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ھ�ذه الممارس�ة ، تظھ�ر  تط�ورلنقل المعرفة في الوقت الحاضر. م�ع  رئیسي مصدرة الرقمیة في العالم العربي األرشف دتع
میة ف�ي الع�الم سیعقد المؤتمر الدولي لألرشفة الرق تطویر تقنیات جدیدة.لتعمل كمحفز لالبتكار وتحدیات أرشیفیة جدیدة لنا 

(مرك�ز  مصر CEDEJ. وھو أول مؤتمر ألرشفة المعلومات الرقمیة ینظمھ 2019 أكتوبر 27 - 26، العربي في أبو ظبي
) CEFAS(المركز الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعیة  بالتعاون مع والقانوني واالجتماعي)الدراسات والتوثیق االقتصادي 

ف��ي الع��الم  ھتخصص��اتوتع��دد  هنم��وة رعس�� و مج��ال األرش��فة الرقمی��ةالتعری��ف بمكتب��ة اإلس��كندریة. یھ��دف الم��ؤتمر إل��ى و
 العربي.

ریة الحدیث ومساھمتین قویتین ف�ي المعرف�ة الحالی�ة في تاریخ البش یعدان ركیزتین عظیمتینإن التاریخ والحضارة العربیة 
المنطق�ة وأھمی�ة األرش�فة الرقمی�ة  ت�ي تقدم�ھالمؤتمر إلى تسلیط الضوء على ثراء المحت�وى الھذا یھدف ". رقمیة المنشأ"ال

 في وسط العالم العربي.

 والثقاف�ة عل�ى الكت�ب بح�ثمصادر ال  تقتصرال یمكن أن  ،الرقمنة العالمیة جمیع الحدود زت فیھتجاوفي عصر ، ومع ذلك
 یح�د م�ن إمكانی�ات إنت�اج معرف�ة ولكون�ھ القدیمة والجدیدةالدراسات لكثیر من فقدان  من ھذا األمر علىفحسب لما یترتب 

 المتعلق��ة بھ��ا مع��ارفالھم األرش��فة الرقمی��ة ف��ي الحف��اظ عل��ى ھوی��ة المنطق��ة واتس�� وبالمث��ل، جدی��دة.ی��ة وتربط��رق و جدی��دة
. یھدف المؤتمر إل�ى االس�تفادة م�ن المس�اھمات أمدھاھا من خالل توسیع نطاق إمكانیة الوصول إلى مواردھا وإطالة وتراث

 الھامة وأدوات األرشفة الرقمیة وتأثیرھا الالحق على المنطقة.

بأش�كال مختلف�ة عب�ر  أن یتجل�ى لم�ألوففل�یس م�ن غی�ر ا التخصص�ات،من متناھي  الموضوع یتضمن طیفًا ال لكون نظراً 
كمس�عى  - 2019بدءاً ب�أبو ظب�ي ف�ي  -سلسلة من المؤتمرات  أن یكون بدایةیھدف ھذا المؤتمر إلى  مختلف التخصصات.

 المتعلقة باألرشفة الرقمیة في العالم العربي. اضیعرسمي لتوفیر منصة لتبادل المعرفة حول مختلف المو

 ما یتعلق تحدیات أرشیفیة جدیدة فيالمعلومات  نیاختصاصیو الموضوعیین براءخللتقدم فیھ األرشیفات الرقمیة  حینٍ في "
ھ��ي أیًض��ا فرص��ة دیمقراطی��ة إلش��راك ھ��ذه األرش��یفات  یئ��ة الش��بكیة الرقمی��ة الت��ي ت��دعمالب ،ختی��ار والتنظ��یم والع��رضاالب

 )2013،  برایسو (فوستر ، بینفورد "مساھمة في توزیع القیمة المضافة.إنتاج األرشیف وال عملیة المستخدمین في

 

المب�ادئ  ض�منإل�ى تق�دیم عملھ�م فیم�ا یتعل�ق بالمواض�یع التالی�ة  الخب�راء ف�ي المج�ال تدعو لجنة المؤتمر جمیع الممارس�ین
 :التوجیھیة المعنیة

 المواضیع المقبولة:

