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  الحادي عشر لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات  الدوليالمؤتمر العلمي 

  جامعة القاهرة –كلیة اآلداب 
  
  
  

  معلومات ومؤسساتهاالالمكتبات والوثائق و خدماتتقبل سم
   في ضوء التشريعات العربية

  واإلصالحاتالتحديات 
  ٢٠١٥ابريل  ٢٣- ٢١

  
  
  

  القاهرة
  )القاسمى( قاعة المؤتمرات

  لجامعة القاهرة الجدیدة المكتبة المركزیة
 ٢٠١٥ لبریأ ٢٣- ٢١



 -٢ - 

       
 اإلجــــــراءات،وأدلـــــة  واللـــــوائح، والقــــــرارات، والقـــــوانین،أي الدســـــاتیر، (التشـــــریعات      

مقـــوم رئـــیس فــــي إنشـــاء وتطـــویر خـــدمات المكتبـــات والوثــــائق ) والمعـــاییر والتوصـــیف،
ویقتضـي التخطـیط  .وتناسـقها وكفاءتهـا،جودتهـا، وتحقیـق  اسـتمرارها،وفـي  والمعلومات،

ضــرورة البحــث والنظــر فــي  ،فــي مصــر والــوطن العربــي الخــدماتالجیــد لمســتقبل هــذه 
واستشـــراف أفـــاق  فیـــه،المكـــون التشـــریعي بغیـــة تحدیـــد جوانـــب القـــوة ومـــواطن الضـــعف 

یعقـد  هـا،لمواجهتاالقتراحات  وتقدیمولمناقشة هذه التحدیات والقضایا  .وتطویره إصالحه
ـــة اآلداب  ـــائق والمعلومـــات بكلی ـــات والوث ـــاهرة،جامعـــة  –قســـم المكتب مـــؤتمره العلمـــي  الق

وتحــت  )القاســمي(لمركزیــة الجدیــدة لجامعــة القــاهرة المكتبــة ا بفــي رحــا ،عشــرالحــادي 
معتـز سـید / جامعـة القـاهرة واألسـتاذ الـدكتوررئیس  جابر نصار/ رعایة األستاذ الدكتور

  :بعنوان اآلداب،یة عبد اهللا عمید كل

  مستقبل خدمات المكتبات والوثائق والمعلومات ومؤسساتها
  في ضوء التشریعات العربیة

  واإلصالحاتالتحدیات 
  ٢٠١٥ابریل  ٢٣-٢١
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  - :المؤتمرأهداف 

  إلقـــاء الضــــوء علـــى البنیــــة التشـــریعیة لخــــدمات المكتبـــات والوثــــائق والمعلومــــات
  .العربيالقائمة في مصر والوطن 

 لتـأثیر المتغیـرات السیاسـیة واالقتصـادیة  التشـریعاتفي مدى مالءمة هـذه  النظر
 خــدماتعلــى  ،التــي تمــر بهــا مصــر والــوطن العربــي والتكنولوجیــة،واالجتماعیــة 

  .والمعلوماتالمكتبات والوثائق 
  وحمایـــة  وبثهـــا،تــدارس القضـــایا المتصـــلة بتشـــریعات إنتـــاج مصـــادر المعلومـــات

تاحــة الحــق فــي  وصــیانته،وحمایــة التــراث القــومي  والمبــدعین،حقــوق المــؤلفین  ٕ وا
والهیاكــل والمؤسســات التــي تقــدم خــدمات  للمعلومــات،الوصــول  وحریــةرفــة عالم

ـــات والوثـــائق  دارة مصـــادر المعلومـــات  والمعلومـــات،المكتب ٕ وتحقیـــق  وتـــداولها،وا
  .الخدماتة وفعالیة هذه ءوكفا جودة

  القائمـة إلـى  تجراؤها على التشـریعاوالتطویرات التي ینبغي إ اإلصالحاتاقتراح
 .تشریعاته من نه وصیاغته وتقنیا ینبغي وضعمجانب اقتراح 

  
  - :المؤتمرمحاور 

  النشر وحمایة حقوق الملكیة الفكریة  تتشریعا :األولالمحور 
 صر الرقمي بین الرقابة واإلباحةفي العوالفني الفكري واألدبي  اإلبداع حریة.  
 الرقميفكریة في العصر حمایة حقوق الملكیة ال.  
  ـــــات وقواعـــــد ـــــنظم والبرمجی ـــــاحمایـــــة ال ـــــة  تالبیان وغیرهـــــا مـــــن المصـــــادر الثانوی

