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نرشة معلومات

ما هو تحالف الحفظ الرقمي؟

الهدف من إنشاء تحالف الحفظ الرقمي هو العمل عىل حامية إرثنا الرقمي .إننا منظمة دولية غري ربحية تقوم
عىل العضويّة ،وتُ ّول عن طريق االشرتاكات السنوية .وميثلنا مكتب تنفيذي صغري يعمل عىل تنفيذ برنامج
بالنيابة عن بقية أعضائنا ،وتلبية احتياجاتهم ،وإفادة مجتمع العاملني يف الحفظ الرقمي عىل مستوى العامل .إننا
سيها أعضاؤها :اذ يُرشف عىل عملنا مجلس تنفيذي يشكله أعضاؤنا ،ويحدد مجلس األعضاء
منظمة ميلكها ويُ ّ
أنشطتنا وفقًا لرسالة أو خطة يضعها ويجدّدها أعضاؤنا .إننا نسعى إىل الرشاكة مع جميع القطاعات والوكاالت
واألفراد الذين يشرتكون معنا يف رؤيتنا لرتاث رقمي آمن ومساهمتهم

ما هي أهداف تحالف الحفظ الرقمي؟
حدد أعضاؤنا ستّة أهداف اسرتاتيجية:
املشاركة املجتمعية :متكني عدد متنام من الوكاالت واألفراد يف جميع القطاعات وجميع البلدان من املشاركة يف مجتمع
حفظ رقمي يتسم بالنشاط والتآزر
الحشد :إطالق الحمالت إلرساء مناخ سيايس ومؤسيس ملواجهة تحدّي الحفظ الرقمي برسعة وعىل علم واطالع ،وإذكاء
الوعي بالفرص الجديدة الناشئة عن األصول الرقمية املرنة والدامئة
تطوير العاملني :توفري الفرص ألعضائنا لجذب متخصصني بكفاءة عالية ميتازون بالرسعة والنشاط ومستعدون ملواجهة
تحديات الحفظ الرقمي وتطويرهم واالحتفاظ بهم
بناء القدرات :دعم أعضائنا وضامن قدرتهم عىل تقديم خدمات حفظ رقمي مستدامة ذات جودة عالية واملحافظة عليها،
عن طريق تبادل املعلومات ،ومراقبة مستجدات التكنولوجيا ،والبحث والتطوير
أفضل املامرسات واملعايري :تحديد أفضل املامرسات واملعايري التي تساعد عىل تحقيق الحفظ الرقمي ،ودعم الجهود الرامية
إىل ضامن مالمئة الخدمات للمواصفات املتغرية ومواكبتها لها
اإلدارة والحوكمة :الحرص عىل أن يكون تحالف الحفظ الرقمي كيانًا دامئًا عىل أعىل قدر من الكفاءة والتخصص يلبي
احتياجات األعضاء ويوفّر منصة متينة وموثوقة للتعاون داخل التحالف وخارجه

مزايا العضوية
مزايا العضوية

العضوية الكاملة االنتساب

التواصل مع خرباء التحالف وأعضائه

4

4

أخصائ ّيي تحالف الحفظ الرقمي
دعم مخصص من ّ

4

8

أولوية االستفادة من خربة العاملني يف تحالف الحفظ الرقمي

4

8

الدعم املخصص يف الحصول عىل الخدمات والتوظيف املتخصصة يف مجال الحفظ الرقمي

4

8

إمكانية الحصول عىل املنح من صندوق التطوير املهني لتحالف الحفظ الرقمي

4

4

تقديم التدريب يف أماكن األعضاء عىل يد خربائنا الداخليني يف مجال الحفظ الرقمي

4

4

موامئة اسرتاتيجيتنا وخطة عملنا مع متطلبات مؤسساتكم

4

8

أخصائيي تحالف الحفظ الرقمي واألنشطة والفعاليات الحية مثل :املنشورات
القدرة عىل طلب تنفيذ برنامج عمل ّ
وحلقات العمل واملؤمترات والجلسات التعليمية

4

8

خمسة أماكن يف الفعالية

مكان واحد يف الفعالية

تقديم الدعم يف وضع مناذج التطور والتطوير املؤسيس املصاحب باستخدام منوذج تحالف الحفظ الرقمي للتقييم
الرسيع

