
 اإلمارات العربية المتحدة  – أبوظبيفي  المجلس الدولي لألرشيفكونجرس 

 دعوة لتقديم األوراق والمقترحات

 مجتمعات المعرفة  إثراء

عربية قابلة للتحميل في أسفل هذه النسخة  الواإلسبانية والعربية )اإلنجليزية والفرنسية    باللغاتنسخة متوفرة  

 الصفحة(

وكيفية   العامة،  التوّقعات  تغيير  في  والعشرين  الحادي  القرن  في  والبيانات  والسجالت  األرشيف  مشهد  يساهم 

. وقد آن األوان اليوم لمهنتنا هذه  مقتنياتنا  األدلة الموثوقة وأيضاً كيفية حماية الذي يشكل    وما،  ناألعمالمزاولتنا  

مهنيو    ملتناقش الممارسات الحالية وتتعمق فيها وحتى لتتحداها لكي تستكشف وتوّسع الدور المهّم الذي يلعبه  

 في القرن الحادي والعشرين. مجتمعات المعرفةفي  والمعلوماتاألرشيف 

  لمهنيي سانحة  ، فرصة  مجتمعات المعرفة  إثراءوسيكون كونجرس المجلس الدولي لألرشيف الذي يحمل عنوان  

المهن األرشيف   من  للزمالء  مناسبة  أيضاً  وهو  العالم،  أنحاء  جميع  في  المبتكرة  واألبحاث  األفكار  يتشاركوا  كي 

األرشيف    مهنيينشّجع  . وبهذه المناسبة، فإننا  المهمة   في هذه الفعالية    للمناقشةينضموا  المماثلة وغيرها كي  

المتاحف  أمن  التواصل مععلى  نشجعكم  كما  تقديم مقترحاتهم،    على   والسجالت اء المكتبات والمتخصصين في 

إلى   المدني لالنضمام  المجتمع  العاملين في  البيانات والصحفيين وكذلك األشخاص  فنحن  ،النقاش  اهذومديري 

على   حكراً  ليست  وهي  والعشرين  الحادي  القرن  في  المعلومات  إطار  في  تبرز  التي  بالتحديات  معنيون  جميعاً 

فحسب والسجالت  األرشيف  األفكار  متخّصصي  نشارك  دعونا  لذلك  المهن  .  مختلف  تعّزز  عبر  عالقات  ونبني 

 مجتمعات المعرفة لدينا! 

الباب  وعليه فتح  عن  لألرشيف  الدولي  المجلس  كونجرس  برنامج  لجنة  تعلن   العمل   أوراق  مقترحات  لتلقي، 

"  المرتبطةمتنوعة  الجلسات  وال المعرفة".    إثراء  بموضوع  أدرجنامجتمعات  وتنسيقات   ألشكالأدناه وصفاً    وقد 

 الجلسات والمواضيع الفرعية.

 . ألول مرة المتحدثونووالطالب  المهنيون الجددوتشجع لجنة البرنامج بشكل خاص المقترحات التي يقدمها 

  بحيث ،  المقترحةجودة وأهمية األوراق والمواضيع  مقترحات للبرنامج النهائي بناًء على  ال لجنة التقييم اختيار    ستتولى 

من مجموعة  المختلفة    ووجهات النظر  متحدثينال  من  متنوعة   باقة  يضمّ س  الكونجرسأن    في الوقت عينه  تضمن

 بلدنا في    واألرشيفحفظ السجالت    مجال  إلى فرصة للحاضرين للتعرف    اً البرنامج أيض  وسيتيحواسعة من البلدان.  

 المضيف.



المجلس مجموعات    جميع  بوسع  سيكونمالحظة لفروع وأقسام ومجموعات الخبراء في المجلس الدولي لألرشيف:  

كتوبر   9االجتماع يوم االثنين،  موعد  حجز    لألرشيفالدولي    . الشأن  بهذا  مقترحات  تقديم  عليكملذا ليس    ،؟2023  أ

فتحو  للمجموعات  أو    يمكن  الحاضرين  لجميع  االجتماعات  أعضائكهذه  على   نشجع ،  ولكن.  فقط  مقصرها 

  اإلجراءات اتباع    عبرأو ورش العمل    الفرق مقترحات  على تقديم األوراق أو    المجلس الدولي لألرشيف  مجموعات

أننا   كماالمعتادة.   هنا  نقاش  إقامة    ننوي  ونذكر  ومجموعات    سريعةجلسات  لألقسام    لطرح الخبراء  مخصصة 

