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  الصندوق الدولي لتطوير األرشيف يواآب تطور العالم
  

 عانى المجلس الدولي لألرشيف، لسنين عدة، من ضائقة مالية عطلت نشاط
الستجابة لحاجيات صندوقه الدولي لتطوير األرشيف الذي ُأنشئ من أجل ا

و ". بالدول النامية"المؤسسات األرشيفية و األرشيفيين في ما يسمى عموما 
لكن الحذر الذي مّيز تصرف المجلس في ميزانيته و سخاء أعضاءه، وّفر 

 و قد أسعدني خبر تعييني على رأس الصندوق من . €120000للصندوق زهاء 
فمن وجهة . هر نوفمبر الماضيطرف اللجنة التنفيذية في اجتماعها بمالطة ش

نظري ينبغي أن يعمل الصندوق على االستجابة لحاجيات خاصة وحثيثة، يصعب 
  . على هياآل المجلس األخرى سدها

  
إن الصندوق الدولي لتطوير األرشيف فرصة سانحة للمجلس، آي يبلغ هدفين لم 

كانية ترآيز فالصندوق يتيح أوال إم. يتمكن من تحقيقهما خالل السنوات األخيرة
جهود المنظمة على دعم المؤسسات و األرشيفيين الذين هم أآثر حاجة إلى 

آما يفتح الصندوق .  هدٌف آان و يبقى في صميم مهمة المجلس–التطور
لمسيريه مجال البحث عن دعم خارجي، من القطاع الخاص و المنظمات الدولية، 

بصفة عامة، تجتمع . لناميةيمكن استعماله لمساعدة قطاع األرشيف في البلدان ا
في الصندوق آل الشروط التي تمكنه من تجسيد قناعات أعضاء المجلس في 

  .مجال التعاون الدولي و التضامن المهني
  

الواليات (و قد التحق بمجموعة مسيري الصندوق آل من ترودي بيترسن 
يس و مور) تنزانيا(و بيتر مليانسي ) اليابان(و متسووآي آيكوشي ) المتحدة
و سيتا تالي ) نائب الرئيس، برنامج(، باإلضافة إلى لو بيالردو )فرنسا(أمون 

و قد أرادت اللجنة . المتمتعين بالعضوية بحكم المنصب) نائب الرئيس، فروع(
التنفيذية أن ينعكس التنوع الثقافي في تشكيلة الصندوق من خالل تعيين هؤالء 

في . لالتينية و الناطقين باإلسبانيةالمسيرين، و لكن ينقصنا من يمثل أمريكا ا
انتظار ذلك أشكر أليسيا آزاس دي باران من أوروغواي، التي أبت إال أن 

  . تساعدنا آعضو مالحظ
 

 في مقر إدارة الوثائق و 2010 مارس 26اجتمع المسيرون ألول مرة يوم 
و بعد نقاشات مثمرة، أقّر المسيرون . في واشنطن) NARA(األرشيف الوطني 

حيات الصندوق الواسعة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أول نداء الستقطاب صال
النداء موجه لمؤسسات . طلبات تمويل المشاريع الذي سيصدر في أواخر مايو

األرشيف و األرشيفيين، بغض النظر عن منطقتهم الجغرافية، و القادرين على 
سدها متوفر إثبات جسامة حاجياتهم في مجال التطوير و أن مخططا منسجما ل
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  فالش 
  المجلس الدولي لألرشيف: تصدر عن

  
  :مدير النشر

  ليتش. ديفيد أ
  

المجلس الدولي لألرشيف منظمة تعني بتطوير 
باعتبارها . مجال األرشيف من خالل التعاون الدولي

دليل إثبات النشاطات و التعامالت، تعد وثائق 
عائم لحقوق األفراد و الدول و عناصر األرشيف د

و من . أساسية إلرساء الديمقراطية و الحكم الراشد
خالل تطوير المجال يسعى المجلس الدولي 

  .لألرشيف إلى حماية و تثمين ذاآرة األمم
  

 أخبار نشاطات المجلس الدولي لألرشيف فالشتنقل 
و تسلط الضوء على المسائل الراهنة في مجال 

ي تكملة للتحاليل و التقارير و فه. األرشيف
النقاشات المهنية المعمقة التي تصدر في مجلة 

  ".آوما"
  

تصدر فالش ثالث مرات في السنة لصالح أعضاء 
يمكن استنساخ و ترجمة . المجلس الدولي لألرشيف

. المحتويات جزئيا أو آليا شرط أن يذآر المصدر
  .2010 مايو 6أختتم محتوى هذا العدد في 

  
بجزيل الشكر لألرشيف الوطني الجزائري، نتقدم 

التي تكفلت مصالحه بترجمة هذا العدد إلى اللغة 
يقوم بالترجمة متطوعين فقط؛ فال تبخلوا . العربية

بسويعات من وقتكم لمد يد المساعدة مرة واحدة آل 
   !أربعة أشهر

  
  العنوان

60، rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris، France 

T : +33 14027 6306 
F : +33 14272 2065 

E : ica@ica.org 
I : www.ica.org    

  
  التصميم الغرافي
raphael@meyssan.net: رافئيل ميسان

T : +33 6 20 49 12 15  
  

  طباعة النسخة العربية  
   ،مطبعة األرشيف الوطني الجزائري

ي البساتين، بئر خادم، شارع حسان بن نعمان، ح
  .الجزائر

  
المجلس الدولي لألرشيف، : حقوق الطبع محفوظة لـــ
،ياألرشيف الوطني النرويج

 2

 إدارة الوثائق و األرشيف 
 : و أقسام المجلس،)الواليات المتحدة(الوطني 

CARBICA، PARBICA، SARBICA SAE، SLA، SPO،، 
Bildarchiv Rheinisches،Stadt Köln  ،Berufsfeuerwehr، 

 بيتر هورسمان ، جوزيف أورلمانس، يورغن شوتز،
  األرشيف الوطني التونسي 

  تشخصيا
  

  :تعيين مدراء جدد لدور أرشيف وطني في
  

  بوتسوانا 
  السيد آاغو راموآاتي -
  

  فرنسا 
 السيد إرفي لوموان  -
  

 المجر
 آسابا . السيد ريز ت -
  

 المملكة المتحدة 
 السيد أوليفر مورلي -
  
  

  ترحيب    
  ":ب"و " أ"األعضاء الجدد من الفئة و ب
  

  ألمانيا 
- Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive in Deutschland 
 
  بوسنة و الهرسكال
- Association des Archives de Bosnie-Herzégovine 
 

 باناما
- Archivo Nacional de Panamá 
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 :2010الندوة األوروبية حول األرشفة اإلليكترونية لسنة 
  

  : نظرة متفائلة لمهنة األرشيفي
و قد اجتمع قرابة .  أبريل30 إلى غاية 28، في جنيف من ECA 2010انعقدت الندوة األوروبية الثامنة حول األرشفة اإلليكترونية، 

ا و  مشارك، قدموا من القارات الخمس، من أجل تقاسم خبراتهم و أفكارهم فيما يخص تطوير مهنة األرشيفي و آذا وظيفته700
  . ممارستها ميدانيا في ظل تطور التكنولوجيات و تزايد المعلومات

  
 )أندرياس آيلهالز، مدير األرشيف الفدرالي السويسري: 1الصورة (

  

  
  

  )ندوة األرشفة اإلليكترونيةصحفيو المجلس الدولي لألرشيف في : 2الصورة (

 
  
الصفات و المؤهالت التي يجب أن تتوفر في : ل رئيسيةتطرق المحاضرون إلى مواضيع متنوعة تمحورت حول أربعة مسائ

األرشيفي، و المسألة الحساسة المتمثلة في تشكيل األرصدة في مجتمع رقمي، و األرشفة اإلليكترونية التي تالزم إعادة تنظيم تسيير 
واجه دوما تحديات جديدة يفرضها التطور هذه اإلشكاليات ليست حديثة، و لكننا ن. المعلومات و في األخير مسألة إتاحتها على االنترنت

   .المستمر لعالقة المجتمع بالمعلومة
فقوة األرشيفي .  هذا ال يعني أن األسس المهنية لألرشيفي أضحت بالية، بل إنه يتمتع بزاد معرفي يمكنه من التكّيف مع السياق الجديد

يفرض هذا . ائق، فمن البديهي إذن أن تتطور وظيفته في مجتمع رقميتكمن بالذات في قدرته الكبيرة على التكّيف مع سياق إنتاج الوث
و لمسايرة تطور . التطور متطلبات جديدة، تبدأ من تجديد مفهوم دورة حياة الوثيقة إلى التحكم في المخاطر المتعلقة بتقادم التكنولوجيات

