
 المعرفة!  مجتمعات تمكينلألرشيف، ولنبدأ الحديث عن  الدولي المجلس مؤتمرانعقاد احفظ تاريخ 

نا في  تتوّجه دعوة تقديم العروض وأوراق العمل الخاصة بمؤتمر املجلس الدولي لألرشيف إلى العاملين في مجال األرشيفات والسجالت، وإلى زمالئ

 في الحوار في ثالث 
ً
؛ املعرفة  رئيسية: الذكاء االصطناعي، والحفظ الرقمي، والتقنيات املتطّورة موضوعاتاملهن املجاورة وغيرها، ليشاركوا جميعا

 املستدامة؛ الثقة واألدلة. 

 تعّددية األفكار والحوارات ا 13تتوّسع املوضوعات الثالث الرئيسّية لتضّم 
ً
عرض تّمت  200انبثقت عن لتي موضوع فرعي، تعكس مجتمعة

 املوافقة عليه، والتي ستندرج ضمن برنامج املؤتمر. 

تكوين  من أجل لألرشيف واملؤسسات الشريكة له،  املجلس الدولي في خبراء الندعوك إلى االطالع على املوضوعات الفرعية التي صاغتها مجموعات 

 نظرة شاملة عن برنامج أخصائيي املؤتمر. 

 للمعارض.  ي الوطن أبوظبي مركز أرض  على  2021أكتوبر من عام  22و 19سينعقد مؤتمر املجلس الدولي لألرشيف بين 

 ( EGSAHاإلرث األرشيفي املشترك ) .1

ط هذا املوضوع الفرعي الضوء على التجارب الناجحة والفاشلة والحلول املقترحة للمجموعات األرشيفية املتصلة بتاريخ وثقافة أكثر م
ّ
ن  يسل

 في الحاالت التي تتعّدد فيها الجهات املعنية املهتمة في حف
ً
 املجموعات األرشيفية وإتاحتها.نفس ظ مجتمع أو دولة أو منطقة، خاصة

 (EGATTTالتآذر ضّد السرقة واإلتجار ) .2

 مثل سوء تخزي
ً
، تواجه جميع املؤّسسات التحدي نفسه املتمثل بفقدات بعض الوثائق. في بعض األحيان يكون السبب بسيطا

ً
 أم آجال

ً
ن عاجال

، وفي بعض الحاالت األخرى، قد يكون السبب هو السرقة. في أسوأ الحاالت، تقع الوثيقة املفقودة بين أيادي التّجار  الوثيقة، 
ّ
لكن لسوء الحظ

 ملواجهة هذه  EGATTTالدوليين غير الشرعيين. تتطّرق مجموعة الخبراء ضّد السرقة واإلتجار والتالعب )
ً
( إلى مختلف الجهود املبذولة حاليا

 ات، عن طريق طرح األمثلة املستوحاة من تجارب بعض املؤّسسات، ومن خالل استعراض املبادرات التي يتخذها املجمتع الدولي. املمارس

 (EGLMواألخالقية ) ةاملسائل القانوني .3

ي املسائل القانونية واألخالقية الحديثة التي تواجهها مهنة األرشيف، والتي تتراوح بين أطر ال
ّ
عمل القانونية وإدارة السجالت برنامج متنّوع يغط

 إلى إتاحة املواد أمام املستخدم، مع تسليط الضوء على التحديات التي تطرحها عوامل مختلفة مثل "الحّق في النسيان"، وواجب عدم
ً
 وصوال

املجلس الدولي لألرشيف: التعليقات  تداول املعلومات الخاطئة. يتضّمن البرنامج أحدث البيانات عن مبادرتين أطلقهما تصّدي لالنسيان وال

، ومسودة إعالن حقوق  2016منة لألرشيفات املعّرضة للخطر التي أطلقت في سيول عام التفسيرية التي ترافق املبادئ التوجيهية للمالذات ال 

 النشر التي دعا مؤتمر املكسيك إلى استحداثها في السنة التالية.  

 (EGRSOالوصول، االبتكار، والتواصل ) .4

  إذا بادرنا إلى إعادة تصميم الخدمات لتشّجع تفاعل جميع الفرقاء مع األرشيفات، فكيف سيكون شكلها؟ ملا ال تستخدم مجموعاتنا سوى حفنة

حة إتا قليلة من الناس؟ ما هي العوائق التي تواجههم؟ كيف نتغّير لنلبي احتياجاتهم؟ يشّجعنا هذا املوضوع الفرعي على إعادة النظر في تحديات

 األرشيفات للجميع.

 (EGIMإحياء وتمكين املعلومات األصلية في األرشيفات ) .5



ضمن األطر الوطنية واملجتمعية،   ةوتمكين املجموعات األصلي  شيفاتيتطرق هذا املوضوع إلى مختلف أوجه عملية إحياء الوجود األصلي في األر 

ة عن طريق تقنية املعلومات، ودور املؤّسسات الثقافية في حفظ الهوية فيستوضح أهمية، االبتكارات الجديدة في حفظ املعلومات األصلي

 األصلية، واملقاربات في إنهاء االستعمار، وأهمية اللجوء إلى أطر عمل بديلة للحيازة والحفظ والوصول. 

