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  :مقدمة

األخالقية؛ إلرشاد الواجبات  سلسلة من صورة فيمقدمة إن هذه المدونة لألخالقيات وقواعد السلوك المهني   
في اعتبارها عند وضع أو مراجعة المعلومات؛ وكي تضعها جمعيات المكتبات والمعلومات  وغيرهم من أخصائييالمكتبيين 

  . مدونات القواعد السلوكية الخاصة بها

  : يمكن القول بأن وظيفة مدونة قواعد السلوك، هي

 .تشجيع التفكير في مبادئ يمكن للمكتبيين وضع سياسات والتعامل مع المشكالت وفقًا لها •

 .المهني رفع الوعي •

 .التحلي بالشفافية مع المستخدمين والمجتمع بأسره •

بوضع المؤسسات المهنية من التزامها  إعفاءأو ال نهدف، أن تحل هذه المدونة محل المدونات القائمة بالفعل 
وال نتوقع االلتزام . والمشاورة والتعاون في وضعهامدونات القواعد السلوكية الخاصة بها من خالل عملية من البحث 

  . بهذه المدونةالكامل 

  : نُقدم هذه المسودة إيمانًا بـ

لقد . ي القيمة في العمل المهني مع المعلوماتيجسد منهجا ثرن أمانة المكتبات في جوهرها، هي نشاط أخالقي أ
وجود  وهو ما يبرر األخيرةالقرون إلى مشاركة األفكار والمعلومات، بتزايد تعقيد المجتمع في تزايدت الحاجة 

  . المكتبات وأمانة المكتبات

على وتقديم الخدمات المعلوماتية دعم تسجيل  فيفي المجتمع الحديث دور مؤسسات وأخصائيي المعلومات  إن
وبالتالي يتحمل المكتبيين والثقافية واالقتصادية، هو لب دور المكتبات كي تُسهم في الرفاهية االجتماعية األمثل؛  الوجه

  . كبيرة مسؤولية اجتماعية

بالحقوق إلى االعتراف مشاركة المعلومات واألفكار لهذا اإليمان بالضرورة اإلنسانية يقودنا  عالوةً على ذلك

، )1948(إعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان ففكرة حقوق اإلنسان، خاصةً كما هي موضحة في . المعلوماتية

حرية كل البشر في حقوق التي تُحدد  19وخاصة المادة . االعتراف بآدمية اآلخرين واحترام حقوقهمب منا جميعا تتطل
  . التعبير والوصول إلى المعلومات

، "دودودون حبأي وسيلة  وتلقيها ونقلها واألفكار المعلومات للحصول على السعي"حق بوضوح  19تُحدد المادة 
في العمل مع المعلومات في مفهوم وقد توسعت اإلفال . والمتطورةالحديثة المكتبات لوجود وهو ما يعطي سببا واضحا 

إن جوهر هذه المدونة هو فكرة الحقوق المعلوماتية . والوثائق الفنية التي ال حصر لهاوالسياسات العديد من البيانات 



المكتبيين وغيرهم من  ،لمعلوماتل الوصول الحر حقمبدأ يلزم . وأهميتها لمهنة أمانة المكتبات والمجتمع في عمومه
؛ لتطوير محتوى وحشد الدعم إن أمكنواالستعداد للتوجيه بل بتحليل ونقد القوانين ذات الصلة أخصائيي المعلومات 

  . القوانين وأسلوب تطبيقها

. المهنيينبشأن سلوك ؛ لتقديم مجموعة من المقترحات مقدمة السابقةالموضحة في الالمبادئ تقوم بنود هذه المدونة على 
الضرورية الوظائف أحد وضع مدونة السلوك إن مدونة وفقًا لمجتمعها، خصائص كل بالضرورة ولكن ستختلف 

تُرشح اإلفال مدونة قواعد السلوك . للمؤسسة المهنية، مثلها مثل التفكير األخالقي الذي يعد ضرورة لجميع المهنيين
  . من األفراد وأخصائيي المعلومات والمكتبييناألعضاء  والجمعيات الخاصة بها لكل المؤسسات

  . تطلب األمرالمدونة كلما تقوم اإلفال بمراجعة هذه 

  

 :المعلوماتإتاحة  .1

  
من أجل  للجميع؛إتاحة المعلومات هي ضمان المهمة األساسية للمكتبيين وغيرهم من أخصائيي المعلومات ن إ

لعملية في ا القائمة على معلومات والمشاركة النشاط االقتصاديالترفيه وووالتعليم واإلثراء الثقافي التنمية الذاتية 
  .الديمقراطية وتطويرها

وخاصة من خالل والحد منه  واألفكار إتاحة المعلوماترفض وغيرهم من أخصائيي المعلومات  المكتبيونناهض ي
  . مؤسسات المجتمع المدنيأو المؤسسات الدينية أو سواء كانت من الدول او الحكومات الرقابة 

