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هادي تقی پور اردشیري1

در  امریکا  کتابداران  انجمن  سالگرد  پنجاهمین  به مناسبت  که  همایشى  در  در 1926 
آتالنتا و فیالدلفیا برپاشده بود، بذر ایجاد یک سازمان بین المللى کتابدارى کاشته شد. 
سه ماه پیش از آن گاریل هانرى2 در همایشى که در پراگ با حضور کتابداران تشکیل 
 شده بود درخواست خود را مبنى بر ایجاد یک کمیته بین المللى که بیانگر فعالیت هاى 
تمامى انجمن هاى ملى کتابدارى باشد مطرح کرد. سرانجام، در 30 سپتامبر 1927، در 
جشن پنجاهمین سالگرد انجمن کتابداران بریتانیا که در شهر ادینبورگ در اسکاتلند 
انجمن هاى  نمایندگان  جشن،  این  در  پوشید.  عمل  جامه  پیشنهاد  این  شد  برگزار 
کتابدارى 15 کشور شرکت داشتند که با همت آنها ایفال به وجود آمد و اسحاق کالین3، 

کتابدار کتابخانه ملى سوئد، به عنوان نخستین رئیس ایفال انتخاب شد.
اساسنامه ایفال در 1929 در اولین کنگره جهانى کتابدارى و کتابشناختى4 در رم 
تهیه شد. این سازمان جدید در واقع انجمنى متشکل از انجمن هاى کتابدارى بود که 
اساسًا  ایفال  ابتدا  کند.  پایه ریزى  را  جهانى  ساالنه  اجالس  سازمان  تا  مى کرد  تالش 
محل مالقات کتابداران مهم اروپایى و امریکایى بود و تا مدت ها نیز همین وضع ادامه 

داشت (دایره المعارف جهانى5...،1993).
کمک  با  اسلو  در  سال 1947  در  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  ایفال  اجالس  اولین 
مالى بنیاد راکفلر با حضور 52 نماینده از 18 کشور برگزار شد که مهم ترین دستاورد 
بین المللى  قالب  شدن  پذیرفته  و  یونسکو  و  ایفال  بین  همکارى  توافق  امضاى  آن 

فهرست برگه اى بود.
و  اهداف  رسید،  تصویب  به  لوزان  شهر  در   1976 سال  در  که  اساسنامه،  طبق 
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وظایف ایفال چنین بیان  شده است:
همه -  در  توسعه  و  پژوهش،  گفت وشنود،  همکارى،  بین المللى،  تفاهم  ارتقاى   

زمینه هاى کتابدارى از جمله کتابشناسى، خدمات اطالع رسانى، آموزش کارکنان، 
و ایجاد تشکیالتى که از طریق آن بتوان جنبه هاى بین المللى کتابدارى را ارائه کرد.

پژوهش ها؛ -  و  مطالعات  ساختن  هماهنگ  و  کردن،  حمایت  شدن،  عهده دار   
آموزش،  کتابدارى؛  فعالیت هاى  به  مربوط  اطالعات  اشاعه  و  انتشار،  گردآورى، 
با  همکارى  تخصصى؛  همایش هاى  و  گردهمایى ها  برگزارى  و  سازماندهى، 
مؤسسات بین المللى در زمینه اطالع رسانى، دبیزش، و آرشیودارى (دایره المعارف 

جهانى...، 1993).
  در سال جارى (2017) این اجالس در کشور لهستان و در شهر ورکالف (19 - 
25 آگوست) برگزار می شود. با توجه به اینکه ایفال برنامه راهبردى خود را براى دوره 
پنج ساله 2016-2021 تدوین کرده است (برنامه راهبردى ایفال1، 2015) در گزارش 
حاضر تالش شد تا خالصه اى از نقشه راه این فدراسیون جهانى ارائه شود. ایفال به 
منظور نظم دهی به فعالیت ها و برنامه هاي خود در قالب این برنامه مسیر حرکت خود 

را مشخص کرده و درصدد است در راستاي اجراي آن به اهداف خود نائل شود.

چشم انداز

ایفال نداي جهانی موثق جامعه کتابداري و اطالع رسانی است که 
با دسترسی به اطالعات، دانش، و فرهنگ زمینه هاي الهام بخشی و 
توانمندسازي این جامعه حرفه اي را در راستاي حمایت از توسعه، 

آموزش، خالقیت، و نوآوري فراهم می سازد.