 البيانات الفوقية والوصف )لجنة برنامج املؤتمر(  .6

أفضل البيانات الفوقية إلدارة السجالت  ثاستخدام املصطلحات املضبوطة، استحداالوصف، وضع "السجالت في سياقها الصحيح"، 

 إلى  ICA RiC standardواألرشيفات وإتاحتها، كلها ممارسات تقع في صلب عملنا األرشيفي. يستوضح هذا املوضوع معيار 
ً
بشكٍل تفصيلي، إضافة

 التجارب التي تجريها املنظمات العضو في املجلس الدولي لألرشيف. 

 التحّوالت التي تواجهها املهنة )لجنة برنامج املؤتمر(  .7

عيشنا، فيما ألقى  يشهد عاملنا املنهي تحّوالت سريعة لم يسبق لها مثيل. اتخذت "الحقيقة" معنًى جديد في الونة األخيرة، وغّيرت الجائحة طريقة

علينا أن نتأقلم ونتدّرب بشكٍل يناسب ؛ التغّير املناخي بآثاره الجذرية على مجتمعاتنا، ويبدو أن التحّول الرقمي هو نمط سيرافقنا مدى الحياة

 . حجم التحديات. سنتناول في هذا املوضوع مختلف أوجه التحّوالت التي تشهدها مهنتنا

 ء األرشيفي )لجنة برنامج املؤتمر( الذكاء االصطناعي.... الذكا .8

تستقص ي األرشيفات إمكانية تكييف حلول الذكاء  ، فيما وتطبيقات عملية نظرة عن كثبحّول مجتمعنا؛ يتيح هذا املوضوع الذكاء االصطناعي ي

 االصطناعي حسب التحديات التي تواجه مجتمع املعلومات.

 حفظ السجالت الرقمية )لجنة برنامج املؤتمر(  .9

يطرح هذا املوضوع الفرعي تجارب عملية وحفظ السجالت، وفي نهاية املطاف، كّل املعارف املسّجلة، ستتحّول إلى نسخ رقمية. أنواع التواصل، كّل 

 للتطّرق إلى املشاكل املتمثلة في الحفظ الرقمي.

 الفرنس ي( مقاربة تعاونية في تجديد النظام األرشيفي. املثال الفرنس ي )األرشيف الوطني  .10

ة، إلخ(  في السنوات األخيرة، غّيرت فرنسا مقاربتها في إدارة األرشيف الرقمي الحكومي، وتآذرت جميع الجهات املعنية )األرشيفات، إدارة الرقمن

 لنموذج  
ً
 عرضا

ً
ادة االستعمال، تطوير برامج األرشفة االلكترونية، مجّرد من حقوق النشر وقابل إلعلتحقيق هذا التطّور، واستحدثت متعاونة

 في إدارات األرشيف الوطني الفرنس ي، حتى أنه تّم توسيع نطاقه ليطال شركاء من الشركات الخاصة واألرشيفات املح
ً
لية.  وقد تّم تثبيته حاليا

ظيم األرشيفات وكانت النتيجة نشأة رؤية جديدة وإجراءات حديثة مبنية على التقنيات وطرق العمل الجديدة  املفضية إلى تطوير إدارة وتن

 الرقمية الحكومية. آن األوان لنرتقي بهذا التطّور إلى مستوياٍت جديدة!

 سلسلة الكتل وحوكمة املعلومات )لجنة برنامج املؤتمر(  .11

مة  الحوكمة السليمة للمعلومات هي من األدوات املحورية في جميع أنظمة السجالت واألرشيفات. يستعرض هذا املوضوع الفرعي أمثلة عن الحوك

 السليمة للمعلومات وسلسلة الكتل، التي تضمن أصالة املعلومات وأمانتها. 

 السجالت واألرشيفات املستدامة )لجنة برنامج املؤتمر(  .12

مستقبل األرشيفات يعتمد على أهمية السجالت واألرشيفات في املجتمعات الديمقراطية، والتحديات التي تواجهها املؤسسات أثناء تطويرها  

 للسياسات واإلجراءات واألنظمة الهادفة إلى تحقيق استدامة السجالت واألرشيفات التي ترتبط ببيئها وتمثل خصائصها.  



 (FANات الوطنية )مفتوح أمام جميع املشاركين( ) منتدى عروض أعضاء األرشيف .13

رامج  سيتداول كبار القادة واملدراء التنفيذيين من األرشيفات الوطنية مجموعة من املوضوعات التي تطال املجتمع املنهي، بما في ذلك تطوير ب

اكرة واإلرث األرشيفي املشترك، التعاون على الصعيد الدولي  الرقمنة، الذكاء االصطناعي واالبتكارات الرقميةـ، الحلول املرنة إلدارة السجالت، الذ

 وغيرها. انضم إلى منتدى أخصائيي األرشيفات الوطنية لتشارك في مجموعة متنوعة من اللجان والعروض التفاعلية.  

 

ر إبريل. ابَق على اتصال معنا عن طريق نتوقع إتاحة املزيد من تفاصيل عن هذه الفعالية وبرنامجها فور صدور قرار نهائي عن صيغة املؤتمر في شه 

 فايسبوك(.  –املوقع االلكتروني للمجلس الدولي لألرشيف، ورسالتنا اإلخبارية، ومختلف مواقع التواصل االجتماعي )تويتر 

  

 


