
  

  األولاإلقليمي المؤتمر 

  حول

  الخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية

  مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  2019يو ليو  9و8

  (القاعة األندلسية)

  تحت شعار

  "اإلنجازات والتحديات"عام من 

  العربيةتحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول 

  :حول المشروع

يمثـــل مشـــروع منصـــة "الخريطـــة الرقميـــة للمكتبـــات ومراكـــز المعلومـــات العربيـــة" والمشـــار إليهـــا بــــ 
)arlibsDigiMap هــو أول وأضــخم مشــروع عربــي يهــدف إلــى رفــع الــوعي الجغرافــي بمؤسســات (

تكشـــاف المكتبـــات ومراكـــز المعلومـــات علـــى امتـــداد العـــالم العربـــي، مـــن خـــالل مـــا يقدمـــه مـــن اس
وحصــر ورصــد ألمــاكن تواجــدها وٕاتاحتهــا عبــر منصــة رقميــة متكاملــة ُتمكــن جمهــور المســتخدمين 

مــن الوصــول المباشــر إلــى المكتبــات مــن حــولهم واالســتفادة المثلــى مــن  اهتماماتهمبمختلف وتنوع 
  مجموعاتها وخدماتها وما تحتويه من إمكانات وموارد مختلفة.

  الجهات المنظمة:

 رة المعلومات والتوثيق والترجمة).العامة لجامعة الدول العربية (إدااألمانة  -
 مكتبات ومراكز المعلومات العربية.الخريطة الرقمية لل -

  الشخصيات الرسمية:

االتصــــاالت وتكنولوجيــــا المعلومــــات بجمهوريــــة مصــــر وزيــــر و  ،وزراء الثقافــــة العــــرب -
 العربية.

 بجامعة الدول العربية. للدول العربية األعضاء المندوبون الدائمون  -
 العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المدير -
 رئيس االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (اإلفال). -



 رئيس االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم). -
 مديرو المكتبات الوطنية والعامة المركزية بالدول العربية. -
امعــــة الــــدول مــــديرو مكتبــــات المنظمــــات العربيــــة المتخصصــــة العاملــــة فــــي نطــــاق ج -

  العربية ومكتبات مؤسسات العمل العربي المشترك.

  الجمهور المستهدف:

ـــــة، العامـــــة ، المتخصصـــــة،  ومـــــدير  - ـــــة (الوطني المكتبـــــات ومراكـــــز المعلومـــــات العربي
 األكاديمية، المدرسية ... الخ)

 المكتبات والمعلومات بمختلف مواقعهم الوظيفية بدول العالم العربي. واختصاصي -
 لى المعلومات والمعرفة في القطاعين الحكومي والخاص.القائمون ع -
 المؤسسات الثقافية ذات االهتمام المشترك. -

  :انعقاد المؤتمرومكان تاريخ 

 .2019يو ليو  8اإلفتتاح الرسمي يوم  -
 .2019يوليو  9و  8جلسات العمل الفنية على مدار اليومين  -
 .2019يو ليو  9ورشة العمل المصاحبة يوم  -
جمهوريــة  –القــاهرة  –ميــدان التحريــر  –مقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة  -

 مصر العربية.

  المؤتمر:حاور م

خريطــة الرقميــة للمكتبــات ومراكــز المعلومــات يس والرؤيــة االســتراتيجية للالنشــأة والتأســ -
 العربية.

 وآليات عمله وتكوين فرق العمل به. للخريطةالفلسفة التكوينية  -
 على مستوى المؤسسات الثقافية والمعلوماتية بالعالم العربي. ريطةالخاإلفادة من  -
 .للخريطةالمنصة المتكاملة االستفادة المستهدفة لجمهور مستخدمي  -
 فرص التعاون والرعاية والمساهمة المجتمعية المتاحة للمؤسسات واألفراد. -

  

  



  :النقاش المصاحبةجلسات 

  .العربية: النشأة واإلنجازات والخدماتالخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات  -
  .»كن سفير مكتبتك« برنامــج سفراء المكتبات العربية: -
  .العمل التطوعي ودوره في تكوين فريق عمل الخريطة الرقمية للمكتبات العربية -
اكز المعلومات : تجربة جمهورية مصر العربية في الخريطة الرقمية للمكتبات ومر  -

 .عام
يربط بين  IOTالخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية كتطبيق  -

  .المكتبات العربية
فرص الرعاية والمساهمة المجتمعية المتاحة للمؤسسات واألفراد بالخريطة الرقمية  -

  .كتبات العربيةللم
الخريطة الرقمية للمكتبات ومراكز المعلومات العربية: تجربة جمهورية العراق (الواقع  -

  .والمأمول)
  .الخريطة الرقمية كمطلب من متطلبات تحول المكتبات: دولة االمارات نموذجاً  -
االنضمام واالستفادة من منصة الخريطة الرقمية للمكتبات العربية: تجارب عربية في  -

  .سلطنة ُعمان نموذًجا
تفاعالت الجمهور حول قنوات االعالم االجتماعي الرسمية للخريطة الرقمية  -

  للمكتبات العربية

  المشاركات العلمية المصاحبة:

  الخريطة الرقمية في التنمية المستدامة للمؤسسـات التعليمية.دور  -
  استثمار الخريطة الرقمية للمكتبات في اعادة توزيع المكتبات العامـة في مدينة بغداد. -
ــبات العـ -  من خالل الصور ربـيــةالخريـطـة الرقميـة والتوجــه نحو إنشاء تجمعات للمكت

  باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.
  الخريـطـة الرقميـة للمكتبــات ودورهـا في التنمية المستدامة لمؤسسات المعلومات  -
  الوعي المعلوماتي الجغرافي وأثره على خدمات جمهور المكتبة. -
    ظم المعلومات الثقافية: خريطة تفاعلية لمكتبات مراكز االبداع في مصر.ن -
 الخريطـة الرقمـية للمكتبــات ومـراكز المعلـومــات العـربية ودورهـا في خطط التنمية -

  المستدامة لمؤسسات المعلومات: دراسة استكشافية.



بالمؤسسات المتخصصة في مجال التراث الشعبي: أهمية المعلومات الجغرافية  -
  للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية نموذجا. المركز القومي

  العمل المصاحبة: ورش

دور الخريطــــة الرقميــــة فــــي تفعيــــل التنميــــة المســــتدامة لمؤسســــات المكتبــــات ومراكــــز  -
 المعلومات العربية.

نصة الخريطــة الرقميــة خطوات الرصد والتسجيل لمؤسسات المكتبات العربية ضمن م -
 التفاعلية.

  

___ 