4

4

األولوية يف حضور الجلسات املبارشة للندوات اإللكرتونية التي تتناول موضوعات متنوعة حول آخر املستجدّات يف
مجال الحفظ الرقمي

4

4

 Technology Watchاألولوية يف الوصول إىل قاعدة معلومات تحالف الحفظ الرقمي التي تشمل :مسودات تقارير
رصد اتجاهات التكنولوجيا) ،وتسجيالت الفعاليات والندوات اإللكرتونية املبارشة(

4

4

أولوية

حسب اإلتاحة

إنشاء فرق ومجموعات عمل مشرتكة بني األقسام والقطاعات املختلفة

4

مقترص عىل الدعوة

املشاركة يف مشاورات األعضاء السنوية ويف سلسلة فعاليات واجتامعات ولقاءات التعارف

4

4

كل عامني
حقوق التصويت يف مسابقة جوائز الحفظ الرقمي التي تقام ّ

4

4

التعاونية للمواد املهددة رقميّا ) (BitListصالحية تقييم قامئة

4

4

العضوية يف اللجان الفرعية لتحالف الحفظ الرقمي التي ترشف عىل برنامجنا وتطوره

4

4

صالحية تقديم طلبات مشرتكة للهيئات امل ُم ّولة

4

4

استخدام خدمة تحالف الحفظ الرقمي ملؤمترات اإلنرتنت

4

4

القدرة عىل تحديد امليزانيات وأسعار االشرتاك

4

8

املشاركة يف الجلسات التعليمية والدورات التدريبية التي تتناول موضوعات متقدمة

املشاركة يف املشاريع واملبادرات املتخصصة

برنامج األنشطة

نحقق أهدافنا االسرتاتيجية من خالل برنامج األنشطة العملية ) (Connecting the Bitsالتي يطلبها األعضاء منا
كل عام ضمن مشاوراتنا السنوية ،وت ُرشف عليها باستمرار سلسلة من اللجان الفرعية التي يشكلها األعضاء
يتم تسليم األنشطة املدرجة باللغة اإلنجليزية

املنشورات واملطبوعات
ميثل برنامجنا يف النرش املوضوعات التي سرنكز عليها يف  2019ـ  ،2020ويُرشف عليه أصحاب العضوية الكاملة الذين
يطلبون القيام باألبحاث لدعم احتياجاتهم االسرتاتيجية .ويحظى جميع األعضاء بأفضلية االطّالع املبكّر عىل املطبوعات من
خالل املوقع اإللكرتوين لتحالف الحفظ الرقمي الشبيك
سلسة تقارير  (Technology Watchرصد اتجاهات التكنولوجيا(
اسم التقارير
) Preserving Digital Sound and Visionاإلصدار الثاين(
Software Preservation
أدلة إرشادية وتعليمية
Guide to Procuring Digital Preservation Services and Systems

خريف 2019
خريف 2019
2020

كام ينرش أعضاء تحالف الحفظ الرقمي والعاملون فيه مقاالت تحتوي عىل تحليالت معارصة وغري رسمية من خالل
مد ّونة تحالف الحفظ الرقمي يف الرابط التايل http://dpconline.org/blog

صندوق التطوير املهني
يوفّر صندوق التطوير املهني الذي مي ّوله راعي تحالف الحفظ الرقمي ،املعروف من قبل باسم برنامج القيادة ،من ًحا متويلية
لألعضاء للحصول عىل فرص التدريب والتطوير املهني .تُ ًق ّد ُم املنح بانتظام لالشرتاك يف الدورات التدريبية واملؤمترات
والفعاليات من خالل دعوات تقديم الطلبات .وبإمكان أعضاء تحالف الحفظ الرقمي أيضا تقديم طلبات التمويل للحصول
عىل الفرص التي حدّدوها بصورة مستقلّة ،مام يتيح مرونة أكرب يف تلبية احتياجات التطوير عىل املستوى املحيل .وتشمل
املنح الدراسية املخطط لها لعام  2019و 2020ما ييل
• برنامج التدريب عىل الحفظ الرقمي عىل اإلنرتنت
• مدرسة شتوية لألرشفة السمعية البرصية ،معهد هولندا للصوتيات واملرئيات
)(the Netherlands’ Institute for Sound and Vision
• ؤمتر التنظيم الرقمي الدويل  ،iDCC،دبلن
• املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي  ،iPRES،بكني