در راستاى این چشم انداز، ایفال در مقام نهادي بین المللی، نمایان سازى، توسعه 
منافع اعضا و کاربران کتابخانه ها، و رهبري جهانی در محیط متغیر اطالعاتی را برعهده 
سایه  در  و  کتابخانه ها  و  کتابدارن  مشارکت3  و  عضویت2  شبکه  طریق  از  و  گرفته 
بین المللی،  نهادهاي  فرهنگی،  نهادهاي  و  اطالع رسانی  مختلف  بخش هاي  همکاري 
سازمان هاي جامعه مدنی و حامیان مالی به ارزش آفرینی مى پردازد؛ و مطابق این برنامه 
راهبردى هدف خود را حمایت جهانی وگسترده از ارزش ها و خدمات کتابداري و 

1. IFLA Strategic 
Plan 2016-2021

2. Membership
3. Partnerships
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اطالع رسانی با کیفیت باالیى بیان کرده است که به رشد اقتصادي و فرهنگی جامعه 
بیانجامد. همچنین، در راستاى چشم انداز خود با سرمایه گذاري بر روي متخصصان 
و منابع و ایجاد دسترسی برابر به منابع اطالعاتی چاپی و رقمی و میراث مستند در 

زمینه هاي آموزش، خالقیت، و نوآوري در مسیر پیشرفت گام برمى دارد.

مسیرهاى راهبردى
و  حمایت،  بهینه،  عملکرد  شامل  راهبردي1  مسیرهاي  که  است  اعتقاد  این  بر  ایفال 
ارج نهادن به ارزش کتابخانه ها در جامعه ما را به سوي نیل به اهداف هدایت می کند. 
یک  در  که  اولویت هایی  تعیین  با  مشخص  به طور  مهم2  ابتکارعمل هاي  همچنین، 
چارچوب زمانی تعریف شده ارائه می شوند رشته اي از فعالیت ها، منابع، سهامداران، 

و متخصصان را دربرمی گیرد.
ارزش هاى اصلى مسیرهاى راهبردى شامل موارد ذیل است: 

اصل آزادي دسترسی به اطالعات، ایده ها، آثار فکري، و آزادي بیان طبق ماده 19 - 
اعالمیه جهانی حقوق بشر؛

فرهنگی، -  آموزشی،  اجتماعی،  توسعه  براي  سازمان ها  و  جوامع  آنکه  به  باور 
اقتصادي، و دموکراسی نیاز به دسترسی برابر و جهانی به اطالعات، ایده ها، و آثار 

فکري دارند؛
عالی -  کیفیت  با  کتابخانه اي  و  اطالع رسانی  خدمات  ارائه  آنکه  به  راسخ  اعتقاد 

دسترسی به اهداف مورد نظر را تسهیل می کند؛
ضرورت توانمندسازي ایفال در جهت مشارکت و منتفع بودن از فعالیت هاي آن - 

بدون توجه به نوع شهروندي، معلولیت، اصل قومیت، جنس، مکان جغرافیایی، 
زبان، فلسفه سیاسی، و نژاد. 

ایفال براى دوره زمانى 2016-2021 چهار مسیر راهبردى شامل: 1) کتابخانه ها 
در جوامع، 2) اطالعات و دانش، 3) میراث فرهنگى3، و 4) ظرفیت سازى4 را مد نظر 

قرار داده است.

مسیر راهبردي 1: کتابخانه ها در جوامع
مبادرت به توانمندسازي کتابخانه ها به منظور ساختن جوامعی فعال، آگاه، و باسواد. در 
این مسیر، راهبردها و ابزارهایی به کار گرفته می شود تا کتابخانه ها به عنوان پدیدآورندگان 

اطالعات، آموزش، پژوهش، فرهنگ، و مشارکت اجتماعی بتوانند ایفاي نقش کنند.

