
  اتاديلقتأهيل ال برنامج اإلفال الدوليدعوة لتقديم استمارة اشتراك ب

القادة الذين بإمكانهم  عدد مصمم لزيادةبرنامج مدته سنتين إن البرنامج الدولي للقيادات 
  .القادة في اإلفال تنميةولعلى المستوى الدولي، قطاع المكتبات بكفاءة تمثيل 

دورها العالمي من خالل  موقعها المتفردبموجب فال تقدمها اإليتيح البرنامج فرصا 
  .وإطار أنشطتها المتنوعة وخبرتهاوسمعتها 

  :تفاصيل عن البرنامج

المشاركين خالل المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات في األعوام سيجمع البرنامج 
سيتمكن المشاركون في . المباشر الرئيسي حول المكتباتالمنتدى كونه  ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢

ثمانية أيام من االتصال المباشر بالقادة العالميين ومن قضاء المليئة بالحيوية والتفاعل بيئة المؤتمر 

وورش عمل حول قضايا ذات أثر ندوات، : تتضمنأنشطة خاللها يمارسون  ]باستثناء أيام السفر[
والمشاركة في لمكتبات والمجاالت ذات الصلة به، قادة قطاع ا اعلى المستوى العالمي يقوده

عروض في مجموعات على إعداد العمل ومهنية محددة، حضور جلسات و عمل،اجتماعات 
  . بأعضاء مجلس اإلدارة، وبناء شبكات دعمأو تقارير، واالتصال تقديمية 

ومجموعاتها وحدات اإلفال المهنية  ربطبسوف يتم تعزيز هذه التجربة خالل البرنامج 
ومبادراتها العاملة والمهنية لإلسهام إلى جدول أعمال اإلفال الدولي وخُطتها اإلستراتيجية 

البحث القائم : تشملالتي  عدد من المهامشاركين القيام بمن الم قد تتطلب هذه األنشطة. األساسية
طلبات والتقارير وال، السياسات: مثل وكتابة الوثائق والمقارن،األدلة والبحث الثانوي على 

والمقترحات، والبيانات، والخُطب، واالتصال بالهيئات األخرى على المستوى القومي واإلقليمي 
في التي تُحددها اإلفال في إطار أو اإلقليمية العالمية في المنتديات اإلفال تمثيل ووالدولي، 
ومتابعتهم أثناء تطويرهم وسيتم تدريبهم من خالل الممارسة سيتعلم المشاركين . البرنامج

   .لمهاراتهم ومعارفهم

  :على الموضوعات التي تتضمنستُركز المشروعات األولى 

 .من أجل حشد الدعمالتعاون اإلقليمي  •

 .على التنمية ووظيفتها في العملالمكتبات  •

 .استثناءات وقيود حقوق الطبع والنشر •

 .اإلنترنتإدارة منتدى  •

 .التراث الثقافي •

 .التداول الحر •

 .الوصول إلى المحتوى الرقمي •



والمؤسسات داخل اإلفال درتهم على القيادة أظهروا قينتظر من المشاركين أن يكونوا قد 
 مهيكون لديهم مستوى الخبرة والمعرفة الذي يؤهلة أو اإلقليمية العضوة في اإلفال، وأن الوطني

  .المستوى الدولييحشدوا الدعم للمكتبات على أن لبرنامج واالستفادة منه، بهدف ل

  :منستتمكن خالل مشاركتك في البرنامج 

 .على مستقبل قطاع المكتباتهامة تؤثر قضايااإلسهام إلى  •

 .اكتساب خبرة في العمل على المستوى الدولي •

 (WIPO)المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العمل مع منظمات مثل اكتساب خبرة  •
 .ومنتدى إدارة اإلنترنتوالمفوضية األوروبية، ، واليونسكو

 .في كتابة السياسات وقوائم المركز المالياكتساب خبرة  •

 .تنمية مهاراتك في التفاوض •

 .حشد الدعم ووضع جداول أعمال سياسيةتنمية قدرتك على  •

 .كات التي تنتمي إليها على المستوى الدوليالشبوتنمية بناء عالقات  •

 .الدعم داخل مجتمعك المكتبيبر في حشد ليكون تأثيرك أكبناء مهارات  •

صمما عن القيادة أو اإلدارة، وال يجب أن يتوقع  اهذا البرنامج ليس ما تدريبيليكون برنامج
  .أن يكون كذلك بأي حال من األحوال فيه المشاركون

