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)2014بيان شبكة اإلنترنت (نسخة عام   

 
 خدمات المكتبات والمعلومات واإلنترنت: 1

 
فهي إن المؤسسات التي تُقدم خدمات المكتبات والمعلومات مؤسسات حيوية تربط الناس بمصادر المعلومات العالمية والمحلية،  1.1

ا للجميع. واألعمال اإلبداعية وتجعل ثراء التعبيتُتيح االطالع على األفكار   ر اإلنساني والتنوع الثقافي ُمتاّحً
ن اإلنترنت األفراد والُمجتمعات حول العالم، سواّءً كانوا في أصغر وأبعد القرى أو أكبر المدن، من االستمتاع بقدر أكبر من كِّ يُمَ  1.2

دمات والنشاط االقتصادي واستخدام الخالمساواة في الحصول على المعلومات الالزمة لدعم تطوير الذات والتعليم والثراء الثقافي 
ا؛ كي يشارك الجميع أفكارهم  الحكومية وغيرها من الخدمات والُمشاركة الفاعلة في ُمجتمٍع ديمقراطي، كما يخلق اإلنترنت فرّصً

   واهتماماتهم وثقافاتهم مع العالم. 
ا للمصادره وخدماته، ودورها البوابات الرئيسة لإلنترنت ويجب اعتبار خدمات المكتبات والمعلومات  1.3 راحة أن تكون مراكّزً

 تُشكلها االختالفات بين المصادر وعدم اإللمام بالتكنولوجيا والمهارات الالزمة.واإلرشاد والدعم وتُساعد في تذليل العقبات التي 
 

 تؤكد اإلفال على أن:م العالميين؛ لذلك تُعد حرية الحصول على المعلومات وحرية التعبير ضرورة؛ إلرساء المساواة والتفاهم والسال  2
 

حريتي الحصول على المعلومات والتعبير تُعدان أحد مسؤوليات مهنة المكتبات والمعلومات، بغض النظر عن الشكل الُمقدمة فيه  2.1
 .الجغرافية والحدود

د عامالً أساسيًّا في الحفاظ على حرية الوصول وخدمات المعلومات بال عوائق، يُعتقديم المكتبة خدمة إتاحة الوصول إلى اإلنترنت  2.2
 الُمجتمعات واالفراد في الوصول إلى الحرية والرفاهية والتنمية. وحرية التعبير، كما أنه يدعم إلى المعلومات 

 :19ة: ، وخاصةً المادالوصول إلى اإلنترنت وجميع مصادره يجب أن يتسق مع إعالن االمم الُمتحدة العالمي لحقوق اإلنسان 2.3
ر وتلقيها أي تدخل واستقاء االنباء واألفكا "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون 

 ت دون التقيد بالحدود الجغرافية".وإذاعتها بأية وسيلة كان
ان فراد من االستفادة من الفرص التي من شأنها خاصةً تلك التي تمنع األتدفق المعلومات، ل كل العوائق التي تقف في سبيل تُذل 2.4

يكون الوصول إن الوصول المفتوح لإلنترنت ضرورة وال يجب أن  غيابها إلى الفقر وعدم المساواة. حياتهم والتي قد تؤدي تطور
القتصادية والحواجز إلى المعلومات ُعرضة إلى أي صورة من الرقابة األيدولوجية أو السياسية أو الدينية وأال تعوقه الظروف ا

 التكنولوجية.
 

  دور خدمات المكتبات والمعلومات والمسؤوليات الواقعة على عاتقها: 3
 

ا حيويًّا في ضمان حرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وعليها مسؤولية: 3.1  تلعب خدمات المكتبات والمعلومات دوّرً
أو القدرات الجسدية أو العقلية أو الميل دون النظر للسن أو العرق أو الدين أو االنتماء السياسي خدمة كل أعضاء ُمجتمعها  •

 الجنسي..إلخ.
 إتاحة الوصول إلى اإلنترنت في بيئة ُمالئمة لكل الُمستخدمين. •
اجونها؛ كي يتمكنوا من التي يحتإلمامهم بمهارات اإلعالم والمعلومات خدمين، بما فيهم: األطفال والنشء؛ لضمان دعم الُمست •

 استخدام مصادر المعلومات التي توافق اختياراتهم بحرية سرية واستقاللية.
 دعم حق الُمستخدمين في السعي للمعلومات وُمشاركتها. •
ا. هاوالخدمات التي يستخدمونالسعي لضمان خصوصية الُمستخدمين وأن تبقى المصادر  •  سّرً
 .وما يوفره من مصادر وخدماتإلى اإلنترنت والتميز االقتصادي من خالل إتاحة الوصول اإلبداع الفكري والثقافي دعم وتيسير  •

 
 من الخدمات األساسية التي تُقدمها المكتبة.غيرها مثلها مثل  وما يرتبط بها من تكنولوجيات بالمجان، نترنتيجب أن تكون إتاحة اإل 3.2
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  تفعيل البيان وتطبيقه: 4
 

لحكومات على إتاحة الوصول إلى المعلومات الموجودة على اإلنترنت بال عوائق وحرية التعبير؛ لضمان تحث اإلفال جميع ا 4.1
االنفتاح والشفافية بالتصدي لُمحاولة فرض الرقابة على إتاحة الوصول أو الحد منها، وضمان قانونية وصحة الرقابة  وجمع 

 البيانات. 
معلومات للعمل مع الدول والحكومات أو المؤسسات الدينية أو مؤسسات الُمجتمع المدني؛ ُمجتمع خدمات المكتبات والتدعو اإلفال  4.2

على وضع سياسات وُخططًّا إستراتيجية تدعم تطبيق المبادئ التي يُعبر عنها هذا البيان؛ من خالل تطوير إتاحة وصول الجمهور 
 في دول العالم النامي. لإلنترنت من خالل خدمات المكتبات والمعلومات حول العالم، وخاصة 

 
 

 2014اقره مجلس إدارة اإلفال في أغسطس 