 .عموماً الدولي لألرشيف  المجلسجمهور  القائمة على أعمالهم و ألهدافهم مختصرةمقدمات 

 مجتمعات المعرفة  إثراء عنوان كونجرس المجلس الدولي لألرشيف: 

 الفرعية:  المواضيع

 السالم والتسامح 

لذا، يتعّين   .الجديدةجاءت حقبة ما بعد الجائحة محّملة بمجموعة من القضايا  والتحديات    اتفي عالم تغمره الصراع

الساحة   الجارية في  األحداث  تسببها  التي  التحديات  إلى مستوى  يرتقي  أن  العالم  أنحاء  األرشيف في جميع  على 

كرة الشعوب، كما أنه يلعب دوراً  المجتمعات من خالل تعزيز السالم والتسامح   إثراءفي الدولية. يمثل األرشيف ذا

   الفرعية( المواضيعصفحة  إلى ابط كامل: )ر الوصف ال. والتعاون في جميع مهماته 

 الفرعي هذه النقاط:  هذا الموضوعتضمن يقد 

 الصراع  ظل في األرشيف •

 دعما للسالم األرشيف •

 المالذات اآلمنة   •

 السيبرانية  الهجمات  مناألرشيف حماية  •

 واألرشيف  األخالقيات •

 األرشيفي المشترك اإلرث •

كرة الجماعية  •  الذا

   االنتقاليةو  اإلصالحية العدالة •

 اتالصدمعلى  القائم األرشيف •

 المجلس الدولي لألرشيف خيار التعاون الدولي وت •

 

 



 التقنيات الناشئة: السجالت والحلول اإللكترونية 

أن تطبيق التقنيات الجديدة  شك في    الأعباء إضافية؟  معها    ستجلبحلول أم  بال  مقرونةالتقنيات الناشئة    ستأتي هل  

هناك    إال  مخاطر ال  من  يخلو  ال واضحة  أن  الحديثة.  عن    ناتجة مزايا  األدوات  تلك  استخدام  عن  النظر  بغض 

تكيف  يبد لمجال األرشيف أن    ال  إذاالسجالت  جديدة إلنشاء    االمستخدمون في تبني طرق  الضغوطات، سيستمر

 .  معها

النجاح    لتشاركأوسع  مساحة    توفير  إلى الفرعي    الموضوع  هذايهدف    في  ب  المتعلقةقصص  الناشئة  التقنيات 

 . المواضيع الفرعية(صفحة  إلى الوصف الكامل: )رابط مجاالت إدارة السجالت واألرشفة. 

 : التالية قد يتضمن هذا الموضوع الفرعي النقاط

 اآلالت وتعلمالذكاء االصطناعي  •

 البيانات والمصلحة العامة البيانات الضخمة وحفظ  •

 اآلثار المترتبة على الميتافيرس •

 مفتوحة المصدر والبرمجياتتكنولوجيا ال •

 التقييم اآللي  •

 إدارة التغير التكنولوجي والتكنولوجيا  •

 الحفظ الرقمي  •

 الحدود األخرى والعلوم اإلنسانية الرقمية   •

 الشبكاتإقامة الرقمنة من أجل التعاون و •

ر المناخ  ،معرفة مستدامة   كوكب مستدام: األرشيف والسجالت وتغيُّ

 يؤثر بالفعل على األرشيف، ما يتطلبقد أصبح  و  ،وماليالعالم    يواجهها  التيالمخاوف    أبرزتغير المناخ أحد    عدّ ي  

على    وضع للحفاظ  جديدة  أيض  مقتنياتنااستراتيجيات  األرشيف  ويحتوي  عليها.  تحتوي  التي  على   اً والمعرفة 

مكافحة االحتباس الحراري. ويعتمد تحقيق كافة أهداف التنمية    على معلومات قيمة من الماضي يمكن أن تساعد  

 المواضيع الفرعية(.  صفحة  إلى المستدامة بشكل كبير على توفر المعلومات الموثوقة. الوصف الكامل: )رابط 

 : التالية قد يتضمن هذا الموضوع الفرعي النقاط

 االستعداد لتغير المناخ  •

 مكافحة تغير المناخ  •

 االستدامة البيئية   •



 الحفاظ على الطاقة في األرشيف •

 االستدامة المالية   •

 المعرفة المستدامة  •

   المصدر المفتوحة واألدواتمعايير األرشفة  وتوافقيةاستدامة  •

 التنموية أهداف التنمية المستدامة والمبادرات  تحقيق في  األرشيفمساهمة  •

 

 الثقة واألدلة 

في عصر "الحقائق البديلة" و"األخبار الزائفة" والمعلومات المضللة وتهديدات األمن السيبراني، أصبحت الحاجة إلى  

كثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ما هو دورنا في هذا المجال؟   األدلة الموثوقة )السجالت والمعلومات والبيانات( أ

 في حوكمة اإلنترنت؟ السجالت واألرشيف  مهنييمن هم حلفاؤنا؟ ما هو دور 

األرشفة  ويتعين مؤسسات  يسهل    على  بشكل  الموثوقة  المعلومات  تلك  وتوفر  الجمهور  ثقة  على  تحافظ  أن 

استخدامه  اواستخدامه  اإليه  الوصول العام  في  اوإعادة  السياسات   ةالنقاشات  العلمي وصنع  والبحث  والتعليم 

   المواضيع الفرعية(.صفحة  إلى الوصف الكامل: )رابط  الحكومية.

 : التالية قد يتضمن هذا الموضوع الفرعي النقاط

   المؤسسات األرشيفيةالحفاظ على الثقة في  •

 المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة  •

 األرشيف من السرقة واالتجار والعبث على مخاطر ال •

 لدعم السجالت الموثوقة  )سلسلة الكتل( البلوكتشين •

 األتمتة واألخالقيات  •

 المهنةالمستخدمون الخبراء مقابل  •

 المعلومات حوكمةواألمن السيبراني  •

 اإلنترنت  حوكمة •

 (GDPR) الحق في النسيان •

 

 

 



كرة تاحة  اإل  والذا

ألرشيف، مؤسسات ايمكن أن يمثل الوصول إلى األرشيف تحديات ل    .زامتيايعتبر الوصول إلى األرشيف حق وليس  

وخاصة   المناسب  غير  واالقتباس  المواد  استخدام  بسوء  يتعلق  فيما  سيما  األشكالال  واجب    ..الرقمية  في  من 

كرة دوًرا اجتماعًيا في مشاركة  لها أيضا  الحفاظ على المعرفة و  مؤسسات األرشيف المشتركة لبناء مجتمعات   الذا

   المواضيع الفرعية(.صفحة  إلى الوصف الكامل: )رابط  .بالمعرفة ثرية

 :  التالية قد يتضمن هذا الموضوع الفرعي النقاط

 حقوق الوصول  •

 حقوق النشر  •

كرة تاريخية  •  إنشاء ذا

 مبادرات تجربة المستخدم  •

 المرحلةسجالت الو  يالمجتمع األرشيف •

 الحقوق الفردية في إنشاء السجالت •

 الوصول واالبتكار الرقمي  •

 حماية البيانات والخصوصية   •

 سيادة البيانات ةالتشاركي واألرشيفاتالتعهيد الجماعي  •

 والتعبير الثقافي والفني  األرشيف •

 . هناضغط ال  يرجىلمزيد من المعلومات عن هذه المواضيع الفرعية 

 الفرنسية أو اإلنجليزية أو العربية أو اإلسبانية.  ةاألوراق باللغ تقديم يمكن

كمالنطلب منكم   سيتم و بتوقيت وسط أوروبا(.    23:59:59)  2023فبراير    16  الخميسيوم  أجل أقصاه  طلبكم في    إ

. ستنظر لجنة البرنامج فقط في الطلبات الواردة عبر  2023بقبولهم بحلول نهاية أبريل  المقترحات    مقدميإعالم  

ConfToolhttps://www.openconf.org/ICAAbuDhabi2020/openconf.php  .على   االطالع  ويمكن 

  .منصة التقديمفي الطلبات  تقديمالتعليمات حول كيفية 

  

https://www.openconf.org/ICAAbuDhabi2020/openconf.php


 

 أنواع الجلسات  

( نقاشات 3( جلسة مختبر مشتركة؛ )2)عمل    ( ورقة1تندرج المقترحات في أي من الفئات الست التالية: )يمكن أن  

نقاش 4)  ؛سريعة حلقة  ) ية(  عمل  5؛  ورشة  )أ(  ملصق6و  للجنة  و .  العرض  (  الدولي   المجلسفي  برنامج  اليجوز 

 ية.   وضعه في فئة مختلفة عن تلك المقترحة في البدا و معين  قبول اقتراح لألرشيف

كثر حول موضوع معين.  يتضمن متحدثاً واحداً  دقيقة    20مدة  عرض ل:  ورقة العمل -1   جدولة عرض سيتم  أو أ

بعد في جلسة واحدةالموضوع  إلى نفس    تنتميالتي  األوراق   والتعليقات  األسئلة  التعامل مع    . ويمكن 

 لتقدير المنسق والمتحدثين.  اً كل ورقة أو في نهاية الجلسة وفق تقديم

تقديمي مدته  )*(  مشتركةالمختبر  الجلسة    -2 أو  دقائق لوصف مشروع  10يتضمن  دقيقة    20: عرض   ،

