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INFORMATION FOR CIVIC LITERACY  

  دعوة لتقديم أوراق بحثية
وقسم  (ATINA)لشبكة األفريقية للحصول على المعلومات لالفرعي  المؤتمريوجه 

  :الدعوة الي 2012، بمؤتمر اإلفال للعام المعلوماتية وقسم أفريقيا محو األمية

  .مجتمع المدنيال التوعية والتثقيف لالنخراط في أنشطة :موضوع المؤتمر

  . 2012أغسطس،  10إلى  8من : التاريخ

  Small Guild Hall, 3/5 Amatu Street, Old Town, Riga, Latvia: المكان
ھتمام الُمشترك المعلوماتية وقسم أفريقيا من خالل مجموعتھما ذات اال لمحو األميةاإلفال قسم  هُينظم

  .(ATINA/RAIA)" الشبكة األفريقية للحصول على المعلومات"

التعليم والثقافة مع قسم الوطنية، بالتعاون  Latviaومكتبة المركزية  Rigaمكتبة   االجتماع وتستضيف
  .Rigaوالرياضة بمجلس مدينة 

 

  : الموضوع
نخراط في أنشطة قيف لالثالتوعية والث" موضوغ   -إفال مؤتمر السابق علي  - المؤتمر الفرعي ھذا يبحث 

المعلومات والمعلمين والشخصيات العامة في الترويج لتثقيف وتوعية المواطنين  أخصائي، دور "المجتمع المدني
اع سياسية أو حشد الدعم ألوض الفرعي ال يتناول ھذا المؤتمرو. نخراط في أنشطة المجتمع المدنيبضرورة اال

من خالل ،   ناع للقرارمن صو يصبحون مسئولين كيفتعليم المواطنين يھدف الي سياسات عامة بعينھا، بل مناقشة 
  :ومن الموضوعات التي ستتم مناقشتھا. ، ما ُنقدمه لھم من معلومات

ُتشجع الخيار الديمقراطي ن مصادر ووجھات نظر متعددة عمرجعية ومعلوماتية تقديم للمواطنين خدمات  •
 . ومشاركة المواطنين وسيادة القانون

كونھا عناصر جديدة في التدريب على محو األمية اإلعالمية والدعاية ، نتقائيةالتوعية بتقديم المعلومات اال •
 .المعلوماتية

للترويج لمشاركة الجمھور ُمشاركة الحكومات وعنھا مساعدة الجمھور في الحصول على معلومات من  •
 .والتنمية االقتصاديةفعالة في الحكم، والمعارضة الديمقراطية 

English version: http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/information-for-civic-literacy
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خاصة في أفريقيا لالنخراط في أنشطة المجتمع المدني والتوعية يف تنمية التثقية ضبق الفرعي نھتم في المؤتمر
في ظل السيطرة عليھا والرقابة على المعلومات  وزيادة فھم، وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية والشرق األوسط 

  .الديمقراطية في الغرب

    

  : الجمھور المستھدف
والمفكرون  وتنمية المھارات المعلوماتية معلوماتيةوالُمتخصصون في محو األمية المون المكتبيون والمعل

نون وقيام المواط ،بالترويج للتثقيف والتوعية لالنخراط في أنشطة المجتمع المدنيالمھتمون والصحفيون السياسيون 
  .والمؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالمباالختيار بناًء على معلومات، من خالل الخدمات المكتبية والمعلوماتية 

  

األبحاث والعروض أن تتناولھا  ُيفضلالتي ومجاالت االھتمام البرنامج التمھيدي 
  التقديمية

ما ھي التوعية والتثقيف شرح ، الترحيب بالحضورالتسجيل و ھو يوم :2012 أغسطس 8، األربعاء
وإيجاد  جتمع المدني؟وما ھي أھمية التوعية والتثقيف لالنخراط في أنشطة المُ  ؟،لالنخراط في أنشطة المجتمع المدني

