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الدليل التعريفي للفرتة

تحالف الحفظ الرقمي
تحالف الحفظ الرقمي ) (DPCهو كيا ُن تعاونٍ عاملي ال يهدف للربح ،وهدفه األسايس مساعدة أعضائه عىل صون تراثهم
خصيصا وفقًا الحتياجات األعضاء
الرقمي وحفظه .ويقدم هذا الكيان الذي يخضع مللكية أعضائه وإدارتهم برنام ًجا ُص ّمم
ً
ومبا يخدم املجتمع العاملي للحفظ الرقمي .ويرشف األعضاء عىل أنشطة وجهود التحالف الذي يصوغ أعامله ويخططها وفقًا
لرؤية وأهداف يحددها األعضاء ويجددونها .ونسعى للرشاكة والتواصل مع جميع القطاعات والوكاالت والهيئات واألفراد
الذين يشرتكون معنا يف رؤيتنا وقيمنا

مزايا العضوية
مزايا العضوية
إمكانية التواصل مع مجتمع الخرباء يف التحالف وأعضائه

عضوية كاملة

عضوية
االنتساب

4

4

تخصيص  5أماكن
يف كل فَعالية

حجز مكان واحد
يف كل فعالية

الوصول إىل برنامج الرشاكة واالستدامة لدعم عضوية تحالف الحفظ الرقمي

4

4

إمكانية الحصول عىل منح من صندوق التطوير املهني DPC

4

4

أولوية يف الحصول عىل ورشة التدريب العميل للمبتدئني امل ُقدمة عرب اإلنرتنت

4

4

إمكانية إجراء التدريب يف موقع الجهة أو املؤسسة مع خربائنا يف الحفظ الرقمي

4

4

اطالع حرصي عىل مجموعة أدوات سياسة الحفظ ومجموعة أدوات املشرتيات

4

4

تقديم الدعم يف إعداد مناذج الكفاءة يف األداء ،واملقارنة مع األعضاء اآلخرين يف التحالف ،والتطوير التنظيمي
واملؤسيس باستخدام منوذج التقييم الرسيع من إعداد التحالف

4

4

أولوية حضور البث املبارش للندوات االفرتاضية متعددة املوضوعات التي تتناول أحدث التطورات والتقنيات يف
الحفظ الرقمي

4

4

أولوية الوصول إىل املصادر عرب اإلنرتنت مبا يف ذلك :مسودة تقارير متابعة مستجدات التكنولوجيا واملذكرات
اإلرشادية وتسجيالت الفعاليات واللقاءات املبارشة والندوات االفرتاضية عرب اإلنرتنت

4

4

املشاركة يف مشاورات األعضاء السنوية وسلسلة فعاليات ولقاءات التواصل وبناء العالقات بني األعضاء يف
التحالف

4

4

عضوية لجان التحالف الفرعية لإلرشاف عىل برنامجنا وتطويره

4

4

حقوق التصويت لجوائز الحفظ الرقمي التي ت ُنظم كل عامني

4

4

لألنواع املهددة رقم ًيا  BitListالتأهل للمشاركة يف قامئة

4

4

األهلية لتقديم الطلبات املشرتكة إىل هيئات التمويل

4

4

إمكانية تكليف التحالف بإجراء برنامج متخصص من العمل واألنشطة والفعاليات املبارشة ،مثل املطبوعات
واملنشورات والورش العملية واملؤمترات وجلسات مناقشة التقارير

4

8

التوفيق بني اسرتاتيجيتنا وخطة عملنا مع متطلباتك التنظيمية

4

8

الحصول عىل دعم مخصص من موظفي التحالف وخربائه متعددي التخصصات يف العديد من املجاالت

4

8

القدرة عىل تحديد امليزانيات وأسعار االشرتاك

4

8

إنشاء فرق العمل ومجموعات العمل املتعددة القطاعات واملشاركة فيها

4

بنا ًء عىل دعوة

أفضلية

إذا كانت(
)متاحة

املشاركة يف جلسات مناقشة التقارير ،والدورات التدريبية املتقدمة التي تتناول كل منها موضو ًعا محد ًدا

