
 



  فال عن الشفافية إعالن اإل

  التخلص من الفسادو كم الجيدحالو

  
 فـي  العديد من المناسبات والندوات إيمانها بالدور االيجـابى للمكتبـات   فيفال جلياً لقد أوضحت اإل

مراراً وتكراراً هذا الدور بمبدأ حرية الوصول إلى  ربطت وقد. والتزامها بمساندة هذا الدور المجتمع
لعـام   نساناإللحقوق  العالمي ألمم المتحدةا من إعالن 19ية التعبير كما تنص المادة المعلومات وحر

1948.  
ــالن اإل  ــإن إعـ ــد فـ ــالوبالتحديـ ــة  /فـ ــات العامـ ــكو للمكتبـ  )1994(اليونسـ

http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/eng.htm الـذين يتمتعـون   قدرة المـواطنين  ‘‘  ةيينص على أهم
 القيـام لى ممارسة حقوقهم الديمقراطية وع بهم المحيطة باألحداث دراية الذين لديهموبحسن اإلطالع 

  ؛’’مجتمعاتهم فيدور نشط ب
) 2002(والحريـة الفكريـة    المعلومـات  خـدمات المكتبـات و  بشـأن إعـالن جالسـجو   ينص و
 e.html-http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar المعلومـات  خـدمات المكتبات وعلى أن  ‘‘

  ؛’’ ةلديمقراطية والحقوق المدنية العامقيم ا حمايةتساعد على 
ــد و ــكندرية يؤك ــالن األس ــأنإع ــات بش ــل المكتب ــع وتفعي ــات مجتم  ) 2005( المعلوم

http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html  الـذى تلعبـه    حيويال دورال ‘‘أهمية على
ت المكتبا‘‘ويضيف أن   ’’ معلوماتلل ومفتوح ديمقراطي مجتمع يجادإل المعلومات وخدمات المكتبات

  ’’.الحكم في شفافية ولوجود بهم المحيطة باألحداث علم على مواطنين لخلق غنى عنها ال

  
  والتخلص من الفساد والحكم الجيدالشفافية 

 معـا أو السـبب ال منطق تمثل ال، إنها الفساد ربةاالجيد والخطوة األولى لمح الحكمأساس  هي الشفافية
. لمتابعـة أساليب لعمل و ةقدباألمور المالية إدارة و ،شيفإلدارة الملفات، األر نظم جيدة توفير وراء

أيضـاً  تـرتبط  و، االجتماعية تسمان بالمسئوليةت كتابةاً بممارسة صحافة ومباشروهى ترتبط ارتباطاً 
  .وسائل اإلعالم ل كلالمعلومات من خالوبث نشر ببعمل المحررين و
، المؤسسـات السياسـية   فـي انون، يهدم الثقة األساسية، يهدد حكم الق ةاالجتماعيالفساد يقوض القيم 

والبحث، ويضعف من وظائف  العلميكما يمنع العمل . يزدهر فيها إال الفاسدون ال للعمليخلق بيئة و
البـؤس   اسـتمرارية و خلـق  فـي  الرئيسي مالفساد هو المساه .مجتمع المعرفة قيامويعوق  ينالمهني
   ..ظل السرية والجهل العام يينجح ف وعادة ما ؛وإعاقة التقدم ينساناإل



مكرسة لتوفير أكثر المعلومـات  وشفافية قائمة على الجوهرها مؤسسات  فيوتؤكد اإلفال أن المكتبات 
مـواد  الوتسـاهم  . اجتماعيـاً جميـع األفـراد   م ته التىو وموضوعيةوالعلمية والتقنية دقة  التعليمية
في الحكم الجيد وذلك عن  المعلومات وخدمات المكتباتوسبل الوصول إليها التي توفرها  يةالمعلومات

  . طريق توسيع مدارك المواطنين وإثراء المناقشات والمساجالت بينهم
لتصبح عوامل أكثر نشـاطاً فـي الحكـم الجيـد      المعلومات وخدمات المكتباتالبد وأن تتسع مهمة 

  .حقوقهمتعريف المواطنين ب يوبالتحديد يمكنهم القيام بدور هام ف ،ومحاربة الفساد
وكـل المسـئولين عـن إدارة     والمعلومـات  المكتبات مجال فيلذا تناشد اإلفال كل المهنيين العاملين 