و بالتالي يجب تعزيز دور األرشيفي في المؤسسات، . تاألنظمة األرشيفية، يجب أن يكون األرشيفي في قلب عمليات إنتاج المعلوما
 تشجيع التعاون الدولي و آذا الحوار ما بين 2010من هذا المنطلق، أراد منظمو ندوة . مهما آانت صفتها، و في المجتمع بصفة عامة

 على تقاسم الخبرات و األفكار ما بين لهذا رآزت الندوة. األجيال، ألن مستقبل المهنة يقوم آذلك على األجيال الجديدة من األرشيفيين
و قد وضع المنظمون أيضا برنامج إشراف . المهنيين الشباب و األرشيفيين المتمرسين، مما أتاح لعدة شبان فرصة طرح أفكارهم

خص مستقبل آانت الندوة فرصة لحوصلة ممارستنا المهنية و لطرح مسائل جديدة تحثنا على التفاؤل فيما ي. لتشجيع مثل هذا الحوار
  .    المهنة، شريطة أن نفهم و نتقبل التطورات
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  هاشيموتو-لورداس فوانتس

   فريق صحفيي المجلس الدولي لألرشيف فائدةل
http://flyingreporters.ica.org/geneva2010  

  
  )1تابع للصفحة (

 تحديد الطريقة التي ستمكن الصندوق من ال محالة من أن يكتسي هذا النداء األول طابعا تجريبيا، بحيث سنعكف قبل آل شيء على
فلبد لنا من عدة تجارب إلنجاح عمل الصندوق الذي ينبغي، . إضفاء طفرة نوعية و تقديم دعم متميز عّما تقدمه لجنة البرنامج و الفروع

و  .صل الخريف المقبلو نعتزم اإلعالن عن التمويالت األولى في غضون ف. حسب ما أتوقعه، أن يحسن معايير التمويل في المستقبل
  . 2012سأآون على رأس الصندوق إلى غاية مؤتمر بريسبان في أغسطس 

  
إن بقاء و ازدهار الصندوق على المدى البعيد مرهون بقدرته على جلب التمويالت الخارجية بمستوى يفوق بكثير ما حاولت الحصول 

و يعمل ديفيد . ية المالية إال إذا آان أعضاء المجلس سباقين لتقديمهاو لن نتمكن من جلب الهبات و الرعا. عليه هيئات المجلس األخرى
ليتش و أنيك آارتري في األمانة على إيجاد أحسن السبل القانونية و اإلدارية لتسهيل الهبات، صغيرة آانت أم آبيرة، سواء على مرة أو 

فلكل من يعمل في بلدان . سيثيرهما لدى أعضاء المجلسيبقى أن مستقبل الصندوق يقوم على الدعم و الحماس الذي . على عدة سنين
  .  أيسر حاال، هذه فرصتكم لتبينوا بالفعل تضامنكم مع الزمالء الذين يعيشون يوميا في ظروف أعسر

   
  الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف في سبتمبر بأوسلو 

 المنعقدة في أوسلو، عاصمة 2010دة المستديرة حول األرشيف لسنة ندعوآم بكل فرح و سرور إلى حضور الندوة الدولية للمائ
نحن في انتظارآم بشغف لتشارآونا أسبوع الندوة التي ستكون، و أنا متيقن من ذلك، .  سبتمبر المقبل19 إلى 11النرويج، من 

  .مناسبة لقضاء فترة ممتعة و مريحة
  )أوسلو، النرويج: الصورة(

  

  
  

جز فندق هولمنكولن بارك ريكا، الذي سيعّرفكم بتاريخ الهندسة المعمارية النرويجية من خالل رونق بنايته و يتيح بهذه المناسبة قمنا بح
، الجاهزة بعد إعادة جوبمقربة من الفندق يمنكم مشاهدة خشبة هولمنكولن الشهيرة للقفز بالمزالي. لكم مناظر خالبة على طبيعة البالد

  . 2011 التي ستجري بداية بنائها الستقبال بطولة العالم
  

إن األرشيف الوطني النرويجي يعمل جاهدا منذ سنين، بالشراآة مع القطاع العمومي، على إيجاد حلول مهنية في مجال األرشيف 
نة الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف لس و إننا لجد سعداء و فخورون باستضافة. اإلليكتروني الذي يعد مجاال متشعبا

و قد اختتم البرنامج خالل اجتماع ". تحديات تسيير األرشيف في العصر الرقمي. الثقة و اإلتاحة"، التي تحمل بالذات عنوان 2010
فباإلضافة إلى الجلسات العامة، سيشمل البرنامج جلسات . مكتب الندوة شهر يناير الماضي في أوسلو، و صيغته النهائية متوفرة اآلن

  .لذا، أحثكم على استعماله آقائمة يمكنكم اختيار ما يعجبكم فيها. ت عملجانبية و مجموعا
  

يليه السيد يان إيغلند، نائب ". سلطة األرشيف في مستقبل رقمي"تبدأ الندوة بمحاضرة األستاذ راندال جيمارسن الذي سيتحدث عن 
االتصال ما بين الثقافات من أجل " الذي سيتناول موضوع أمين عام األمم المتحدة المكلف بالشؤون اإلنسانية و منسق عمليات اإلغاثة،

مقارنة و تقاسم "آما سيلقي رئيس الصليب األحمر النرويجي، السيد سفان مولكليف، محاضرة بعنوان ". رفع التحديات العالمية الجديدة
  ".  المعلومات الرقمية الحيوية الصحيحة في حالة وقوع آارثة

  
لى الخميس، سيجتمع حوالي خمسون متدخال من مختلف بقاع العالم في جلسات عامة أو جانبية لمناقشة بعد ذلك، أي من الثالثاء إ

وسائل اإلعالم االجتماعية الجديدة، المسؤولية في مجال المعلومات : مختلف المواضيع المتعلقة بإنتاج و تسيير الوثائق اإلليكترونية
تروني، حماية الحياة الخاصة، تجربة المتدخلين في استعمال األرشيف الرقمي و غيرها الرقمية، صحة المعطيات الرقمية، الحكم اإلليك

في نهاية البرنامج المهني، ستقترح . من المواضيع ذات الصلة، آما سيتم عرض أرشيف رقمي مستعمل في مجاالت و مشاريع معينة
القوة : ساعة تفكير لدور األرشيف الوطنية"رج ما أسميناه و هذه السنة، سند. على المشارآين ورشات تمكنهم من المساهمة المباشرة

  .، حيث سيعّرف ثمانية أرشيفيين وطنيين بتجربتهم و سيفكرون معنا في مستقبلنا الرقمي المشترك" القوى الرقمية–العالمية 
  

يزية و الفرنسية، آما يسعدنا أن نعلن و آما هو الحال مع آل ندوات المائدة المستديرة حول األرشيف، سنوفر الترجمة إلى اللغة اإلنجل
يتيح البرنامج آذلك إمكانية حضور . أننا سنوفر في هذه السنة الترجمة إلى اإلسبانية في الجلسات العامة و بعض الجلسات الجانبية
ندوة وضعت القائمة و بما أن أمانة ال. معارض و حفل استقبال ينظمه عمدة مدينة أوسلو و آذا مآدب عشاء و غذاء و حتى حفل أوبرا

و أحيطكم علما أن البرنامج يشمل أيضا . النهائية للمتدخلين و رؤساء الجلسات المدعوين، يمكنكم عن قريب إرسال تسجيالتكم للندوة



مجموعة من النشاطات الثقافية و االجتماعية، فاغتنموا فرصة المشارآة بال تردد، ليس لحضور االجتماعات فحسب بل الآتشاف 
  .من اآلن أقول لكم مرحبا بكم في أوسلو في شهر سبتمبر. أوسلو و ضواحيها أيضامدينة 

    

    إيفار فونس 
  يمدير عام األرشيف الوطني النرويج
ivar.fonnes@arkivverket.no

    
  ياألرشيف الوطني النرويج

  
حددت ) Riksarkivaren (شؤونها مدير عاممية مستقلة تابعة لوزارة الثقافة، يدير إن األرشيف الوطني مؤسسة حكو

  . 1992صالحياته في قانون األرشيف الصادر في 
  

  : تتمثل مهام األرشيف الوطني و األرشيف الجهوي للدولة في
  حفظ أرشيف المؤسسات العمومية، -
 إتاحة األرشيف للجمهور، -
 وزارات و السلطات الجهوية المحلية،مراقبة أعمال مصالح أرشيف في ال -
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 .المساهمة في حفظ األرشيف الخاص -
  

يحفظ . و بالتالي، فإن األرشيف الوطني و أرشيف الواليات مؤسستان، ذات طابع علمي و إداري، تضمن حفظ التراث الثقافي
 سنة و بعدما تنتهي اإلدارة من 25ة تدفع هذه الوثائق بعد انقضاء مد. األرشيف الوطني وثائق الوزارات و اإلدارات المرآزية

و يعود .  متر خطي سنويا4000 متر خطي من الوثائق في مخازن األرشيف الوطني و يزداد حجمها بـ125000يوجد حاليا . استعمالها
  .  1189تاريخ أقدم وثيقة آاملة إلى سنة 

  
يوجد ثماني دور . ة الوالئية على مستوى المقاطعاتفيحفظ وثائق فروع اإلدارة العمومي) Statsarkivene(أما أرشيف الواليات 

و . أرشيف والئي في النرويج، تقع في آل من أوسلو و هامار و آونغسبرغ و آريستيانسند و ستافنغر و برغن و تروندهايم و ترومس
  . أفراديحفظ آل من األرشيف الوطني و أرشيف الواليات أرصدة خاصة دفعتها شرآات و منظمات و أحزاب سياسية و 

  

  
  

فالوثائق المحفوظة في األرشيف الوطني صادرة إذن من اإلدارات المرآزية، أما الصادرة من اإلدارات الوالئية و المحلية فتحفظ في 
آما تحفظ المؤسستان العديد من الوثائق الصادرة من الشرآات و المنظمات و األفراد في إطار ما يسمى باألرشيف . أرشيف آل والية

 يوجد أيضا بحوزتهما أنواع أخرى من الوثائق، أهمها مجموعات المواد المصورة المتمثلة في الخرائط و الرسوم و الصور .الخاص
. الشمسية، و مجموعة من أختام ُلكية و مجموعة آبيرة من الوثائق المنسوخة عن األرشيف المحفوظ في األرشيف الوطني الدنمرآي

  . حديث العهد و المتمثل في تسجيالت سمعية و أشرطة فيديو و مختلف األوعية اإلليكترونيةباإلضافة إلى آل هذا، يوجد أرشيف 
  

أغلب هذه الخدمة .  على موقعه اإلليكتروني إمكانيات البحث في بعض الوثائق المرقمنة1998 الوطني النرويجي منذ فيتيح األرشي
تجدون . 20 و 19 بعض الوثائق المتعلقة بالمهاجرين في القرن تخص إلى حد الساعة اإلحصائيات السكانية، و سجالت الكنائس و
www.arkivverket.no: الوثائق المرقمنة أو التي أنتجت رقميا على موقعنا لألرشيف الرقمي

 
 
 

mailto:ivar.fonnes@arkivverket.no
http://www.arkivverket.no/
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  تونس، ملتقى محفز حول األرشيف و المجتمع و العلوم اإلنسانية 

  
، لملتقى دام "تجارب و توجهات و آفاق"سعادة و سرور دعوة األرشيف الوطني التونسي لرئاسة أول جلسة، بعنوان قبلت بكل 

  ".  أرشيف و المجتمع و العلوم اإلنسانية" فبراير، حول موضوع 24 إلى 22ثالثة أيام في تونس، من 
  

  ") أرشيف و المجتمع و العلوم اإلنسانية"ملتقى: الصورة(

  
  

األحيان يطغى على نقاشاتنا داخل المجلس الدولي لألرشيف االهتمام المفرط نوعا ما بالجوانب الداخلية مهملين بذلك في بعض 
و قد تمنيت أن يكون هذا الملتقى فرصة الآتشاف آفاق جديدة حول األرشيف من . ضرورة الدفاع عن مجال األرشيف خارج المهنة

فقد قّدم أرشيفيون مرموقون، من العالم العربي و إفريقيا الغربية و أوروبا، وجهات . ب رجائيأجل الهوية و الذاآرة، و بالفعل لم يخي
ال يسعنا إذن إال أن نهنئ المنظمين على نجاح الملتقى . نظر قّيمة مستقاة من معرفتهم بمواضيع بحث معينة و مسائل أرشيفية مهنية

  .ن و مختلف الباحثين المهتمين بمواضيع تاريخية متعلقة بمنطقة البحر المتوسطالذي سيحفز مداومة االتصال و الحوار ما بين المهنيي
  

و قد أآدت المديرة العامة، . و اغتنمت الفرصة لزيارة األرشيف الوطني التونسي الذي يحظى بمكانة محورية تحت سلطة الوزير األول
يواصل األرشيف الوطني التونسي تنظيم دورات . ألرشيفسلوى عياشي لّبان، تحمس تونس للمشارآة الفعلية في المجلس الدولي ل

  .تكوينية مهنية مفتوحة على الزمالء من بلدان أخرى
  

  ديفيد ليتش
  األمين العام للمجلس
leitch@ica.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leitch@ica.org
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 مكتب اللجنة التنفيذية يتصدى لتحديات آبرى
، و تقوم األمانة )زائد ممثل ثاني عن الفروع(من رئيس المجلس و نوابه السبعة ) MCOM(تنفيذية تشكل مكتب اللجنة ال

تحدد اللجنة التنفيذية سياسة و إستراتيجية المجلس، بينما يرآز المكتب على المسائل المالية و . بمساعده المكتب في أعماله
 مارس 24و قد اجتمع المكتب في مدينة واشنطن يوم . جنة التنفيذيةالتنظيمية الهامة التي يجب معالجتها ما بين اجتماعي الل

، في ظل الصعوبات المالية و التساؤالت التي ال يزال العديد من األعضاء يتخبطون فيها جراء الكساد العالمي الذي لم ينتهي 2010
 : و قد تطرق جدول األعمال إلى المسائل التالية. بعد
  

                                               )2010فيذية، واشنطن مكتب اللجنة التن: الصورة(

  
  

  المالية
  

 بالعديد من تعليقات أعضاء مكتب اللجنة التنفيذية، الذين يعتقدون أنه في المستقبل ينبغي 2009قوبلت الحسابات المؤقتة لميزانية 
و قد لوحظ أن المبالغ المحولة إلى ميزانية السنة التالية . عتبرةانتهاج خط أآثر صرامة مع األعضاء المتأخرين في دفع مستحقات م

، تقرر تخفيض 2010فيما يخص مشروع الميزانية لسنة . آانت آبيرة أحيانا لذا يتوجب بذل قصار الجهود لتخفيضها في المستقبل
وقع اإلليكتروني، و السماح فقط  للم2010آما تقرر عدم تخصيص مصاريف آبيرة في . العائدات المحصلة من اشتراآات األعضاء

في األخير، ينبغي التفكير في تخفيض . سيعاد النظر أيضا بعين المحاسبة في مصاريف المخصصة في المجلس للتنقل. بتحسينات طفيفة
مدخرة، يمكن و بالمبالغ ال. ميزانية المطبوعات، و هذا بإصدار النسخة اإلليكترونية فقط، عوض النسخ المطبوعة الموزعة عبر البريد

   .تمويل خدمات خبير مستشار في التسويق، يكون على اتصال باألمانة في باريس
  

  البحث عن مصادر التمويل
  

شارك عبد اهللا الريس، نائب الرئيس للتسويق و الترقية، في نقاش هاتفي من اإلمارات العربية المتحدة حول موضوع مصادر التمويل، 
ية مع شرآات آبرى و إلنشاء مرآز تكوين أرشيفي و آذا إمكانية جعل اإلمارات العربية مقرا للوظيفة قّدم فيه مخططا للشراآة التجار

آما أشار إلى توفر الهيكل . فمن وجهة نظره يمكن للمجلس اغتنام فرصة عدة لجلب الممولين و ال ينبغي أن يضيعها. التسويقية للمجلس
ة بعد جمع الموارد الكافية لتنفيذ المخطط الذي وضعه مستشارون في سبتمبر الالزم في فرنسا للشروع في نشاط تسويقي مباشر

وبعد النقاش يرى مكتب اللجنة التنفيذية أنه من الصواب إنشاء . و قد وافقت الجمعية العامة في مالطة على انتهاج هذه الطريقة. الماضي
لوحظ أيضا أن . لشبكة الالمرآزية للمجلس الدولي لألرشيفلجنة تعكف على دراسة الطريقة التي تمكن إدراج وظيفة تسويقية في ا

  .             االنتخابات الجارية ستؤثر ال محالة على اإلستراتيجية المستقبلية للمجلس في هذا المجال
  

