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 أوراق العملو  العروضدعوة لتقديم 

 

 مجتمعات املعرفة لتمكين
طريقة نا لتعريف على مستوى و  ،والبيانات في القرن الواحد والعشرين نقلة نوعية على مستوى التوقعاتوالسجالت  ثائقالو و رشيف لأل ُيحدث املشهد العام 

ية من يفكروا ويعيدوا النظر في املمارسات الحالفي هذا املجال أن يتباحثوا و  للمختصينقتيياتنا  وقد نن األوان مل حمايتنا يةألدلة املوثوقة، وكيفوا العمل

 اهماتهم   نطاق مس وتوسيعوالعشرين،  واحدفي مجتمعات املعرفة في القرن ال املعلوماتبه األرشيفيون وأخصائيو  يقومالذي الحيوي ضاح الدور يأجل است

 

 مجتمعات املعرفة لتمكينتحت عنوان " 2020ظبي  يتيح مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف في أبو 
ً
 بادلمن جميع أنحاء العالم لت فيها املهنيون يجتمع " فرصة

ألرشيف إلى مجتمع اهذا الحدث البارز  من هذا املنطلق، ندعو لينا في إاالنضمام  للعاملين في االختصاصات املشابهةاألفكار املبتكرة والبحوث، كما يتيح 

وندعوهم  ،مع املدنياملجت العاملين في فراداأل فيين و املختصين بعلم البيانات والصحاملتاحف و  واملسؤولين عنإلى أمناء املكتبات  نتوجه، كما العروضتقديم 

 للمشاركة في هذا الحوار  

 

 فحسب، بل  وثائقوالاألرشيف  أخصائيالقرن الواحد والعشرين ال تواجه في  نيةالتحديات البيا
ً
وان في مختلف املجاالت، لذلك نن األ  نخرين تعترض أيضا

 لنا أن نتشارك األفكار ونبني الشبكات التي من شأنها أن ترتقي بمجتمعات املعرفة!

 

عنىالتي  العروضلتقديم بدعوتكم  2020مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف  برامجتتوّجه لجنة 
ُ
مختلف الجلسات )التفاصيل فيما يلي( والتي تندرج تحت ب ت

 املقترحة تتضّمن وال تقتصر على: املوضوعاتالتالية   ةالفرعية الثالث تاملوضوعا

 

 املتطورة والتقنيات ،الذكاء االصطناعي، الحفظ الرقمي

 

 الذكاء االصطناعي 

  املصدر فتوحة مالتقنية والبرمجيات (open source) وحفظ السجالت لألرشيفات 

  املوارد الرقميةصيانة 

  واملصلحة العامة ،البياناتالبيانات الضخمة، حفظ 

 

 املعرفة املستدامة

 



 
  دوات املفتوحةاأل األرشيفية و  املقاييساستدامة (open source tools) 

 التقييم اآللي 

 التقنية وإدارة التغييرات التقنية 

 الضبط واإلدارة مقابل اإلتاحة: بناء أدوات تخدم جميع األطراف 

 استدامة البرمجيات 

 الحفظ الرقمي 

  العلوم اإلنسانية الرقمية 

 أهداف التنمية املستدامة ومبادرات التنمية 

 الفوقية إدارة البيانات (meta data) 

 واألدلةالثقة 

 

 ( سلسلة الكتلBlock chain) 

 ( حشد املصادرCrowdsourcingاملحتوى والبيانات الفوقية التي ييتجها املستخدم :) 

 واألخالقياتة األتمت 

 املهنةمقابل  راءالخب ون املستخدم 

 لكتروني وحوكمة املعلوماتاألمن اإل 

 االنترنت( حوكمة الشبكة االلكترونية( 

 اليسيانفي حّق ال 

 

 صلة ذات أخرى  مواضيع

 

 املستخدم تجربة مبادرات 

  والنفاذ الرقمي االبتكار 

 املجتمعي التعاون  خالل من االستدامة 

 املصادر  حشد (Crowdsourcing) 

 املشترك األرشيفي اإلرث 

 (الثقافية امللكية صون  الفكرية، امللكية البيانات، حماية املعلومة، إلى الوصول  اإلعالم، حرية) القانونية املسائل 

  الوثائقي باإلرث املشروع غير  االتجار 

 واألرشيف األخالقيات 

  واألرشيف املناخي التغّير 

 ،املعلومات ومهنيو  األرشيف، مجال في الجديدة املهارات التدريب  

 

 ما يلي الجزء األخير مللمزيد من التفاصيل عن املواضيع األخرى، يرجى مراجعة 

 

