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ب راء ضمن مراجل مشروع  تماع الخ   اج 

ب ا المعلومات واالت صاالت ف ي  صون  " ت عزت ز دور ت كنولوج 
ل التنمب ة   وإت اجة الوصول للتراث الوت ات ق ي  الرق مي  من أج 

 "المستدامة
 البيان الختامي والتوصيات 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

في إطار تنفيذ املرحلة األولى من مشروع اللجنة الوطنية املصرية لليونسكو "تعزيز دور تكنولوجيا 

التنمية   أجل  من  الرقمي  الوثائقي  للتراث  الوصول  وإتاحة  صون  في  واالتصاالت  املعلومات 

املستدامة" عقدت اللجنة الوطنية بمقرها الكائن بمدينة السادس من أكتوبر اجتماع الخبراء  

 ، في ثالثة محاور: 2021أكتوبر  5حتى  3ي الفترة من ف

 "التراث بين امليكروفيلم )املصغرات الفيلمية( والصورة الرقمية"   املحور األول:

الثاني: التقنية والقانونية لحفظ التراث الرقمي    املحور  "برنامج ذاكرة العالم وبعض الجوانب 

 واتاحته" 

 نمية املستدامة" "التراث الرقمي والت :املحور الثالث

جلسات حيث شهدت الجلسة االفتتاحية لهذا االجتماع كلمة    6وعلى مدار ثالثة أيام انعقدت  

أ. سيد موس ى األمين املساعد للجنة الوطنية املصرية لليونسكو، ثم كلمة أ.د هشام عزمي امين  

يف شاهين عميد  عام املجلس األعلى للثقافة ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع، ثم كلمة أ.د شر 

 كلية اآلداب جامعة القاهرة وعضو اللجنة التنسيقية للمشروع.

 ورقة عمل.   17وقد قام االساتذة والخبراء في مجاالت املحاور الثالثة بعرض أوراق عمل بلغ عددها  

 تقارير مؤمترات
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وقد شهدت الجلسة الختامية عرض البيان الختامي والتوصيات التي قدمها الخبراء واملشاركون،  

  سياسات الحفظ طويل االجل "    ورشة العمل األول   تراح تنظيم ورشتي عمل بعنوانفضال عن اق

الرقمى"   "للتراث  الثانية  العمل  وتكويد    ورشة  الرقمية  الصورة  بين  املخطوط  التراث  رقمنه 

 )تشفير النص(. 

الوزارات  أستاذا وخبيرا في مجاالت التراث الرقمي من    40وقد حضر هذا االجتماع ما يقرب من  

 والهيئات والجهات التالية: 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. •

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. •

 وزارة السياحة واالثار.  •

 جامعة القاهرة.  •

 جامعة عين شمس.  •

 جامعة حلوان.  •

 جامعة بنى سويف. •

 جامعة االزهر.  •

 معهد املخطوطات العربية.  •

 لوثائق القومية. الهيئة العامة لدار الكتب وا •

 مركز االهرام للتنظيم وتكنولوجيا املعلومات.  •

 معهد دراسات الحضارة اإلسالمية)لندن( •

 مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. •

 مكتبة اإلسكندرية.  •

 مكتبة مشيخة االزهر الشريف. •

 جامعة مصر  •

 وقد اوص ى املشاركون في هذا االجتماع بالتوصيات التالية: 
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 املحور األول: "التراث بين امليكروفيلم )املصغرات الفيلمية( والصورة الرقمية" ما يخص 

 منح األولوية لرقمنه التراث املخطوط مع الحفاظ على ما تم نسخه مصغرات فيلمية.  •

يمكن العمل بنظم التسجيل امليكروفيلمى الحديثة للوثائق املهمة التي تتطلب الحفاظ   •

 على سريتها. 

 عاون بين الهيئات واملؤسسات املصرية املعنية بتراث مصر الثقافي.عمل بروتوكوالت ت •

السياسات   • ووضع  والتعاون  التنسيق  األساسية  مهمته  يكون  مستقل  كيان  انشاء 

 الخاصة بحفظ وإتاحة التراث ذات القيمة الثقافية التاريخية.