  إصالح نظام االشتراآات
  

تراآات قد اختارت نظاما جديدا يعتمد حسب الشروح التي قدمها مارتن برندسي، نائب الرئيس للمالية، فإن مجموعة العمل حول االش
بهذا النظام . في حساب قيمة االشتراآات على الجمع بين عدد السكان و درجات الرخاء االقتصادي المعتمدة من طرف البنك العالمي

 لتغطية إلى حين ذلك، ستوضع ترتيبات انتقالية. سيتحمل عدد أآبر من األعضاء العبء الذي تحمله بعض دور األرشيف الوطنية
وقد ُاقترح أن يحاول قسم . و لكن مفتاح النجاح يكمن في ارتفاع العدد اإلجمالي لألعضاء. الزيادات التي ستطلب من آل األعضاء

األرشيف المحلي ضم أعضاء جدد من مصالح األرشيف المحلي و الجهوي، التي ال تتضح مكانتها جليا داخل المجلس، ليصبح القسم 
و سيطلب من بعض . يق النظام الجديد، شرط أن يلقى مصادقة آاملة من جمعية القسم و الجمعية العامة للمجلسبذلك الرائد في تطب

" 3أ"إلى فئة " ج"أعضاء القسم أن يدفعوا أآثر و بالمقابل سيحظى آل أعضائه و ألول مرة بحق االنتخاب، أي أنهم سينتقلون من الفئة 
نموذج مع األرشيف الجهوي و المحلي، سيتيح إمكانية تطبيقه على المنظمات الدولية و أرشيف و سجل المكتب أن نجاح هذا ال. الجديدة

آما خُلص إلى أن إصالح نظام االشتراآات بالكامل يتطلب ثالث سنوات على األقل و عدة مراحل لتطويره، وبالتالي . الشرآات
          .  سُيطلب من األعضاء دعم هذه العملية خالل المرحلة االنتقالية



  الموقع اإلليكتروني للمجلس
  

أبدى أعضاء مكتب اللجنة التنفيذية ارتياحهم بعد تقديم عرض تجريبي للموقع اإلليكتروني للمجلس، خاصة الصفحات المتعلقة 
أننا بحاجة إلى تم إثراء محتوى الموقع بصفة معتبرة منذ الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف في مالطة، إال . بالبرنامج

و قد أشار األمين العام أن القائمين على الموقع . مساهمات أآثر من األعضاء إذا أردنا أن نصل إلى استعمال آامل لكل أدوات الموقع
") ويكي"أفضية صممت على شكل (واجهوا باستمرار التحديات من أجل توفير أفضية عمل تضمن السرية لمختلف أسالك المجلس 

يتمنى مكتب اللجنة التنفيذية أن تحل هذه . ر الالزمة، آما لقوا الصعوبات في تقديم قاعدة معطيات األعضاء على االنترنتحسب المعايي
  .         المشاآل العالقة بسرعة و بذلك تكملة الموقع في أقرب اآلجال

   AtoM–ICA مشروع 
  

 عالي الجودة يمكن منتوج 1.1ييم تقني للتحقق من أن النسخة أخبر األمين العام المكتب أن المجموعة بالمشروع قررت تمويل تق
و ترى المجموعة أنه من الضروري . 2010وهذا أهم ما أّخر صدور هذه النسخة إلى غاية أواخر  للمستعملين استخدامه بسهولة،

عة في أداء مهمتها و دّعم و قد أطرى المكتب على مثابرة المجمو. ليحقق المنتوج أعلى مستويات الجودة تسخير الوقت الالزم
إال أن المجلس بحاجة إلى مخطط عمل و إستراتيجية على المدى البعيد إن أراد أن يستغل . إصرارها على الجودة في منهجية عملها

  . بالفعل آل اإلمكانيات التي يتيحها هذا المنتوج الرائع
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 مستجدات البيان العالمي حول األرشيف
  

لى البيان العالمي حول األرشيف من طرف الجمعية العامة في مالطة، أخذ مكتب اللجنة التنفيذية بعد المصادقة المبدئية ع
 .على عاتقه انتهاج أنجع الطرق في استعمال البيان لترقية المبادئ الهامة الواردة فيه بتعبير ليغ

 

   
  

وقد سجل . ة و دقيقة، للتعريف بالبيان في مالطةدرس المكتب في اجتماعه بواشنطن الملف الذي أعدته آيم إبرهارد، بطريقة آامل
المكتب في محضر اجتماعه شكره الجزيل لكيم على العمل الرائع الذي قدمته، و أآد أنه يود أن يتولى متابعة تطورات الملف بنفسه، 

  . عوض تكليف مجموعة بهذه المهمة
  

ب من رؤسائها اإلدالء بمالحظاتهم في هذا الشأن خالل االجتماع آما قرر المكتب إرسال البيان مرة أخرى للفروع اإلقليمية و الطل
  .القادم لمكتب اللجنة التنفيذية في آوريا

  
في هذا الصدد، على المجلس الدولي لألرشيف أن يستعمل شبكة اتصاالته داخل اليونسكو من أجل نشر الوعي بأهمية البيان و البحث 

   . على مصادقتها أو دعمها الرسمييندون هوادة عن إمكانية الحصول من اليونسكو
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  : 2010انتخابات 
  طاقم جديد على رأس المجلس الدولي لألرشيف

  
لعل أهم التحسينات التي طرأت على طريقة تسيير المجلس تلك التي تزيد من مسؤولية قياديي المنظمة تجاه آافة األعضاء 

اليا لمدة سنتين، بعدما آان اختيارهم في الماضي القريب يتم ُينتخب الكثير من المسؤولين ح.  بحق االنتخابنالمتمتعي
 لقي انتخابين اثنين المعارضة مما أجبر 2010في سنة . بإجماع القياديين على أفضل المرشحين دون تنظيم انتخابات

 : المجلس على إعادتهما بمشارآة آل األعضاء المخولين
  
  رئيس 

 صوت 119بـ) األرشيفي الوطني الجنوب إفريقي(على غراهم دوميني ) طني الهولندياألرشيفي الو(فاز بالمنصب مارتن برندسي 
  .33مقابل 

   
  ترقيةنائب رئيس، تسويق و 

المدير العام، المرآز الوطني (بالمنصب على حساب عبد اهللا الريس ) المديرة العامة، أرشيف دولة فيتنام(ظفرت فو تي مينه غوونغ 
  .68 صوت مقابل 79بـ) لعربية المتحدةللوثائق و البحث، اإلمارات ا

  
  :  أما المسؤولين التالية أسماؤهم فقد انتخبوا في المرة األولى دون معارضة

  
  نائب رئيس، برنامج

  .  لويس بيالردو، مستشار رئيسي، إدارة الوثائق و األرشيف الوطني، الواليات المتحدة
  

  نائب رئيس، مالية
  .الفيدرالي، سويسراأندرياس آيلرهالس، مدير األرشيف 

   
  رئيس لجنة تدقيق الحسابات

  . أتاآيلتي أسيفة أسغيدوم، مدير عام، المكتبة و األرشيف الوطنيين، إثيوبيا
  

  عضو في لجنة تدقيق الحسابات
  ال، أرشيفي وطني و مدير أرشيف الدولة، بلجيكا �آاريل 

  
  عضو في لجنة تدقيق الحسابات
  . ف، اللجنة الوطنية لألرشيف، سلوفينياماتيفز آوشير، رئيس لجنة األرشي

  
  مكتب الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف، عضو يمثل إفريقيا و العالم العربي

  .عبد المجيد شيخي، مدير عام، األرشيف الوطني الجزائري
  

  لكاريبيمكتب الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف، عضو يمثل أمريكا الالتينية و ا
  .    طس، رئيس جمعية أرشيفيي الشيليشنأوجينيو بو

و طبقا . لم نتلقى أي ترشح لمنصب العضو الممثل ألوروبا و أمريكا الشمالية في مكتب الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف
 سيتكفل باقتراح مرشح لهذا 2010انتخابات  من طرف اللجنة التنفيذية، فإن مسؤول 2007لإلجراءات االنتخابية المصادق عليها في 

  .على اللجنة التنفيذية، قبل أن يتم تقديم هذا الترشح على المصادقة النهائية في الجمعية العامة المقررة في أوسلو
  

 في هذا المقام أود. 2010تكفلت األمانة بتنظيم االنتخابات بإشراف و إرشادات هنري زوبير، عضو اللجنة التنفيذية المكلف بانتخابات 
  .التعبير لهنري عن تشكري الحار للنصائح الحكيمة التي قدمها لنا طوال العملية االنتخابية

سيقدم هنري زوبير في . % 36و بالرغم من إشهار واسع و عدة رسائل تذآير، لم تتعدى نسبة المشارآة في االنتخابات المنظمة 
يرا حول مجريات االنتخابات المنظمة هذه السنة، سيبرز فيه ضرورة تكثيف المشارآة في اجتماع اللجنة التنفيذية بكوريا الجنوبية تقر