. والمناطق الجغرافية التي ينتمون إليهاتنوع خبرات المشاركين لضمان ستسعى اإلفال 
ويبلغ الحد األقصى . عدد المجموعة المشاركة وتركيبتهابحق تحديد مجلس إدارة اإلفال ويحتفظ 

  . مشارك ١٢لعدد المشاركين 

قدا يا ماديشاركين في البرنامج دعملحضور المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلوماتم للم 
ال يوجد . اإلفال توجيهات، بما يتفق مع )للمشارك فقط( يلزم حضورهاوغيرها من الفعاليات التي 

مسئولون  هم المشاركون كما أن. عن أجورهم أثناء فترة البرنامجالمشاركين دعم مالي لتعويض 
  . ، ودفع تأمين السفرالحصول على تأشيرة السفر عن

 البرامج خالل من التطوير أجل من لعملل اإلفال برنامج من خالل هذا البرنامج اريد

  .اإلنجليزيةباللغة البرنامج يدار ، وتحت إشراف مجلس إدارة اإلفال (ALP) المكتبية 

مجموعة هناك تكون سوف ورابطة قيادة اإلفال خالل البرنامج   سيطلق على المشاركين
ممثلين عن كل ، والذين سيشملون المشاركينلدعم وتوجيه اإلفال من أعضاء من المستشارين 

  . الرسميةلغات اإلفال 



من مسئوليات تُحدد ما على كل طرف مع اإلفال اتفاقية مشاركون الناجحون سيوقع ال
أو في بعض جوانب البرنامج مثل المشروعات وقد يؤدي عدم المشاركة . للمشاركة في البرنامج

  . حضور الفعاليات التي يستلزم حضورها إلى استبعاد المشارك من البرنامج

  : عملية االختيار

القادة توجيه أعضاء مجموعة لجنة اختيار تضم مجلس إدارة اإلفال كون 
leadership-initiatives/international-plan/key-http://www.ifla.org/en/strategic. 
اللجنة قد يتصل أحد أعضاء وعايير االختيار، المتقدمين وفق م بتصفية اللجنةهذه سوف تقوم 
 إجراء مقابلة معسيتم ثم . عند الحاجة إلى استيضاح أي من أجزاء استمارة التقديمبالمتقدمين 

سيعلن مجلس إدارة اإلفال االختيار النهائي ، Skypeعبر الهاتف أو برنامج المتقدمين المختارين 
  . ٢٠١٢في يونيو 

  :الجدول الزمني

  .٢٠١٢مايو  ٢٥: فتح باب التقديم

  .٢٠١٢يونيو  ١١: غلق باب التقديم

  .٢٠١٢يونيو  ٢٥: المتقدمين بالنتيجةإبالغ 

  .٢٠١٢أغسطس  ١٧- ١٠: هيلسنكيفال العالمي للمكتبات والمعلومات، مؤتمر اإلبرنامج 

  

  : معايير االختيار

ثير على المستوى القومي أو وتأأحد المؤسسات أو في اإلفال أو دور قيادي نشط مشاركة  .١
 . اإلقليمي

أو باقتراب البرنامج خالل  على المستوى العالميقيادي قدرة واضحة على القيام بدور  .٢
 . نهايته

تؤثر على قطاع أن أو من المتوقع  في الوقت الحاليالتي لها أثر فهم عميق لألمور  .٣
 . الحقًا على المستوى العالميخدمات المكتبات والمعلومات 

في  في مشروعات إستراتيجية أساسية ومستشارينمع خبراء  العملتُالئم معرفة وخبرة  .٤
 .البرنامج

 . قدرة على بناء شبكات وتكوين عالقات مهنية .٥

 . الخالق واإلتيان بأفكار مبتكرة تعمل على تحفيز اآلخرين التفكيرعلى قدرة  .٦

 .تشمل مهارات التفاوض كتابية وشفهيةمهارات تواصل  .٧



 .خاللها وتحقيق نتائجالمواقف والظروف المختلفة مع بسرعة التأقلم على القدرة  .٨

٩. ا وبرضية تمامشاركة بصورة ممعدوناءة في البرنامج وتنفيذ كل عناصره القدرة على الم 
 . السفر إلى الخارجالممانعة في 