املشاركة يف املشاريع واملبادرات املتخصصة

برنامج األنشطة

برنامج األنشطة ما هي أنشطة تحالف الحفظ الرقمي؟

نقدم برنام ًجا من األنشطة العملية بنا ًء عىل طلب األعضاء من جميع أنحاء العامل كل عام ضمن جلسات التشاور السنوية
العصف الذهني وتبادل األفكار) ومن خالل مجموعة الجهات املساهمة يف أسرتاليا وآسيا( ”“Connecting the Bits
واملحيط الهادئ .وتتوىل سلسلة من اللجان الفرعية اإلرشاف عىل هذا الربنامج بصورة مستمرة
يلتزم التحالف ،بصفته ائتالفًا دول ًيا ،بتقديم الدعم لجهود األعضاء يف الحفظ الرقمي من خالل جعل برنامج األنشطة متا ًحا
ومفيدً ا للمؤسسات الرشيكة حول العامل .ويستطيع األعضاء املشاركة يف فعالياتنا وأنشطتنا واالطالع عىل مصادرنا وإصداراتنا
عرب اإلنرتنت يف مناطق زمنية مختلفة ،كام أننا نسجل الفعاليات واللقاءات ونتبادلها مع األعضاء لتصبح متاحة لالطالع
والتطبيق كيفام يالمئهم .ونقدم أيضً ا هذا الدليل التعريفي وبعض إصداراتنا وتسجيالتنا الرئيسية بلغات مختلفة ،وسنواصل
.توسيع نطاق إتاحة هذه املواد عىل موقعنا من خالل الرتجمة والتشاور مع الكيانات واالتحادات العاملية األخرى
يسري عملنا يف ستة مجاالت اسرتاتيجية
التواصل مع مجتمع الحفظ الرقمي ،حيث نساهم يف جعل مجتمع الحفظ الرقمي مرنًا ومتعاونًا يتبادل الخربات والدعم بني
أعضائه وذلك من خالل
محادثات غري الرسمية عرب اإلنرتنت DPConnect#
نرشة التحالف ومدونة األعضاء
االحتفال باليوم العاملي للحفظ الرقمي

كل أسبوع يف ثالث مناطق زمنية مختلفة
كل أسبوع
نوفمرب 5 2020

جلسات التشاور السنوية والتواصل الحر بني األعضاء تحت عنوان (العصف( ”“Connecting the Bits
الذهني وتبادل األفكار

يونيو 2021

منتدى مجتمع مستقبل الحفظ الرقمي

يونيو 2021

برنامج داعمي تحالف الحفظ الرقمي :سلسلة من األنشطة املصممة لتيسري التواصل اإليجايب بني
األعضاء وموفري الحلول

مستمر

التوعية والعمل العام :نعمل من أجل توفري مناخ سيايس ومؤسيس يستجيب لتحديات الحفظ الرقمي من خالل
جوائز الحفظ الرقمي 2020
قامئة لألنواع املهددة رقميًا BitList

من يونيو إىل نوفمرب 2020
التنقيح 5 ،نوفمرب 2020

املصادر واملنشورات
الدليل التنفيذي للحفظ الرقمي (بالفرنسية ،واإلنجليزية ،واإلسبانية(
مجموعة من الرسائل والدوافع العامة واملحددة امل ُص ّممة للتواصل مع كبار املديرين
التنفيذيني بهدف ترسيخ قيمة الحفظ الرقمي يف صميم ثقافة كل مؤسسة

َص َدر يف عام 2019
تصدر الرتجمة يف 2020

مجموعة أدوات دراسات الجدوى
مجموعة من املعلومات املفيدة التي تساعد يف إنشاء دراسة جدوى ،بد ًءا من
التخطيط واإلعداد حتى التحرير النهايئ للدراسة وتسليمها ملسؤويل الحفظ الرقمي يف
مؤسستك

صدرت يف 2013
ستصدر عىل هيئة كتاب بعد تحديثها يف
يناير 2021

منصة تبادل تكاليف الحفظ واالقتناء Curation Costs Exchange
منصة لفهم تكاليف الحفظ واالقتناء ومقارنتها