دقائق للمناقشة التفاعلية والتعليقات من الجمهور. تهدف   10و  مبادرة تعاون في مراحلها األولية،بحث، أو  

 .هذه الجلسة إلى التفاعل مع األقران أو إعالن إصدار مشروع، أو مجموعة بيانات، أو أدوات جديدة

مدتها  النقاشات  ال -3 جلسة  أفكار،    5سريعة:  عرض  أو  تكنولوجيا،  وشرح  واحد،  مشروع  لتقديم  دقائق 

 .رينآخ مشاركينوالتواصل مع 

دقيقة تتكون من ثالثة إلى خمسة أفراد يبحثون النظريات أو وجهات   90: جلسة مدتها  ية نقاشالحلقة  ال -4

في تقديم مجموعة من األبحاث أو سؤال    متجانسةالنظر حول موضوع معين. يجب أن تكون الحلقات  

التي تضم متحدثين    شية الحلقات النقايتم تشجيع    .بحثي. يمكن تعيين أحد المتحدثين لتولي إدارة الحلقة

وقت لعدد محدود  وسيتم تخصيص    لألرشيف.الدولي  المجلس  ذات العضوية في  متعددة  المن مناطق  

 البرنامج.ضمن  الحلقات النقاشيةفقط من 

عمل: نرحب بمقترحات ورش العمل التي تدوم نصف يوم أو يوماً كامالً ضمن برنامج الكونجرس.  الورش  -5

ويتعين على جميع األفراد، ومديري المشاريع، ومجموعات الخبراء واألقسام والفروع اإلقليمية، التي ترغب  

الكونجرس   ورش عمل خالل  إدارة  المحددة    –في  لإلجراءات  وفقاً  الطلبات  هذه  لذلكتقديم  . ستقتصر 

ر الترجمة رسمياً، وندعو ميسري الجلسات التخاذ الترتيبات  مشارك  25إلى    20عدد    الجلسات على . لن توفَّ

ي توقع من الميسرين تقديم مجموعة من نتائج التعلم،   .الخاصة بهم لترجمة المواد الشفوية والمكتوبة

مل الذين يتم اختيار مقترحاتهم تضمين  والتي يجب توضيحها في االقتراح. سي طلب من ميسري ورش الع

. سيقدم مسؤول الدولي لألرشيف  إلجراءات برنامج التدريب الخاص بالمجلس  اً تقييم ورش العمل وفق

 التدريب في المجلس الدعم للميسرين.

: عرض بحث أو مشروع أو فكرة أو أي نوع آخر من العمل على شكل ملصق ورقي يمكن  العرض  ملصق -6

المقدمين   من  سي طلب  الفعالية.  مكان  في  مخصصة  مساحة  في  مشاهدته  الكونجرس  في  للمشاركين 



إلى   لجلسة  الالحضور  العرضاملصقالمخصصة  األسئلة    ت  عن  واإلجابة  التفسيرات  تقديم  أجل  من 

 . بعروضهمالمتعلقة 

 للتكيف.   ةوقابل ةمرن مساحة المقرر لهذه الجلسات هو الموقع أن )*( يرجى العلم ب

 

 

 مالحظة:  

ي طلب من المتحدثين والعارضين وأعضاء الفريق وميسري الورش التسجيل لحضور الكونجرس، وتحّمل  •

 ، ونفقات إقامتهم فيها.  أبوظبينفقات سفرهم إلى 

من   • محدود  عدد  يتوفر  المتحدثينالمنح  قد  الورش  لمساعدة  وميسري  الفريق  وعارضي ،  وأعضاء 

مساعدة  الإلى    ونستحتاج  مإن كنت  مفي اقتراحك  وا أن تذكر  مويرجى منك  )ملصقات العرض(  الملصقات 

 .لحضور الكونجرس

لحضور • مطلوبة  غير  المجلس  أن  ،  الكونجرس  عضوية  سيستفيدون  علماً  المجلس  رسوم أعضاء  من 

 تسجيل مخفضة. 

العاملين في مجال األرشيف وإدارة السجالت تقديم  • الدولي لألرشيف ولغير  المجلس  يجوز لغير أعضاء 

 اقتراحاتهم. فنحن نشجع المهنيين من الشبكات األخرى على المشاركة. 

 تقديم مقترحات. أبوظبيألعضاء لجنة برنامج كونجرس المجلس الدولي لألرشيف في يجوز ال  •

 programme@ica.org التواصل عبر البريد اإللكتروني التالي يرجى  ،ومات إضافيةللمع

 


