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تدتترعاية تتحعضتتةخوعاملحتت ألاعار فتتلعبن تتمعن طتتععدتتيعجتت  ةمعدتتيعيةتت امل ت تع ع ن تتمعنو  تتحع

ار  وتتحعاروتتألاا بعلعدةملن تتةلمعنتتطعبةن تتحعن ةتتحبعلعغتت يعن ةمل تتةععار  وتتحعاروتتألاا عيةضتت حعامل  ةنتتحع

 عبعي تتتت عدتدتتتتتةلعامل باتتتتتلعمل  انةتتتتةععلعار  ألانتتتتتةعع اي تتتت  عنتتتتت ت ب عاملبا تتتتتطعع3102إلاجتتتت ن حعمل  تتتتتة ع

تدتتتترعيوتتتألااموعنروتتتتحعلعلااجتتتحعارانةتتتتةععلعار  ألانتتتةعوعاملألاايتتتتطعلعاملنألابرتتتةععارحتتتتن ة  حبععامل شتتتب يل 

ع0324ذملتتتتتتتتتيعاتتتتتتتتت عع تتتتتتتتتألانلعامل ةملتتتتتتتتترعلعامل شتتتتتتتتتب يعلعاملبا تتتتتتتتتطعلعامل شتتتتتتتتتب يعنتتتتتتتتتيع تتتتتتتتتربعندتتتتتتتتتب عمل  تتتتتتتتتة عل 

  .ع3102بعنألان بمعب بعارألاانقعمل حةلثعلعامل شب يعلعاملحة طعلعامل شب يعنيع رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل هج

لعيتتت عدتتت  ععن ةمل تتتةععارتتت ت بعدر تتتةععنتتتيعاملتتتستبعاالاتتت  .عنتتت ع مل تتت عبجتتتنةذعاملتتت تنألااعخحتتتيع

يتتتألاالعاملحتتتب س عاحتتتلخعدتدتتتةلعمل  انةتتتةععلعار  ألانتتتةععب  تتتحعدتدتتتةلعامل تتت عاختتتوعن  تتتةعد  تتتة  عنتتت  بع

يتتتتةعع نوتتتتةعبةن تتتحعن ةتتتتحعبجتتتنةذعاملتتتت تنألااعيتتت نةمعنتتتتتالععل نتتتتؤعيرتتتت عانننةختتت عن ةمل تتتتةععارتتت ت بعبعل 

ننتتت ااثعنحتتتن ةععلخألا تتتحعتملطتتتظعي تتت عارانةتتتةععلار  ألانتتتةععلدتشةختتتةععارن   تتتحعدتتت ععبعل تتتابع

 ايػةءعارانوعاملنوف سيعلب  طعاملس يعجةخ ألااعف عإلاي العملرساعار ت بعلانشةخ ع.

   عذمليع مل  عامل تنألااعت ةععدتألاتبةاة عنتيعااجتاحتبعب  تحعاملألانتألالعارشتةاتحعبعيتةععن  تةع نت ع

لع معي  ت عختتساعارت ت بعفتت عن  وتتحعاملبجتألاععي  تت عاملطت  علاملحتت  عبعل نتتؤعيرتت عخحتتيع تب عمل تدتتة

املػتت ةنحعل تتابعدتدتتةلعلارىحتت  معيرتت عبرتتألالخ عل مل تت عيطتت   عم تتس عاروةجتتةحع.عنتت ع مل تت عن تتة  ع

نتت  بعبةن تتتحعنة تتحعبجتتتنةذعاملتت تنألااعيتتت نةمعارتتتالععب  تتتحعاختتوعن  تتتةعدةرشتتةات معل ةملػتتت ألا عنتتتيع

ل ت عير عللاعدتدةلعف عانطعتفةء عامل ةن  معف عيطبعار بنحعلنألاا عاملناوألاملألاب ةعاةاجعار  احعبع

لامل طتبعإلاملارملهتلعبعل تت مع معاملفشتألا عدت معارشن  تتةععمت عنشتألا عن بن تتحعبعخ ترع ضتةذعاملنمل تت ع

ف عارشن  ةععنبتة ةعدةر  ألانةععل ةر بنحعبعلملرساعضةاعي  وةعت تب علنحت   مع معنطتةذعضتوةيةع

نتتتيع معنفتتتألامعنحتتتا  ا معملرتتتةعبعلملرتتتساع ضتتتةذعيرتتت عدتدتتتةلعنحتتت ألامل حعدوتتتةءعارحتتتن ةعععمل   بنتتتحعدتتت   

 ار  ألانةتلعمل ألانيعامل بالعبعلت تؤعن ةمل  ع معتفألامعتألاض ةععار ت بعيةد حعمل ند  قع.

