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املؤمتر الثالث والعرشون لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات
بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والرتاث القطرية

الدوحة )قطر ( 18-20 نوفمرب 2012م

البيان اخلتامي والتوصيات
اهلل  حفظه  قطر  دولة  أمري  ثاين  آل  خليفة  بن  محد  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  من  كريمة  برعاية 
واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  نظم  القطرية،  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة  مع  وبالتعاون 
مؤمتره الثالث والعرشين يف العاصمة القطرية الدوحة، خالل الفرتة مابني 18-20 نوفمرب 2012 م، 
حتت عنوان »احلكومة واملجتمع والتكامل يف بناء املجتمعات املعرفية العربية«، متزامنًا مع مرور 50 
عامًا عىل إنشاء دار الكتب القطرية وإالعالن عن مرشوع مكتبة قطر الوطنية. وقد سبق ذلك بتنظيم 

ورشة عمل بعنوان »مشاركة املعرفة يف عامل 2.0« يف يوم 17 نوفمرب قدمها دكتور جون جريارد.

وقد شارك يف املؤمتر 450 مشاركًا يمثلون الدول العربية اآلتية ومرتبة هجائيًا:

األردن – اإلمارات العربية املتحده – البحرين – تونس – اجلزائر – السعودية – السودان – سوريا 
– مرص، باإلضافة إىل االحتاد الدويل  – لبنان- ليبيا  – قطر- الكويت  – فلسطني  – عامن  – العراق 
والتقدير  الشكر  املؤمتر  ويسجل  برينت،  إنجريد  الدكتورة  برئيسته  ممثاًل   IFLA املكتبات  جلمعيات 

للوفد الفلسطيني الذي حرض بالرغم من الظروف الصعبة جدًا وخاصة يف غزة.

سعادة  بحضور  الدوحة  هيلتون  فندق  يف  2012م  نوفمرب   18 األحد  يوم  االفتتاح  حفل  ُأقيم  وقد 
املؤمتر حيث  الكواري مندوبًا عن راعي  العزيز  الدكتور محد بن عبد  الثقافة والفنون والرتاث  وزير 
للمكتبات  العريب  الدكتور حسن الرسحيي رئيس االحتاد  ألقى األستاذ  املناسبة، كام  ألقى كلمة هبذه 
جلمعيات  الدويل  االحتاد  كلمة  برينت  انجرد  الدكتورة  القت  ثم  ومن  االحتاد،  كلمة  واملعلومات 

املكتبات واملعلومات وألقى الدكتور إبراهيم خرض من فلسطني كلمة املشاركني يف املؤمتر 

بعد ذلك قام سعادة وزير الثقافة واألستاذ الدكتور حسن الرسحيي بتسليم جوائز االحتاد للعام 2012م 
وكانت عىل النحو التايل:
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جائزة نسيج للرواد وفاز هبا معايل األستاذ الدكتور عيل النملة )السعودية(

هبا  وفازت  واملعلومات  املكتبات  يف  املتميز  للمرشوع  واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  جائزة 
فلسطني  يف  املكتبات  ودعم  بانشاء  اخلاص  مرشوعها  عن  )األردن(  شومان  احلميد  عبد  مؤسسة 

واألردن وتسلمها مدير املكتبة األستاذ غالب مسعود 

عبود  رامي  الدكتور  هبا  وفاز  جامعية  رسالة  ألفضل  واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  جائزة 
)مرص( عن رسالته “نحو إسرتاتيجية عربية لصياغة املحتوى الرقمي العريب”

جائزة جيل أعلم ألفضل مرشوع وفاز هبا مناصفة مرشوع مستودع املعلومات ومرشوع جروب أعلم 
عرب الفيس بوك وإدارته الناجحة ملحمد مهدي أمحد )مرص(

بحثها  عن  متويل  إسامعيل  ناريامن  الدكتورة  االستاذة  هبا  وفازت  املؤمتر  يف  بحث  أفضل  جائزة 
“القطاع اخلاص ودوره يف بناء جمتمع املعرفة يف السعودية بتوفري جماالت العمل والتوظيف: الواقع 

والتحديات” 

االحتاد  رئيسة  برينت  إنجريد  للدكتورة  واملعلومات  للمكتبات  العريب  االحتاد  تقديم درع  تم  كذلك 
الدويل جلمعيات املكتبات IFLA واألستاذ عبد اهلل األنصاري مدير دار الكتب القطرية وسعادة السيد 
مبارك بن نارص آل خليفة األمني العام لوزارة الثقافة وسعادة وزير الثقافة الدكتور محد بن عبد العزيز 

الكواري.

ويف مساء يوم 19 نوفمرب حرض املشاركون حفل اإلعالن عن مرشوع مكتبة قطر الوطنية الذي ُأقيم 
والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  يف  ُأقيم  والذي  نارص،  بنت  موزة  الشيخة  السمو  صاحبة  رعاية  حتت 
وتنمية املجتمع وشارك رئيس االحتاد وسمو الشيخة موزة ومديرة املكتبة الربيطانية ومديرة مرشوع 
العريب  االحتاد  جائزة  عن  اإلعالن  سبقت  اآليباد  زمن  يف  املكتبة  حول  ندوة  يف  الوطنية  قطر  مكتبة 
2012م  للعام  الثقايف  والشأن  واملعلومات  للمكتبات  الداعمة  للشخصية  واملعلومات  للمكتبات 
حيث فازت هبا هذا العام سمو الشيخة موزة بنت نارص وقد قدم رئيس االحتاد يف هناية احلفل جائزة 
االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات للشخصية الداعمة للمكتبات واملعلومات والشأن الثقايف للعام 

