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2021 – 2020

الدليل التعريفي للفرتة

20 thعيد

عام

أبرز الفعاليات خالل الفرتة 2021-2022
ميثل هذا العام مناسبة خاصة لتحالف الحفظ الرقمي ،إذ يوافق ذكرى مرور  20عا ًما عىل تأسيس التحالف ،ونحن نحتفل
.بهذه املناسبة من خالل باقة زاخرة بالفعاليات املتميزة

يف سبتمرب  .2022ومرو ُر عرشين ) (iPres 2022املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي االحتفال باليوم العاملي للحفظ الرقمي 4 ،نوفمرب 2021

عا ًما مناسبة ممتازة لتأمل ما أحرزناه من تقدم كمجتمع ،وكذلك لرسم
خريطة بالتحديات التي تنتظرنا .وغالسكو مدينة رائعة ،نفخر باستضافة
املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي فيها ،ونحن أيضً ا يف غاية الحامس الستضافة
أصدقائنا القدامى والجدد يف مجال الحفظ الرقمي يف مؤمترنا ومدينتنا

جوائز الحفظ الرقمي 2022

يف عام  ،2022يتزامن تتويج الفائزين بجوائز الحفظ الرقمي مع إقامة املؤمتر
الدويل للحفظ الرقمي يف احتفال مبهر ينضم إليه الزمالء من جميع أنحاء
العامل .سنفتح باب الرتشيحات للجوائز يف مطلع العام  .2022أرسل مشاركتك
لتحظى بفرصة حضور أكرب احتفالية دولية باإلسهامات القيمة واملبتكرة يف
حفظ اإلرث الرقمي وتأمينه

االحتفال مبرور عرشين عا ًما

تم تأسيس تحالف الحفظ الرقمي يف فرباير  2002كمرشوع تعاوين بني عدد
من الوكاالت العاملة يف اململكة املتحدة وأيرلندا .وبعد مرور  20عا ًما ،صار
تحالف الحفظ الرقمي مؤسسة دولية خريية تضم يف عضويتها ما يزيد عن
 120مؤسسة ولها حضور يف  5قارات .انضم إىل احتفالنا مبرور عرشين عا ًما
!من التحالف

تحت شعار “إزالة العوائق” ،يشارك يف االحتفال باليوم العاملي للحفظ
الرقمي  2021العديد من األفراد واملؤسسات من جميع أنحاء العامل ،وذلك
عرب نرش مقاالت األعضاء واملطبوعات والتقارير والفعاليات واألنشطة التي
تذلل العقبات التي تحول دون الحفظ الرقمي أو تعوق جهوده

لعام  BitList 2021قامئة

لألنواع املهددة رقم ًيا هي قامئة للمواد الرقمية املهددة ” BitListقامئة“
بالخطر ،يساهم األعضاء يف إعدادها وتتم مراجعتها وتنقيحها كل عامني.
ومن خالل إنشاء القامئة وتحديثها ،يسلط تحالف الحفظ الرقمي الضوء عىل
رضورة الحفاظ عىل املحتوى الرقمي عايل القيمة املعرض ألخطار فادحة،
ويف الوقت نفسه يحتفل مبا أحرزه مجتمع الحفظ الرقمي من تقدم لضامن
سالمة وأمن اإلرث الرقمي .سنصدر هذا العام يف اليوم العاملي للحفظ الرقمي
لألنواع امل ُه َّددة رقميًا  BitListنسخة جديدة من قامئة

املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

الدعوة مفتوحة ملجتمع العاملني واملتخصصني يف الحفظ الرقمي يف جميع
أنحاء العامل للحضور إىل مدينة غالسكو حيث املقر الرئييس للتحالف لحضور
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ما هو تحالف الحفظ الرقمي؟
مؤسسة دولية خريية تدعم الحفظ الرقمي باالعتامد عىل جهود أعضائها ومساهامتهم .منكن ) (DPCتحالف الحفظ الرقمي
أعضاءنا حول العامل من إتاحة الوصول املرن طويل املدى إىل املحتوى والخدمات الرقمية عرب إرشاك مجتمعنا والتفاعل معهم،
ومن خالل حشد الدعم ،والتدريب وتطوير الكفاءات ،وبناء القدرات ،وتحديد أفضل املامرسات واملعايري ،وكذلك عن طريق
خصيصا وفقًا الحتياجات األعضاء ومبا يخدم املجتمع العاملي للحفظ
اإلدارة السليمة والرشيدة .ويقدم التحالف برنام ًجا ُص ّمم
ً
الرقمي .كام نبذل قصارى جهدنا من أجل تأمني اإلرث الرقمي ،ونفتح باب الرشاكة والدعم لجميع القطاعات والوكاالت
والهيئات واألفراد الذين يشرتكون معنا يف رؤيتنا وقيمنا

برنامج األنشطة والفعاليات
ما هي أنشطة تحالف الحفظ الرقمي؟
حافل باألنشطة العملية التي طلبها األعضاء من جميع أنحاء العامل ضمن جلسات التشاور السنوية
العصف( ” “Connecting the Bitsنقدم كل عام برنام ًجا ً
.الذهني وتبادل األفكار) ومن خالل مناقشات فريق الجهات املعنية واملساهمة من أسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ .وجميع أنشطتنا وأعاملنا تخضع إلرشاف األعضاء
لقد صممنا الربنامج ليكون متا ًحا ومفي ًدا للمؤسسات يف جميع أنحاء العامل .ويستطيع األعضاء املشاركة يف فعالياتنا وأنشطتنا واالطالع عىل إصداراتنا ومطبوعاتنا
عرب اإلنرتنت يف مناطق زمنية مختلفة ،ونحن بدورنا نسجل الفعاليات واللقاءات ونتبادلها مع األعضاء لتصبح متاحة لالطالع والتطبيق كيفام يالمئهم .نقدم أيضً ا
هذا الدليل التعريفي وبعض إصداراتنا وتسجيالتنا الرئيسية بالعديد من اللغات ،وسنواصل توسيع نطاق االطالع عىل مراجعنا وموادنا عرب موقعنا من خالل الرتجمة
والتشاور مع االتحادات واملؤسسات العاملية األخرى
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؟فلاحتلا يف ةيوضعلا ايازم ام
عضوية
االنتساب

عضوية كاملة ما مزايا العضوية يف التحالف؟

8

4

املالءمة بني اسرتاتيجيتنا وخطة عملنا ومتطلبات مؤسستك

8

4

إمكانية تكليف التحالف بإجراء برنامج عمل وأنشطة وفعاليات مبارشة متخصصة ،من أجل إنتاج وإعداد مطبوعات
.ومنشورات وورش عمل ومؤمترات وجلسات الستعراض املستجدات

8

4

الحصول عىل دعم خاص من موظفي وخرباء التحالف يف العديد من التخصصات واملجاالت

8

4

القدرة عىل تحديد امليزانيات وأسعار االشرتاك

4

إنشاء الفرق املتخصصة ومجموعات العمل متعددة القطاعات واملشاركة فيها

بدعوة مسبقة
حجز مكان واحد
يف كل فعالية

تخصيص  5أماكن
لكل فَعالية

4

4

إمكانية التواصل مع الخرباء واألعضاء يف التحالف

4

4

إمكانية االستفادة من برنامج الرشاكة واالستدامة لدعم العضوية يف تحالف الحفظ الرقمي

4

4

إمكانية الحصول عىل منح من صندوق التطوير املهني يف تحالف الحفظ الرقمي

4

4

األولوية يف حضور الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت ومنها ورش التدريب العميل للمبتدئني

4

4

إمكانية تقديم دورات تدريبية يف مقار األعضاء

4

4

تقديم الدعم يف إعداد مناذج الكفاءة يف األداء ،ومقارنة هذه النامذج لدى األعضاء اآلخرين يف التحالف ،وتطوير املنظامت
واملؤسسات باستخدام منوذج التقييم الرسيع الذي أعده تحالف الحفظ الرقمي

4

4

الحق الحرصي يف استخدام مجموعة أدوات سياسة الحفظ ومجموعة أدوات املشرتيات

4

4

أولوية يف حضور البث املبارش للندوات االفرتاضية التي تتناول العديد من املوضوعات الراهنة واملهمة حول أحدث
املستجدات والتقنيات يف الحفظ الرقمي