والُمتخصصين في محو األمية المعلوماتية في الترويج والمعلمين ودور المكتبيين ،بعدة لغاتتعريف صحيح لھا 
والتداول الحر للمعلومات ، قضايا السلوكيات المھنية، للتوعية والتثقيف لالنخراط في أنشطة المجتمع المدني

وتعليم ونشر التوعية وتعليم كيفية التوعية ، والدعايةوالرقابة السياسية،  ،والبث االنتقائي للمعلوماتوالشفافية، 
  . وحفل استقبالجوالت في المكتبات الُمضيفة ، يلي ذلك والتثقيف لالنخراط في أنشطة المجتمع المدني

في أنشطة تطوير التثقيف والتوعية لالنخراط اكل التي تواجه المشعرض  :2012 أغسطس 9الخميس، 
أفريقيا بعد التحرر من االحتالل، وروسيا بعد انھيار النظام : مثلفي مختلف مناطق العالم ع المدني المجتم

 ،حضروتجاھل الت ،الوھن السياسيوما يدعى ،وأمريكا الالتينية ، وأوروبا الشرقية، والشرق األوسطاالشتراكي
لالنخراط في أنشطة المجتمع ف والتوعية ، وتطوير التثقيالتثقيف والتوعية لالنخراط في أنشطة المجتمع المدني

ومناقشة مع لجنة من السياسيين . وثوراتوالبلدان التي بھا نزاعات في المجتمعات التي ال تتمتع بحرية، المدني 
ا وعملّيًاحول التثقيف والتوعية لالنخراط في أنشطة المجتمع المدني    . اء وأمسية ثقافيةش، يلي ذلك عنظرّيً

لمدني في لالنخراط في أنشطة المجتمع اللتثقيف والتوعية الوجه المتغير  :2012س أغسط 10 الجمعة،
جموعة كبيرة من المصادر واالستعانة بماإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، في ظل : القرن الحادي والعشرين

 ”Occupy Wall Street“، والحركة السياسية ومفھوم الجھاد على اإلنترنت، والربيع العربيالخارجية، 
فتوحة لشبكات مللمعلومات المدنية، اإلتاحة الموثقين المعلمين كونھم أخصائي المعلومات و ،الجديدةوالفوضى 
والتواصل الجيد، الحكومة  اإلبداعي والحكم النقديالتفكير ، تعليم المواطن كيفية معالجة المشاكل، المعلومات
  .الحفاظ على مسئولية الحكومات؟، والمواطنة الرقميةأم  اإللكترونية
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  :إرشادات التقديم
لك في ولكن ُيفضل تقديمھا قبل ذ، 2012مارس  15، في موعد أقصاه يجب تقديم الُمقترحات عبر البريد اإللكتروني

 .2012يناير  15أي موعد بعد 

  :يجب إرسال ُمقترحات األبحاث إلى

• Frank Kirkwoodكندا ، 
 :، وإرسال نسخ منھا إلىKirkwood.professional@sympatico.ca: اإللكترونيالبريد 

 
•   Shawky Salem  رئيس أكمل الدكتور شوقي سالم 

شارع أحمد شوقي، رشدي ، 181-183      
    االسكندرية، مصر

chairman@acml-egypt.com :   بريد الكتروني  
   

• Denise Rosemary Nicholsonجنوب أفريقيا ، 
  .denise.nicholson@wits.ac.za:البريد اإللكتروني

• Antonin Benoit Dioufالسنغال ،. 
  . antoninbenoit@gmail.com :البريد اإللكتروني

• Dalia Naujokaitisكندا ،. 
  . dalia@sympatico.ca: البريد اإللكتروني

• Franziska Weinألمانيا ، . 
  . erfurt.de-franziska.wein@uni: البريد اإللكتروني

  
  . ، في خانة العنوان”Riga 2012 proposal“اكتب 

  
  : يجب أن يشتمل كل ُمقترح على

البحث أو عناصر البرنامج ُيلخص وكلمة،  250 حدود في   والعربية باللغة اإلنجليزيةالبحث ُملخص  •
 .الُمقدم

  وعنوان البريد وأرقام التليفون الخاصة به  نه البريديوعنوا الوظيفية ةتمھنو  صاحب البحثاسم       •
 .ونبذة ُمختصره عن سيرته الذاتيةاإللكتروني      

مارس  29وبحد أقصى فبراير  1ابتداًء من أصحاب الُمقترحات بنتيجة االختيار  في إخطار لجنة البرنامج ستبدأ
2012.  