1. Strategic directions
2. Key initiatives
3. Cultural heritage
4. Capacity Building



۲۰۴
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۸ ، شامره ۲(تابستان ۱۳۹۶) 

هادی تقی پور اردشريی

مسیر راهبردي 2: اطالعات و دانش
هر  به  دانش  و  اطالعات  به  برابر  دسترسی  تشویق  و  ترغیب  براي  چارچوبی  تهیه 
شکلی و در هر مکانی، ایجاد ظرفیت هایی براي کتابخانه ها تا به نوآوري بپردازند، 
قادر باشند محتوا تولید کنند، و استفاده مجدد از محتوا توسط جوامع شان را تسهیل 

کنند.

مسیر راهبردي3: میراث فرهنگی
حمایت از کتابخانه ها و همکاري نزدیک با آنان در حفظ و حراست از میراث مستند 
و مضبوط در اشکال گسترده آن، اعم از میراث فرهنگی معاصر یا تاریخی، سنتی، و 

بومی.

مسیر راهبردي 4: ظرفیت سازي
بازیگران  به عنوان  کتابخانه ها  از  موثر  حمایت  براي  ایفال  اعضاي  توانمندي  افزایش 

سیاسی، اقتصادي و تغییرات اجتماعی.

ابتکارعمل ها و فعالیت هاي مهم ایفال در راستاى برنامه راهبردى
سال  دو  هر  که  مهم  فعالیت هاي  و  ابتکارعمل ها  طریق  از  ایفال  راهبردي  مسیرهاي 
ذیربط  فعالیت هاي  و  مهم  ابتکارعمل هاي  مى یابد.  توسعه  مى شود  روزآمد  یک بار 
از  متشکل  که  پشتیبانی1  و  هدایت  گروه هاي  طریق  از  ایفال،  مدیره  هیأت  توسط 
نمایندگان اعضا، واحدهاي تخصصی، نهادهاي حامی برنامه ریزي و سیاست، دفاتر 
با  تنگاتنگ  به طور  که  است  همکارانی  و  انجمن ها،  رهبران  زبان،  مراکز  منطقه اي، 
کارکنان و کارشناسان ایفال کار مى کنند. فعالیت هاى مهم در راستاى برنامه راهبردى 

شامل موارد زیر است: 

1. راهبرد کتابخانه ها در جوامع
ضروري . 1-1 نیازهاي  از  یکی  به عنوان  مطالعه  توانایی  و  سوادآموزي2  افزایش 

از  اطالعات  هرگونه  به  دسترسی  طریق  از  جامعه،  در  فعال  مشارکت  براي 
طریق موارد زیر: 

 توسعه جایگاه جدید سوادآموزي و مطالعه
ایفال جایگاه سیاسی جدید فرد را در زمینه سوادآموزي و مطالعه، به عنوان بخشی 

1. Advisory and steering 
groups

2. Literacy 
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از راهبرد مشترکی که با همکاران خود در این حوزه اتخاذ کرده است توسعه مى دهد. 
به طور مثال، در این فعالیت تصریح شده است که "به مناسبت روز جهانی سوادآموزي، 
با برخی راهبردها و منابع از جمله پیش نویس بیانیه ها، جایگاه سیاسی جدید را توسعه 

خواهیم بخشید.
1-2. قراردادن کتابخانه ها در دستور کار سازمان هاي بین المللی از طریق: 

تدوین توصیه نامه یونسکو در زمینه نقش ضروري و متغیر کتابخانه ها در جوامع با 
همکاري اعضا و دولت هاي عضو یونسکو. براى این منظور، راه اندازي کمپین استفاده 

از کتابخانه ها در حمایت، سیاست گذاري، و اجراي عملی اهداف توسعه پایدار.
1-3. تمرکز بر گزارش فعالیت هاي ایفال1 از طریق:

فعالیت ها.  گزارش  از  ناشی  اجرایی  کارهاي  دستور  و  سیاست گذاري  توسعه 
گزارش فعالیت ایفال پنج روند اصلی را براي فضاي اطالعاتی که به سرعت در حال 
تغییر است مشخص مى کند. بنابراین، سیاست گذاري و دستور کار اجرایی ایفال حول 

این پنج محور بنا مى شود.
به روزرسانی گزارش فعالیت هاي ایفال؛ و- 
برنامه نوآوري گزارش فعالیت ها و ایجاد سازوکارهایی که بهترین عملکردها در - 

زمینه اجرایی شدن فعالیت هاي مربوط به خدمات کتابخانه اي و برنامه ها انتخاب 
و به اشتراك گذاشته شوند.