4

4

أولوية يف االطالع عىل املصادر واملراجع اإللكرتونية واستخدامها مثل مسودة تقارير متابعة مستجدات التكنولوجيا واملذكرات
اإلرشادية ،وتسجيالت الفعاليات واللقاءات املبارشة والندوات االفرتاضية

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 ُنظَّم كل عامني

4

4

لألنواع املهددة رقميًا  BitListالتأهل للمشاركة يف قامئة

4

4

التأهل لتقديم الطلبات املشرتكة إىل هيئات التمويل

عند التوفر
واإلتاحة

أفضلية

املشاركة يف جلسات استعراض املستجدات والدورات التدريبية املتقدمة التي تتناول القضايا واملوضوعات املهمة يف الوقت
الحايل

املشاركة يف املرشوعات واملبادرات املتخصصة
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:يسري عملنا يف  7مجاالت اسرتاتيجية هي

مشاركة أعضاء مجتمعنا والتفاعل معهم

نعزز قدرة مجتمع أعضائنا يف مجال الحفظ الرقمي عىل التحيل باملرونة وتحقيق التعاون والدعم املتبادل بني أعضائه

املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي يف غالسكو من  12إىل  16سبتمرب 2022
الذي يقام يف غالسكو يف  !2022ونحن يف غاية السعادة لنقدم لكم برنام ًجا ) (iPres 2022يُر ّحب تحالف الحفظ الرقمي باستقبالكم يف املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي
من طراز عاملي حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف الحفظ الرقمي ،مصحوبًا بفقرات وفعاليات االحتفال مبرور  20عا ًما عىل تأسيس تحالف الحفظ الرقمي
!وتقديم جوائز الحفظ الرقمي
من  19إىل  22أكتوبر 2021

.اإلعالن عن املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي  2022غالسكو أثناء فعاليات املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي  2021يف بكني

نوفمرب 2021

املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي  - 2022التشاور مع مجتمع أعضاء التحالف

نوفمرب 2021

فتح باب تقديم املشاركات من األوراق البحثية يف املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

مارس 2022

افتتاح باب التسجيل (التسجيل املبكر) يف املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

مايو 2022

إغالق باب تقديم املشاركات من األوراق البحثية يف املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

يونيو 2022

اإلعالن عن جدول املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

سبتمرب 2022

إغالق باب التسجيل يف املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

سبتمرب 12 - 16 2022

إقامة املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

الفعاليات واملنتديات
،أسبوعيًا
ابتدا ًء من سبتمرب 2021

غري الرسمية عرب اإلنرتنت  #DPConnectمحادثات
التي  #DPClinicإىل عيادة الحفظ الرقمي  #DPConnectيف األسبوع األخري من كل شهر ستتغري محادثات
.ستناقش مجموعة من املوضوعات املعلنة

أسبوع ًيا

ملخص تحالف الحفظ الرقمي) ومدونة األعضاء(  DPC-Digestالنرشة اإلخبارية األسبوعية

نوفمرب 4 2021

اليوم العاملي للحفظ الرقمي

نوفمرب 2021

)العصف الذهني وتبادل األفكار( ” “Connecting the Bitsجلسات التشاور السنوية والتواصل الحر بني األعضاء

يونيو 2022

منتدى مجتمع مستقبل الحفظ الرقمي
سنوجه الدعوة هذا العام إىل األعضاء والداعمني لتحالف الحفظ الرقمي لالجتامع م ًعا لتحديث كتيب مجموعة
أدوات دراسات الجدوى االقتصادية للحفظ الرقمي من خالل التعاون يف إنشاء الكتيب عرب عدة مناطق زمنية
.مختلفة

جارية

برنامج داعمي تحالف الحفظ الرقمي :سلسلة من األنشطة امل ُص َّممة لتيسري التواصل اإليجايب بني األعضاء ومزودي
.الحلول
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الحشد والتوعية

نعمل عىل توفري مناخ سيايس ومؤسيس داعم لجهود التغلب عىل تحديات الحفظ الرقمي

األنشطة
إصدار جديد 4 ،نوفمرب 2021

لألنواع املهددة رقميًا  BitListقامئة

من يونيو إىل نوفمرب 2022

جوائز الحفظ الرقمي 2022

املصادر واملراجع
ستصدر ترجامت أخرى يف 2021-2022

)باإلسبانية ،والفرنسية ،واألملانية ،والهولندية(
خصيصا للتواصل مع كبار املديرين التنفيذيني
مجموعة من الرسائل واملحفزات العامة واملحددة التي ُص ِّم َمت
ً
.بهدف ترسيخ قيمة الحفظ الرقمي يف صميم ثقافة كل مؤسسة

