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رة ����� ���  :���وع �ا

  

برنامج العمل من أجل التطوير من خالل البرامج المكتبية التابع لمنظمة (  IFLA ALPتقدم المشروعات لصالح 

التي تسعي إلي تعزيز  الجهات المكتبية ومجموعات المكتبات المختلفة   أو غيرها من المؤسساتلدعم ) اإلفال

ستكون األولوية . دمات في إطار برنامج التطوير من خالل البرامج المكتبيةالمعرفة و الخبشأن إتساع التعاون 

للمشروعات المقدمة من قبل أعضاء منظمة  االفال  أو منظمات ترعاها المنظمة  لالنضمام لإلفال من خالل 

  .و ايضاّ المشروعات التى تستخدم برامج االفال التدريبية) شراكة موجهة 

اإلفال المناسبة  تحظى بدعم من  مؤسسة أو جمعية مناسبة وأيضا وحدة من وحدات  لتنفيذ المشروعات يجب ان

  ).اقليمى، واحد من أنشطة اإلفال الرئيسية،  أو اقسم إدارة المؤسسات المكتبية مكتب(

االقليمى التابعين له  أو وحدة االفال األكثر موائمة للمشروع قبل الموعد  بالمكتبينصح المتقدمون باالتصال 

  .النهائى للتقديم للتأكد من استيفاء أوراق التقديم و الحصول على رد بشأن مشروعاتهم
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  :ALPا����و�
ت ا��� �����

 "�#�� $��%�� �&�' �  :ا.�-  ALP %��ذج �" ا��*�و'�ت ا��) 

  :�ALP*�و'�ت 

أ!8 !��!� ����7 ا��� ا������ '
)  ا��6اد ا���
���� ���ول ا3%*�2 ا�� ر���� ا��) �رش ا���0 وو •

�� ا�6?6ل ا�) ا���
�6�ت و<��� ا������ ة �6ا!�2 �>�� ورش ا���0 ا��62ر �6اد:�;0(�> " 

FAIFE .(" 

62�� �6اد  �) دول أ�Fى،ر���ت ا��) ���" ���اره� ورش ا���0 و ا�� � "��� G��� ����
� ة �� H

 $��%�� �&� I�&� .�ALP) ا��>�Jت ا��) 

•  ���6K ت�ء �*�و'�ت����M!N� ��6K ������:  

 0H3ا �
�6����ء و����� ا��R�ءات �&���Q� I� � I' ا��M!N�ت ا������� و��62�� هPا ا��2�ع �-   أ%*�2 و� ر���ت 

 .ا� و��
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دات ������ �
رة إر��  :ا����وعا

 $��%�� I' �ALP  ��� ا�� ر�S وا��62�T)ء ا��) �&�I ����ء �Q�د ا���Kذات ا�ا� ول �) ا� ول ا������ و�*�ر

   .ا�� رات و إ' اد ا�� ر��"

I' � J ALP  (ت ا���ا��*�و'(�M� (� س ا�) ا�ا� را!�� ا3! Wاء  وأ����T ء �� ات��Xأ S�أو ا��6Qل '
) � ر

�� Yن �*��0 ا����ا% .���ة ا�[� W�M�� \� ، و ��")ا���2ان، ا�K���(ا��*�رآ�" �
� ر��" و �2��� �� '
) �Q�ر

��%��$ALP  J  6رH0 أ���� ]���^�  .ا���0 ����*�وع أو ��M*�ر

  

��F Iل ا���M � ه��ك د'�6�ن ��

�*�و'�ت� :  

  �ALP*�و'�ت ��%��$ د'6ة � •

  ���6K ����ء �M!N�ت ������ ���6Kد'6ة ��*�و'�ت  •

  

 ��
� �*��ك �*�و'�ت ��6م �&� دو�� وا< ة أو ه-  ���ALPو�
ت ������&� ' ة دول ?	��ة  �*�ر

� �) %8R ا���2�� إذا آ�ن هPا  �� ��ً����  .�� و'�
ً���دً

  


ت���و�
ت &%�$# �"!
ء ' ،�*�و'�ت ��6م �&� دو�� وا< ة ��M	�ق '���"ه)  �(�"$# &%�# �)

�) ا��
 ان  J!�#��� ا��*�وع ا��Nه
� �M!N�ت ��� ا��>S أن ، و.ا��M!N����6�ت �& ف إ�) ����� ا�و

 (� �

���� ا�;��X �����7 ا���ا�KاMK3�م ا���;.  

  

� ا���� ��" ��*��H (
' ��  :��� ا����%�ت ا���Jإ!��R�ء أوراق ا��� �I و �W�d6 آ ���ALP%��$ �ر

• ��K6ا��� ^<e��% أه��� ا��*�وع، أه ا�^ و. 