  .للمعلومات
  األسماء"و " األعمال" اتملترقیالنظم المعیاریة الدولیة." 
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  تشریعات حمایة التراث الوطني وصیانته  :الثانيالمحور 
 النصــیة،الرقمیــة بكافــة أشــكالها القــانوني لمصــادر المعلومــات التقلیدیــة و  داعیــاإل 

  .المتعددة طوالوسائ بصریة،والسمعیة والسمع 
  واستخدامهاإیداع الوثائق الرسمیة للدولة والحفاظ علیها وتنظیم أسلوب نشرها.  
  ـــــق التـــــراث الـــــوطني الشـــــفاهي والمســـــجل المـــــادي إصـــــدار أدوات وقنـــــوات توثی

  .بهوالطبیعي والتعریف 
 الوطنيالرقمیة للتراث  إنشاء أدوات وقنوات اإلتاحة.   

  
  المعرفة وحریة الوصول للمعلومات الحق في تشریعات :الثالثالمحور 

 حق المواطنین في المعرفة دون تمییز مع تحقیق العدل والمساواة في إتاحتها.  
  لبیانات واإلحصاءات والتقاریر اإلى والحصول على حق المواطنین في الوصول

  .الحكومیة وغیرها من الوثائق والمعلومات
  قیود على استخدامها ضنوعیة البیانات والمعلومات التي یتعین فر.  
  يالمعلوماتفئات المستفیدین المطلوب تمكینهم ورفع مستوى ثقافتهم ووعیهم. 

  
  تشریعات مؤسسات المعلومات :الرابعالمحور 

  :ودعملتنظیم التشریعات النموذجیة 
 المكتبات الوطنیة. 
 األرشیفات الوطنیة.  
 الجاریةالوثائق  دور.  
  العامةالمكتبات.  
 المكتبات المدرسیة.  
 المكتبات الجامعیة. 

 المكتبات المتخصصة.  
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 مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهیئات والمؤسسات الحكومیة.  

 للمكتباتالوطنیة  والتجمعات ةالببلیوجرافیلمرافق ا.  
 معلوماتالتنسیق الوطني لخدمات المكتبات والوثائق وال جهاز. 

 الجمعیات والمؤسسات المهنیة. 
 والمعلوماتوالوثائق المكتبات  تشریعات تعلیم. 

  
  إدارة مصادر المعلومات وتداولها تشریعات  :الخامسالمحور 

 وقیــــود  كتنمیـــة المجموعــــات فـــي العصــــر الرقمـــي بــــین شـــروط الشــــراء واالشـــترا
  .العهدة

  ــــــة والتعامــــــل مــــــع الناشــــــرین  النفــــــاذتــــــراخیص والمــــــوزعین للمصــــــادر اإللكترونی
  .والموردین

 أدلة إجراءات وتدفق العمل.  
 المعلوماتیةالجرائم و المعلومات  أخالقیات.  
 والمكتباتاإللكترونیة لألفراد والمجموعات  اشتراطات إعارة المصادر. 

  
  ها وكفاءتها وفعالیت المعلومات خدماتتشریعات جودة  :السادسالمحور 

  الرقميالمعاییر النوعیة للمكتبات واألرشیفات في العصر. 

  توصـــیف الوظـــائف وتحدیـــد االختصاصـــات للعـــاملین فـــي المكتبـــات واالرشـــیفات
 .الرقمیة

 في العصر الرقمي واألرشیفاتومؤشراته للمكتبات  األداءقیاس  أسالیب. 
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 :المؤتمرالمشاركة في 

ات المهتمـین بمجـال المكتبـات والوثـائق یشارك في أعمـال هـذا المـؤتمر جمیـع فئـ
  :إلىممن ینتمون  وغیرهم، وممارسة،والمعلومات دراسة وبحثا وتألیفا 

  العربيأقسام علوم المكتبات والوثائق والمعلومات في الوطن.  
 المكتبات واألرشیفات وغیرها من مرافق المعلومات في الوطن العربي.  
  والمعلوماتفي مجال المكتبات والوثائق الجمعیات واالتحادات المهنیة العربیة. 
 الناشرون والموزعون والموردون.  
 ت المكتبات والوثائق والمعلوماتفي مجال خدما المعنیون بقضایا التشریعات.  
 ـــــون بسیاســـــا ـــــة  تالمعنی ـــــرامج الحكومـــــة اإللكترونی واســـــتراتیجیات المعلومـــــات وب

  .تخطیطا وتنفیذاً 
  

  :المؤتمرالمشاركة في  أوجه

 والتقاریرلبحوث تقدیم ا.  
 تقدیم شهادات حیة.  
  المناقشاتفي  واإلسهامالحضور.  
  ـــدة مســـتدیرة ـــوانالمشـــاركة فـــي مائ ـــي نمـــوذجي متكامـــل " بعن نحـــو تشـــریع وطن

  ".للمكتبات العامة
  عرض المطبوعات وأوعیة المعلومات المتخصصة في مجـال المكتبـات والوثـائق

  .والمعلومات
 والمعلومات ةالمكتبظم والتطبیقات التقنیة في عرض الن. 