سيتم إصدارها يف هيئة كتيب يتم إعداده
بطريقة التأليف الجامعي ،يونيو 2022

مجموعة أدوات دراسات الجدوى االقتصادية
مجموعة من املعلومات املفيدة التي تساعد يف إنشاء دراسة جدوى اقتصادية ابتدا ًء من التخطيط واإلعداد حتى
.التحرير النهايئ للدراسة وتسليمها ملسؤويل الحفظ الرقمي يف مؤسستك

صدرت يف 2015
أحدث املستجدات 2022 - 2021

)تبادل تكاليف الحفظ واالقتناء( Curation Costs Exchange
منصة لفهم تكاليف الحفظ واالقتناء الرقميني واملقارنة بينها

info@dpconline.org
www.dpconline.org

3

بناء الكفاءات والكوادر البرشية املؤهلة

:نعمل عىل بناء كفاءات مهنية وكوادر برشية مؤهلة قادرة عىل التعامل مع الحفظ الرقمي وذلك من خالل

الدورات التدريبية

الدورات التدريبية الشهرية

ورشة التدريب العميل للمبتدئني عرب اإلنرتنت
سيواصل تحالف الحفظ الرقمي تقديم دورات التدريب العميل املجانية للمبتدئني عرب اإلنرتنت بتمويل من
األرشيف الوطني للمملكة املتحدة .وتعطى األولوية لقطاع األرشيفات يف إنجلرتا وويلز ،وأعضاء تحالف الحفظ
الرقمي حول العامل
بجانب الدورات التدريبية العملية املقدمة للمبتدئني ،يقوم تحالف الحفظ الرقمي بإعداد محتوى ودورات تدريبية
:جديدة عرب اإلنرتنت ،مجانًا لألعضاء يف التحالف

نوفمرب 2022
يناير 2022
فرباير 2022
مايو 2022
يوليو 2022

أرشفة الويب •
إدارة املخاطر •
مناذج الكفاءة يف األداء •
أساسيات تكنولوجيا املعلومات ألخصائيي األرشيفات/املكتبات
كتابة وإعداد سياسة الحفظ الرقمي •

أكتوبر 2021

دورة تدريبية يف أرشفة الويب

سبتمرب 2021

دورة تدريبية يف حفظ الربيد اإللكرتوين

2022

قادة املستقبل يف الحفظ الرقمي

يوليو 2022

الخطوات األوىل يف الحشد والدعوة للحفظ الرقمي

بدعوة مسبقة

الخطوات األوىل يف الحفظ الرقمي*

بدعوة مسبقة

إحراز التقدم يف الحفظ الرقمي*

•

صندوق التطوير املهني
بتمويل من الجهات الداعمة لتحالف الحفظ الرقمي ،يقدم صندوق التطوير املهني من ًحا لألعضاء للحصول عىل
فرص التدريب والتطوير املهني .ويقدم الصندوق املنح بانتظام للحصول عىل الدورات واملؤمترات والفعاليات
الدورية من خالل الدعوة لتقديم طلبات املنح .يستطيع أعضاء التحالف أيضً ا التقدم بطلب للحصول عىل متويل
للحصول عىل فرص تدريبية مستقلة ،األمر الذي يتيح املزيد من املرونة لتلبية احتياجات التطوير املحلية .تشمل
:املنح الدراسية املخطط لها خالل الفرتة  2022 - 2021ما ييل
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
سبتمرب 2022

•

) (NEDCCمؤمتر التدريب اإللكرتوين عىل التوجيهات الرقمية ملركز الشامل الرشقي لحفظ املستندات
املدرسة الشتوية ألرشفة املواد السمعية والبرصية ،معهد هولندا للصوتيات واملرئيات •
مؤمتر الفريق املتخصص يف الحفظ واألرشفة •
مؤمتر جمعية األرشيفات والسجالت •
مؤمتر جمعية األرشفة وعلوم وتكنولوجيا التصوير •
املؤمتر الدويل للتنظيم الرقمي •
مؤمتر جمعية املحفوظات األسرتالية •
مؤمتر استكشاف املجموعات ،استكشاف املجتمعات •
املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي  ،2022غالسكو :مبناسبة استضافة املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي  ،2022فإننا نقدم 10
!منح لحضور املؤمتر
info@dpconline.org
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•