1-4. ارتقاي استانداردهاي ایفال براى حمایت از کتابخانه ها و خدمات رسانی به 
جوامع حرفه اي.

1-5. تغییر ذهنیت به سمت این دیدگاه که کتابخانه ها از موهبت هاي حیاتی جوامع 
هستند. براى این منظور، راه اندازي کمپین ارتباطی با هدف نشان دادن منزلت کتابخانه ها 
به مثابه موهبت حیاتی جوامع و تغییر ذهنیت سیاست گذاران، حامیان مالی، و جامعه 
توصیه شده است؛ به گونه اي که نظر جامعه به فعالیت هاي کتابخانه اي جلب و سبب 

افزایش طرفداران آنها شود.

2. راهبرد اطالعات و دانش
پایدار که از طریق موارد زیر  2-1. حمایت از فضاي اطالع رسانی بلندمدت و 

انجام مى گیرد:
 2توسعه منابع و پایگاه مبتنی بر شواهد

به منظور سیاست دسترسی آزاد به داده ها، اطالعات، و دانش، شواهد مستحکم تري 
1. IFLA Trend Report
2. Develop an evidence 

base and resources
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از منابع و پایگاه هاي مبتنی بر شواهد مورد نیاز است.
 تشریح سیاست آینده ایفال در زمینه دسترسی به منابع؛
 توسعه ابزارهاي حمایتی براي انجمن هاي ایفال ؛ و
  چارچوبی توسعه  طریق  از  رسانه اي  و  اطالعاتى  سواد  افزایش  و  گسترش   

که مهارت هاي مورد نیاز شهروندان را در فضاي دسترسی آزاد تقویت کند.
2-2. حمایت از سازوکار حق مالکیت معنوي برابر1

  تقویت معاهده مراکش2 در زمینه خدمات رسانی به معلوالن، تا دسترسی به آثار
انتشاریافته درباره افراد نابینا، کم بینا، یا سایر ناتوانی هاي جسمی فراهم شود؛

  گسترش اعالمیه الهه3 در زمینه متن و داده کاوي از طریق فراهم کردن شرایط
دسترسی به داده ها، ایده ها، و وقایع براي کشف و دانش آفرینی؛

  فعالیت براي بهبود نظام امانت اینترنتی منابع4 با ایجاد چارچوب حقوقی حق 
مالکیت معنوي کتابخانه  ها و شناسایی و حمایت از بهترین توافق نامه همکاري 

در نظام هاي همکاري بین کتابخانه اي؛
  ذیربط نهادهاى  سایر  و  جهانی5  معنوي  مالکیت  سازمان  با  همکاري  ادامه   

براي تقویت زیرساخت هاي حق مالکیت معنوي و تسهیل کار کتابخانه ها در 
عصر دیجیتال؛ و

  مى آید پدید  شهروندان  توسط  که  محتواهایی  زمینه  در  ایفال  بیانیه  صدور   
دانش  محلی،  محتواي  توسعه  به  مربوط  برنامه هاي  به کارگیري  طریق  از 

شهروندان، و کاربران.
بیانیه  نفوذ  اهرم  به  توجه  طریق  از  گذشته  از  قوي تر  مشارکت هاي  ایجاد   .3-2

لیون6 در زمینه دسترسی به اطالعات و توسعه پایدار.
2-4. حاکمیت اینترنت7 و دسترسی عموم به اینترنت از طریق: 

  ایجاد کمپین دسترسی عامه مردم به اینترنت و همچنین، صدور بیانیه اصول
در زمینه دسترسی عموم به منابع در متن نشست انجمن حاکمیت اینترنتی؛ و

  را خود  سیاست گذاري  اینترنت  بی طرفی  زمینه  در  ایفال  اینترنت.  بی طرفی 
به عنوان بخشی از وظایف خود در نشست انجمن حاکمیت اینترنتی تشریح 

و تقویت خواهد کرد.