الدورات التدريبية والجلسات التعليمية واملنتديات املجتمعية

هذا الجدول توضيحي ،وميكن أن تطرأ تغيريات عىل التواريخ

االسم
)Digital Preservationists Anonymous (iPRES2019
لقاء أخصائيي الحفظ الرقمي (ضمن املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2019
Preserving Semi-Current/Active Records
الحفاظ عىل السجالت شبه الحالية  /النشطة
Digital Preservation Business Case Toolkit
مجموعة أدوات دراسة جدوى الحفظ الرقمي
 Preserving Moving Image and Soundاإلصدار الثاين من تقرير
إدارة البيانات الحساسة Managing Sensitive Data
مهارات الحفظ الرقمي Digital Preservation Carpentry
Preserving 3D engineering models
الحفاظ عىل النامذج الهندسية ثالثية األبعاد
Online Training Pilot for:
Getting Started in Digital Preservation
Making Progress in Digital Preservation
:دورة تدريبية إلكرتونية عىل
البدء يف الحفظ الرقمي
التقدم يف الحفظ الرقمي
تدريب عىل أرشفة الويب Web Archiving Training
حفظ الربمجيات Software Preservation
التدريب عىل حفظ الربيد اإللكرتوين Email Preservation Training
مشاركة مسارات العمل Workflow Sharing
مستقبل الحفظ الرقمي Digital Preservation Futures
لقاء أخصائيي الحفظ الرقمي Digital Preservationists Anonymous
الحشد من أجل الحفظ الرقمي Advocacy for Digital Preservation

النوع
منتدى خاص
باألعضاء

التاريخ
أيلول/سبتمرب 2019

فعالية توعوية

يناير/كانون الثاين
2020

طباعة

شباط/فرباير 2020

إطالق التقرير
يوم إعالمي
دورة تدريبية

شباط/فرباير 2020
مارس2020 /
نيسان /أبريل 2020

يوم إعالمي

نيسان /أبريل 2020

تدريب عرب
اإلنرتنت

ربيع 2020

أيار /مايو 2020
دورة تدريبية
إطالق التقرير أيار /مايو 2020
حزيران /يونيو 2020
دورة تدريبية
حزيران /يونيو 2020
حلقة عمل
منتدى مجتمعي متوز /يوليو 2020
منتدى خاص
متوز /يوليو 2020
باألعضاء
متوز /يوليو 2020
دورة تدريبية

خالل العام  ،2019/2020سيعمل تحالف الحفظ الرقمي عىل مراجعة التدريب الذي يقدمه ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل نرش محتويات تعريفية عىل
اإلنرتنت ،وإعداد دورات جديدة للمستوى املتوسط .وأثناء ذلك ،يُرحب تحالف الحفظ الرقمي بالدعوات للحديث مبارشة إىل الطلبة يف املؤسسات
التعليمية .وكبديل ملعارضنا وفعالياتنا املتنقلة ،سنقرتح إقامة جلسات تدريبية طوال النهار ،باسم “كيفية البدء يف مجال الحفظ الرقمي” و”تطوير
مهارات الحفظ الرقمي” يف مقار ومكاتب األعضاء ،حسب الطلب .وسنحدد مواعيد هذه الجلسات التدريبية حسب التزامات برامجنا األخرى
وسيستمر البث املبارش للجلسات التعليمية لتحالف الحفظ الرقمي عىل اإلنرتنت أو تُس ّجل ليشاهدها األعضاء بعد انتهائها

األنشطة واملوارد املتاحة عىل اإلنرتنت

يحرص تحالف الحفظ الرقمي عىل لضامن نرش أكرب قدر من برامجه إىل أكرب عدد من أعضائه أينام كانوا .ونحن
نحتفظ بربنامج كامل من األنشطة التعليمية عىل اإلنرتنت ،وخططنا لتحديث املوارد املميزة بنجمة أدناه

الندوات واملحارضات عىل الويب
مدخل إىل منوذج تحالف الحفظ الرقمي للتقييم الرسيع
سلسلة ندوات تدريبية ومحارضات إلكرتونية عن أرشفة الويب
حلقات تدريبية إلكرتونية عن سري العمل
سلسلة عن مستقبل الحفظ الرقمي
ردهة األعضاء (نقاش مفتوح(

أيلول  /سبتمرب2019
خريف 2019
ربيع 2019
أيار /مايو 2019
آخر خميس يف نهاية كل شهر للنقاش
املفتوح ،مع اختالف املواعيد