يرحب تحالف الحفظ الرقمي بالدعوات للتحدث مبارشة إىل الطالب يف مؤسساتهم التعليمية .ميكننا تقديم الجلستني التدريبيتني “الخطوات األوىل للحفظ الرقمي” *

و”إحراز التقدم يف الحفظ الرقمي” (تستغرق الجلستان طوال النهار) مبارشة يف مقار األعضاء عند الطلب .نُقدّم التدريب مجانًا لألعضاء من أصحاب العضوية الكاملة،
وبرسوم رمزية لألعضاء باالنتساب .ويعتمد تحديد مواعيد هاتني الجلستني عىل التزامات التحالف يف الربامج والفعاليات والورش األخرى

املصادر واملراجع
اإلصدار الحايل 2016
اإلصدار الثالث الكامل قيد التجهيز
ستصدر النسخ املرتجمة يف 2021

كتيب الحفظ الرقمي
إرشادات للمؤسسات واألفراد بشأن مجموعة واسعة من قضايا الحفظ الرقمي .يتضمن الكتيب مجموعة متنامية
باستمرار من األدوات واملوارد العملية التي تساعد املؤسسات عىل تحديد اإلجراءات املناسبة واتخاذها

ديسمرب 2021

مراجعة وتقرير مهارات الحفظ الرقمي

يونيو 2022

دليل أدوات مراجعة مهارات الحفظ الرقمي

يونيو 2022

تحليل وتقرير سوق العمل يف الحفظ الرقمي

قيد العمل

إعالنات الوظائف والتوظيف

4

أفضل املامرسات واملعايري

يحدد التحالف ويطور أفضل املامرسات واملعايري التي تسهم يف زيادة كفاءة الحفظ الرقمي ،ودعم الجهود التي تضمن مالءمة الخدمات
ملتطلبات التحول الرقمي

التحسني املستمر

تم إطالق اإلصدار  2.0يف  ،2021وقريبًا ستصدر
ترجامت النموذج
2021- 2022
خريف 2021
يونيو 2022
أحدث املستجدات 2022 - 2021

)منوذج التقييم الرسيع من تحالف الحفظ الرقمي اإلصدار ( 2.0اإلسبانية ،الفرنسية ،اإليطالية ،اليابانية ،الربتغالية
أحدث تقنيات الحفظ الرقمي  :2021التقرير السنوي بشأن كفاءة األعضاء وتطوير قدراتهم
تقييم قدرات األعضاء :ص ّمم تحالف الحفظ الرقمي منوذج الكفاءة يف األداء ملساعدة املؤسسات عىل التقييم
.الرسيع لقدراتها سنويًا
ملساعدة األعضاء عىل تحقيق ) (RAMسيواصل التحالف إضافة املعلومات بعد تحديثها إىل منوذج التقييم الرسيع
أفضل مامرسات الحفظ الرقمي .ومن املتوقع هذا العام أن نشهد إضافة املشورة بشأن تحقيق املستوى األسايس
.من منوذج التقييم الرسيع

التاريخ

النوع

الفعالية

ديسمرب 2021

ورشة عمل

تطبيقات عملية عىل منوذج التقييم الرسيع :ورشة حول مناذج الكفاءة يف
األداء

info@dpconline.org
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بناء القدرات

.ندعم أعضاءنا ونعزز قدراتهم يف تقديم خدمات الحفظ الرقمي املستدامة عالية الجودة واستدامتها

جلسات استعراض املستجدات ،وورش العمل ،والندوات اإللكرتونية
هذا الربنامج إرشادي والتواريخ عرضة للتغيري .ستقام جميع الفعاليات والورش عرب اإلنرتنت ما مل يوضح خالف ذلك.ويرحب التحالف باستخدام جميع األعضاء
لتكنولوجيا اجتامعات ومؤمترات الويب ألغراضهم الخاصة بالرتتيب املسبق وره ًنا باإلتاحة
سبتمرب 2021