2012م لسموها.
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18 نوفمرب بعد اجللسة االفتتاحية وافتتاح املعرض املصاحب  وكانت جلسات املؤمتر قد بدأت يوم 
العريب  االحتاد  رئيس  قدم  األوىل  العلمية  اجللسة  هناية  ويف  متخصصة.  رشكة   14 فيه  شارك  الذي 

للمكتبات واملعلومات األستاذ الدكتور حسن الرسحيي درع االحتاد التذكاري لكل من:

- الدكتور حون جريارد )أمريكا(

- الدكتورة كلوديا لوكس )مدير مرشوع املكتبة الوطنية لدولة قطر(

ثم تم تكريم فكر وجهود ثالثة من البارزين يف الشأن األكاديمي وقطاع النرش وهم:

- األستاذ الدكتور عبد املالك بن السبتي )اجلزائر(

- الدكتور حممد جعفر عارف )السعودية(

- األستاذ حممد رشاد صاحب الدار املرصية اللبنانية للنرش والتوزيع

كذلك اجتمع رئيس االحتاد وأعضاء املكتب التنفيذي مع الدكتورة إنجريد برينت رئيسة االحتاد الدويل 
IFLA وAFLI واملرشوعات  التعاون مابني االحتادين  IFLA وبحثوا معها أوجه  املكتبات  جلمعيات 
التي يمكن أن تقوم »االفال« بدعمها ومن بينها مرشوع معايري املكتبات ومرشوع دعم االعتامد لربامج 
التدريب والتأهيل الختصاصيي املكتبات واملعلومات وتنظيم مؤمتر اقليمي مشرتك بني االحتادين، 
وسيتواصل االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات مع »االفال« لوضع هذه املرشوعات موضع التنفيذ

وقد نوقشت يف املؤمتر خالل أيامه الثالثة )95( ورقة بحثية عىل النحو اآليت:

- اليوم األول - األحد 2012/11/18م وقدمت فيه 27 ورقة علمية 

- اليوم الثاين - االثنني 2012/11/19م وقدمت فيه 34 ورقة علمية 

- اليوم الثالث - الثالثاء 2012/11/20م وقدمت فيه 34 ورقة علمية 

باإلضافة إىل اجللسة اخلتامية للمؤمتر
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التوصيات:

األساسية  التحتية  البنى  توفري  مبادرات  لدعم  اخلاص  القطاع  وتشجيع  الدول  حث  رضورة  1 .
ملجتمع املعرفة، املتمثلة يف املوازنات الكافية ومراكز البحوث والدراسات وشبكات االتصاالت 

والقوى العاملة وغريها.
لتبادل  مؤسسات  إنشاء  خالل  من  واخلاص  الرسمي  املستوى  مع  عريب  تعاون  قيام  رضورة  2 .

اخلربات يف جمال متطلبات جمتمع املعرفه وآلياته
العمل عىل تطوير برامج أقسام علوم املكتبات واملعلومات يف الوطن العريب لتواكب التجديدات  3 .
يف املجال بشكل عام ويف جمال جمتمع املعرفة بشكل خاص من خالل طرح مقررات ذات عالقة 

بمجتمع املعرفة.
العلمي  البحث  ودعم  مراحله  كافة  يف  التعليم  هيكلة  إلعادة  قصوى  أمهية  إعطاء  رضورة  4 .

وتشجيع اإلبداع واالبتكار من خالل سياسات وطنية شاملة 
رضورة التوسع يف إنشاء بوابات جمتمع املعرفة يف العامل العريب سواء عىل املستوى الوطني أو  5 .
االقليمي وأن هتتم هذه البوابات بتقديم خدمات مبارشة للمواطنني يف جماالت الصحة والتعليم 

واحلكومات اإللكرتونية وغريها 
العربية  والرقمية  اإللكرتونية  املكتبات  املشاركة ودعم مرشوعات  العربية عىل  املكتبات  حث  6 .

ومنها املكتبة الرقمية التي تسعى مكتبة امللك عبد العزيز العامة إىل إنشائها 
العمل عىل إزالة العوائق وحل املشكالت التي حتول دون وصول املعرفة إىل األفراد واملؤسسات  7 .

واحلكومات يف البالد العربية 
إعداد اخلطط والسياسات لتدريب القيادات اإلدارية يف جمال إدارة املعرفة وتطبيقها هبدف دعم  8 .

القرارات املستندة إىل املعرفة 
رفع كفاءة العاملني يف جمال املكتبات واملعلومات ليتمكنوا من القيام بدور فعال ومؤثر يف جمتمع  9 .

املعرفة من خالل تأهيلهم هلذا الدور اجلديد
العمل عىل حمو األمية التكنولوجية يف الوطن العريب من خالل برامج تثقيف املواطنني بأساسيات  10 .

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومكونات جمتمع املعرفة 
توسيع مبادرات احلكومة اإللكرتونية يف الوطن العريب وتبادل اخلربات يف هذا املجال 11 .
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رضورة تطوير بيئة ترشيعية مالئمة ملجتمع املعرفة والتأكيد عىل أخالقياته 12 .
وقد قرر املشاركون يف هناية املؤمتر رفع برقيات شكر وتقدير إىل كل من:

- حرضة صاحب السمو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر حفظه اهلل 

- صاحبة السمو الشيخة موزة بنت نارص حفظها اهلل 

- سعادة وزير الثقافة والفنون والرتاث الدكتور محد بن عبد العزيز الكواري 

وبناء عىل ما تم االتفاق عليه يف مؤمتر اخلرطوم عام 2011م فقد تقرر عقد املؤمتر الرابع والعرشين 
لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات يف املدينة املنورة باململكة العربية السعودية.

الدوحة – قطر )20 نوفمرب - 2012م(
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