املراجع
كت ّيب

إرشادات للمؤسسات واألفراد بشأن مجموعة واسعة من مسائل الحفظ الرقمي .وتشمل
مجموعة متزايدة من األدوات العملية واملوارد التي من شأنها املساعدة عىل تحديد واتخاذ
اإلجراءات املالمئة

منوذج تحالف الحفظ
الرقمي للتقييم الرسيع

منوذج تطور جديد ُص ّمم ليساعد املنظامت سنويًا عىل تقييم نفسها برسعة

تبادل السياسات

منصة إلكرتونية لتبادل معلومات السياسات واإلجراءات ومعلومات املؤسسات األخرى

الدليل التنفيذي للحفظ
الرقمي

مجموعة من الرسائل العامة والخاصة والرسائل التحفيزية امل ُص َممة لكبار التنفيذيني
واملديرين بهدف دمج قيمة الحفظ الرقمي يف قلب كل مؤسسة

مجموعة أدوات دراسة
جدوى الحفظ الرقمي

مجموعة من املعلومات املفيدة للمساعدة يف إعداد دراسة الجدوى ،من التخطيط
واإلعداد إىل غاية صقل الدراسة املكتملة بشأن الحفظ الرقمي يف مؤسستك ونرشها

تبادل تكاليف التنظيم
والحفظ

منصة لفهم تكاليف الحفظ والتنظيم الرقمي ومقارنتها

يستطيع جميع األعضاء يف تحالف الحفظ الرقمي استخدام أداة مؤمترات الويب وفقًا الستخدامهم الخاص من خالل ترتيب واتفاق مسبق

أبرز الفعاليات للعام 2019ـ2020
قامئة ) (BitListللمواد املهددة رقم ًيا
مسابقة جوائز الحفظ الرقمي لعام 2020
س ُيفتح باب املشاركة يف املسابقة يف ربيع
عام  2020يف إطار احتفال دويل بأهم
املساهامت املبتكرة لتأمني اإلرث الرقمي
وأكرثها ابتكا ًرا

املواد الرقمية التي يعتقد  BitListتحدد قامئة
مجتمعنا أنها األكرث عرضة للمخاطر ،فضال عن
تحديد تلك اآلمنة نسب ًيا بفضل جهود الحفظ
الرقمي .وستُنرش النسخة الثانية من قامئة
يف اليوم العاملي للحفظ الرقمي )(BitList
املوافق  7ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019مع
مراجعة حالة املواد املدرجة القامئة ــ واإلشادة
بتقليل احتامالت تعرض املواد الرقمية للخطرــ
والرتحيب باإلضافات الجديدة

،اليوم العاملي للحفظ الرقمي 7
ترشين الثاين /نوفمب 2019
يشارك يف اليوم العاملي للحفظ الرقمي
لعام  2019تحت شعار ‘املواد الرقمية
املعرضة للخطر’ ،أفراد ومؤسسات
من جميع أنحاء العامل ،مع مدونات
األعضاء ومنشوراتهم وأنشطتهم إلبراز
أهمية الحفظ الرقمي وأعامل جامعة
الحفظ الرقمي

مجموعات العمل وفرق العمل
مجموعات العمل وفرق العمل هي مجموعات ذات إرشاف وإدارة مستقلة ،يستطيع من خاللها أعضاء
وحل القضايا املتعلّقة باملوضوعات املستهدفة برسية ومن
تحالف الحفظ الرقمي التحاور واملناقشة ّ
خالل مناقشات غري رسمية .وهذه املجموعات مفتوحة ملشاركات األعضاء والضيوف املدع ّوين
االسم

النوع

نظم إدارة حفظ السجالت والوثائق اإللكرتونية

فريق عمل

أرشفة وحفظ مواقع الويب

مجموعة العمل املعنية بوضع السياسات واملهارات

فريق بيديرن )(Bedern Group

مجموعة العمل املعنية ببيانات البيئة التاريخية

فريق برنسيس سرتيت )(Princes Street Group

مجموعة العمل املعنية بشبكة املؤسسات الوطنية

أرشيفات املكتبات واملتاحف الوطنية

مجموعة العمل املعنية بشبكة املؤسسات الوطنية العاملية

صيغ امللفّات

مجموعة عمل

لجنة تحكيم مسابقة قامئة املواد املهددة رقم ًيا ) (Bitlistفريق من الخرباء (العضوية بالدعوات فقط
فريق من الخرباء (العضوية بالدعوات فقط
مسابقة جوائز الحفظ الرقمي