  
  
  



 -٧ - 

  
  :المؤتمرلغة 

  .والفرنسیةباإلنجلیزیة  إلسهاماتإفساح المجال  المؤتمر ویمكنالعربیة هي لغة  
  

  :المشاركةالجدول الزمني إلدارة 

  ٣/١/٢٠١٥تلقي طلبات المشاركة مصحوبة بمستخلصات البحوث حتى  
  ١٧/١/٢٠١٥  من ابتداء أعمالهمإخطار الباحثین بقبول مستخلصات  
 ٢١/٣/٢٠١٥    تسلم البحوث والتقاریر في شكلها النهائي حتى  
  ٢٨/٣/٢٠١٥      من  ابتداءإخطار الباحثین بقبول بحوثهم  
 ٤/٤/٢٠١٥    أخر موعد لتلقي طلبات االشتراك في المؤتمر 

 
 :المؤتمررسوم االشتراك في 

  .مصرجنیه مصري للفرد من  ٤٠٠
 .لغیر المصري یـــورو ٢٠٠

  .)مشاركین أربعةفي حدود (مؤسسات المصریة جنیه مصري لل ١٢٠٠
 .)في حدود أربعة مشاركین(یـــورو للمؤسسات غیر المصریة  ٦٠٠
   .جنیه مصري لطالب الدراسات العلیا المصري ١٠٠
   .لطالب الدراسات العلیا غیر المصري یـــورو ٥٠

  .المقبولةألصحاب البحوث %  ٥٠تخفیض الرسوم بنسبة 
  .االنتقاالتو نفقات السفر أو اإلقامة أ سوم علىال تشتمل الر 

  :في المعارض االشتراكرسوم 

  .متر للمطبوعات ٢×  ٢لعرض الواحد جنیه مصري لوحدة ا ٥٠٠
  .متر للتجهیزات ٢×  ٢لعرض الواحد جنیه مصري لوحدة ا ١٠٠٠
  .للجلسة التسویقیة مصريجنیه  ٥٠٠
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 إیصـال معتمـدغریب نظیر  المةماجدة س /إلى األستاذة نقداً  اتتسدد االشتراك 
ــام األســبوع  وذلــك خــالل  ١٠الجمعــة والســبت مــن الســاعة  یــوميعــدا مــا أی

 كلیـــة-والمعلومـــاتبقســـم المكتبـــات والوثـــائق  ظهـــراً  ١حتـــى الســـاعة  صــباحاً 
 .    القاهرة جامعة-اآلداب

   ٠١٢١٠٢١٥٢٨٦:الجوَّ الهاتف ال          ٣٥٦٧٦٣٦١: األرضى الهاتف
  
  الحسابات الخاصـة  –حساب الخزانة الموحدة  :باسم فعالدأو بشیك مقبول– 

  .القاهرةجامعة  –كلیة اآلداب 
  ــى حســاب ــمأو بالتحویــل النقــدي عل ــه المصــري  ٩٤٥٠٨٨٢١٠٩ :رق بالجنی

  .بالیورو ١١٠٠٠٨١١٥٥٦ :رقموحساب 
  

 :المراسالت

 يعبـد الهـادمحمـد فتحـي / الـدكتور األستاذتُوجه جمیع المراسالت واالتصاالت باسم 
   :مقرر المؤتمر على

القاهرة  جامعة-اآلدابكلیة  –قسم المكتبات والوثائق والمعلومات  :ىالبرید العنوان  
  .العربیةجمهوریة مصر  – ١٢٢١١البریدي  الرمز –الجیزة  –برید األورمان  –

  +٠١٢٢٣٤١٨٢٧٩  : الجوَّالالهاتف 
  +٠٢٣٥٦٧٦٣٦٥ :األرضى الهاتف
  +  ٠٢٣٥٧٢٩٦٥٩ :الفاكس

 mfah12@gmail.com  :اإللكترونيرید الب   


