
  

1 

 

  
  
  

  

        كلمة كلمة كلمة كلمة 
        السيد أمحد أبو الغيطالسيد أمحد أبو الغيطالسيد أمحد أبو الغيطالسيد أمحد أبو الغيط

        األمني العام جلامعة الدول العربية األمني العام جلامعة الدول العربية األمني العام جلامعة الدول العربية األمني العام جلامعة الدول العربية 
        

        يفيفيفيف
        

        املؤمتر اإلقليمي األول املؤمتر اإلقليمي األول املؤمتر اإلقليمي األول املؤمتر اإلقليمي األول 
        للخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات العربيةللخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات العربيةللخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات العربيةللخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات العربية

  
  
  
  
  

 2019يوليو  8 :األمانة العامة
        

  



  

2 

 

  نورة بنت حممد الكعىب معاىل
  العربية املتحدةوزيرة الثقافة وتنمية املعرفة بدولة االمارات 

  الدكتور حممد ولد أعمر السيد
  املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)

  ، السيدات والسادة
يسعدني أن أرحب بكم في األمانة العامة لجامعة الدول العربية "بيت   

للخريطة  المؤتمر اإلقليمي األولالعرب" وأن أشكركم على مشاركتكم في 
 المكتبيينالتحية إلى  ، وأوجهالمعلومات العربية الرقمية للمكتبات ومراكز

العرب والمكتبات ومؤسسات ومراكز المعلومات العربية في هذه المناسبة، 
المؤتمر العربية الدول األمانة العامة لجامعة  تحتضنكبير أن  وٕانه لشرفٌ 

راكز المعلومات العربية؛ هذه اإلقليمي األول للخريطة الرقمية للمكتبات وم
لوعي المعلوماتي الجغرافي المبادرة المتميزة التى تعمل على تعزيز ا

 فى منطقتنا العربية.بمؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات 

    السيدات والسادة
بضرورة ايالء أهمية بالغة جامعة الدول العربية ايمانًا من 

التى يقوم بها الشباب العربي النابه فى مجال  مشروعات المتميزةلل
التكنولوجيا الرقمية، جاءت االنطالقة العربية للخريطة الرقمية للمكتبات 
ومراكز المعلومات العربية من "بيت العرب" في شهر أغسطس من العام 

هدف يعربي غير ربحي شبابي  مشروعٍ الماضي، لتتبنى الجامعة بذلك أول 
يرصد واقعها و ربي للمكتبات ومراكز المعلومات العربية ع إلى توفير مؤشرٍ 
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تقديم الدعم الالزم لها بما ُيمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و 
 ومراكز المعلومات والمعرفةوالتى أكدت على دور مؤسسات المكتبات 

  كشريٍك فاعل فى تحقيق هذه األهداف.

ومراكز المعلومات العربية تمثل وباعتبار أن الخريطة الرقمية للمكتبات       
احدى المشروعات األكاديمية التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في مجال المكتبات، فإنني أدعو سعادة الدكتور/ محمد ولد أعمر المدير 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالنظر في تقديم الدعم الفني 

شروع والعمل على ضمه تحت لواء المشاريع التكنولوجية والتقني لهذا الم
المعتمدة لدى المنظمة لدفع امكانياته التقنية والفنية لألمام مما يسهم في 

  مسيرة التنمية المجتمعية في المنطقة العربية.

  ،السيدات والسادة
انطالقًا من أن مؤسسات المكتبات تشكل مصدرًا مهمًا من مصادر 

ات ومقياسًا للتقدم الفكري والتثقيفي للمجتمعات االنسانية، المعرفة والمعلوم
فانه واجٌب علينا أن نقدر دور المكتبات ومراكز المعلومات والمعرفة 
والقائمين عليها، وأنتهز هذه المناسبة كى أتوجه بعميق الشكر الى 
المنسقين االقليميين والمستكشفين المتطوعين بالخريطة الرقمية للمكتبات 

المعلومات،  نز المعلومات العربية من أمناِء المكتبات واختصاصييومراك
على جهودهم الطوعية المقدرة إلثراء محتوى الخريطة الرقمية للمكتبات 
ومراكز المعلومات العربية من خالل حصر وتسجيل بيانات المكتبات 
ومؤسساتها ومؤشراتها المكانية والمعرفية. كما أدعو متخذي القرار ومديري 

الدول العربية لتضافر في ومؤسساتها المكتبات ومراكز المعلومات رؤساء و 
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ثراء محتوى الخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية الجهود إل 
الوصول الحر لمنابر المعرفة لتمكين المجتمع والمواطن العربي من 

  اإلنسانية.

  ،السيدات والسادة
اإلقليمي األول للخريطة الرقمية للمكتبات يسعدني أن يشهد المؤتمر   

ومراكز المعلومات العربية التوقيع على مذكرة تعاون بين األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية والخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية 
فى ضوء دعم الجامعة التام وتشجيعها ورعايتها لمثل هذه المشروعات 

  ة. حالشبابية الناج

هذا المقام أمام هذا الجمع المستنير أن نترحم على رائٍد  يوال يفوتنا ف  
من رواد علم المكتبات في الوطن العربي، األستاذ الدكتور/ شعبان 
عبدالعزيز خليفة والذى وافته المنية منذ أياٍم قليلة، وتتشرف جامعة الدول 

الثرية ومشواره  العربية بتكريم اسمه خالل المؤتمر على جهوده العلمية
األكاديمي البارز فى مجال المكتبات فاستحق عن جدارة أن ُيلقب بـ "أبو 

  المكتبيين العرب". 

وختامًا، أكرر الترحيب بكم فى مقر جامعة الدول العربية، متمنيًا   
  ألعمال مؤتمرنا هذا كل التوفيق والنجاح.

  شكرًا لكم,,
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