3. راهبرد میراث فرهنگی
3-1. افزایش بیشتر متخصصان براي حفاظت از میراث فرهنگی از طریق: 

1. Advocating for an equitable 
copyright framework

2. معاهده تسهیل دسترسی افراد معلول، 
نابینا، و کم بینا به آثار منتشرشده که 
در 27 ژوئن 2013 به تصویب رسیده 

است.
به  دسترسی  هدف  با  اعالمیه  این   .3
واقعیت ها، اطالعات، و ایده ها به منظور 
کشف دانش در عصر دانش و حذف 
موانع براي یافتن پاسخ براي چالش ها 
نفر   659 و  سازمان   252 امضاي  با 

به تصویب جهانی رسیده است.
4. the e-lending framework
5. WIPO: the World 

Intellectual Property 
Organization

6. بیانیــه لیــون بــا موضــوع "دسترســى 
ــت و  ــعه" اس ــات و توس ــه اطالع ب
ــدن آن را در  ــناخته ش ــمیت ش به رس
ــازمان  ــعه س ــه توس ــوب برنام چارچ
ملــل از ســال 2015 بــه بعــد، یــادآور 

مى شــود.
7. Internet governance 
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  و PACs تأسیس مراکز کارشناسی در چارچوب مراکز حفاظت و نگهداري
توسعه آن براي حوزه هاي تخصصی و نیازهاي منطقه اي، زبانی و فرهنگی؛ و

  همکاري مطلوب در زمینه فعالیت هاي میراث فرهنگی از طریق تأسیس کمیته
مشورتی برنامه میراث فرهنگی، بر روي رویکرد مشترك فعالیت هاي میراث 
فرهنگی، تلفیق فرهنگ معاصر و بومی، و ایجاد محتوا. همچنین، همکاري با 
کتابخانه هایی که در مخاطره بالیاي طبیعی و یا فجایع ناشی از عملکرد بشري 
قرار دارند و اشتراك مساعی و هماهنگی با یونسکو و کمیته بین المللی بلو 

شیلد1 در این زمینه.
3-2. توسعه استانداردها براي جمع آوري و حفاظت از محتوا.

همکاري  طریق  از  فرهنگی  میراث  بالیاي  مخاطرات  کاهش  طرح  توسعه   .3-3
مستندسازي  راستاي  در  یونسکو  و  شیلد  بلو  نظیر  راهبردي  شرکاي  با 
مجموعه هاي در معرض خطر در زمان هاي بحران، جنگ، یا فجایع به ثبت 

مستمر مخاطرات مبادرت مى ورزد.
3-4. حمایت و حفاظت دیجیتال از طریق همکاري با یونسکو در تداوم طرح 
به شمار  دیجیتال  منابع  پایداري  براي  راهی  نقشه  که   2(PERSIST) پرسیست 

مى رود.

4. راهبرد ظرفیت سازي
4-1. قرار دادن مبحث ارتقاى کتابخانه ها در دستور کار توسعه اي سازمان ملل 

متحد براي سال هاي آتی از طریق: 
  افزایش آگاهی در زمینه دستور کار توسعه اي سازمان ملل متحد براي سال هاي

آتى؛
  ارائه گزارش درباره توسعه و دسترسی به اطالعات. این گزارش را که رشد

توسعه پایدار3 و دسترسی به اطالعات را اندازه گیري می کند ارائه مى دهد و 
به حمایت از فعالیت هاي ایفال در زمینه ایجاد فضاي اطالع رسانی بلندمدت 

و پایدار گام برمی دارد.
  درگیر کردن اعضاي ایفال در حمایت از برنامه هاي توسعه منطقه اي و ملی

کتابخانه  ها. براى این منظور با کتابخانه ها همکاري خواهیم کرد تا کمپینی در 
زمینه برنامه هاي توسعه ملی ایجاد کنیم.

Blue Shield .1 کمیتــه اي اســت که 
به منظــور حفاظــت از دارایی هــا 
و امــوال فرهنگــی و مقابلــه بــا 
ــراد  ــازمان ها و اف ــا س ــدات، ب تهدی
تصمیم گیــر همــکاري مى کنــد 
مشــاوران  از  یکــی  به عنــوان  و 

ــت دارد. ــکو فعالی یونس
ــه  ــی حافظ ــه عمل ــی از برنام 2. بخش
ــکاري  ــا هم ــه ب ــی اســت ک جهان
شــوراي  یونســکو،  مشــترك 
ــال تشــکیل  ــیو، و ایف ــی آرش جهان
شــده اســت کــه هدفــش افزایــش 
از  اطالعــات  جامعــه  پایــداري 
ــه  ــق حفاظــت از دسترســی ب طری