صدرت يف 2015

تطوير الكفاءات :نعمل عىل بناء كفاءات وكوادر مؤهلة قادرة عىل التعامل مع الحفظ الرقمي من خالل
ورشة التدريب العميل للمبتدئني عرب اإلنرتنت
سيستمر تحالف الحفظ الرقمي يف الفرتة  2020-2021يف تقديم دورات تدريبية عرب اإلنرتنت من خالل
بتمويل من األرشيف الوطني الربيطاين )” (Novice to Know-Howمرشوع “جديد عىل الخربة العملية
وسيتوىل التحالف إعداد املحتوى وتنظيم الدورات نفسها .واألولوية يف إتاحة حضور هذه الدورة التدريبية
هي للمراكز األرشيفية يف إنجلرتا وأعضاء تحالف الحفظ الرقمي حول العامل

الدفعات الشهرية

تدريب عىل أرشفة مواقع اإلنرتنت

سبتمرب 2020

تدريب عىل حفظ الربيد اإللكرتوين

أكتوبر 2020

الخطوات األوىل يف نرش الحفظ الرقمي

فرباير 2021

* الخطوات األوىل يف الحفظ الرقمي

بنا ًء عىل دعوة

* الخطوات األوىل يف الحفظ الرقمي

بنا ًء عىل دعوة

صندوق التطوير املهني
بتمويل من الجهات الداعمة لتحالف الحفظ الرقمي ،يقدم صندوق التطوير املهني من ًحا لألعضاء للحصول
عىل فرص التدريب والتطوير املهني .تُقدم املنح بانتظام للحصول عىل الدورات واملؤمترات والفعاليات
الدورية من خالل دعوات تقديم الطلبات .ويستطيع أعضاء التحالف أيضً ا التقدم بطلب للحصول عىل
متويل للحصول عىل فرص تدريبية مستقلة ،مام يتيح مزي ًدا من املرونة لتلبية احتياجات التطوير املحلية.
:وتشمل املنح الدراسية املخطط لها خالل الفرتة  2021 - 2020ما ييل
برنامج الدورات التدريبية عىل الحفظ الرقمي املقدمة عرب اإلنرتنت
) (NEDCCمؤمتر التدريب اإللكرتوين عىل التوجيهات الرقمية ملركز الشامل الرشقي لحفظ املستندات
املدرسة الشتوية ألرشفة املواد السمعية والبرصية ،معهد هولندا للصوتيات واملرئيات
)للحفظ الرقمي ،بكني (تغري موعده إىل أكتوبر  iPRES 2021مؤمتر
)الفريق املتخصص يف الحفظ واألرشفة) ،مدريد (تغري موعده إىل سبتمرب  PASIG (2021مؤمتر

سبتمرب 2020
أكتوبر 2020
يناير 2021
أكتوبر 2021
سبتمرب 2021

املصادر واملنشورات
كتيب الحفظ الرقمي (الفرنسية ،اإليطالية(
إرشادات للمؤسسات واألفراد بشأن مجموعة واسعة من قضايا الحفظ الرقمي ،تتضمن
مجموعة متنامية باستمرار من األدوات واملصادر العملية التي تساعدهم عىل تحديد
اإلجراءات املناسبة واتخاذها
إعالنات الوظائف والتوظيف
تحديث سوق العمل يف تخصصات الحفظ الرقمي

صدر عام 2002
طبعة جديدة  ،2016تصدر النسخ
امل ُرتجمة يف  ،2020التحديثات مستمرة
مستمر
سبتمرب 2020

يُرحب تحالف الحفظ الرقمي بالدعوات األخرى للتحدث مبارشة إىل الطالب يف مؤسساتهم التعليمية .وميكننا تقديم جلستي التدريب “الخطوات األوىل يف *
الحفظ الرقمي” و”التقدم يف الحفظ الرقمي” مبارشة يف مقار األعضاء عند الطلب (كل دورة منهام تستغرق يو ًما واح ًدا) .كام نُق ّدم التدريب يف مقار األعضاء
املتمتعني بعضوية كاملة مع رسوم رمزية لألعضاء باالنتساب .ويعتمد تحديد مواعيد هذه الجلسات عىل التزاماتنا املتعلقة بالربامج والفعاليات والورش األخرى

بناء القدرات ،وأفضل املامرسات واملعايري :ندعم ونضمن تقديم خدمات الحفظ الرقمي ألعضائنا ،وتحديد وتطوير أفضل
املامرسات واملعايري التي تعتمد عليها عمليات الحفظ الرقمي من خالل
تصدر الرتجمة
يف 2020
خريف 2020
يونيو 2021

منوذج التقييم الرسيع من تحالف الحفظ الرقمي (الفرنسية ،اإليطالية ،اليابانية ،الربتغالية(
أحدث تقنيات الحفظ الرقمي  :2020التقرير السنوي بشأن كفاءة األعضاء وقدراتهم
تقييم العضو :ص ّمم تحالف الحفظ الرقمي منوذج الكفاءة يف األداء ملساعدة املؤسسات عىل
تقييم قدراتها برسعة بصورة سنوية

جلسات مناقشة التقارير ،والورش العملية ،والندوات اإللكرتونية
هذا الربنامج إرشادي والتواريخ قابلة للتغيري
يرحب التحالف باستخدام جميع األعضاء لخدمة عقد املؤمترات عرب اإلنرتنت الخاصة بالتحالف ألغراضهم الخاصة بالرتتيب املسبق
وبحسب توفرها
التاريخ

االسم

النوع

أخصائيو الحفظ الرقمي من دون أسامء

منتدى لألعضاء فقط

سبتمرب 2020

منذجة املخاطر

ندوة افرتاضية عرب اإلنرتنت

سبتمرب 2020

حفظ املواد السمعية والبرصية

نرش التقرير وعرض خالصته

أكتوبر 2020

"ما أمتنى تعلمه عن الحفظ الرقمي"

ندوة افرتاضية عرب اإلنرتنت

نوفمرب 5 2020

الفائزون بجوائز الحفظ الرقمي

سلسلة ندوات افرتاضية عرب اإلنرتنت

ديسمرب 2020

الحفظ الرقمي يف سياق املخلفات النووية

ندوة افرتاضية عرب اإلنرتنت

ديسمرب 2020

التعرف عىل مسار العمل لدى أعضاء التحالف

سلسلة ندوات افرتاضية عرب اإلنرتنت

يناير 2020

تطوير مسار العمل واملساهمة يف مسارات العمل لدى مجتمع الحفظ الرقمي COW Tow:

ورشة عملية

يناير 2020

تقارير متابعة مستجدات التكنولوجيا وتخطيط الحفظ الرقمي

جلسة مناقشة التقرير

فرباير 2021

الحفظ الرقمي واألمن السيرباين

جلسة مناقشة التقرير

مارس 2021

أخصائيو الحفظ الرقمي من دون أسامء

منتدى لألعضاء فقط

مارس 2021

التعلم اآليل والذكاء االصطناعي

مؤمتر مشرتك

أبريل 2021

 EDRMSالحفظ باستخدام نظام إلدارة الوثائق والسجالت اإللكرتونية

جلسة مناقشة التقرير

أبريل 2021

Emulation 2.0

جلسة مناقشة التقرير

مايو 2021

مستقبل الحفظ الرقمي@

سلسلة ندوات افرتاضية عرب اإلنرتنت

مايو 2021

أخصائيو الحفظ الرقمي من دون أسامء

منتدى لألعضاء فقط

يونيو 2021

الحفظ املستدام بيئ ًيا

جلسة مناقشة التقرير

يوليو 2021

صون البيانات الجغرافية واملكانية

إطالق التقرير وعرض خالصته

يوليو 2021

مجموعات العمل وفرق العمل
فرق العمل ومجموعات العمل النشطة هي كيانات خاضعة لإلرشاف واإلدارة املستقلة ،وفيها يستطيع األعضاء يف تحالف الحفظ
الرقمي مناقشة القضايا يف املوضوعات املستهدفة والتحاور بشأنها وحلها بطريقة رسية وغري رسمية .هذه املجموعات مفتوحة
لألعضاء واملدعوين
االسم

النوع واملجال

 EDRMSنظام إدارة الوثائق والسجالت اإللكرتونية

فريق عمل

مجموعة عمل أرشفة مواقع اإلنرتنت والحفظ الرقمي

مجموعة عمل وضع السياسات واملهارات

) (NatLAMأرشيفات ومتاحف املكتبات الوطنية

مجموعة عمل شبكة املؤسسات الوطنية العاملية

 BitListلجنة تحكيم قامئة

مجموعة الخرباء املدعوين

جوائز الحفظ الرقمي

مجموعة الخرباء املدعوين

املشاريع
عىل مدار العام ،سيبذل تحالف الحفظ الرقمي الجهود الالزمة لتعزيز وتعميق تجربة أعضائه من املنظامت واملؤسسات ،مع الحرص عىل دعم األعضاء
الحاليني والنشطني لضامن إدراك املزايا والشعور بها يف كل مؤسسة
مبادرة مجتمع الحفظ الرقمي إلنشاء بنى تحتية لنرش األبحاث والدراسات
) (COPIMباإلتاحة الحرة

يساعد تحالف الحفظ الرقمي يف تحقيق تبادل املعرفة مع مجتمع
املتخصصني يف الحفظ الرقمي عىل مستوى العامل ،وضامن استدامة
مطبوعات اإلتاحة الحرة ،التي هي محور تركيز املرشوع ،وبقائها خارج
قيود البنية التحتية التي احتضنت إنشائها

مرشوع هيئة نزع السالح النووي

االستعانة بخربة تحالف الحفظ الرقمي وأعضائه يف االستفادة من
املامرسات الجيدة وتقديم املشورة لسياسة الحفظ الرقمي وتوجيهها
وتطويرها

”مرشوع “جديد عىل الخربة العملية
((Novice to Know-How

إضافة محتوى ودورات تدريبية أخرى للتدريب عىل الحفظ الرقمي
عرب اإلنرتنت ،بتمويل من األرشيف الوطني باململكة املتحدة كجزء من
الساعية لبناء القدرات ” “Plugged in, Powered Upاسرتاتيجيته
الرقمية واالحرتافية لدى املراكز األرشيفية

تحديد مخاطر الحفظ الرقمي :أداة صنع القرار

مرشوع تعاوين مع األرشيف الوطني باململكة املتحدة وجامعة ورويك
الكتشاف طرق جديدة لتطبيق أساليب منذجة املخاطر عىل عمليات
الحفظ الرقمي

املشاريع املستقبلية

سيسعى تحالف الحفظ الرقمي للحصول عىل متويل إضايف هذا العام حتى ميكننا البحث يف فرصة القيام باملزيد من البحوث والدراسات يف مجاالت
االهتامم التالية لألعضاء ،بهدف تطوير املصادر واملراجع التي ميكن استخدامها لتعزيز مامرسات العم
الذكاء االصطناعي والحفظ الرقمي

استخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل لتحسني مسارات عمل
الحفظ الرقمي؛ والحفاظ عىل التعلم اآليل والذكاء االصطناعي كمنتج
يف حد ذاته؛ وأخالقيات التنفيذ والتطبيق يف املجموعات املحفوظة

اختبار عميل لحفظ قواعد البيانات

مرشوع لتجربة وتقييم األساليب املختلفة للحفاظ عىل قواعد البيانات
القدمية

التطوير املهني املستمر يف مجال الحفظ الرقمي

إنشاء إطار عمل للكفاءات والقدرات ومجموعة أدوات لصقل املهارات

املنشورات
سلسلة متابعة مستجدات التكنولوجيا
يحدد برنامجنا للنرش املوضوعات التي سرنكز عليها خالل القرتة  ،2020-2021ويرشف عىل هذا الربنامج األعضاء الذين طلبوا من
التحالف إجراء األبحاث لدعم احتياجاتهم االسرتاتيجية .ويتاح لجميع األعضاء فرصة االطالع املبكر عىل ما ننرشه من خالل موقعنا،
:وميكن أيضً ا لألعضاء والعاملني يف تحالف الحفظ الرقمي نرش تحليالتهم غري الرسمية عن الوضع الراهن عرب مدونة التحالف
http://dpconline.org/blog
التقارير
)حفظ الصوتيات واملرئيات (جديد يف عام 2020
)حفظ النامذج ثالثية األبعاد (جديد يف عام 2021

)حفظ البيانات الجغرافية واملكانية (اإلصدار الثاين 2021
)االنتقال للحفظ الرقمي (جديد يف عام 2021