ندوة افرتاضية

القضايا البيئية للحفظ الرقمي

أكتوبر 2021

سلسلة من الندوات االفرتاضية

النسخ الشامل 2.0

ديسمرب 2021

يوم خاص

الحفاظ عىل محتوى وسائل التواصل االجتامعي

يناير 2022

سلسلة من الندوات االفرتاضية

تبادل أعضاء التحالف مسارات الحفظ الرقمي فيام بينهم

يناير 2022

ورشة عمل

تطوير مسار العمل واملساهمة يف مسارات العمل لدى مجتمع الحفظ الرقمي

فرباير 2022

ورشة عمل

الوصول الحاسويب

مارس 2022

يوم الستعراض املستجدات

صون البيانات الجغرافية واملكانية

أبريل 2022

يوم الستعراض املستجدات

الحفظ الرقمي واألمن السيرباين

مايو 2022

سلسلة من الندوات االفرتاضية

أنواع مستقبل الحفظ الرقمي

يونيو 2022

ندوة افرتاضية

"ما كنت أمتنى تعلّمه عن الحفظ الرقمي"

املصادر واملراجع
صدرت يف عام 2020

مجموعة أدوات سياسة الحفظ الرقمي
حرصية لألعضاء* معلومات للمساعدة يف صياغة سياسة الحفظ الرقمي؛ ابتداء من مراحل األبحاث واإلعداد األولية ،إىل*
.كتابة املسودة ،وجمع املالحظات ،وأخريا ً صقل وإصدار الصياغة النهائية للسياسة وإيصالها

صدرت يف عام 2020
أحدث املستجدات 2022 - 2021
لتشمل متطلبات الحفظ الرقمي

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

أحدث املستجدات 2022 - 2021

)ِ (COPTRسجل األدوات التي ميتلكها مجتمع األعضاء
يتعاون تحالف الحفظ الرقمي مع الشبكة الهولندية الرقمية للرتاث الرقمي لتحديث املعلومات يف هذا السجل اململوك
للمجتمع .من املتوقع عرض معلومات جديدة حول أدوات أرشفة الويب ومواقع التواصل االجتامعي ،باإلضافة إىل التنسيق
.املشرتك مع سجالت األدوات األخرى
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مجموعات العمل والفرق املتخصصة

هذه الفرق املتخصصة ومجموعات العمل النشطة كيانات خاضعة لإلرشاف واإلدارة املستقلة ،وفيها يستطيع أعضاء تحالف الحفظ الرقمي مناقشة القضايا يف
املوضوعات املستهدفة والتحاور بشأنها وحلها عىل نحو رسي وغري رسمي

النوع واملجال

االسم

فرق متخصص

النسخ الشامل والقضايا القانونية

مجموعة عمل وضع السياسات وبناء املهارات

مجموعة عمل أرشفة وحفظ الويب

مجموعة الخرباء املدعوين

لعام  BitList 2021لجنة تحكيم قامئة

مجموعة الخرباء املدعوين

جوائز الحفظ الرقمي 2022

اللجنة التنظيمية ولجنة الربنامج

لجان املؤمتر الدويل للحفظ الرقمي 2022

املرشوعات

عىل مدار العام ،سيبذل تحالف الحفظ الرقمي الجهود الالزمة لتعزيز وتعميق تجربة أعضائه من املنظامت واملؤسسات ،مع الحرص عىل دعم األعضاء لضامن حصول
كل مؤسسة عىل املزايا وانتفاعها بها
يساعد تحالف الحفظ الرقمي يف تحقيق تبادل املعرفة مع مجتمع املتخصصني يف
الحفظ الرقمي عىل مستوى العامل ،وضامن صمود وبقاء مطبوعات اإلتاحة الحرة خارج
قيود البنية التحتية التي احتضنت إنشائها

مبادرة مجتمع الحفظ الرقمي إلنشاء بنى تحتية لنرش األبحاث والدراسات
) (COPIMباإلتاحة الحرة

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

مرشوع هيئة وقف تشغيل املنشآت النووية

 AEOLIANيسهل تحالف الحفظ الرقمي نرش مخرجات املرشوعات من خالل شبكة
.ومعهد استدامة الربمجيات