 إدارة وتحلیل البیانات الضخمة في العالم العربي -1

لغ�ة العربی�ة كالخاص�ة م�ع وس�ط معق�د  ,ف�رزالاس�تراتیجیات وی�ل تحلال یقتض�ياألبع�اد  متع�ددةالضغط وتوسیع البیانات ان 
التعددی�ة المتزای�دة  من الصعب على آلی�ات معالج�ة البیان�ات التقلیدی�ة التعام�ل م�ع ).األصلیة تھصیغمترجم أو ب كان (سواء

فیم�ا یتعل�ق ب�إدارة وتحلی�ل "البیان�ات الض�خمة"  الخ�اصو الع�الميعلى الصعیدین یواجھ العالم العربي تحدیات ف. للمصادر
 تفرد المحتوى وجمیع خصائصھ.ل رانظ
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ھ�ذه الممارس�ة ، تظھ�ر  تط�ورلنقل المعرفة في الوقت الحاضر. م�ع  رئیسي مصدرة الرقمیة في العالم العربي األرشف دتع
میة ف�ي الع�الم سیعقد المؤتمر الدولي لألرشفة الرق تطویر تقنیات جدیدة.لتعمل كمحفز لالبتكار وتحدیات أرشیفیة جدیدة لنا 

(مرك�ز  مصر CEDEJ. وھو أول مؤتمر ألرشفة المعلومات الرقمیة ینظمھ 2019 أكتوبر 27 - 26، العربي في أبو ظبي
) CEFAS(المركز الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعیة  بالتعاون مع والقانوني واالجتماعي)الدراسات والتوثیق االقتصادي 

ف��ي الع��الم  ھتخصص��اتوتع��دد  هنم��وة رعس�� و مج��ال األرش��فة الرقمی��ةالتعری��ف بمكتب��ة اإلس��كندریة. یھ��دف الم��ؤتمر إل��ى و
 العربي.

ریة الحدیث ومساھمتین قویتین ف�ي المعرف�ة الحالی�ة في تاریخ البش یعدان ركیزتین عظیمتینإن التاریخ والحضارة العربیة 
المنطق�ة وأھمی�ة األرش�فة الرقمی�ة  ت�ي تقدم�ھالمؤتمر إلى تسلیط الضوء على ثراء المحت�وى الھذا یھدف ". رقمیة المنشأ"ال

 في وسط العالم العربي.

 والثقاف�ة عل�ى الكت�ب بح�ثمصادر ال  تقتصرال یمكن أن  ،الرقمنة العالمیة جمیع الحدود زت فیھتجاوفي عصر ، ومع ذلك
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 المتعلق��ة بھ��ا مع��ارفالھم األرش��فة الرقمی��ة ف��ي الحف��اظ عل��ى ھوی��ة المنطق��ة واتس�� وبالمث��ل، جدی��دة.ی��ة وتربط��رق و جدی��دة
. یھدف المؤتمر إل�ى االس�تفادة م�ن المس�اھمات أمدھاھا من خالل توسیع نطاق إمكانیة الوصول إلى مواردھا وإطالة وتراث

 الھامة وأدوات األرشفة الرقمیة وتأثیرھا الالحق على المنطقة.

بأش�كال مختلف�ة عب�ر  أن یتجل�ى لم�ألوففل�یس م�ن غی�ر ا التخصص�ات،من متناھي  الموضوع یتضمن طیفًا ال لكون نظراً 
كمس�عى  - 2019بدءاً ب�أبو ظب�ي ف�ي  -سلسلة من المؤتمرات  أن یكون بدایةیھدف ھذا المؤتمر إلى  مختلف التخصصات.
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 في العالم العربي دثارالمخطوطات والكتب النادرة والوثائق المھددة باالن -2 

تتعرض المحفوظات المادی�ة للتھدی�د ف�ي  حیث العربي،القدیمة في العالم  المعارفأھمیة  على الضوء الموضوع یسلط ھذا
 ع أنحاء المنطقة بسبب اإلھمال العام وسوء ظروف التخزین التي تسبب تآكل المحتوى.جمی

یھ�دف ھ�ذا الموض�وع  ،ت وتوثیقھا ورقمنتھا ف�ي المنطق�ةللحفاظ على ھذه السجال في السابق ھناك عدة مبادرات علما بأن
 في العالم العربي. ندثارالنادرة والوثائق المھددة باالإلى استكشاف القیود والتحدیات والوضع الحالي للمخطوطات والكتب 

 

 المكتبات الرقمیة في العالم العربي -3

تقوم المكتبات الرقمیة ف�ي الع�الم العرب�ي  ،ندثاردرة والوثائق المھددة باالأرشفة المخطوطات والكتب النا كما ھو الحال مع
توفر وسائل لتنظیم بالتالي ، وتبات الرقمیة على تخزین المحتوىكتعتمد الم بدور محوري في تقدم التقنیات وإنتاج المعرفة.