املالحظات اإلرشادية
ُص ّم َمت سلسلة املذكرات اإلرشادية لتكون مرنة ورسيعة اإلعداد .وستضاف عناوين أخرى عىل مدار العام استجاب ًة الحتياجات األعضاء
:باإلضافة إىل
التوقيعات اإللكرتونية
دراسة حالة عىل التوقيعات اإللكرتونية
حفظ الربمجيات
املراجعة مبساعدة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي

الوصول للمستخدمني
خطوات عملية لتطبيق املحاكاة
الحفاظ عىل املؤمترات املنعقدة عرب اإلنرتنت
اإلسعافات األولية لألرقام

املصادر
مجموعة أدوات سياسة الحفظ الرقمي
حرصية لألعضاء* --معلومات للمساعدة يف صياغة سياسة الحفظ الرقمي؛ ابتدا ًء من مراحل األبحاث واإلعداد
األولية ،إىل كتابة املسودة ،وجمع املالحظات ،وأخريا ً صقل وإنهاء الصياغة النهائية للسياسة ونرشها

صدرت يف عام
2020

مجموعة أدوات مشرتيات الحفظ الرقمي
حرصية لألعضاء*  --مجموعة عملية من املصادر للمساعدة يف إجراء عملية رشاء ناجحة لنظام برمجي أو خدمة
يف مجال الحفظ الرقمي

صدرت يف عام
2020

اإلدارة والحوكمة :نقدم طريقة تنظيم قوية ومستدامة ومنصة موثوقة للتعاون من خالل
لقاءات مجلس اإلدارة التنفيذية واللجنة التمثيلية

كل  3أشهر

اجتامعات اللجان الفرعية لألعضاء

كل  3أشهر

االجتامع السنوي العام

ديسمرب 2 2020

التقرير السنوي

ديسمرب 2020

التحدي العاملي :نحن كيان دويل ومشرتك بني القطاعات عىل مستوى التحدي العاملي من خالل
اجتامعات مجموعة الجهات املعنية واملساهمة يف أسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ

كل  3أشهر

وضع خطة العمل اإلقليمية ألسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ وتنفيذها

سبتمرب -2020
يونيو 2021

دعم املبادرات واملشاريع الناشئة يف منطقة أسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ

سبتمرب -2020
يونيو 2021

دعم مجتمع مامرسة الحفظ الرقمي يف أسرتاليا

سبتمرب -2020
يونيو 2021

مبادرة الرتجمة :صياغة السياسة وترجمة املصادر املختارة

مستمر

أبرز الفعاليات خالل

الفرتة 2021-2020

االحتفال باليوم العاملي للحفظ الرقمي 5 ،نوفمرب 2020

تحت شعار “أرقام لألبد” ،يشارك يف احتفالية اليوم العاملي للحفظ الرقمي  2020األفراد واملؤسسات من جميع أنحاء العامل ،كام تتضمن
االحتفالية نرش مقاالت األعضاء يف املدونة واملنشورات واألنشطة لعرض أهمية الحفظ الرقمي وجهود مجتمع الحفظ الرقمي

جوائز الحفظ الرقمي 2020

تتوج جوائز الحفظ الرقمي العروض التقدميية املقدمة يف اليوم العاملي للحفظ الرقمي 5 ،نوفمرب  2020أرسل مشاركتك قبل  10أغسطس
لتحظى بفرصة املشاركة يف أكرب احتفالية دولية باملساهامت القيمة واملبتكرة يف حفظ وتأمني اإلرث الرقمي

هذه أسباب انضامم أحدث األعضاء إىل تحالف الحفظ
الرقمي

مكتبة الكونغرس ،الواليات املتحدة األمريكية
االنضامم إىل تحالف الحفظ الرقمي أكد التزامنا املطلق نحو“
املستقبل املعتمد عىل التكنولوجيا الرقمية ونحو االستغالل
األمثل للموارد“

جامعة أديليد ،أسرتاليا
نحن سعداء للغاية بتمثيل أسرتاليا يف تحالف الحفظ الرقمي“،
ونتطلع حقًا إىل مبادرات التعاون املستقبلية يف إطار تواجدنا يف
هذا التحالف!
وكالة عمليات املرافق يف الحكومة الفلمنكية ،بلجيكا
بصفتنا أعضاء يف تحالف الحفظ الرقمي ،نتطلع إىل التواصل“
وبناء العالقات وتبادل املعرفة مع املؤسسات التي تواجه
تحديات مامثلة يف مجال الحفظ الرقمي“