الذكاء االصطناعي والحفظ الرقمي

مرشوع لتجربة وتقييم األساليب املختلفة للحفاظ عىل قواعد البيانات القدمية

االختبارات العملية لحفظ قواعد البيانات

يشارك تحالف الحفظ الرقمي يف مجموعة عمل لحشد األعضاء مبستويات متباينة من
الخربة لتبادل قصص النجاح والتحديات حول إرشافهم عىل بيانات اآلثار

إنقاذ اآلثار األوروبية من العصور الرقمية املظلمة

info@dpconline.org
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املطبوعات والتقارير
تقارير متابعة مستجدات التكنولوجيا
يتناول برنامجنا يف النرش املوضوعات التي سرنكز عليها خالل الفرتة  ،2021-2022ويرشف عىل هذا الربنامج األعضاء الذين طلبوا من التحالف إجراء األبحاث لدعم
احتياجاتهم االسرتاتيجية .يتاح لجميع األعضاء إمكانية االطالع املبكر عىل املطبوعات عىل موقع تحالف الحفظ الرقمي ينرش األعضاء والعاملون يف تحالف الحفظ
: http://dpconline.org/blogالرقمي أيضً ا تحليالتهم غري الرسمية ومتابعة املستجدات عرب مدونة التحالف
تقارير متابعة مستجدات التكنولوجيا
متثل هذه التقارير أدلة مرجعية شاملة ألنواع معينة من املحتوى أو البيانات
)حفظ النامذج ثالثية األبعاد (جديد يف عام • 2021
)الفحص الجنايئ الرقمي والحفظ الرقمي (إصدار جديد •
)حفظ البيانات الجغرافية واملكانية (اإلصدار الثاين •
املالحظات اإلرشادية حول تقارير متابعة مستجدات التكنولوجيا
:تقدم املالحظات اإلرشادية نبذة موجزة بشأن تحديات وحلول محددة يف مجال الحفظ الرقمي
مخاطر تخزين التسلسل الثنايئ لوحدات البت
إعداد تكنولوجيا الوصول يف مواقع األعضاء
بيانات الوييك والحفظ الرقمي
فئات معني

•
•

•

•

أخالقيات الوصول

•

2022

الحزمة التنفيذية :الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل للحفظ الرقمي

2022

دراسات الحالة :التعامل مع فئات املستفيدين

info@dpconline.org
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اإلدارة والحوكمة

.نقدم منظمة قوية ومستدامة ومنصة موثوقة للتعاون

أغسطس 2021

االنتقال إىل فئة املؤسسة الخريية

كل  3شهور

اجتامعات مجلس اإلدارة التنفيذية واللجنة التمثيلية

كل  3شهور

اجتامعات اللجان الفرعية لألعضاء

نوفمرب 2021

االجتامع السنوي العام

نوفمرب 2021

التقرير السنوي

يناير 2022

الرتشيحات ملجلس تحالف الحفظ الرقمي

7

التحدي العاملي

خصيصا للتعامل مع التحدي العاملي
إننا كيان دويل مشرتك بني عدة قطاعات أنشئ
ً

كل  3شهور

اجتامعات مجموعة الجهات املعنية واملساهمة من أسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ

سبتمرب  - 2021يونيو 2022

وضع خطة العمل اإلقليمية ألسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ وتنفيذها

سبتمرب  - 2021يونيو 2022

دعم املبادرات واملرشوعات الناشئة يف منطقة أسرتاليا وآسيا واملحيط الهادئ

سبتمرب  - 2021يونيو 2022

دعم مجتمع مامريس الحفظ الرقمي يف أسرتاليا

قيد العمل

مبادرة الرتجمة :صياغة السياسة واإلصدارات املرتجمة من مراجع وتقارير مختارة

info@dpconline.org
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فيام ييل ما قاله األعضاء عن بعض فعالياتنا
مايو  EDRMS،سجالت مستمرة :يوم خاص عن الحفظ الرقمي ونظام إدارة الوثائق والسجالت اإللكرتونية
2021
مزيج مدهش من العروض التقدميية ،يتناول مناهج ترتاوح ما بني النظري والفلسفي إىل العميل ...لقد كان هناك تنوع
يف املوضوعات والجلسات مبا يلبي اهتاممات جميع الحارضين واملتخصصني الذين استفادوا من هذه الجلسات ونقلوا
.محتواها ملؤسساتهم