 .����[ أه اف ا��2Y ا�!��ا��>�� �����7 ا����M�ه�� ا��*�وع �)  •

ر��ق 2F�ب �" ا�>���� أو ا���M!N ا���R�#�M ا�����<� �Wd6 ��^ ا�� رة '
) ��P�R ا��*�وع، �� إ •

 ��Rوع وآ��*�

&� و���NM��&� �<�g ا����ا��ت ا���د�� ا��>&��ات ود'�&� ��K "� �� �ت ا����&Mا��

���MH6
 .وا�

•  ��h� ����� ت أو و< ات�ت، ���7����H 0�K "� وع�*�
� I'د) ،(��
Kإ Sأ<  أ%*�2 ا��� ا����� ��M�e

 .ا��3ادو) ا��������M!N�ت إدارة ا� IMK أو ، 


�*�رآ� �) ا��*�وع �) �>��� ا������ت،  ��� �) ذ�i �*�رآ�  •� W��? 0�*� $�إ�#�ح آ�\ !��I ا���و

 آ0 أ%��ء ا���د �" �Fل إ' اد  ا3%*�2 �)وk2F %*� ا�� ر�S و ،��� وا�Q�' ةآ0 �" ا����دات ا���

 .6ادر �" ا�� ر��"آ
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• dاو �
�*�وع �) �>��� $�� ى ?��ع ������ت، �) ا�'�م وا�����6 و� ا�62Yط ا����#� �����R ا���و

 .�" �Fل ����7 ا���وا���ار 

� ة أو ���H�ت ? رت �Fل ا��*�وع �����7 ا��� Y�!J ا�&� �)  • H ����آ���R إ��<� أى �6اد � ر

 .�*�و'�ت ا�Fى

•  ��
�QR� ��%ى ا��  ا���3ا ��� J 6ح�Mا�� (QK^�  ى�F0 أ���0 �*�وع، آ�� �>S ذآ� أى �Q�در ��6

0�QR���� وع�*�
�. 

 .آ�I���� ��R ا��*�وع ���� ��  •

  

  :��2011���و�
ت .-ل �
م   ALPا���� ا��
�� ا����م �* 

�M!N� م ��(Bill and Melinda Gates)   $��%�� ت�ا��زم ��*�و' I' م �����7 ا��� ا��ا���6ل ا��ALP 

  iم  وذ��م آ0 '�م  �2010" '�2012<�) '.  

  

  :ALP�%�2 ���و�
ت �

 q
�� rQY�2011�6رو � 'I ا��*�و'�ت ا�Q	��ة �Fل '�م  25.000 gر K q
�� (���Ht� ،7.000  6رو�

  .��0 �*�وع

 $��%�� �#�� أ<*�
&�   ALPو �ورش ا���0 ا��) �Y�M م و : �;0(�� �I �*�و'�ت أ?	� ���6م ا���%��$ ���6

  ).��وج �
�6اد ا���
���� ا������ '
) !��!� ����7 ا���

  


ت �(�"$# &%�#�%�$# ��ا����و�
ت ا'
ء �)!":  

�� م ��%��$ ALP   ��M�����<
� إ��<�  ا�����6 ا��ا��v �) ا��*�رآ� �) ا���%��$وا��M!N�ت �ت �" ا��Y�رات ��


i ���#�ورة آ0 ا���&� ���Q�ل � ��?� أآ���� J ت����<^
  :6ارد ا��ز�� � 'I ��%��$ �]آ�

•  $��%�� 0�K "� i'0 �*�و�6��� S
0 �
  ا��*�وعT��0 ا�� ر��" وا���%��$  KIFLA ALP م Fدا. 

��W� 25000 � 6رو� ��h� ا�;�ث ����
Kم ا��MK3ث دول �" ا�X ��
�I(�*�رKم ) دو�� �" آ0 ا�آ0 ' -�

2011�6رو �- '�م  �75000��H��- ( 2012<�) '�م  �2010" '�م .( 

• 0�
S �6< ة ��6
��%��$و!6ف %�!ALP   i� 0ا��*�و'�ت ���%��$  K م � �H6ذ�%. 


�6Qلأ�Fى �M!N�ت T�رك  •�  (
'0�6�" و  و��*�رآ� ا��Q�در ، ا��زم ا���6���&H6� اآ��T. 