إليك ما قاله األعضاء عن بعض فعالياتنا

ورشة التدريب العميل للمبتدئني عرب اإلنرتنت ،مارس 2020
هائل من
وسلسا ،وتعلمت منه قد ًرا ً
لقد كان التدريب رائ ًعا
ً
املعلومات بالنسبة لشخص بدأ لتوه العمل يف مجال الحفظ
الرقمي من دون أن يكون مرهقًا
بناء املستقبل الرقمي :التحديات والحلول للحفاظ عىل النامذج
ثالثية األبعاد ،أبريل 2020
الفعالية رائعة سوا ًء من حيث املحتوى أو إخطارات ما قبل
الفعالية أو إدارة املجموعة واملتحدثني والتكنولوجيا؛ وجيني
كانت لطيفة للغاية وودودة وتستوعب الجميع بال استثناء.
أشكركم عىل هذه الفعالية املمتعة للغاية والغنية ج ًدا
باملعلومات
ورشة تحالف الحفظ الرقمي “اإلملام بنموذج التقييم الرسيع“
استفدت كث ًريا من االستامع لخربات اآلخرين ،وكانت الورشة
كذلك فرصة رائعة إلجراء املقارنة والتقييم من دون خربة سابقة
جلسات التشاور السنوية ”“Connecting the Bits
والتواصل الحر بني األعضاء تحت عنوان
ا(لعصف الذهني وتبادل األفكار)  -يونيو 2020
سعدت بإمكانية االستامع لألعضاء اآلخرين وكانت الفعالية
وعملية التصويت التي تضمنتها دميقراطية للغاية! لقد
استمتعت حقًا بالجلسات التي كانت قامئة عىل املناقشة

انضم إلينا

أعضاؤنا متواجدون يف العديد من القطاعات املختلفة يف ثالث عرشة دولة يف أربع قارات .وهم ميثلون الرشكات العاملية
ومؤسسات األرشيف الوطنية واملحلية ومؤسسات التعليم العايل والبحوث ومحطات اإلذاعة والتلفاز واملستثمرين
االسرتاتيجيني وهيئات التمويل والهيئات املهنية .بينام يزداد عدد األعضاء تنو ًعا ويف متثيل العديد من املناطق الجغرافية يزداد
تنوع السياق الذي نعمل يف إطاره .نرحب بالطلبات املقدمة من املنظامت واملؤسسات من أي نوع برشط أن تتفق مع رؤيتنا
ومبادئنا

هناك ثالثة مسارات للمشاركة يف أنشطة تحالف الحفظ الرقمي:

العضوية الكاملة :إمكانية واسعة للتواصل مع التحالف وموظفيه ومخرجاته باإلضافة إىل فرصة االستفادة من
خربات التحالف املتخصصة يف العديد من املجاالت
عضوية االنتساب :أولوية يف حضور الفعاليات والورش واالطالع عىل ما ننرشه وفرصة بناء عالقات رشاكة مبتكرة
متعددة القطاعات
داعمو تحالف الحفظ الرقمي :نرحب بأي منظمة أو مؤسسة تقدم منتجات أو خدمات ملجتمع الحفظ الرقمي
للتسجيل كداعم لتحالف الحفظ الرقمي ،وذلك من خالل رعاية جهودنا وأنشطتنا لتوسيع دائرة مجتمع الحفظ
الرقمي عىل مستوى العامل

ن ِّزل حزمة التطبيق من خالل زيارة موقع تحالف الحفظ الرقمي عىل اإلنرتنت:
www.dpconline.org/join-us

بلغنا برغبتك يف االنضامم إلينا عن طريق مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين:
info@dpconline.org

This prospectus is also available in Spanish, French, German and Arabic
Este programa está disponible en español
Dieses Programm ist in deutscher Sprache verfügbar
Ce programme est disponible en français

هذا البرنامج متاح باللغة الفرنسية

info@dpconline.org
www.dpconline.org