املشاريع
سيسعى تحالف الحفظ الرقمي إىل الحصول عىل املزيد من التمويل هذه السنة حتى نتمكن من
استقصاء الفرص املتاحة للقيام باملزيد من األبحاث يف املجاالت التالية املهمة لألعضاء ،بهدف تنمية
أو تنشيط املوارد التي ميكن استخدامها لتحسني مامرسات العمل
مرشوع لتجربة وتقييم أساليب مختلفة لحفظ قواعد البيانات
القدمية
مرشوع تعاوين لتحديث اإلطار العميل
الختصاصات  DigCurVوتوفري أدوات وموارد
دعم إضافية

اختبار عميل لحفظ قاعدة البيانات
املهارات والكفاءات للمهن الناشئة

انضموا إلينا

يتواجد أعضاؤنا يف العديد من القطاعات املختلفة .وهم يف الوقت الراهن متواجدون يف أحد عرش دولة يف
ثالث قارات .وميثلون رشكات عاملية ومؤسسات أرشيفية ووطنية ،وجامعات ومؤسسات أكادميية ومراكز بحثية،
وجهات بث مريئ وصويت ،ورشكات استثامر اسرتاتيجي ،وهيئات متويل ،وكيانات مهنية .وتتميز هذه العضوية
بالديناميكية فقد توسعت بشكل كبري يف السنوات األخرية .وكام يزيد أعضاؤنا ويتنوعون عىل مستوى النطاق
الجغرايف ،كذلك يتنوع السياق والظروف التي نعمل يف إطارها .نرحب بطلبات العضوية من املؤسسات من
كافة املجاالت والتخصصات طاملا أنها تشرتك معنا يف رؤيتنا ومبادئنا

توجد فئتان للمشاركة يف أنشطة تحالف الحفظ الرقمي:
العضوية الكاملة :إمكانية واسعة للتواصل مع التحالف والعاملني به ومنجزاتهم وكذلك فرصة االستعانة بخربة
التحالف يف مجاالت وموضوعات محددة
االنتساب :األولوية يف املشاركة يف الفعاليات والربامج واملطبوعات وفرصة عقد رشاكات مبتكرة بني القطاعات
دعم تحالف الحفظ الرقمي :يتخذ تحالف الحفظ الرقمي موقفًا محايدًا فيام يتعلق باملوردين والتكنولوجيا ،غري
أنه يرحب بتسجيل أي مؤسسة تقدم املنتجات والخدمات ملجتمع الحفظ الرقمي من خالل دوره كراع لتحالف
الحفظ الرقمي ،يدعم جهودنا يف توسيع نطاق املجتمع العاملي للحفظ الرقمي
ن ِّزل استامرات الطلب من خالل زيارة موقع تحالف الحفظ الرقمي عىل اإلنرتنتwww.dpconline.org :
تواصل معنا بشأن االنضامم عن طريق إرسال رسالة إلكرتونية عىل العنوان التايلinfo@dpconline.org :

وإليكم األسباب التي شجعت أعضاءنا عىل
االنضامم إىل تحالف الحفظ الرقمي
) (BTيب يت
بينام نستعد لالحتفال مبرور  175عا ًما عىل إنشاء “يب
يت” يف عام  ،2021نحن حريصون عىل ضامن استمرار
واستدامة إرثنا .ونتطلع لالستفادة من خربة أعضاء وفريق
العمل يف تحالف الحفظ الرقمي ،وإىل التعلم من الرؤى
والخربات الخارجية لشبكة محايدة من الدعم

+44 (0) 141 330 2252
info@dpconline.org
www.dpconline.org

إليكم ما قاله الناس عن بعض فعالياتنا
أدخل قطعة نقدية لالستمرار
)(Insert Coin to Continue
جلسة تعليمية حول حفظ الربمجيات ،أيار /مايو 2019
أعتقد أين اكتسبت قدرة أفضل عىل مناقشة املسائل
املتعلقة باستعامل الربمجيات وحفظها مع الباحثني الذين
يخططون ملشاريع بحثية أو يديرونها

DPC Glasgow
11 University Gardens
Glasgow
G12 8QQ