  :استمارة التقديمإعداد 

 .على موقع اإلفال اإللكترونيوتوصيف البرنامج اقرأ المعلومات المتعلقة بالبرنامج  .١

 .استمارة التقديم باللغة اإلنجليزيةاستوف  .٢

 .الوصفيةأجب على كل األسئلة  .٣

 .عن المرجعين الذين سترجع لهما لتتضمنهما في استمارة التقديمابحث  .٤

  .)صفحتينفيما ال يزيد عن (ارفق سيرتك الذاتية برجاء 

  :الوصفيةاإلجابات 

ارفق أمكن إن . المتعلقة بهذا البرنامجدورك القيادي وإنجازاتك اعط أكثر مثلين يوضحان  .١
 )كلمة ٢٠٠بحد أقصى (. بأعمالك أو كتاباتك عن تلك الموضوعاتروابط 

ما هي أهم . حشد الدعم لقطاع المكتبات على المستوى الدوليأهمية وصف برجاء  .٢
خالل السنوات الثالث ستواجه المكتبات من وجهة نظرك التي  أو القضايا التحديات

  )كلمة ٥٠٠بحد أقصى (القادمة، ولماذا؟ 

مشاركتك في أعمالك التطوعية، وظيفتك، (ما هي أنشطتك األساسية في قطاع المكتبات؟  .٣
 )كلمة ٢٠٠بحد أقصى . ()اإلفال وغيرها من المؤسسات، أنشطة أخرى

الشبكات على المستوى القومي واإلقليمي في بناء أمثلة على إنجازاتك برجاء إعطاء  .٤
في إحداث شاركة في هذا البرنامج الممكن أن تُساعدك يكيف . والمشاركة فيهاوالدولي 

 ٢٠٠( وكيف يمكن أن يعود بالنفع على اإلفال؟ الذي تنتمي إليه؟اإلقليم أثر في البلد أو 
 )كلمة

واعط أمثلة على ما لديك من  همالالمشروعين اللذين تُفض اتموضوع برجاء اختيار .٥
بحد أقصى ( هذه المشروعاتمشاركتك في ها و تستفيد منها بضيفقد تُأو خبرة معرفة 
 .)كلمة حول كل موضوع ٢٠٠

خطابين من أشخاص يمكن الرجوع إليهم يتطلب األمر : أشخاص يمكن الرجوع إليهم .٦
عن مشاركتك وآخر ، )صاحب العملمن : مثالً(قات عن عملك تعلييشمل  أحدهم. بشأنك

هؤالء األشخاص ذوي  يكتبأن ويجب . )المكتبيةممثل مؤسستك من : مثالً(المهنية 
قد نتصل بهم . معهم ، وبيانات التواصلاسمهم، والبريد اإللكترونيفي الخطاب المرجعية 

 . قدرتك على المشاركة في البرنامجلسؤالهم عن 



: مثال(توضيح من هو وكيف ساعدك دك أحد في استيفاء هذه االستمارة، برجاء ساعإذا  .٧
 .)في الترجمة إلى اإلنجليزية

هذه القيود إن وضح  أو التواصل عبر اإلنترنت بانتظام؟أية قيود تعوق سفرك هل هناك  .٨
 ؟مشاركة كاملة في البرنامج إذن المشاركة  يمكنكوجدت، وكيف 

يؤكد دعمه تقديمك خطاب من صاحب العمل اشتمال برجاء ، وتم اختيارك إذا كنت موظفا .٩
التي وغيرها من الفعاليات بهلسنكي لمؤتمر اإلفال وموافقته على سفرك على هذا البرنامج 

 . المشروعاتفي المشاركة يتضمنها المؤتمر، وعلى 

  :لكتابة استمارة التقديمالنصائح بعض 

  :تأكد من

 .شروعات التي تُفضلفي موضوعات المخبرتك أفضل أمثلة من عملك توضح  اكتب �

 .الدوليفي العمل القومي واإلقليمي وعن مشاركتك الحالية والسابقة أمثلة  اكتب �
 . مجتمعك المكتبيفي قدرتك على القيادة توضح أمثلة  اكتب �

 . القياديةطموحاتك البرنامج اخبرنا كيف سيساعدك  �
 .من معرفة حول االتجاهات الحالية والمستقبلية في المكتباتما لديك وضح   �

صاحب العمل أو ودعم بالمشاركة في البرنامج على مدار عامين وضح التزامك  �
 .المؤسسة المكتبية لمشاركتك

  مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية 

  

  

  

 