املعايير   • فيها  يراعى  الثقافية  التراثية  املواد  رقمنة  ملشروعات  ارشادية  قواعد  صياغة 

 العاملية والتوفقية مع األنظمة املختلفة املعمول بها. 

االجل   • طويل  الحفظ  وأساليب  استراتيجية  تدريبية حول  ودروات  عمل  ورش  تنظيم 

 للمواد التراثية الرقمية. 

التدريبية املتعلقة بالتحول الرقمي وتشغيل  عقد مجموعة من ورش العمل والبرا • مج 

 نظم التسجيل امليكروفيلمى الحديثة.

 ما يخص املحور الثاني: "برنامج ذاكرة العالم. 

 النهوض ببرنامج ذاكرة العالم والتسجيل على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.  -

 مستوى الدولة.القيام بحملة توعوية تثقيفية لبرنامج ذاكرة العالم على  -

االهتمام والعناية بتعبئة استمارة ذاكرة العالم والتدريب على ذلك من قبل خبراء في   -

 اليونسكو. 

لديها   - الوثائقي وما  الثقافي  بالتراث  املعنية  بالهيئات واملؤسسات  بيانات  اعداد قاعدة 

واإلقليم  الوطنية  املستويات  على  العالم  ذاكرة  في  التسجيل  في  منه  ية  لالستفادة 

 والعاملية.

الثقافي  - للتراث  ملعايير محددة  الجيد وفق  االختيار  اجل  من  املمكنة  الجهود  كل  بذل 

 الذي يمكن تسجيله في الذاكرة الوطنية. 
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اعداد مواد تعريفية ومطبوعات ارشادية للتعريف برنامج ذاكرة العالم على املستويات   -

 الوطنية واإلقليمية والدولية. 

 للتعريف بالتراث الوثائقي الوطني.  انشاء بوابة على الويب -

انب التقنية    وفيما يخص الجو

 دعم املشروعات التطبيقية لتشفير النصوص الوثائقية القديمة وفق معايير دولية.  -

 التأكيد على وضع معايير تقنية لتوثيق التراث الثقافي والوثائقي. -

انب القانونية لحفظ التراث الرقمي   واتاحتهوفيما يخص الجو

احترام حق املؤلف األدبي على مصنفه حيث يتمتع بحق ابدى في نسبة مصنفه دون   -

 تعديل او تبديل في املضمون. 

 احترام حق الناشر فيما يرقمن باعتبار ان له حقا على الشكل الطباعى ملصنفه   -

 وضع قانون لحماية التراث يواءم بين مقتضيات الرقمنة والقوانين ذات الصلة. -

ق - )مادة  اصدار  الدستوري  للنص  تفعيال  املعلومات  تداول  حرية  لوضع  68انون   )

 الضوابط العامة للحق في املعلومات ومنها الوثائق الرسمية التي تعد تراث وثائقيا.

 "وفيما يخص املحور الثالث: "التراث الرقمي والتنمية املستدامة 

واصليته - الوثيقة  ملكية  تثبت  بطرق  الحفظ  عمليات  تامين  التالعب  ضرورة  لتأمين  ا 

 الذى قد ينتج من خالل عمليات الرقمنة. 

 تطوير ارشفيات الرقمنة لتعزيز الوصول ملجموعات ذاكرة العالم.  -

ضرورة تبنى املعايير التقنية الدولية التي تعزز من مكانة عمل دراسات متعمقة للتراث   -

 العربى املخطوط. 

 وضع استراتيجية وطنية رقمية للتسويق والترويج للتراث الوطني الوثائقى. -

التأكيد على أن الحفظ الرقمى ليس هدفا في حد ذاته، وانما ينبغي االهتمام باتاحة    -

 اليه على نطاق أوسع.وتعزيز الوصول  

 