ما إلتاحة كل جهد ممكن  الذين يقدمون خدمات للجمهور ن يبذل المكتبيون وغيرهم من أخصائيي المعلوماتيجب أ
فيجب  ومصاريف إداريةعلى العضوية فرض رسوم وإذا كان البد من . مجانًا للمستخدملديهم من مقتنيات وخدمات 

 . كان، كما عليهم إيجاد حلول عملية؛ لعدم استثناء الفئات المحرومة من الخدمات المقدمةتخفيضها قدر اإلم

من مجموعات وما يقدمون من  ويقومون بالدعاية لما لديهمالمعلومات  يروج المكتبيون وغيرهم من أخصائيي
ك المحتمل أن يصبحوا مستخدمين، بوجود وتوفر هذه المجموعات خدمات، بحيث يعلم بها المستخدمون وأولئ

  .والخدمات

ولهذا الغرض، . إتاحة ما لديهم من مواد للجميعوأخصائيو المعلومات ألكثر الطرق فعالية؛ من أجل يلجأ المكتبيون 
، للمعايير العالمية بالمكتبات وغيرها من مؤسسات المعلوماتالخاصة ية المواقع اإللكترونيسعون للتأكد من مطابقة 

  .للمواد، وأال يكون هناك ما يعيق الوصول إليهاللوصول 

  

 :مسؤوليات تجاه األفراد والمجتمع .2

  
 في الوصول إلى المعلوماتفرد  أيحق  عدم إهدار ضمان وأخصائيو المعلومات على المكتبيون عملي

أو  ذهنيةالبدنية أو ال القدرةدون النظر للعمر أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو  ديم خدمات متساوية للجميع،وتق
أو الحالة االجتماعية أو الحالة االجتماعية  الهجرة أو اللجوء السياسيأو والتعليم والدخل ثقافةالهوية وال الجنس أو

  .الترويج الشتمال الجميع والقضاء على التمييز أو الدين أو الميل الجنسي، وذلك من أجل؛أو األصل أو العرق 



الموجودة في كل بلد وحقها في الوصول يحترم المكتبيون وأخصائيو المعلومات األقليات اللغوية 
  . للمعلومات بلغتها

المحتوى ويقدمونه بطريقة تُمكن المستخدم من الحصول على وأخصائيو المعلومات المكتبيون ينظم 
  . البحث عن المعلوماتعملية المستخدمين ويدعمونهم في كما يساعدون . بنفسه المعلومات التي يحتاجها

إنهم يروجون لنشر الوعي . يقدم المكتبيون وأخصائيو المعلومات، خدمات لزيادة مهارات القراءة
واستخدامها المعلومات والربط بينها وترتيبها والخلق منها بما في ذلك نشر القدرة على تحديد مكان المعلوماتي 

يساعدون في القضاء على لاللتزام بالمبادئ األخالقية عند استخدام المعلومات، وبذلك كما يروجون . وتوصيلها
  . كال إساءة استخدام المعلوماتالسرقة األدبية وغيرها من أش

  .مع التأكد من عدم إخالل ذلك بحقوق الكبار المعلوماتيةر صحماية القُيحترم المكتبيون 
  

  :الخصوصية والسرية والشفافية .3

  
  .مشاركتها بين األفراد والمؤسسات، والتي يتم بالضرورة بيانات الشخصيةال حمايةيحترم 

اإلجراءات الالزمة تتسم العالقة بين المكتبة والمستخدم بالسرية، ويتخذ المكتبيون وأخصائيو المعلومات 
  . تسريب بيانات المستخدمين ومشاركتها خارج حدود العمليات التي يلزم فيها ذلكللتأكد من عدم 

  
الحكومة واإلدارة والتجارة بحيث تكون أعمال الشفافية  يدعم المكتبيون وأخصائيو المعلومات

الفساد والجرائم كشف أهمية كما يدركوا  .االطالع والحكم عليهامنفتحة أمام عموم الناس يستطيعون 
  . وهو ما قد يتعارض مع جانب السرية ولكن يجب قبوله

  

 :التداول الحر والملكية الفكرية .4

  
يهتم المكتبيون وأخصائيو المعلومات بتقديم للمستخدمين أفضل فرص الوصول إلى المعلومات واألفكار 

يأمل المكتبيون في إتاحة . والتراخيص المفتوحةدعم مبادئ التداول الحر يشمل ذلك  .وسيلة أو شكل بأي
  . واقتصادية للمستخدمينبصورة عادلة وسريعة المعلومات 

خاصة للحصول على استثناءات في حشد الدعم يتحمل المكتبيون وأخصائي المعلومات واجبا مهنيا 
  . حقوق الطبع والنشر ما يخصبالمكتبات في