 سبانية أو اإلنجليزية أو العربية أو اإل  الفرنسية :باللغاتأوراق العمل تقديم يمكن 



 
 

متوقيت وسط أوروبا(، على أن  23:59:59كحّدٍّ أقص ى )الساعة  2020 فبراير  1املطلوب تقديم أوراق العمل املقترحة بتاريخ 
ّ
بالقبول املتقدمون الرّد  يتسل

ر   OpenConf إال الطلبات املقّدمة عن طريق البرامجلن تقبل لجنة   2020نهاية شهر مارس عام في 
ّ
 منّصةعلى عن تقديم الطلبات تعليمات التتوف

Submission platform  

 

 أنواع الجلسات

 

( صيغ 5؛ )في ومضةعروض ( 4؛ )تعاونية مختبر ( جلسة 3؛ )أوراق العمل( عرض 2( حلقة نقاش؛ )1التالية: ) الفئات الست إحدىتحت  العروضتندرج 

 عمل   ( ورش6بديلة؛ و)

 وتيسبه إلى فئة غير تلك املقترحة  2020مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف  برامجلجنة يجوز ل
ً
   العرضفي أن تقبل مقترحا

ر في نظريات أو وجهات نظ ،خمسة أشخاصة إلى بين ثالثنة مؤلفة من عدد يتراوح لجتناقش خاللها ت: جلسة مّدتها تسعون دقيقة، حلقة نقاش  1

بالتناسق والترابط في عرضهم ملحتوى البحث أو التطّرق ملوضوع بحثي  يتولى أحد املتحدثين  بموضوع معّين  على املتناقشين أن يلتزموامرتبطة 

 مسؤولية إدارة الحوار  

  على مقدمي العروض أن يسمحوا للجمهور متحّدث واحد أو أكثردقيقة يقّدمه  30في موضوعٍّ معّين مّدته تقديمي : عرض أوراق العملعرض   2

 دقائق على األقّل  10و 5عليها خالل مّدة تتراوح بين بتوجيه األسئلة واإلجابة 

عاونية في مراحلها التطويرية أو دقائق لوصف املشروع أو البحث أو املبادرة الت 10منها دقيقة،  20)*(: عرض مّدته  تعاونية مختبر جلسة    3

ار والتماس مالحظات هذه الجلسة إلى تفعيل الحو دقائق أخرى للنقاش التفاعلي واالستماع إلى تعليقات الجمهور  تهدف  10التأسيسية، و

 لترويج إلطالق مشروع أو أداة أو مجموعة بيانات جديدة األقران، أو ا

  الحضور الترويج لألفكار، والتواصل مع أو دقائق غايتها عرض مشروعٍّ واحد، أو توضيح إحدى التقنيات  5: جلسة مّدتها في ومضة عروض  4

( 1على املقترحات في هذه الفئة: يجب   عروضكم)*(: إذا كانت لديكم أفكار مبدعة لصيغ مختلفة للجلسات، ُيرجى إدراجها ضمن  صيغ بديلة  5

للجلسة  نأربعة مقّدمي( تقديم وصف موجز عن كيفية مساهمة الصيغة في تعزيز عرض املادة  يجوز اقتراح 2تحديد الصيغة وميّسق الجلسة، و

 كحّدٍّ أقص ى 

مدراء مشاريع من مّدتها نصف يوم أو يومٍّ كامل، لتندرج ضمن برنامج املؤتمر  على جميع األفراد، عمل  : نرحّب بمقترحاتكم لورشعمل ورش  6

 مع اإلجراءات املعتمدة  ،األقسامو مجموعات الخبراء، و ، البرامجلجنة 
ً
والفروع اإلقليمية، الراغبين في تنظيم ورشة عمل تقديم الطلب تماشيا

ر خدمات الترجمة بشكلٍّ رسمي؛ ندعو املقّدمين ونشّجعهم على  25إلى  20العمل على  ملؤتمر  تقتصر املشاركة في ورشلدى ا
ّ
مشارك، ولن تتوف

مون الفورية والترجمة التحريرية للمادة  من املتوقع أن يحّدد  القيام بالترتيبات الالزمة لتوفير الترجمة
ّ
ي الذ عرضالنتائج التعليمية في ال املنظ

  العمل ورشي   على مقّدميقدمونه
ً
 إلجراءات برنامج التدريب الخاص باملجلسالذين يتّم اختيارهم للمشاركة في املؤتمر أن يصّمموا تقييما