  . االنتخابات القادمة
  

و نهنئ المنتخبين . 2010 سبتمبر 17سيتولى المنتخبون الجدد مناصبهم عند اختتام أشغال الجمعية العامة المقررة في أوسلو يوم 
يمكنهم أن يعتمدوا في ذلك على دعم الكل .  و نتمنى لهم آل التوفيق في أداء مهامهم الجديدةالجدد، باسم آل أعضاء المجلس في العالم،

آما نقدم للمرشحين االثنين الذين لم يسعفهما . في شبكة المجلس بما أنهم في مقدمة التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها المنظمة
  .ية في االقتراع و نتمنى أن يبقوا نشطين في المجلسالحظ هذه المرة شكرنا الجزيل على مشارآتهم اإليجاب
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  ليتش. ديفيد أ 
  أمين عام المجلس الدولي لألرشيف

leitch@ica.org 
  

  نداء إلثراء محتوى موقع المجلس
  

  
  

اضي، منذ أن تعّرف األعضاء على الموقع اإلليكتروني الجديد للمجلس، في الجمعية العامة المنعقدة بمالطة في نوفمبر الم
  .أضيفت عدة محتويات جديدة و أدرجت تعديالت معتبرة لتحسين تصفح الموقع و استعمال أدواته

  
و بهذا ستتمكن مختلف الهيئات من إدراج محتواها الخاص مباشرة في الجزء المالئم من الموقع اإلليكتروني، آما يمكنها استعمال 

و قد خصصنا مع مطور الموقع . جتماعاتهم اإلدارية أو مبادراتهم المهنيةلتنظيم ا" المخصص لألعضاء"أفضية عمل آمنة في الجزء 
و قد . و تقديم قاعدة البيان الخاصة باألعضاء على الموقع) في أفضية العمل اآلمنة(وقتا أطول لحل المشاآل المتعلقة باستعمال الويكي 

تغل الموقع بصفة آاملة في النصف األول من شهر جوان من حل هذه المشاآل، و من المنتظر أن يش) يل.أواخر أبر(تمكنا مؤخرا 
و سيحّور محتوى مرآز الموارد الموجود في الموقع الحالي إلى محتوى مهني و فئات بحسب المسؤوليات ليتم تحويله تدريجيا . 2010

  .  إلى الموقع الجديد خالل األشهر القادمة، مستعملين في ذلك الطرق الجديدة لتصنيف المحتويات
  

فقد صّمم بطريقة تتيح تشغيله . هذا الموقع اإلليكتروني جدير بأن يصبح أقوى وسيلة في ترسانة وسائل االتصال التي يمتلكها المجلس
آما آانت األمانة منذ قرابة العام على اتصال يومي مع المطورين ليحظى الموقع بأدوات تصفح و استعمال . بكل برمجيات التصفح
و آنا قد قارنا الموقع الجديد بمسكن . و قد تّم أيضا تحيين محتوى العديد من أبوابه العامة. يكل معلوماتي متينحديثة و مرتكزة على ه

يتقادم بسرعة و بالتالي يجب ) المحتوى(الفرق مع الموقع اإلليكتروني هو أن األثاث . جد واسع، يحتوي على غرف عدة يجب تأثيثها
داية تشغيل الموقع الجديد قد تعطي إشارة انطالق حملة واسعة إلثراء المحتوى، إذا ما اغتنم مختلف لعل ب. اقتناء مواد جديدة باستمرار

ندعو إذن آل األعضاء إلى اآتشاف األجزاء الجديدة في . أعضاء المجلس اإلمكانيات التي تتيحها أدوات استعمال الموقع المحسنة
خالصة القول أن نجاح الموقع الجديد يتوقف على ". و أرشيفي و أرشيف الشهرنقاش "الموقع و المساهمة فيها، خاصة الباب المسمى 

        :لذا نطلب منكم أن توافونا بمساهمتكم و اقتراحاتكم في أقرب اآلجال على عنوان منسق الموقع. مدى تحمس األعضاء في المشارآة فيه
 

  ديمتري ساريس   
org.ica@ssarri

 
 

mailto:sarris@ica.org
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 األرشيفي الوطني البرازيلي يؤآد اهتمامه بالمجلس
 
  

 )جايمي أنتونس داسيلفا: الصورة(
  

 
 
 
  
  

 في مقر األمانة األستاذ جايمي أنتونس داسيلفا، مدير عام األرشيف الوطني البرازيلي، الذي ذآر في سياق 2010 مارس 1زارنا يوم 
و أآد المدير العام اهتمامه بالمجلس و الدعم الذي . التابعة لرئاسة الجمهورية" آازا سيفيل "حديثه مزايا انتساب األرشيف الوطني إلى

  .يقدمه لخبرائه من أجل تمكينهم المشارآة في مجموعات عمل المجلس
 شهر جوان أمريكي بالغ األهمية سينظم في مدينة ريو و المبرمج مؤقتا في-آما قدم الخطوط العريضة لمشروع ملتقى أرشيفي أيبيري

 إلى 1964و في آخر الحديث شدد على األهمية التي يوليها البرازيل لتدرج شبكة المعلومات المتعلقة بالحكم العسكري، من . 2011
و أآد المجلس من جهته عزمه على إنتاج محتوى مهني أوفر باللغة البرتغالية و مد ". ذاآرة العالم"، في السجل الدولي لبرنامج 1985
  . عدة لتنظيم دورات تكوينية لصالح الزمالء البرازيليينيد المسا

و بمحض صدفة سعيدة، آان معنا في باريس ديديي . إن إتقان األستاذ داسيلفا للغة اإلنجليزية ساعدنا على التحاور معه بطريقة بناءة
لبرتغالية، حيث تمكنا من التعمق في الحديث فمن بين مواهب ديديي العديدة إجادته اللغة ا. غرانج، نائب األمين العام، في زيارة عمل

 .بما لم يكن ليتحقق لواله
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   لجنة البرنامج في واشنطن ...تحت أشجار الكرز المزهرة
وعدونا برؤية أشجار الكرز المزهرة التي تشتهر بها واشنطن و آان لنا ذلك؛ فالمدينة تحلت بزينة أزهار شجر الكرز و المغنولية 

و لكن ما جرى في المبنى التاريخي الذي يحتضن األرشيف الوطني آان أهم ما جذب انتباهنا، حيث نظم زمالئنا . وردية اللونال
 .   مارس23 و 22األمريكان أسبوعا ملؤه نشاط، افتتح باجتماع لجنة البرنامج يومي 

  

  
  

 و 19 المهني، الزلت أنبهر أمام البنايات التي شيدت في القرن بالرغم من زيارتي العديد من بنايات األرشيف في العالم خالل مشواري
و تعد بناية األرشيف الوطني األمريكي من ذلك الطراز، و ال زال .  خصيصا لألرشيف في  قلب السلطة السياسية لعاصمة أو مدينة20

 ينسى، أال وهو أنهم تعلموا أمرا بالغ األهمية فكل شيء فيها مهيأ ليخرج الزوار منها بإحساس ال. الناس يعتبرونها معلما يجب زيارته
إن البناية التي تعد معلما سياحيا بحق، سواء . حول البالد، و حول حياتهم الشخصية إن آان الزوار أمريكان، و حول األرشيف آذلك

" آوليج بارك"ود في بالخارج أو بالداخل، تساهم بنجاح في ترقية مجال و مهنة األرشيف، بينما صمم األرشيف الوطني الموج
  .، و الذي ال يقل روعة، آمكان عمل مريح يؤدي وظيفته على أتم وجه، سواء للموظفين أو الزوار)2أرشيف (
  

هذه المقدمة ليست بعديمة الجدوى، ألن آل لجان المجلس و مجموعات عمله و هيئاته بحاجة إلى التعّرف و لو لبرهة على ثقافة و جو 
قد يبدو آل هذا بديهيا، إال أنه جزء من . م البيئة المهنية و اإلطالع خاصة على واقع البلد و ممارساته المهنيةالعمل المحلي و آذا فه

فاجتماع . و تمثل اجتماعات لجنة البرنامج اإلطار المالئم لهذه المنهجية، ألنها تتناول محتو مهني. اجتماعات المجلس، بل و جزء مهم
و آان الحال آذلك فيما يخص اجتماع واشنطن، بحيث . للجنة على أمريكا الالتينية، بتحدياتها و آمالها آان بوابة 2009مونتفيديو في 

