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 نشر القیم المكتبیة من خالل الحوار العالمي: المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات:

في صف الحریات األساسیة ونشر للمكتبات كونھا الصوت العالمي اإلفال  وقفتعلى قیم، ولطالما والخدمات التي تُقدمھا تقوم المكتبات 
مبادئ حریة الوصول للمعلومات والتمكین وعدم التمییز. 

ویسعى للوصول إلى ، العمل الیوميإلى یُدافع ُمجتمع المكتبات عن ھذه المبادئ بالمؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات وصوالً 
خدمات مكتبیة عالیة الجودة والوصول إلى المعلومات من خالل ن أجل الوصول إلى حریة التعبیر ُمجتمعات ُمتعلمة لدیھا معلومات م

ُمتاحة للجمیع. 
الیوم في عالم یُشاركنا ھذه القیم ولكننا لن نقف مكتوفي األیدي. فال نعیش وھو جھد ضروري وُمستمر، 

حول  والمعلومات أخصائیي المكتباتمن خالل جمع ، لدفع عملنا إلى األمامفرصة ُممیزة للمكتبات والمعلومات المؤتمر العالمي یُتیح 
، وفي األساس، فإن واألقالیم الُمحیطة بھاالبالد المضیفة في ، ویُمكن أعضاءنا بحریةوالُممارسات األفكار واآلراء یتبادلوا كي  ؛العالم

سیعود بھ الُمشاركون والمؤسسات الدولیة، التي تستفید من المعرفة والمھارات والشغف الذي على المستوى المحلي المكتبات مستخدمي 
من المؤتمر. 

حول أصوات جدیدة التداخل مع استغالل فرصة أو ُمقاطعة أماكن بعینھا ببساطة االختیار بین  مكان المؤتمر اختیار عند تواجھ اإلفال 
فرص الجمیع في الُمشاركة. وزیادة لدعم الحوار البناء والُمثمر كلما أمكن الفرصة اإلفال غل توستسقیمنا وخدماتنا، العالم؛ لدعم 

مؤسساتنا، وقد لتقویة ُمجتمعنا وو اإلسھام الوحید واألعظم الذي یُمكن أن نُقدمھ ، عن قناعة بأن ھذا ھونحن نذھب لالختیار الثاني
مما جعل اإلفال واقعًا ملموًسا ألعضائھا على مستوى  إلى القارات الخمسورسالتنا على مدار العشرة سنوات الماضیة وصلنا بعملنا 

العالم. 
برنامج على ضمان الحریة في وضع المضیف  ُمنظمي البلدونعمل خالل اختیار المكان والتخطیط الذي یلیھ وسنستمر في العمل مع 

، وبدون ھذه الضمانات ال مجال للحوار البناء الذي نسعى إلیھ. ضور من الُمشاركة في الُمناقشات بال قیودالمؤتمر والتأكد من تمكن الح
فحتى في الدول التي ال یواجھ الزوار فیھا مشاكل فمجرد معاییر السالمة،  على اتباع ، نحث الُمشاركین قضیة اختیار المكانوبعیدًا عن 

عقد مؤتمًرا في دولٍة بھا مثل ھذه القوانین فإنھا تحترم اختیار من ال لیدعو لألسف الشدید، وعندما تُقرر اإلفال قوانین تمیزیة  وجود
 یودون الُمشاركة في المؤتمر.

لنھوض بالمكتبات وخدماتھا وقیمھا وبناء ُمجتمع مكتبي من االنضمام إلینا في اوسیتمكن كل الحضور سواء بأنفسھم أو عبر اإلنترنت 
 أقوى في جمیع أنحاء العالم.
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