أو أو الالتفية او العربية  أو الروسية أو األلمانية رنسية أو الفيجب كتابة وتقديم األبحاث باللغة اإلنجليزية 
وأن يكون جاھًزا كلمة  4000يجب أال يزيد البحث عن . مع إرفاق الترجمة اإلنجليزية بالبحثأو اإلستونية الليتوانية 
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نص  وجودة كجزء من البحث شريط )الباوربوينت(العرض االلكتروني  إدماجُيمكن  ، اسة اإلفاليوفًقا لسوللنشر، 
  ).لن تتوفر ترجمة فورية للصينية او العربية(. موضوع ومناقشة واستنتاجات، له ُمقدمة وُمتماسك يشرحه

  . الُمقترحعلى العنوان الُمرسل في إخطار قبول  ،2012مايو  1لتقديم األبحاث الكاملة لُتنشر ھو  آخر موعد

  :الُمشاركة
الفرعي الُمقرر انعقاده  لمؤتمراستعداد لعرضھا بأنفسھم في ايجب أن يكون أصحاب األبحاث المقبولة على 

سيتم توفير الترجمة الفورية إلى اللغة البلطيقية ولغات اإلفال الرسمية . دقيقة 20، وأن ُيعرض في حوالي Rigaفي 
   . السبع

اإلعداد ى موقع اإلجراءات البنكية لسداد الرسوم، وذلك علومعلومات عن توجد استمارة التسجيل إلكترونّيًا 
، كما سيتم وضع معلومات أكثر خالل األشھر القادمة على نفس http://www.Inb.Iv/iflariga2012: للمؤتمر
 . الموقع

  

  :للتواصل
  :للمزيد من األسئلة والمعلومات، برجاء التواصل مع

Francis T. Kirkwood  
 ATINA/RAIA :ُمنسق

21A Broadway Ave.  
Ottawa Ontario, Canada KIS 2V4  

  5845-296-613-1+: الھاتف
  Kirkwood.professional@sympatico.ca: البريد اإللكتروني

  

  :التقديم
  .2012مارس  15 يجب تقديم كل الُمقترحات قبل

  

  :برجاء ُمالحظة
إلخ، ھي ...واإلقامة، وتأشيرة السفررسوم التسجيل في المؤتمر، والسفر، ن جميع التكاليف بما فيھا أ
قبل اإلفال أو المؤسسات الُمضيفة، ُيمكن فقط إصدار أصحاب األبحاث وال يوجد أي دعم مادي ُمقدم من مسئولية 

ن السعي للحصول على دعم مالي من للحضور وتقديم المشورة وُمقترحات للحضور من األفراد بشأدعوة خاصة 
  .مصادر أخرى
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ننصح الُمشاركين . تأشيرة الدخول إلى التفياللحصول على لن ُتقدم اللجنة الُمنظمة أي ُمساعدة مالية للُمشاركين 
وليس من  Rigaتقديم ُمبكًرا للحصول على تأشيرة الدخول، حيث أنھا تصدر من األفارقة على وجه الخصوص بال

  .وھو ما يتطلب فترة زمنية أطول إليھا الُمشارك في ُمعظم األحوالينتمي  البلد التي

  

  

  :منح حضور المؤتمر
وُيمكن الحصول . فال جاھدتين على توفير تمويل لتقديم منح لحضور المؤتمرلقومية الفنلندية واإللقد عملت اللجنة ا

 :لى الموقع الخاصة بمنح حضور المؤتمرعلى أحدث المعلومات ع
grants-participation-http://conference.ifla.org/ifla78/conference  

  مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية


