
 
 
 
 

 اليونسكو لمنظمة هيئات تابعة بمشاركة
باليوم العالمي لموصول الشامل لممعمومات لمكتبة قطر الوطنية تحتف  

 
مكتر  منظمرة اممرم و مكتبة قطرر الوطنيرة كل من  تحتفما – 6112سبتمبر  1الدوحة، قطر، 

برراليوم والعمررم والافا ررة واليونسرركول  رر  ال وحررة والمةنررة الوطنيررة الفطريررة لميونسرركو  ربيررةلمت المتحرر  
 .8102سبتمبر  82الذي يوا ق و  ،العالم  امول لموصول الشامل لممعمومات

 
، التر  ققيمرت  ر  قاارة المحا ررات بةامعرة ةورةتراون  ر  المفتوحة لمةماهير االحتفالية ركزت
مرن الر ل الحفراظ  ،ائمرة امر  المعر رةمةتمعرات قبنرا   ر  ترو ير المعمومرات امر  قهميرة  قطرر،
 وحماية الواائق     ولة قطر. المعمومات ام  

 
المتاحرررة  رررمن نرررا ر  الوارررائق الالمررروا  و امميرررة رقمنرررة مباشرررًرا حرررول ت رررمن االحتفرررال ارً رررا و 

وبرنرام  حول مكتبرة قطرر الرقميرة،  عريف ارض ت شه  تف يم كمامكتبة قطر الوطنية،  مةمواة
 .ها يلممحتوى المعمومات   ام اإلتاحة الحر  

 
الرر كتور  كمو يررا لرروكس، مرر ير مشررروع مكتبررة قطررر الوطنيررة  فررتام  وحررول هررذف الفعاليررة وقهميتهررا، 

تعررراون مةررر ً ا مررري مكتررر  اليونسررركو  ررر  ال وحرررة قن نمكتبرررة قطرررر الوطنيرررة يشرررر نا  ررر  " قائمرررة 
الفعالية المهمة الت  تعكرس ححر ى الفريم الةوهريرة لممكتبرة، والتزامهرا الراسر  بر ام بهذف  حتفال ل

المةتمررررري المحمررررر  وتمكينرررررج مرررررن الوصرررررول المةررررران  لمةموارررررة واسرررررعة مرررررن مصرررررا ر المعر رررررة 
    المستفبل". مطبواةالالرقمية و صورتها ، و   احاليً  والمعمومات    صورتها الرقمية

 
ممال اليونسكو لم ول العربية    الالمي  واليمن وم ير مكت  اليونسكو قما السي   آنا باولينا، 

 ري   اليوم العالم  لموصول الشامل لممعمومات مناسبة يمال    ال وحة،  ف  صرحت قائمة  "



 
 
 
 

 ،8101ل حتفال بفو  المعمومات وتأايرها و ورها    تحفيق قه اف التنمية المست امة لعام 
طال  ب مان تو ير المعمومات لمةمهور وحماية الحريات الذي ي 02.01الاصة اله ف 

 امساسية".
 

تع  قائمًة  " ،لميونسكوالوطنية لمةنة ق ا ت ال كتور  حم   السميط ، اممين العام  ،امن ةانبه
اليونسكو لتروي  الوصول الشامل لممعمومات والمعر ة، هذف االحتفالية واح   من مبا رات 

  ال ول اما ا     لمةميي، ومساا من الواائق الامينة  العالم و مان حتاحة التراث 
استغ ل الفرص الة ي   الت  يتيحها اصر المعمومات من قةل حنشا  مةتمعات متكا ئة 

 معر ًيا".
 

ل العالم باليوم العالم  لموصول الشامل احتفشه  اياام هو قول  8102ة ير بالذكر قن اام 
لمفرار الذي ققرف المؤتمر العام الاامن والا اون لميونسكو    نو مبر وذلك استةابة  ،لممعمومات

8102. 
مؤسسة الرسالة  ،لمتربية والعموم وتنمية المةتمي مؤسسة قطر ا و، ت ام مكتبة قطر الوطنيةو 

تعزيز ، و إلط ق ق رات اإلنسان، والحفاظ ام  تراث اممة من قةل قةيال المستفبل الرامية
 لتنمية البشرية واالةتمااية.النمو من ال ل ا

 
 تعميق الصورة:

المةنرررة الوطنيرررة الفطريرررة لمتربيرررة السررري  ابررر اي الكبيسررر ، مررر ير الع قرررات العربيرررة واإلسررر مية  ررر   :1صوووورة 
  والافا ة والعموم

 ال كتور  ك و يا لوكس، م ير مشروع مكتبة قطر الوطنية :6صورة 
 مكت  اليونسكو بال وحة  ال كتور  آنا باولين ، م ير 0صور  
   ارض ح   لعممية رقمنة الموا  والواائق النا ر  المتاحة  من مةمواة مكتبة قطر الوطنية4صور  

 



 
 
 
 

 
  - انتهى -

 
 مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل. –مكتبة قطر الوطنية 

مكتبة قطر الوطنية ه  منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المةتمي. وت ام مكتبة قطر 
الوطنية  ولة قطر    مسير  تحولها من االقتصا  الفائم ام  الكربون حل  االقتصا  الفائم ام  المعر ة، وذلك من ال ل حتاحة 

ين وق را  المةتمي الفطري ام  حٍ  سوا . وق  تف مت صاحبة السمو الشيالة موزا بنت المصا ر ال زمة لمط   والباحا
 ۱٩ناصر، رئيس مةمس ح ار  مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المةتمي، باإلا ن ان مشروع مكتبة قطر الوطنية    

  .٠٢۱٠نو مبر 
 

بة الوطنية، والمكتبة الةامعية والبحاية، والمكتبة العامة. ت طمي مكتبة قطر الوطنية برسالتها من ال ل ا ث وظائف  المكت
وتتمال وظيفة المكتبة الوطنية    ةمي وتسهيل الوصول حل  مصا ر المعر ة العالمية ذات الصمة ب ولة قطر والمنطفة. كما 

تاحتها لممهتمين  تفوم المكتبة الوطنية كذلك بةمي المنشورات والواائق الترااية الت  تتناول  ولة قطر والمنطفة وحفظها وا 
بمطالعتها. قم ا وظيفة المكتبة الةامعية والبحاية  تتةم      ام التعميم والبحث ام  ةميي المستويات من ال ل تو ير الموا  

يي المطبواة والرقمية المتطو ر  لمط   والباحاين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة    تو ير الال مات المكتبية والمعر ية لمةم
 به ف نشر المعمومات وتزوي  الةميي بالمعارف ال زمة.
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