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.ن االتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات يدعم ويدافع ويروج للحرية الفكرية كما ھي محددة في اإلعالن العالمي لشرعة حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة?
.يعلن االتحاد بان لإلنسان حق أساسي في الوصول إلى كافة التعابير المعرفية والفكر اإلبداعي وباقي األنشطة الفكرية كما له الحق في التعبير عالنية عن وجھات نظره
يؤمن االتحاد بان الحق في المعرفة وحرية التعبير ھما وجھان لمبدأ واحد .فحق المعرفة ھو شرط لحرية التفكير وللضمير الحر 0كما أن حرية التفكير والتعبير ھما شرطان
.ضروريان لحرية الوصول للمعلومات
.يؤكد االتحاد بان االلتزام بالحرية الفكرية ھو مسؤولية أساسية لمھنة العمل في المكتبات والمعلومات
.يدعو االتحاد المكتبات والعاملين فيھا لاللتزام بالحرية الفكرية واعتبارھا مسؤولية أساسية للمكتبات وخدمات المعلومات
لذلك يدعو االتحاد المكتبات والعاملين فيھا بان يلتزموا بمبادئ الحرية الفكرية دون إعاقة الوصول للمعلومات أو حرية التعبير .كما يجب االعتراف بخصوصية كل مستفيد من
.المكتبة
 :يحث االتحاد أعضاءه لتقبل وتشجيع وتحقيق ھذه المبادئ مؤكدا ما يلي
.إذ إنھا تعمل كبوابات عبور للمعرفة والفكر والثقافة

ن المكتبات تضمن التوصل إلى المعلومات والى األفكار والكتابات االخيالية?

.تؤمن المكتبات دعما أساسيا لمبدأ التعلم مدى الحياة ،والتخاذ القرارات باستقاللية وأيضا للتطوير الثقافي لألفراد وللجماعات
.تساھم المكتبات في تطوير وصيانة الحرية الفكرية كما تساعد في حماية القيم الديمقراطية األساسية والحقوق المدنية المعترف بھا عالميا
تقع على المكتبات مسؤولية ضمان وتيسير الوصول إلى ما يعبر عن المعرفة والنشات .الفكري .ولھذه الغاية يتوجب على المكتبات اقتناء وحفظ وإتاحة االستعمال ألوسع
.تشكيلة من المواد التي تعكس التعدد والتنوع في المجتمع
.سوف تضمن المكتبات بان ما تختاره وتقدمه من مواد وخدمات سيكون محكوما باالعتبارات المھنية الصرف وليس بوجھات النظر السياسية أو األخالقية أو الدينية
ستقوم المكتبات باقتناء وتنظيم وبث المعلومات بحرية معارضة بذلك أي شكل من أشكال الرقابة
ستتيح المكتبات االستفادة من المواد والتسھيالت والخدمات بشكل متساو لجميع المستفيدين .ولن يكون ھناك أي تمييز بسبب العرق أو العقيدة أو الجنس أو السن أو أي سبب
.آخر
سيكون للمستفيدين من المكتبات الحق في الحفاظ على خصوصيتھم الشخصية والفكرية .ويكفل المكتبيون وغيرھم من موظفي المكتبة عدم إفشاء ھوية المستفيدين أو المواد
.التي يستفيدون منھا ألي طرف ثالث
.يتوجب على المكتبات الممولة من األموال العامة والمفتوحة للجمھور أن تدعم مبادئ الحرية الفكرية
.تقع على المكتبيين وغيرھم من العاملين في ھذه المكتبات مسؤولية دعم ھذه المبادىء
توجب على المكتبيين والموظفين المؤھلين اآلخرين القيام بواجباتھم حيال أرباب العمل وحيال المستفيدين من المكتبات وفي حال قيام تناقض بين ھذه الواجبات فان األفضلية?
.يجب أن تعطى للمستفيدين
ترجمة عايدة نعمان >"
رئيسة
جمعية المكتبات اللبنانية
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