و تنعكس هذه المنهجية حتى في تشكيلة اللجنة التي تضم ممثلين من . أتاح الفرصة ألعضاء اللجنة  للتعرف على ثقافة مختلفة نوعا ما
  .  الوطني األمريكي ديفيد فرييرو عندما زارنا للتحيةالقارات الخمس، آما جاء في مالحظة لألرشيفي

فقد أفادتنا . إن التنوع الثقافي داخل اللجنة بنفس درجة أهمية خبرته في تقييم المشاريع المقترحة و التي تأتينا من مختلف بقاع العالم
نيوز،  بمالحظات قّيمة عند دراسة المشاريع  و آوستاريكا، أليسيا آزاس ديباران و ماريا تيريزا برموديز مويزميالتنا من أورغوا

موارد تكوين "بشروح حول ترجمة و نشر المشاريع في بالده، مثل ترجمة مشروع " دوماي"الثالثة ألمريكا الالتينية، بينما وافانا 
 البرامج الخاصة  أبرز و عند التطرق إلى مسألة. إلى اللغة الصينية، المدرج ضمن المشاريع التي آانت ستقيمها اللجنة" المكونين

أما . موقف آل من أفريقيا و منطقة المحيط الهادئ في مجال تسيير حاالت االستعجال على سبيل المثال" سيتا تالي"و " بينو أآوتيا"
يد لويس بيالردو، رئيسنا، و آذا جورج مكنزي و ماريون باييا فقد آانت مساهمتهم آبيرة طوال فترة االجتماع، خاصة في مجال توح

  .المعايير
آانت بعض المقترحات جديدة و األخرى . و لعل أهم ما تناوله االجتماع آان تقييم المشاريع الجديدة؛ فقد تم تقديم ستة عشر مقترح

.  و تتطلب الفصل في مصيرها، و قد جاءتنا من الفروع و األقسام و أيضا من مؤسسات و جمعيات2009مشاريع تّمت بنجاح في 
و قد ُأعجبت اللجنة . ريع بالمصادقة و مّولت غالبيتها و في البعض منها طلبت معلومات إضافية لتأآيد قرار التمويلقوبلت جل المشا

بنوعية و سداد المقترحات المقدمة، خاصة و أن اقتراح مشروع تعم فائدته جميع المهنيين ليس باألمر الهين، و أن أغلب المشاريع من 
  .  ا رغم التزاماتهم من إعداد التقارير و تحصيل النتائج في اآلجال المحددةاقتراح و تنفيذ متطوعين تمكنو

آما صادقت اللجنة خالل االجتماع على برنامجين خاصين سيتم تنفيذهما في المستقبل القريب ليقدما للجنة التنفيذية المجتمعة شهر 
يقترح البرنامجين مجموعة ". المهنيون الجدد و الشباب"مج و برنا" تسيير حاالت االستعجال"و يتعلق األمر ببرنامج . جوان في سول

  .  من النشاطات تخدم أهدافا واضحة و تكون متكاملة مع المشاريع المقترحة
  

آان لنا تبادل مثري مع صارة تياك، رئيسة الصندوق الدولي لتطوير األرشيف بصبغته الجديدة، المقرر أن : نقطة أخيرة ال تقل أهمية
تجربة و مشاريع و آفاق . وقد سمح لنا هذا التبادل بتوضيح الشراآة بين الهيئتين و تكاملهما. بعد اجتماع لجنة البرنامجيجتمع يومين 

  . جديدة في برنامج المجلس الدولي لألرشيف؛ آان حصاد االجتماع متميزا بالفعل
  



  )يرو، يان ويلسن، ماريا تريزا بيرمودز مونيوز ديفيد فير: 2010مكتب اللجنة التنفيذية و لجنة البرنامج، واشنطن : الصورة(
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2010النداء الثاني لمشاريع لجنة البرنامج لسنة 
  

 أغسطس 1حدد تاريخ . 2010 مايو 28ترقبوا النداء الجديد الذي سينشر على الموقع اإلليكتروني للمجلس يوم 
  : على العنوان التالي 2010 مايو 28لمعلومات ابتداء من ستجدون مزيد من ا. آآخر أجل لتقديم ملفات المشاريع

http://new.ica.org/3728/appel-a-projets/proposez-votre-projet.htm  
  

  

  آريستين مارتيناز    
  )برنامج(نائبة األمين العام 

org.ica@martinez
  

  ICA-Req من مشروع 2المرحلة 
  

، بوحداته الثالث، من بين أهم )المبادئ و المتطلبات العملية لألرشفة اإلليكترونية (ICA-Reqآان وضع و صدور معيار 
وقد بادر لورنز ميكوليتزآي، الذي آان حينها رئيسا للمجلس، بإصدار . 2008 و 2004إنجازات المجلس في الفترة ما بين 

" إيزو"نذ ذلك الحين، ُطرح المعيار على المنظمة الدولية لتوحيد المعايير م. 2008المعيار في مؤتمر آوااللمبور في 
 . للمصادقة باإلجراء العاجل، و هو بصدد الترجمة إلى الفرنسية و الصينية و اإلسبانية و الكاتالنية

 
روع إلى استثمار نجاح يسعى المش. صادقت لجنة البرنامج، في السنة الماضية، على مشروع اقترحه األرشيف الوطني األسترالي

المعيار في وضع توجيهات تطبيقية و أدوات تكوينية تخصه، مرآزا في ذلك على حاجيات المنظمات و الحكومات التي ال تتوفر على 
 تم تشكيل فريق للمشروع، يتكون من ممثلين عن قسم المجلس للتكوين األرشيفي و المؤسسة الدولية إلدارة الوثائق و من. موارد آثيرة

  . نيوزلندا و المملكة المتحدة و الواليات المتحدة و الصين و أورغواي و ماليزيا و هولندا و أستراليا و جنوب إفريقيا
  

و تم االتفاق خالل االجتماع على إطار . اجتمع فريق المشروع للمرة األولى في شهر مارس في األرشيف الوطني االسكتلندي بإدنبرة
يود فريق المشروع أن ينجز، قبل . 2012مله و آذا رزنامته إلى غاية مؤتمر بريسبان بأستراليا في المشروع و أجزائه و مخطط ع

 :، ما يلي2012
 
 
  

 13

mailto:martinez@ica.org


  توجيهات تطبيقية  
  
وسائل ترقية على شكل آتيبات صغيرة تجذب انتباه القارئ، موجهة باألساس ألصحاب الشرآات و مسؤوليها و تبين لهم أهمية  .1

ه، و هذا بالترآيز على الفوائد التي ستعود عليهم، من حيث التسيير الراشد و الفعالية، إذا ما اعتبروا إنتاج و المعيار و الفائدة من
  أرشفة الوثائق آجزء ال يتجزأ من العمليات و التطبيقات الخاصة بنشاط معين؛  

و هذا باالعتماد على (ة اإلليكترونية أدوات تقييم جاهزة لالستعمال موجهة للمنظمات التي تنوي استخدام تكنولوجيات األرشف .2
 ؛)األدوات التي أنجزتها المؤسسة الدولية إلدارة الوثائق

ستشمل الدراسات على تقارير حول المنشورات المتعلقة . دراسات لحاالت أرشفة إليكترونية و نماذج تجريبية لتطبيق المعيار .3
أما .  في الوحدة األولى من المعيار2008عا للتوجيهات المتوفرة منذ بتجارب ناجحة أو فاشلة لتفعيل أنظمة أرشفة إليكترونية تب

النماذج التجريبية ستعطي أمثلة عن تجارب تطبيق وحدات المعيار المختلفة، و سيتم صياغتها بالشراآة مع وآاالت حكومية 
 مختلفة االختصاصات و آذا بائعي برمجيات اختيروا لهذا الغرض؛

يتم وضع أربع صيغ إلبراز احتماالت مشترآة عن آيفية تطبيق . معيار، توضع على أساس احتمالي من ال3صيغ تطبيق للوحدة  .4
 الوحدة؛

 من المعيار، تتطرق لطريقة تحديد و تقييم متطلبات األرشفة و االستجابة لها عند تصميم أو 3إرشادات مفصلة لتطبيق الوحدة  .5
 ISO TR 26122فتها في األنظمة الخاصة بنشاط معينة باستعمال معيار تفعيل األنظمة، و آيفية تحديد الوثائق التي يجب أرش

 المتعلق بتحليل العمليات؛
إرشادات مختصرة حول تطبيق المعيار في الحاالت الخاصة، تشمل استعمال أنظمة التصنيف و معطيات المعطيات و إتالف  .6

