
  بيان اإلفال حول المكتبات الرقمية تتبنىاليونسكو 

  باريس/الهاج

 تُساعدأسس يقدم البيان  .٢٠١١في مؤتمرها لعام حول المكتبات الرقمية بيان اإلفال تبنت اليونسكو 
العوامل األساسية في  أحد والتي تُعدمن أجل رأب الهوة الرقمية، لقيام معا بأنشطة مستدامة للرقمنة اعلى المكتبيين 

وحفظ للحصول على المعلومات تُعد المكتبات الرقمية ضرورة و. اإلنمائية لأللفيةأهداف األمم المتحدة  تحقيق
  . التراث القومي
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