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٪ من 80تقدر منظمة اليونسكو أن إذ ). 2016،  المتحدةاألمم ( المواد السمعية البصرية عاجلة لحماية ال

 ).Hoog ،2014(إلى األبد  اإلتالف النهائيالوثائق السمعية البصرية معرضة لخطر 

، زأ من ذاكرتنا الثقافية الجماعيةالسمعية البصرية ، وهي جزء ال يتج األرشيفاتتعتبر وفي هذا اإلطار، 

وهو ما . استقرارا واستدامةأكثر جب تهجيرها إلى وسائط أخرى مما يستو. وقابلة لإلتالف بسرعةهشة 

البصرية،  يفرض التفكير حول اإلستراتيجيات التي تضمن الحوكمة الرشيدة لهذه األرشيفات السمعية

 .هوتثمين والنفاذ إليه  الرصيد السمعي البصريتجميع وتمكن من التحكم في أساليب وتقنيات 

  
البصري بخصائص محددة تتطلب أساليب وتقنيات معيّنة لمعالجته وحفظه يتميّز األرشيف السمعي 

تستمر هذه األساليب و). Côté-Lapointe ،2019 ،Lemay and Klein ،2012(  .واستخدامه

المحتوى السمعي  تنوعومع ، المتالحقة في الوسائط التكنولوجيةوالتقنيات في التطور مع التغيرات 

توفر و). Lemay and Klein  ،2012( الجماهيرياالستخدامات ووسائل االتصال  تطورالبصري و

وهذا . التكنولوجيا الرقمية فرًصا جديدة لزيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى السمعي البصري واستغالله

 وأشكال استغالل وسلوكيات المستفيدين يقودنا إلى التفكير ، من ناحية ، في االستخدامات الجديدة 

األرشيفات السمعية والبصرية في العصر الرقمي ، ومن ناحية أخرى ، في الوظائف الجديدة التي يمكن 

، لذلك .وإتاحتهفي التعامل مع األرشيف السمعي البصري وكيفية استخدامه  أن يؤديها متخصص األرشيف

تتمثل في هذا السياق ، . العنصر الرئيسي في حوكمة األرشيف السمعي البصري اعتبار األرشيفي يمكن 

   .النفاذ إليهتوفير سبل من أجل حفظ جيد وومعالجته  الرصيد األرشيفي تكوين في طريقة الرشيدة  الحوكمة

، األولى النسخة( الثانية افي نسخته، لألرشيف السمعي البصري ةالدولي ندوةترح التق في هذا اإلطار، 

وحفظ وإتاحة على المشاركين، تقييم  تجاربهم في معالجة   )2013 المعهد العالي للتوثيق بتونس،

التي  ، والتفكير في التحدياتعصر الرقمي والشبكات االجتماعيةفي ال األرشيف السمعي البصري

في مجال إدارة المشاريع المبتكرة األرشيف السمعي البصري، إضافة إلى تقديم يواجهونها في إدارة 

في  األرشيف السمعي البصري متخصص في ال مهنة وسبل تطويراألرشيف السمعي البصري الرقمي 

 .بيئة رقمية شبكيةظل 

  :المحاور 

، سينمائي فيلم (المحتوى  أنواعالنظرية ، الخصوصيات ،  المفاهيم: األرشيف السمعي البصري الرقمي  -

ير ، أرشيف تلفزيوني وصحفي مصور ، أرشيفات سريعة الزوال ، غ ميتعلّ / تعليمي ،  يصوتشريط 

  ،)...منشورة ، أرشيفات الويب ،  
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  ومنهجيات األرشفة، تغييرات في وظائف : األرشيف السمعي البصري الرقمي -

/ تقنيات الحفظ ، الخيارات التكنولوجية ، مبادئ األرشفة : األرشيف السمعي البصري الرقميحفظ  -

  والرهانات،لتحديات االتوثيق ، 

  ،معايير وتقنيات المعالجة الوثائقية للمجموعات السمعية البصرية الرقمية -

ا ، العالم إفريقي(في مناطق مختلفة من العالم  التحديات واآلفاق:  األرشيف السمعي البصري الرقمي -

  ،)إلخالعربي ، أوروبا ،  

  ،حوكمة األرشيف السمعي البصري الرقمي والشفافية -

البيانات والمعلومات ، التالعب بالصور الرقمية  صدقيّة : األرشيف السمعي البصري الرقميأخالقيات  -

  ،إلخفة وحماية البيانات الشخصية ، ، األخبار الزائ

لتأليف والنشر ، الحقوق أصالة الوثائق ، حقوق ا: األرشيف السمعي البصريالجوانب القانونية إلدارة  -

  ،إلخ، استعادة البيانات ، القانون العام لحماية البيانات ، المجاورة

  ،)المكتبة الوطنية، األرشيف الوطني( الذاكرةحفظ مؤسسات  ودورأرشفة الويب السمعي البصري  -

 لمشاريع تجديد المناهج ، أمثلة : يف السمعي البصري الرقمياألرشأشكال تقييم واستغالل وتوزيع  -

  ،واآلفاق المستقبلية

  عالمية،تجارب :  والثقافةلتربية والعلوم األرشيف السمعي البصري الرقمي في مجال ااستخدام  -

  ،مجال إدارة األرشيف السمعي البصري الرقمي فيالتكوين والتأهيل  -

البيانات ( LOD، مصدر البيانات ،  النفاذ المفتوح: والعلم المفتوح  السمعي البصري األرشيف -

  .) بيئة البحث االفتراضية( VRE، ) منصة التحليل االفتراضية( VAP، ) المرتبطة والمفتوحة

  

  الندوةلغة 

  العربية والفرنسية واإلنجليزية

  

  اللجنة العلمية

  ، الجزائر2 نبيل عكنوش، جامعة قسنطينة

  رمضان، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسدمحم بن 

  ، الجزائر2 عزالدين بودربان، جامعة قسنطينة

  عائدة الشابي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  بياتريس دي باستر، األرشيف الفرنسي لألفالم، فرنسا
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  جامعة الشيخ أنتا ديوب، السينيغالمامادو ديارا، 

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسنجوى جراد، 

  رجاء فنيش، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  وحيد قدورة، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  المدرسة الوطنية للمواثيق، فرنسا   ألزا مرقن حامون،

  نسدمحم الصالح القادري، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تو

  ستيفان اللند، المعهد الوطني للسمعي البصري، فرنسا

  سلوى محمود، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  مصطفى مبنغي، جامعة الشيخ أنتا ديوب، السينيغال

  عبد الرزاق المقدمي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  عبد الحكيم دمحم، جامعة الشرقية، سلطنة عمان

  طارق الورفلي،  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  فابريس بابي، جامعة لوران، فرنسا

  كاترين سيراكاكيس، جامعة فينا، النمسا

  حاتم الصريدي، جامعة البحرين، البحرين

  المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية، فرنسابيتر ستوكنجار، 

  اثيق، فرنساإدوارد فاسور، المدرسة الوطنية للمو

  رشيد الزغيبي، المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس

  

  اللجنة التنظيمية

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونس، دمحم عبيد

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسنجالء العاشق، 

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسبسمة بصير، 

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسألفة الشاطر، 

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسنادية فداوي، 

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسسميرة الغرابي، 

  كوثر حامد، التلقزة التونسية، تونس

  المعهد العالي للتوثيق، جامعة منوبة، تونسآمنة المداني، 
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، )حرفًا 2500و  2000بين (التواصل، ملخص البحث وبيانات ) المؤلفين(عنوان البحث، إسم المؤلف 
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