 األرشيف اإلليكتروني و إتاحته؛
 من المعيار، خاصة ما تعلق باألطر التنظيمية و التحكم 1لتطبيقية المطروحة في الوحدة إرشادات أآثر تفصيال حول المسائل ا .7

 ثقافة الشرآة و التكوين، و التحكم في المخاطر و آذا التحليل بعد التطبيق؛/في التغيرات
و معايير األرشيف ) نموذج متطلبات تنظيم األرشفة اإلليكترونية (MoReqتطبيقات المعيار التي تستجيب لمتطلبات معيار  .8

 ).    US DOD(و وزارة الدفاع األمريكية     ) TNA(الوطني للمملكة المتحدة 
  

  أدوات التكوين 
  

تتمثل في آتاب تمارين و صور بيانية . يراد بهذه األدوات تكملة برامج التكوين الموجودة في مجال األرشفة اإلليكترونية
  .     تكوين على االنترنتبالباوربوينت، و من المحتمل إضافة أدوات 

  
 للمعيار، يكون التكوين موجها لمهنيي األرشفة و ُترآز أدواته على تقييم البرمجيات التجارية الجاهزة 2فيما يخص الوحدة  .1

  لالستعمال و على مسائل المتعلقة بشكلها و استعمالها؛
، سيتم اقتراح برنامجين للتكوين، يكون األول موجها لمهنيي األرشفة و يشرح لهم التطبيقات المصممة 3فيما يخص الوحدة  .2

أما الثاني فيكون موجها لمهنيي تكنولوجيات . خصيصا لنشاط معين و آذا عملية الترقية و مصطلحات تكنولوجيات المعلومة
لوثائق التي أدرجت في األرشيف و مفهوم األرشيف و المصطلحات المستعملة فيهما و المعلومة و االتصال و يشرح لهم مفهوم ا

 ؛3آذا آيفية تطبيق الوحدة 
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ستحتوي البوابة على أداة لتقييم قدراتنا ". األرشفة اإلليكترونية"ستتاح بوابة على موقع المجلس خاصة بالتكوين في مجال  .3
ذلك شروح للدروس المتوفرة و أدوات التكوين الخاصة بالمعيار مع روابط الخاصة على ممارسة األرشفة اإلليكترونية و آ

 . إليكترونية إن اقتضى األمر ذلك
  

، وهذا ليتلقى الفريق المالحظات التي 2011سيتم نشر مسودات المشاريع الخاصة بمختلف المنتجات على موقع المجلس في بداية 
و رغم أن تطوير آل منَتج سيتم على حدة، إال أنه من الممكن . 2012ي أغسطس ستمكنه من إتمام المنتجات قبل مؤتمر بريسبان ف

و آلما أمكن الحال، سيعمل الفريق بالشراآة مع فرق مشاريع . الجمع بين البعض أو العديد منها أو تصميمها آسلسلة منتجات فرعية
 ).OMG-EU(يكترونية أخرى تابعة للمنظمة الدولية لتوحيد المعايير و جمعية تسيير المواد اإلل

  : لمزيد من المعلومات اتصلوا بمنسق المشروع

  أدريان آونيغام
  مدير العالقات اإلستراتيجية،
  األرشيف الوطني األسترالي

adrian.cunnungham@naa.gov.au             



  
  في بورآينافاسو" أرشفة رشيدة من أجل حكم راشد"
  

  ") يدة من أجل حكم راشدأرشفة رش"مجموعة متابعة برنامج : الصورة(
  

  
  

، و التي وضعها فرع المجلس في منطقة المحيط الهادئ، "األرشفة الرشيدة من أجل حكم راشد"لِقيت مجموعة أدوات 
  .نجاحا عالميا جليا، خاصة في أفريقيا الغربية

  
تكييف مجموعة األدوات مع واقع إفريقيا ، و الرامي إلى 2009إن المشروع الذي آان ضمن المشاريع التي آافأتها لجنة البرنامج في 

فقد أبدى هذا البلد اهتماما شديدا . الغربية و الوسطى، عرف تطورات مهمة في بورآينافاسو حيث أدرج في برنامج وطني واسع النطاق
في ذات الوقت . اربمجموعة األدوات هذه، مباشرة بعد تقديمها في األسبوع الدولي لألرشيف الذي ُنظم شهر أآتوبر الماضي في داآ

اقترحت وزارة التعليم الثانوي و العالي و البحث العلمي في بورآينافاسو مشروعا على لجنة البرنامج بغرض الحصول على مساعدة 
و من جهة أخرى، أعرب وزير الوظيف العمومي و إصالح الدولة السيد سونغالو وطارة، عند زيارته . تمكنها من تطوير نظام أرشفة

في باريس، عن قلقه إزاء وضعية األرشيف في البالد و عن عزمه تثمين دور األرشيف آدعامة للحكم الراشد، لهذا فإنه يقدم األمانة 
بهذه العناصر األساسية الثالثة سيعرف المشروع الذي قدمته جمعية . دعمه السياسي لكل مشروع يهدف إلى تحسين األرشفة

وهل من دراسة أحسن من هذه بالنسبة لبلدان المنطقة التي تعيش نفس : جديرا باالهتمام، تطورا 2009األرشيفيين الفرنسيين، في 
الظروف؟ أما دور الشريك الثالث فيعود إلى القسم الفرنسي لجمعية أرشيفيين بال حدود، التي أخذت على عاتقها التكفل بحالة وزارة 

  . التعليم الثانوي و العالي و البحث العلمي
  

شمل هذا األسبوع نشاطات .  مارس الماضي6 إلى 1عمل بالبرنامج نظم السيد وطارة اجتماعات لمدة أسبوع آامل من و للشروع في ال
  : عديدة، منها

تشمل عدة وزارات و آذا المجلس الوطني و تتولى أمانتها وزارة (اجتماعين مفيدين مع المجموعة الوطنية لمتابعة المشروع  .1
 ؛)الوظيف العمومي و إصالح الدولة

لجمهور فاق المائة شخص و المتشكل " أرشفة رشيدة من أجل حكم راشد"آلمة آريستين مارتيناز لتقديم مجموعة األدوات  .2
 من مهنيي األرشيف و إداريين؛ 

 لتقديم تقييم أولي ألرشيف وزارة التعليم الثانوي و العالي و البحث العلمي؛) فرنسا-أرشفيين بال حدود(آلمة مارك تري  .3
  مهنيي بورآينافاسو و ممثلين من الجمعية المهنية الوطنية؛لقاء مع .4

 15

 .زيارة لمرآز األرشيف الوطني الذي يعد بطبيعة الحال شريكا في المشروع .5
  

وأُي طريقة أفضل من هذه لتكريم : 2012 و تعّول مجموعة متابعة البرنامج تقديم نتائج المشروع خالل مؤتمر بريسبان الدولي في 
 لمحيط الهادئ من طرف فرع المجلس في إفريقيا الغربية؟فرع المجلس في ا
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  تريي . مارتيناز و م. لقاء ك: صورة اليمين. مبنى األرشيف الوطني: صورة اليسار(
  )مع وزير الوظيفة العمومية و إصالح الدولة و مدير ديوان رئيس بورآينافاسو

   

    
  

  آريستين مارتيناز 
  )البرنامج(لس نائبة األمين العام للمج

  :للمزيد من المعلومات اتصلوا
martinez@ica.org 

fr.11cg@trille.marc
 

  
   بعد عام، اآولوني

 اآولونيآزايا مديرة األرشيف البلدي في -لقاء مع بثينا شميدت
 
  )األرشيف عمال و متطوعي: عنوان الصورة(

 
  آيف تحللونه؟، للتعامل مع هذه النكسة؟ رجوعا إلى الوراءآيف تّم التنظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marc.trille@cg11.fr


 خالل األيام الرابعة عشرة األولى التي تلت -:  يمكن تجزئة مراحل  التعامل مع هذه النكسة على النحو التالي ،إذا ما لّخص األمر
 ،تحت إشراف المدير العام لمصالح  المدينة ،بتشكيل خلية أزمة  ،اآولونيطفاء لمدينة قامت فئة مختصة من رجال اإل، انهيار المبنى

 من أجل التصرف ،آما تّم التمثيل عن آل الشخصيات الرسمية ومصالح المدينة. إلتخاد آل القرارات المتعلقة بإدارة هذه الكارثة 
فايدمارآت "و قد خلفتها هيئة تدعى . لخلية انحّلت هذه ا15/03/2009يوم ، و بعد أن عثر على جثة الضحية الثانية،بسرعة و فعالية

وقد أشرف على تأسيسها رئيس )  نسبة لالسم المطلق على المكان القريب للمبنى المنهار،المائدة المستديرة فايدمارآت روند " (روند
  .آما ضّمت إلى مهام مدير مصالح المدينة،بلدية آلوني 