 

  البيان اخلتامي
 

                             "اعلم" املؤمتر الرابع و العشرون لالحتاد العربي للمكتبات و املعلومات
 2013نوفمرب  27 – 26املدينة املنورة 
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  تت عذملتتيعيتت  عن تتة  عنتت  بعبةن تتحعنة تتحعبتتألااحتعإلاتدتتةلعاملحتتوألا حعلامل تت عبةنتترعملرتتساعامل تتة ع

  عير عاملودألاعآلاتلعوع3102

ةحت عدتدةلعمل  شبلععارن  زعف عارانةةععلنباتتعار  ألانةععلنةةعم ةعنشبلععنألاجألايحعااحجعب -

عبجنةذع عااجةحت  علتح   عاملح ألال ح عامل ت تعف  عار يعية  عنيعلاا  عاملشب ف معار    لاالبن م

 امل تنألااعية عهللاعديعضةاحعاملبي ةحع.

بةحت عدتدةلعألنػععاجةملحعي   حععبةحت عدتدةلعألنػععاجةملحعي   حعلنةةعم ةعامل ةملوعتةنب  -

لنةةعم ةعامل ةملوعتةنبعإدباخ  عارنألا  عييعاجةملن ع  وألاامعوعاملنمل  طعاخ نةععارانةةععامل ةنحع

 ف عامل ةخب عاملابمىعوعلااجحعتد    حعت     حعتةوةءعيةي  عد ةنةععنفةن ح.

نيعمل ب ةعلعبجنةذعامل تنألااععبةحت عهح جعمل بلالعلنةةعم ةعبععنيعبجنةذعامل تنألااعند  عببنةة  -

 يتعامل  يعدألالا ةمعنيعااجتاحب.

عية مع - علامل تنألاا  عضةلق عنط ف  ع نو ح عامل تنألاا  عم ة عار ت بعلنةةع عف  عددر ع نػع بةحت 

د ألانلعييعددث  ةع  وألاامعوعللاعيألااي عاملة ةنةععامل ب  حعاملبي  حعف عت ألااعاملةدرعامل  م علي ألا ع

 ارانةةععلار  ألانةع

لخعامللجوحعامل    حعامل تنألااعند  عب فبعيةا علنةحوعاحلخعار ت بعامل تنألااعت ةعت عتاب  عاح

عن ةحع عن  بعبةن ح عن ة   عية  عت ة عن ةح. عبةن ح عف  عارانةةع ع  لم علي    عامل ن ب  نش ةم

عاملن  زع عللاع ع عدنب ا ح عليحفةهحي عبةن ح عني عار    عار  ز  عإلانشةةاع عبةحت  علاع دن    

نةععدشةن حعار يعية امل ت تعلار  نةمعملألجنةذعامل تنألااعخحيعلاملناب  عنيعيح عي  عار  ألا 

 يألاالعاملحب س عاحلخعدتدةلع.علف عن ة حعااج ححعبل  عت عتاب  عبععنيعو

 ع.بجنةذعامل تنألااعية عاملحنةاعاال ألاج ع جنةذعي  عارانةةععلعار  ألانةع -

عارانةةععلعار - عي   عنشةحعية معامل ة مع جنةذ  عامل تنألاا    ألانةععدشةن حعبن م عبجنةذ 

 .نألاا 

 .امل تنألااعير عاملشألايشعن  بعلااعاروظألانح -

لعيتتت عتتتت عفتتت عامل تتتتألا عامل تتتةهلعنتتتيعارتتت ت بعتاتتتتب  عاململخطتتت حعامل اي تتتحعمل  انةتتتةععلعار  ألانتتتتةعع

نيعللملحعاملفألا رععددػتألااعن تة  ععالشيخ عبدالعسيس البابطينامل  ةنحعلعاملسيعنةةعم ةعملرساعامل ة عل 

  حعلبجةتس عية امل    عاملطألاف علبجنةذعامل تنألااع  ةةمعا  فحعبجنةذعامل تنألااعير عاملو 
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لبجتتتنةذعاملتتت تنألااعند تتت عننستتت عيةتتت املرةليعلبجتتتنةذعاملتتت تنألااعند تتت عدتتتيعب تتتألامعلاحتتتلخعب   تتتحع