  ھ.ترجاعوالبحث عنھ واس المجموعة محتوى

 في العالم العربيرقمنتھا و أرشفتھاوعلى الخرائط المحافظة  -4

للخ�رائط ودمجھ�ا الرقم�ي  التوثیق أصبح. جوانب الحفظ الجیوفضائيالى توسع حدود  التطور الھائل للنموذج الرقميأدى 
 فم�ن خاللھ�ا :م الخرائط ورسم الخ�رائط المعاص�رةرس في ) ، أكثر الممارسات شعبیةGISمع نظم المعلومات الجغرافیة (

ق�د  وم�ع ذل�ك ، ف�إن الرقمن�ة التقاط البیانات المكانیة أو الجغرافی�ة وتخزینھ�ا ومعالجتھ�ا وتحلیلھ�ا وإدارتھ�ا وتق�دیمھا. یمكن
 لمزید من االبتكار والتطویر.بإمكانھا أن تؤدي بدورھا تشكل عقبات 

 

 األبعاد في العالم العربي ةثالثیحفظ المعلومات عن طریق الرقمنة ال -5

 دراسات العلمیة.ولل حمایتھا جوھري من أجلأمر  یعد التوثیق الدقیق لآلثار في العالم العربي

ثالثیة األبعاد. تختلف مواق�ع الت�راث الثق�افي النمذجة لل اتبالتحدی ملیئایعد تطبیقًا  رالتراث الثقافي لآلثل الرقمي "إن الحفظ 
 ." للنموذج الثالثي األبعاد ھو مطلب أساسي المطلقكما أن اإلخالص  البعض،اختالفًا كبیًرا عن بعضھا 

 ،)2015.( 

 في العالم العربي ةالرقمی اتاإلعاقة وإمكانیة الوصول إلى األرشیف -6

الوص�ول إل�ى تكنولوجی�ا المعلوم�ات  وذل�ك یتض�من المجتم�ع،عقبات تحد من مشاركتھم في  ةعاقاإلیواجھ األشخاص ذوو 
وقواعد الوصول للمحتوى  تسھل إلدراج میزات قلة االھتمام الذي یولى ھذه الحواجز أسبابمن واالتصاالت واستخدامھا. 

 )HAQ  ،2017ي العالم العربي. (خاصة ف البیانات على اإلنترنت،

 

 األرشفة الرقمیة متعددة التخصصات -7

إن . وبالت�الي، فھ�ي تس�ھل تبادلھ�ا والوص�ول الیھ�ا ف�ي مختل�ف التخصص�ات، المع�ارفلألرشفة الرقمیة تأثیر حتمي عل�ى 
أھمی�ة تع�زز م�ن األرش�فة الرقمی�ة م�ع معظ�م الحق�ول العلمی�ة  ارتب�اطتص�بح أكث�ر تعقی�دا وأكث�ر ترابًط�ا.  عینةالم المعارف

 سھولة التنقل و الوصول وبالتالي تطویر واجھات أفضل للمستخدمین.

 

 المشاركات المقبولة

 البحوث (مفتوحة لجمیع الباحثین والمتخصصین)
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 في العالم العربي. ندثارالنادرة والوثائق المھددة باالإلى استكشاف القیود والتحدیات والوضع الحالي للمخطوطات والكتب 
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  ھ.ترجاعوالبحث عنھ واس المجموعة محتوى
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 :للبحوث والملصقات)شروط وأحكام التنسیق (

  Times New Roma, 12  :طسطر. تنسیق وحج�م الخ� 15-10، باللغة االنجلیزیة الملخص یجب أن یكون  •
 .ةنقط

 محوریةكلمات  7الى  5یجب أن یحتوي على  •
 عن�وانإنترن�ت المؤل�ف وص�فحة ، وعن�وان سابالمؤلفون) واالنتأو المؤلف ( اسم ،عنوانیجب أن یحتوي على  •

 اإللكتروني هبرید
 ، واالستنتاجات الرئیسیة.الملخص أسئلة البحث، والسیاق، والمنھجیة، والمجال یطرحأن  یجب •
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