادة أجل من الدعم

 واالجتماعية. واالقتصادية،

 : 2016-2015الُمبادرات الرئيسية للعام 

األمم الُمتحدة الترويج للمكتبات في ُخطة  4.1
 للتنمية الُمستدامة: 2030

ط  بُخطة األمم الُمتحدة "تحويل : رفع الوعي 4.1.1النشا
 ":2030عالمنا: ُخطة التنمية الُمستدامة لعام 

على رفع والشركاء اآلخرين قطاع المكتبات سنعمل مع 
بدور المكتبات في الُخطة العالمية للتنمية الوعي 

 .الُمستدامة

ط  في حشد الدعم اشتراك أعضاء اإلفال : 4.1.2النشا
 الوطنية واإلقليمية:إلدراج المكتبات في ُخطط التنمية 

في حمالت تدعو لتضمن سنعمل مع قطاع المكتبات 
 خدمات المكتبات في ُخطط التنمية الوطنية.

ط  وجعلها ترى أن النظر العامة تغيير وجهة : 4.1.3النشا
 أصل من أصول الُمجتمع:المكتبات 

ُصناع إقناع للتواصل، هدفها  إستراتيجيةسنضع 
خدمات والُمجتمع بقيمة السياسات، والممولين، 

األصول التي يمتلكها كأصل من المكتبات والمعلومات 
 الُمجتمع.



وأدلة على ما تُقدمه هذه اإلستراتيجية بأمثلة سندعم 
 خدمات المكتبات والمعلومات الفعالة للُمجتمع.

على عمل روابط قوية مع قطاع المكتبات سُنساعد 
داعمين ذلك ُممثالً عنهم، وأن ُيصبح الُمجتمعات 

 بأنشطتنا المعنية بحشد الدعم وبناء القدرات. 

 : (IAP)تقديم البرنامج الدولي لحشد الدعم  4.2

بناء مؤسسات مكتبية سُنقيم مدى نجاح نموذج برنامج 
برنامج أفريقيا الدولي لحشد الدعم و (BSLA)قوية 

(Africa IAP). 

لية من "بناء مؤسسات مكتبية سنستخدم النماذج الحا
ونعمل على تقوية من أفضل الُممارسات ونستفيد قوية" 

 عدة. بصورالبرنامج واستدامته، بل وتقديمه 

 

طلق برنامًجا دوليًا لحشد الدعم؛ لمنح قطاع سنُ 
من لسياسة العمل جيد وضع إطار على المكتبات القدرة 

ُخطط وتنفيذ ذات قيمة للُمجتمع، أجل خدمات مكتبات 
 إقليمية ووطنية، وبناء مهارات حشد الدعم.عمل 

 تطوير برنامجنا للقادة: 4.3

ط  في بناء القدرات:تقديم مواد : 4.3.1النشا  فعالة 

برنامجنا العالمي للقادة مجموعة من األنشطة سنجعل 
، المكتبية والمؤتمرات تقديمها في الفعالياتالتي ُيمكن 

للمشاركين كي يجربوا حشد الدعم سُنتيح الفرص 
  ويطوروا من مهاراتهم.

ط  مجموعة جديدة من القادة : 4.3.2النشا
 العالميين:

بين مجموعة جديدة من القادة لتخريج  ةُخط سنضع
2016-2018. 

ط  التوسع في شبكتنا من القادة ذوي : 4.3.3النشا
 الخبرة:

لُيشارك الُمتخرجون من  2017تبدأ في سنضع ُخطة 
في أنشطة اإلفال؛ لتقوية العالمي برنامج القادة 

الخبراء على كل من وتوسعة شبكة اإلفال مهاراتهم 
 المستويات وفي جميع األقاليم. 

 تقديم برنامجنا بناء مؤسسات مكتبية قوية:  4.4

مع برنامجنا بناء مؤسسات مكتبية قوية سُنتم تقديم 
لى والمناطق الُمطلة ع وآسيا،التركيز على أفريقيا، 

 الُمحيطات، وأمريكا الالتينية.

ببناء القدرات والتشجيع على تقوية اإلفال  4.5
 األقاليم والقطاعات واألنشطة: بين الُمشاركة 

ط  اإلقليمية في بناء القدرات تقوية قدراتنا : 4.5.1النشا
 والقيادة:

وقيادتنا قدراتنا اإلقليمية ونقوي حضورنا اإلقليمي سُنزيد 
وغيرها من من خالل الُمشاركة في الُمبادرات الرئيسية 

األنشطة؛ للتأكد من أن اإلفال تُمثل المكتبات على 
من أقاليم آراء وخبرات بما فيه من تنوع مستوى العالم 

للموقع الجغرافي، والوضع ُمختلفة، دون النظر 
واألفراد؛ كي للجمعيات والمؤسسات االقتصادي، 

 يشاركوا بنشاط في االتحاد ويستفيدوا منه. 

ط  طاع المكتبات : 4.5.2النشا ق زيادة ُمشاركة عموم 
واإلقليمي   والعالمي:على المستوى المحلي 

بزيادة ُمشاركتها سُنزيد من تمثيل المكتبات العامة، 
وتمثيلها والعاملين فيها في أنشطة اإلفال والمؤسسات 

 لي واإلقليمي والعالمي.على المستوى المح
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