ع311ارانةتةععلار  ألانتتةععاملفألا   تتحعبجتنةذعية تت عاملبتتماةي.علختساعيتت ع تتةامعفت عاي تتةععارتت ت بعندتتألاع

ع    تتتتتتتألامعاملتتتتتتت لععامل ب 
ن
 تتتتتتتحعآلات تتتتتتتحوعبالمبعدنتتتتتتتةااععامل ب  تتتتتتتحعارندتتتتتتت  بعاملةدتتتتتتتب يبعتتتتتتتتألاهخبعنشتتتتتتتةابة

امل تباقبعاررتتب بعااجتاحتتببعجتت  وحعي تتةمبعي تتببعاملحتتألالامبعجتتألاا ةبعاملحتت ألال حبعاملفألا تتربعملةوتتةمبع

 مل ب ةبعاررب بعنطببعامل  ي.ع

خساعلعي ع ي  عير عخةنشعار ت بعلا حعي ععجة رعار ت بعد ألان معلعن بععنظ علعيألااي ع

عنظ عاملة ةن عت ة عارانةةععلار  ألانةع. عف  علعااج   ةععارنملططح عاملىشبعإلاملارملن ح ةععلعللا

مل  شةات معاخ حعملت ةا عنسج عامل ة ن معلعنسج عيةةءعلعنألايطعن بتحع خ علبألاملحع ابىعخألاعع

 ار  وحعاروألاا .

خالل اليوم ألاول من خالل ثالث جلسات علمية  ثيةورقة بح 81و قد ثم ثقدًم و مىاقشة 

 على الىحو الحالي:

 ااج ححعامل    حعبل  علامل  عتب جرةعبجنةذعامل تنألااعير عاملو  ح. .0

 .ة املرةليجرةعبجنةذعامل تنألااعند  عننس عيااج ححعامل    حعامل ةن حعلعامل  عتب  .3

 .ااج ححعامل    حعامل ةمل حعلامل  عتب جرةعبجنةذعامل تنألااعية ارةمليعديعجة  ع .2

ورقة علمية  23م( ثم ثقدًم ومىاقشة  72/88/7182و في اليوم الثاوي للمؤثمر )ألاربعاء 

 جلسات و على الىحو الحالي: 3من خالل 

 ااج ححعامل    حعاملبا  حعلعامل  عتب جرةعامل تنألااعنش ععامل ن ب ع .0

 اخةنححااج ححعا .3

 ااج ححعاملحةلجح .2

 ااج ححعاملحة  ح .3

 ااج ححعامل ةنوح .4

 ااج ححعاملنةج ح .5

 و قد أوص ى املشاركون في املؤثمر باآلجي :

غتتتبلا عاملنىحتتت قعلعاملن تتتةلمعدتتت معب   تتتةععارانةتتتةععلعار  ألانتتتةععفتتت عاملتتتألانيعامل باتتتلعفتتت عب  تتتطع -

 نشة ععاملن ةلمع شفععية بعلعف عنشةععاملن ا وعلعتأخ ععامل ةن  مع شفععاةص.
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لي عت ألا بعاردنألاىعاملبيم عامل بالعلإهشةءعارانةتةععاملبي  تحعامل ب  تحعلعلي رتةعد تةعتدنتةجعنتيع -

 إنفةنةععنةل حعلع شب حعلعنو ح.

غتتتتبلا عي تتتتتة عدتتتتتبانجعلعنتتتت ااثعي تتتتت عارانةتتتتتةععلعار  ألانتتتتتةععفتتتت عاملف  تتتتتةععلعااجةن تتتتتةععامل ب  تتتتتحع -

دن تتتألا بعنوةاجرتتتةعلع جتتتةمل وعاملنتتت ايخعن  تتتةعلعخ  ا تتتةعاملن ايحتتت حعرألااتةتتتحعارن  ةتتتةععار  ألانةت تتتحعع

 ار بن حعمل  بمعاالةليعلعامل شب يعلعنشن طعار بنح.ل 

إهشتتتتةءعتانتتتتععإملارملهتتتتلعيباتتتتلعيبتتتتمعاملألا تتتتوعاج   تتتتةععارانةتتتتةععلعار  ألانتتتتةععفتتتت عاملتتتتألانيعامل باتتتتلع -