  :على المستوى القومي والمحلى بأن يساندوا البرنامج التالي المعلومات وخدمات المكتبات
يتضح كما يؤثر بصورة مباشرة على مهنة المكتبات  يالفساد الذ ةواجهم المكتبيينيجب على  .1

التعيين فى الوظـائف المكتبيـة، وإدارة   ، ووالمتاح منها مصادر ومخزون المواد المكتبيةمن 
من خـالل   ه العواملالبد من أن تساند اتحادات المكتبات هذ. لمكتباتلمالية الشئون العقود وال

  .يقانون األخالق المهن تعزيزخلق أو 
لجميع المهنيين الذين يعملون فـى   يمهنيجب على المكتبيين الكفاح من أجل تحسين الوضع ال .2

فـى   أن يكونوا أكثر قـوة مجال المعلومات وتحسين المرتبات التى يحصلون عليها من أجل 
 .مواجهة الفساد

الدور الذى يلعبوه من أجل تعليم المواطنين وذلـك   دائماً على واديجب على المكتبيين أن يأك .3
وتسهيل الوصول إلـى المعلومـات المتعلقـة    ياتهم ومجموعاتهم القوية نعن طريق تنمية مقت

 .سفية واالجتماعية واالقتصادية والسياسيةلالف اتعوبالموض

الدولة التى تتمتع بوجود مداخل للوصول إلى المعلومات أو قوانين خاصة بحريـة  حالة  ىوف .4
أن يعملوا على أن تصير المكتبة مركزاً يمكـن فيـه مسـاعدة     بها المعلومات فعلى المكتبيين

 .طلبات للمعلوماتلمواطنين فى كتابة وتقديم ا

إذا لم يكن للدولة مداخل للوصول إلى المعلومات أو قوانين خاصة بحرية المعلومات أو إذا لم  .5
ات التى تُتخذ من أجل كتابـة  كتبيين أن يساندوا المبادرعلة، فعلى المتكن مثل هذه القوانين مفَ

 .إلهمالوحماية هذه القوانين من ا تعزيزو نقيحوت

ع انوأيساعدهم على استخدام  من شأنه أن المكتبات يستخدممليجب تنظيم تدريب للمكتبيين و .6
 .حقوقهمالسعى وراء ساعدهم فى تنين للقوانين وطتُحسن من فهم الموا يالت المعلومات

 كالتى تصدرها المؤسسات الرسمية، وباألخص تل يةالمعلومات ات المواديجب أن تجمع المكتب .7
علومات  مفهومة يجب أن تعمل المكتبات على أن تكون هذه الم ؛حقوق المواطنين تناولتالتى 



ويجـب   ..)وذلك من خالل الفهارس، الملخصات، دعم األبحاث الـخ (ها ويسهل الوصول إلي
لحفظ المعلومـات الرسـمية المتعلقـة    مختلفة أخرى برامج  أيضاً أن ينظموا برامج رقمية و

مـن خـالل قواعـد     ييسروا الوصول إلي هذا النوع من المعلوماتوأن  ،بالقوانين والحقوق
 .البيانات الموجودة بالفعل

 يأعالنات أو من خالل اإل(وق المعلومات أن يتوفر وجود المكتبات كأماكن لتشجيع حقيجب  .8
بحـق الحصـول علـى     يدة الـوع زيا يسعوا إلىى المكتبيين أن وعل) وسائل دعاية أخرى

 .معلومات

ـ خلق وإيجاد مداخل لمحاربة الفساد والتى  يأو تتعاون ف تبات أن تخلقيجب على المك .9 بط تري
مصـادر  وتناهض الفسـاد   يالت محتوى المصادر الرسمية والجمعيات الغير حكوميةفحواها ب

  .أخرى هامة

ـ  يخطـط إل  يرشاد المواطنين القائمة أو التإمراكز يجب أن تساند المكتبات  .10  ينشـائها والت
تناهض الفساد وذلك بمـدها بالمعلومـات، والمسـاعدة     يالغير حكومية الت توفرها الجمعيات

 . مرتبطة بخبرتهم المهنية التقنية من خالل قواعد بيانات وعوامل أخرى هامة