ً
 مطابقا

ر ض
ّ
 العمل في هذا املجال   لدولي لألرشيف الدعم ملقدمي ورشابط التدريب لدى املجلس االدولي لألرشيف  يوف

 

   االحتياجاتهذه الجلسات مرنة وقابلة للتكييف حسب ل)*( تجدر اإلشارة إلى أن القاعات امليسوبة 

 
 مالحظات:

 

 العمل التسجيل ودفع رسم مخّفض للمشاركة في املؤتمر، والتكّفل بمصاريف سفرهم  دمين وأعضاء اللجان وميّسقي ورشعلى املتحدثين واملق

  يأبو ظبوإقامتهم في 

  للحضور أو املشاركة في املؤتمر، لكن يستفيد األعضاء من تخفيضات على رسوم التسجيل 
ً
 العضوية في املجلس الدولي لألرشيف ليست شرطا

https://www.openconf.org/ICAAbuDhabi2020/openconf.php?locale=en
https://www.openconf.org/ICAAbuDhabi2020/openconf.php?locale=en


 
  ن إلى املجلس الدولي لألرشيف، أو أن يعملوا في األرشيفات وإدارة السجالت من أجل تقديم ليس من الضروري أن يكون املقدمون منتسبو

 على املساهمة بآرائهم والسماح لنا باالستفادة من خبراتهم   ن في مجاالت أخرى يالعروض، ونحن نشّجع على املهني

  ر عدد محدود من املنح املالية لدعم مشاركة املتحدثين، ويتو
ّ
 حضور املؤتمر ديد حاجتكم ألي مساعدة من أجل جب تحقد يتوف

 

 وصف املوضوعات الفرعية

 

 املتطورة والتقنيات الرقمي، الحفظ االصطناعي، الذكاء

 

 املستخدمة تقنياتال هذه في والضعف القوة مواطن نفهم أن علينا لكن عملنا، طريقة في سريعة تغييرات لُيحدثا املتطورة بالتقنيات االصطناعي الذكاء يقترن 

 تداعياتال هي ما الجديدة؟ املمارسات مع نتفاعل كيف أدائنا؟ مستوى  رفع في تساعدنا كيف تحقيقه؟ في تنجح الذي ما  والسجالت األرشيفات مجال في

 الصلة؟ ذات األخالقية

 

  تأثير   التقنيات لهذه
ً
 كيف: هي ستمر م بشكلٍّ  نفسها تطرح التي األسئلة لكن ،(والبيانات السجالت) إتاحتها سبل وعلى للمعلومات حفظنا طريقة على أيضا

حفظ
ُ
  التكلفة ومجدية وفّعالة مستدامة بطرقٍّ  والبيانات السجالت ت

 

 املستدامة املعرفة

 

  ،ملتحدةا لألمم التابعة املستدامة التنمية أهداف مثل املبادرات تنفيذ في والنجاح املستدامة التنمية لتحقيق أساس ي عنصر  هي املستدامة املعرفة
ً
 خاصة

ر  على تعتمد املبادرات هذه مثل وأن
ّ
  كان شكلٍّ  بأي املوثوقة املعلومات توف

 

  ترتبط املستدامة تاملعلوما
ً
 ما إلى النظر  على قدرتناب ترتبط كما بها، املشروع غير  واالتجار  والنهب والسرقة املناخي التغّير  ضّد  ملقتيياتنا حمايتنا بكيفية أيضا

  عام بشكلٍّ  والبيئة املجتمع على أثرنا وتقييم والسجالت، األرشيف مؤسسات مستوى  على املحرز  التقّدم قياس من أبعد هو 

 

 واألدلة الثقة

 

( وبيانات تومعلوما سجالت من) املوثوقة لألدلة الحاجة باتت اإللكتروني، األمن وتهديدات التضليل وعمليات ”املزّيفة األخبار "و" البديلة الحقائق" زمن في

 اإللكترونية؟ الحوكمة مستوى  على والسجالت األرشيف مهنيي دور  ما حلفاؤنا؟ هم من املجال؟ هذا في دورنا ما  مض ى وقتٍّ  أي من أكبر 

 

  واألدلة الثقة تعني
ً
  وهي حاجاته، لنفهم املستخدم مع نتواصل أن أيضا

 
عّزز  خطوة

ُ
  وإتاحتها هال وحفظنا املعلومة على حصولنا وبكيفية بمهمتنا، ثقته ت

 إمكانياتنا؟ بتعزيز  بدوره ليقوم املستخدم، بتمكين نقوم فكيف

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