 تسمليعاملفػةءعإلاملارملهلعملبمانجعلعن ااثعت    عي  عارانةةععلعار  ألانةع.ل 

غتتتتتتتبلا عدخن تتتتتتتتة عدتتتتتتت لاا علعتوظتتتتتتتت  عار  ألانتتتتتتتةععفتتتتتتتت عاملةل تتتتتتتحعاملبي  تتتتتتتتحعلعإلاملارملن تتتتتتتحعجتتتتتتتتألااءعفتتتتتتتت ع -

  لعف عدبانجعاملن ا وعلاملنأخ ععامل ااجةععلعاملةدألاثعامل ب  ح

اجتتتتنر ععدتتتتبانجعلع يحتتتتة علعتملططتتتتةععي تتتت عارانةتتتتةععلعار  ألانتتتتةععفتتتت عاملف  تتتتةععلعااجةن تتتتةعع -

امل ب  تتتتحعفتتتت عب  تتتتتةععاةضتتتتحع لعفتتتتت عب  تتتتةععيب ةتتتتتحعنتتتتيعارشتتتتتةععن تتتتععب  تتتتتةععديتتتت  علعتاوألاملألاب تتتتتةع

 ار  ألانةععلعغ مخةبعللمع معُ ملععذمليعتملج طعامل ااجةععاملة ى ح.

نت اا ععاملة ى تحعلعامل  يتةععنتطعامل  تألا عباتبىعفت عتت ايخعي ت عارانةتةععار  ألانتةععاين ةلعامل -

 لعلاي عنةةلااععددنفةاعلعدد اععلعاملنوألا بعلعاملةدرعامل  م عف عاملنملطظعلعارروح.

غتتتتبلا علااجتتتتحعجتتتتألاقعامل  تتتتععفتتتت عنشتتتتةععتملطتتتتظعي تتتت عارانةتتتتةععلعار  ألانتتتتةععلت تتتتألا بعدتتتتبانجع -

 دوةءعير عخةبةععاملحألاقعلعنن  ةةت .املنأخ ععلعاملن ا وعلعاملن ايخع

غتتتبلا عتف  تتتتععللاع تتتةفةععاملنألااضتتتتععدبن تتتة  عفتتتت عإنتتتباءع هشتتتت حعلعن ةمل تتتةععتملطتتتتظعي تتتت ع -

 ارانةةععلعار  ألانةععجألااءعير عارحنألاىعببةل م ع لعار ةاجحعلعاملن ة ق.

شتت حعامل  تععيرت عتر  تمعاملطتألاا عدبن ةي تحعختألاععنروتحعارانةتةععلعامل تةن  معن  تةعنتيعات عع ه -

لعدبانجعإي ن حعلعتحألا   ح.علامل  ععير عتألاي حع نبالعارشن تطعدةملت لاعاال تألايعاملتسيع  تألا عدت ع

  اطةح ألاعارانةةععلعار  ألانةع.

لت عتشا ععع"بيان املدًىة املىورة  لحخصص املكحبات واملعلومات"لعف عن ة حعار ت بعت عتةت ع

 ن ثعاجةمعبةآلتلو
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 وتها في حال بروز اي اشكاالتلجىة حل املشكالت ويحم اسخشار 

  .ل.عية امل    عاملطألاف  -

  .ل.ع  ةةمعا  فح -

  .ل.عخحيعاملحب س  -

  .ل.عنةب حعي ألاح -

 ل.عانةءعيش عهللا -

:لجىة املعاًير  

  .ل.عا س عي  ةم -

  .ل.عيحب حعةا   -

  .لع ب  ع ةخ م -

  .ل.عيتامل  يعدألالا ةم -

  .ع جةنحعغب و -

عولجىة الدسحور والاهحخابات  

  عاحلحة  .ل.عند  عيةا ع -

  .ل.عند  عااجبنةة -

 ل. ألاق عجةمل  -

 ل.عي ةلعيلس ؤع -

  .عاي ة عند ألال -

 لف عانة عار ت بععيباعارشةابألامعانطعدبي حع ابعإ  عبععنيعو

 .ضةخوعاملح ألاعار فلعبن معن طععديعج  ةمعديعية امل ت تع ن معنو  حعار  وحعاروألاا  -

 .ارتالعن ة  عن  بعبةن حعن ةحعبجنةذعامل تنألااعي نةمع -

 