الكالم أسهل من األفعال :يوم خاص عن تخطيط الحفظ ومتابعة مستجدات التكنولوجيا ،فرباير 2021

مزيج مهم من الحارضين ،وكان من الرائع أنه مل يركز فقط عىل اململكة املتحدة ألن مجتمع العاملني يف مجال الحفظ
!كان أكرب من الحدود املحلية

مقدمة للتدريب عىل أرشفة الويب بالتعاون بني تحالف الحفظ الرقمي ولتحالف الدويل لحفظ اإلنرتنت -
ديسمرب 2020
دورة تدريبية ممتازة للمبتدئني بال أي مستوى من الخربة .قدمت الدورة رش ًحا واف ًيا لتيسري أرشفة الويب يحتوي عىل ما
يكفي من التفاصيل التي تطرقت إىل بعض املعلومات املتقدمة ليك تستحوذ عىل االهتامم ،ولتوضيح التوجهات التالية
.للدراسة والبحث

هذه أسباب انضامم أحدث األعضاء إىل تحالف الحفظ الرقمي
تحالف الحفظ الرقمي مجتمع دينامييك يعتمد عىل املستقبل مخصص إلنشاء حلول مستدامة لتحديات الحفظ“
”.الرقمي

األرشيف الوطني للسينام والصوت ،أسرتاليا

إننا سعداء باالنضامم إىل تحالف يضم نخبة من الخرباء والرواد واملتخصصني مثل تحالف الحفظ الرقمي ونتطلع إىل“
”.التعاون مع األعضاء اآلخرين لتبادل املعرفة ،واكتساب مهارات جديدة والتواصل مع املجتمع الدويل

مجلس املكتبة الوطنية ،سنغافورة

إننا نؤمن بأن التعاون الدويل هو السبيل األمثل للنجاح يف الحفظ الرقمي .بعد انضاممنا إىل تحالف الحفظ الرقمي“،
نتطلع إىل االستفادة من خربات جميع األعضاء وتوظيف الدروس املستفادة من هذه الخربات يف خدمة مجتمعنا
”.وأوطاننا

فنلندا  (CSC)،مركز تكنولوجيا املعلومات للعلوم

info@dpconline.org
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انضم إلينا
أعضاؤنا ينتمون إىل العديد من القطاعات املختلفة يف عرشين دولة يف خمس قارات .وهم ميثلون الرشكات العاملية
واملؤسسات األرشيفية الوطنية واملحلية ومؤسسات التعليم العايل واملراكز البحثية ومحطات اإلذاعة والتلفاز واملستثمرين
االسرتاتيجيني وهيئات التمويل والهيئات املهنية .وبينام يزداد األعضاء يف العدد والتنوع ويف متثيل الرقعة الجغرافية التي
ميثلونها ،يزداد تنوع البيئات التي نعمل يف سياقها .نرحب بالطلبات املقدمة من املنظامت واملؤسسات من أي مجال برشط
أن تتفق مع رؤيتنا ومبادئنا

:هناك ثالث مسارات للمشاركة يف أنشطة تحالف الحفظ الرقمي
العضوية الكاملة :إمكانية واسعة للتواصل مع التحالف وموظفيه واالستفادة من منجزاته ومطبوعاته ودوراته وورشه باإلضافة إىل فرصة
االستفادة من خربات التحالف املكثفة يف مجاالت وتخصصات بعينها
عضوية االنتساب :أولوية يف حضور الفعاليات والورش واالطالع عىل املطبوعات وفرصة بناء عالقات رشاكة مبتكرة يف العديد من القطاعات
داعمو تحالف الحفظ الرقمي :الباب مفتوح ألي منظمة أو مؤسسة تقدم منتجات أو خدمات ملجتمع الحفظ الرقمي لالنضامم إلينا ضمن
فئة داعمي تحالف الحفظ الرقمي ،وذلك من خالل رعاية جهودنا وأنشطتنا لتوسيع رقعة مجتمع الحفظ الرقمي عىل مستوى العامل

:ميكنك تنزيل مجموعة مناذج طلبات التقديم من املوقع اإللكرتوين لتحالف الحفظ الرقمي
www.dpconline.org/join-us
:أبلغنا برغبتك يف االنضامم إلينا مبراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين
info@dpconline.org

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

该程序有中文版本
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