  
للمؤلفين والناشرين وغيرهم من المبدعين التي  شركاءيعد المكتبيين وغيرهم من أخصائي المعلومات 

ية للمؤلفين يدرك المكتبيون وأخصائيو المعلومات حق الملكية الفكر. عمالهمألتحمي حقوق الطبع والنشر 
ى كي يلقعلى الوجه األكمل قدر المستطاع،  حقوقهم األدبيةاحترام يسعون لضمان وغيرهم من المبدعين، وس
  . هإبداعهم التقدير الذي يستحق

بشأن أفضل  بالنيابة عن المستخدمين مالكي حقوق النشرمع  يتفاوض المكتبيون وأخصائيو المعلومات
الوصول إلى أن تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية ال يمنع أو يعيق للتأكد ، ويسعون تداول المعلوماتلشروط 

االستثناءات الخاصة بالمكتبات والمنصوص تتعدى هذه التراخيص على وأال . ضرورة لذلكاألعمال، دون 
لحقوق نظاما الحكومات على تأسيس أخصائي المكتبات وغيرهم من يشجع المكتبيون . عليها في التشريعات

أصحاب الحق واألفراد والمؤسسات التي تقوم على خدمتهم مثل حقوق الموازنة بين يحترم ة الفكرية الملكي
  . المكتبات



التي يفرضها قانون حقوق  للحد من الشروطيقوم المكتبيون وأخصائيو المعلومات أيضا بحشد الدعم 
  .المعلومات المتاحة للعامةاستمرار إتاحة  النشر بحيث تتخطى الفترة الزمنية المقبولة والتأكد من

 

  

 :والمهارات المهنية األفعالمع األقوال وتطابق الحيادية  .5

  
وإتاحتها  المقتنيات مجموعاتوعدم االنحياز في تكوين وأخصائيو المعلومات بالحيادية يلتزم المكتبيون 

إمكانية تحقيق إلى و توازنًامقتنيات ال أكثر مجموعاتإلى الوصول إلى وتؤدي هذه الحيادية . وتقديم الخدمات
  .أفضل مستويات اإلتاحة

سياساتهم في اختيار وترتيب وحفظ وتقديم ونشر وينشرون يحدد المكتبيون وأخصائيو المعلومات 
  .المعلومات

مصالحهم أو ون دبفال ي. يميز المكتبيون وأخصائيو المعلومات بين معتقداتهم الشخصية وواجباتهم المهنية
  . معتقداتهم الشخصية على حساب مبدأ الحيادية

شريطة أال يخل ذلك بمبدأ للمكتبيين وأخصائيي المعلومات الحق في حرية التعبير في مكان عملهم 
  .الحيادية تجاه المستخدمين

لذي يحدث أمانة المكتبات، مثل ايتصدى المكتبيون وأخصائيي المعلومات للفساد الذي يؤثر مباشرة على 
التزويد بها، والتعيين في وظائفها وإدارة ما بها من عقود سياسات مصادر مواد المكتبة ووضع قيود على  في

  .وشئون مالية
. بصفة مستمرة يسعى المكتبيون وأخصائيو المعلومات للتفوق المهني باكتساب معارف وتطوير مهاراتهم

جيدة لمهنة أمانة يطمحون إلى الوصول إلى أعلى مستويات جودة الخدمة وبذلك يروجون لسمعة إنهم كما 
  . المكتبات
  

 :العالقة مع الزمالء وصاحب العمل .6

  
  .يتعامل المكتبيون وأخصائيو المعلومات مع بعضهم بأسلوب يتسم بالعدالة واالحترام

سواء كان ذلك بسبب العمر أو التمييز في أي من جوانب التعيين، علومات صائيو الميعارض المكتبيون وأخ
الجسدية أو اإلعاقة الجسدية أو الذهنية أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو  القدرةالجنسية أو المعتقدات السياسية أو 

  . األصل أو العرق أو الدين أو الميل الجنسي
مماثلة، على رواتب الرجال والنساء ممن يعملون في وظائف يدعم المكتبيون وأخصائيو المعلومات حصول 

  .ومزايا متساوية
على  يشارك المكتبيون وأخصائيو المعلومات خبرتهم المهنية مع زمالئهم ويرشدون ويساعدون المهنيين الجدد

والنشر في في البحث ويشاركون يساهمون في أنشطة مؤسساتهم المهنية . المجتمع المهني وتنمية مهاراتهمدخول 
  . المختلفة األمور المهنية

وأخالقياتهم، وال يتنافسون مع قائمة على مهنيتهم كتساب سمعة ومكانة عى المكتبيون وأخصائيو المعلومات إليس
  . بطرق غير نزيهةزمالئهم 
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