اطالعــات اســت.
3. the Sustainable 
Development Goals (SDGs)
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هادی تقی پور اردشريی

4-2.  ایجاد برنامه حمایت بین المللی از طریق: 
قدرتمند  کتابخانه اي  انجمن هاي  تأسیس  مدل  از  ناشی  موفقیت هاي  ارزیابى 
(BSLA)1 و پایلوت IAP2 آفریقا. برنامه حمایت بین المللی را با هدف ایجاد و گسترش 
چارچوب هاي سیاست گذاري مناسب در راستاي خدمات رسانی بهینه کتابخانه ها به 
جامعه ارائه خواهیم کرد. همچنین، دستور کارهاي ملی و منطقه اي را تشریح و  به کار 

خواهیم بست تا مهارت هاي حمایتی را ایجاد کنیم.
4-3.  پیشبرد طرح رهبري از طریق: 

  ارائه منابع در خصوص ظرفیت سازي مناسب. براى این منظور، منابع مربوط 
به برنامه رهبران بین المللی را در قالب بسته اي به عنوان سلسله فعالیت هاي 
مرتبط با همایش ها و رویدادهاي کتابخانه اي ارائه خواهیم کرد و براى افزایش 

مهارت ها فرصت هایی را براي مشارکت کنندگان پیشنهاد مى دهیم.
  معرفی گروه جدیدي از برنامه رهبران بین المللی. این گروه جدید را از سال 

2016 الی 2018 برنامه ریزي و اجرایی خواهیم کرد.
  افزایش تعداد رهبران باتجربه. به منظور افزایش مهارت ها و طرفداران باتجربه

در تمامی سطوح و در هر منطقه، طرح هایی از ایفال همچون برنامه رهبران و 
فعالیت هاي ایفال را توسعه و تقویت خواهیم کرد. 
4-4.  طرح تأسیس انجمن هاي کتابخانه اي قدرتمند

 (BSLA) طرح تأسیس انجمن هاي کتابخانه قدرتمند 
طبق این برنامه، ایفال تأسیس انجمن هاي کتابخانه اي بر روي مناطق آفریقا، آسیا 
در  را  مدل هایی  و  شد  خواهد  متمرکز  کارائیب  و  التین  آمریکاي  اقیانوسیه، 
جهت طرح ایجاد انجمن هاي کتابخانه اي ایجاد مى کند و از بهترین عملکردها 

و تأثیرگذاري ها براي افزایش پایداري استفاده خواهد کرد.
4-5. تقویت ایفال به وسیله ظرفیت سازي بخشی و منطقه اي و مشارکت بیشتر از 

طریق:
  و منطقه اي  ظرفیت  افزایش  با  رهبري.  و  منطقه اي  ظرفیت سازي  تقویت   

رهبري و نیز حضور منطقه اي با مشارکت در ابتکار عمل هاي مهم اقدامات، 
فعالیت هایی را دنبال خواهیم کرد تا تضمین کنیم که ایفال به درستی نهادي 
جهانی براي دیدگاه ها و تخصص هاي مختلف از مناطق گوناگون، بدون توجه 
به محل جغرافیایی افراد است. ما اعضاي انجمن ها، نهادها، مؤسسات، و افراد 
از  اقتصادي شان  ظرفیت  به  توجه  بدون  و  فعال  به طور  تا  مى سازیم  قادر  را 

1. Building Strong Library 
Associations

2. the global network of 

science academiesشبکه  
 جهانی آکادمی هاي علمی
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خدمات ایفال بهره برند؛ و
  و منطقه اي  ملی،  نمایندگی  در  عمومی  کتابخانه  بخش  مشارکت  افزایش 

از  را  عمومی  کتابخانه هاي  تابعه  نمایندگی هاي  منظور،  این  براى  بین المللی. 
پوشش  ایفال  فعالیت هاي  در  ایشان  کارکنان  و  آنها  مشارکت  افزایش  طریق 
خواهیم داد که نتیجه این امر حضور نمایندگی ها در انجمن ها و نیز نمایندگی 

ملی، منطقه اي و بین المللی خواهد شد.
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