6�� �M!N�ت �6ارد ��%��$ ���ء إ!�Y م  •K ������(BSLA)  K6� (
ا���  �ا����<� �>�%� �x'#�ء '

 .ا����Jو%)

  




	� ا������   4��� ��� ����ت ��آ� ا��� �
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  :2011ا��5ول ا��4!� ������ ا����وع �3 

  .I %6'�" �" ا��*�و'�ت �Fل ا���م��� � � '6 ����7 ا���

��WQ ا���� �6ن ��Q�J�ل S������ (��
KJ" �^ ا����ا3آ;� � ا�� ��J0 ا��6'  أو و< ة ا�K وع�*�
� ��e6ا

(e�&ا�� Qو ا�� I�
�]آ  �" ا!��R�ء أوراق ا��� � I� ��
�6I&��'رد �*]ن �*�و (
  .ل '

  

�-�Jى ا�> ول ا����-  ا�M  م�ل '�F2011:  


رة ا������ ا��5ول ا��4!� 6�� � ��
  : ALP ���و�
ت ���

• 15  6���2010-    I�
) ا���� � .ا��*�و'�ت ا����� ة '
) ا���6�0 ا����حا� '6ة ��� ' (	��� "�


�*�وع � �� و< ات ا�������*�و'�ت ���K*� '�و6Q� I&dرة ��v ر!��� � ��eا3آ;� �6ا �����

 .&Iد'���6Qل '
) zراI&e وا

•  82Mvآ0 �"  ��� _ 2010أ ،����
Kا� S��لجنةا��� FAIFE  المكتبية مؤسسات إدارة السم قو

MLAS)(  جيداوعات المحتمل تنفيذها مناقشة المشرل مؤتمر اإلفال السنوى، واجتماعاتها خال. 

رسل تُ .ALPاستمارات تقديم المشروعات لبرنامج  لوصولالموعد النهائى _2010كتوبر أ 1 •

 ALPمع نسخة منها لبرنامج تقدم لمدير مكتب اإلفال اإلقليمى التابع له الم اإلستمارة 

النتائج المكتبية مؤسسات إدارة السم قو FAIFEلجنة و، تقدم المكاتب اإلقليمية_ 2010أكتوبر  •

يدعم للمشروعات التي  ALPلبرنامج  المستخلصة من دراسة المشروعات المقدمة وتوصياتهم 

 .تنفيذها

ت للنظر فى المشروعات المقدمة، عبر شبكة اإلنترن ALPإجتماع لجنة برنامج _ 2010ديسمبر  •

 .إعالن المقبول منهاو

 .بدء تنفيذ المشروعات_ 2011يناير  •

  


ت �����و�
ت ا��%�$# �"!
ء  ا��5ول ا��4!�'(�#�%& #$"�)�:  


) ا���� ��" . ا� '6ة ��� �I ا��*�و'�ت ا����� ة '
) ا���6�0 ا����ح _����6%2010  15 •' (	���


�*�وع ������ � ��eو< ات ا��� ا3آ;� �6ا �����*�و'�ت ���K*� '�و6Q� I&dرة ��v ر!��� �

I&�'د (
 .zراI&e وا��6Qل '

•  ��
�����ُ�_���2011اKا� S��ت ا����'���Hأ   ��6�! \Qت ا�����0 ، وا���ا��*�و' �*K��� "���

 .��P�Rه� �H ا �Fل �
i ا���H�'�ت




	� ا������   5��� ��� ����ت ��آ� ا��� �
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��2011�0 إ 1 •  _ (e�&ا��6'  ا��(�
�� ،I�لمدير مكتب اإلفال ات رسل اإلستمارتُ إ!���رات ا��� 

 .ALPمع نسخة منها لبرنامج تقدم اإلقليمى التابع له الم

 .للنظر فى المشروعات المقدمة ALP إجتماع لجنة_ 2011تصف إبريل من •

 .إخطار مقدمى المشروعات المقبولة_ 2011يوليو يونيو و •

•  82Mvت ا������6_ 2011أ�إ'�ن ا��*�و'. 

 .� ء ��P�R ا��*�و'�ت_ 2011!�����  •

  


رات ا��������  :إ

  .]����ALP  ]0إ!���رة �� �I �*�وع ���%��$

I�6��  �M!N�ت�*�وع ���%��$ ���ء  إ!���رة �� K ������]0����[.  

  

�R#0 إرا!�ل ُI�� إ!���رات ا��� ��H ��%أو إ����و �&��إر! "���  (e�&0 ا��6'  ا���K  ����R�آ8 أو ا���

� I� ��
� ��
��) ا����� �^ ا�����Kا� Sا���� ��� %�YM �ـ�� م � � :a.orgalp@ifl 

 


رة ����� ا�ـ��  :ALPإ

IFLA HQ 95 

 95312. ب.ص

2509 CH The Hague,   

 ه%�!�ا

Tel. + (31) (70)3140884 

Fax + (31) (70)3834827 
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' ��Kا� ول ا�6ا  
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