  
جبل ديكوبر الذي :  على مستوى ثالثة مناطق ، إلى غاية أوائل شهر أآتوبر2009 مارس  3جرت عمليات استعادة الوثائق ابتداء من 

 تشكّلت من جراء انخساف أرضي ،حيث سقطت الوثائق في األسس المنهارة على الجهة الشمالية و آذا في حفرة ،يقع جنوب المعلم 
 ما يقارب ،و ال تزال أيضا. و إزالة حطام األحجار آاملةو قد تّم تخليص آل الوثائق العالقة داخل األسس . وقع أسفل األرشيف ذاته،

نظرا .  في الجهة التحتية لمستوى حقل الماء الجوفي، راسبة داخل تلك الحفرة القمعية الشكل ، بالمائة من األرصدة 15 إلى 10
 فإنه يتّم معالجتها ،ت استخراج الوثائق و موازاة لعمليا. 2009 شهر أآتوبر ، توّقفت عمليات اإلنقاذ على هذا المستوى،النزالق التربة

 حيث تجري عملية فرز الوثائق المبللة و الجاّفة ثم تمر إلى التنظيف ،في مرآز التدخل اإلستعجالي المتواجد في ضواحي مدينة آلونيا 
 تلّف الوثائق المبللة داخل ،ن في حي). وثائق جافة وقليلة الرطوبة" (ملجأ األرشيف"  إلرسالها إلى إحدى تسعة عشرة ،و يعاد تكييفها

 15 إلى 10 الستخراج ،و في نفس الوقت تّم ترآيب صرحا في المعلم ) . عملية التجفيف بالتجميد(غالف شفاف و ترسل للتجفيد 
تشييد  ، ليليها بعد ذلك ، و المفروض أن تنتهي هذه األشغال  أواخر شهر أوت،بالمائة من الوثائق المحجوزة في حقل الماء الجوفي

  . حتى يتسنى الحفاظ على األدّلة الضرورية لمجرى العمل  القضائي، وفقا لطلب من الهيئة القضائية ،صرح لحماية المعلم 
  

آما لم يكن .  و ال حتى تخّيل انهيارا آليا لمبنى األرشيف، لم يكن باستطاعة أحد توقع هذا الحدث ، و بالتأآيد أنه،رجوعا إلى الوراء 
 في مدينة ،غير أن.  باستثناء المخططات المعينة في حالة نشوب حرائق أو فيضانات،لهذا النوع من الكوارث  ، حمايةيوجد أي مخطط

 تجمع ما بين المؤسسات التراثية و عمال األرشيف البلدي و آذا عمال مراآز األرشيف و أيضا رجال المطافئ ،آلونيا توجد تعاونية
 . قد اعتبرت هذه الخطوة أمرا أساسيا لتشكيل تعاونا جيدا و فعاال في حالة وقوع أزمة و،لمدينة آلونيا و سلطات المنطقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 )عمال و متطوعي األرشيف: عنوان الصورة(
  

 آيف ، لقسم يتمثل في إعادة وضع فرق للعملجديد، لقد أصرتم سريعا على وضع مشروع ، إضافة إلى عملية المعالجة
 عندما نضطر ، قسم األرشيف؟ ما هي أولوياتكم ؟ آيف يمكن ضمان مهام جارية لقسم األرشيفيشرع في إعادة تأسيس
  .للتعامل مع آارثة آهذه؟

   
تأجير فضاء (  آان يجب علينا استعادة تدريجيا نشاطاتنا اإلستعجالية ،آانت األولوية تتجلى في الحفاظ و معالجة الوثائق و بالموازاة 

 قمنا بإعطاء  تحت ،و لتجاوز نتائج األزمة ). أرضية الستقبال المعطيات الرقمية،القيام بعمل القسم العمومي  ،لتخزين دفعات وثائقية 
تجميع ( و يتكون من ستة مجموعات " إعادة تشييد األرشيف التاريخي "  دفعا لمشروع ، الدآتور أولريش فيشر،إدارة مساعدي 

  تنسيق التعاون و العالقات مع ،البحوث اإلدارية ،استقبال المواطنين ،رنامج إعالم آلي الترقيم و تطوير ب، الترميم ،أرصدة األرشيف 
 لم تكن االستعادة التدريجية للعمل .آذلك وضع هياآل لم يكن لها وجودا من قبل) .الموصيين لهم و مودعي الوثائق و البناية الجديدة

و آان من ). عندما توفرت شروط االستقبال ،جمع الوثائق: (لخارجية ذلك إال في الوقت الذي سنحت فيه الظروف ا،األرشيفي ممكنة
 .المهم تحديد األولويات لتوزيع الوسائل و طاقم العمال و القوى المتوفرة على حد سواء 
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  وفيما تتجلى حوصلتكم الشخصية؟،هل بإمكانكم موافاتنا بحصيلة للعملية إلى يومنا هذا
  

  جّل . غير أن هذا ال يعني أنها أنقدت، من الوثائق وضعت في أمان% 85 ما يقارب ،قة األولىمع االنطال
 من أجل إزالة الغبار ألن غبار ، أن تحض على األقل لعملية دقيقة ، في حين أنه من الواجب ،هذه الوثائق عرضت لمعالجة إستعجالية 

  : التاليةلقد استطعنا التعّرف على نسب الخسائر.اإلسمنت قلوّي 
  .  من الوثائق التي تعرضت لخسائر وخيمة%35  -
 .  من الخسائر الكبيرة و الوسطى%50  -
 . من الخسائر الصغرى%15  -

  
 في ، سنة 6300 قد تفوق ،إن المدة الشاملة التي تستغرقها عمليا ت الترميم.   ال يمكن تبليغ أي وثيقة من هذه الوثائق دون ترميم مسبق

 مارس 3 من جراء نكسة ،لو آنا نريد معالجة هذه الوثائق المتلفة.  آل مجهوداته  لهذه الورشة الضخمة ،احد حالة ما آّرس شخص و
و تتراوح القيمة المقدرة .  من اآلن في العمل دون هوادة، مرمم200 يجب أن يشرع ، سنة50 و 30 في أجل يتراوح ما بين 2009

   . مليون أورو350لعمليات الترميم ب 
  

لقد تعّلمت أنه في .  واجبا شخصيا و مهمة العمر،و أعتبره أيضا.  بإعادة التشييد،  أرى نفسي ملزمة، زمالئي و بصفة شخصيةو آبقية
 في  ، مما يبعث الثقة في نفسي، تظهر مواهب غير منتظرة و أيادي جاهزة لمد المساعدة،و في أوج الخطر.  توجد فرصة،آل أزمة
  . أنا و آل من يخلفني،2009 مارس 3 الذي طرح علينا إثر هذا الحدث المأساوي يوم ،لتحدي الضخمو يمكننا رفع هذا ا. المستقبل

  

   آريستوف جاآوبس  
  مسئول عن مشروع المجلس الدولي لألرشيف 

  )برنامج تسيير الحاالت اإلستعجالية(
org.ica@jacobs
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  ي أيد آمنةأرشيف هايتي ف
 )آلود فيلتون-جون ويلفريد و جون:  مبنى بريد مارشون ،األرشيف الوطني: عنوان الصورة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدى المجلس " تسيير الحاالت اإلستعجالية "  المسؤول  عن برنامج ،توجه آريستوف جاآوبس 
 إلى 10 ذلك من ،اء األمير إلى مين، برفقة دانيال منسيو من اإلتحاد الدولي للمكتبات ،الدولي لألرشيف 

  .لدى الدرع األزرق الدولي   في مهمة، أفريل 16
  

.  أرشيف وزارة الشؤون الخارجية، المبنى الذي يحفظ فيه مؤقتا، زيارة معالم األرشيف الوطني و أيضا،لقد سنحت هذه المهمة فرصة
 لحماية مجموعاتهم وآذا ضمان إعادة تسيير قسم إداري ،لهايتيين آان ثناء على المجهودات الجبارة التي بذلها زمالئنا ا،إن هذا المقال 

 الذي أشرف ، السيد جون ويلفريد و آذا جّل مساعديه و أيضا السيد جون أوفال ماسي ،إننا نعي بالذآر طبعا. أساسي مثل الحالة المدنية
 في ، جانفي إال لتصّدع قليل12الوطني بعد زلزال لم يتعّرض األرشيف . على عمليات انقاد أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الهايتية

 ،بالفعل .  على مجمل سجالت الحالة المدنية للبالد،فقد آان يحوي بدرجة رئيسية ،تضرر من ذلك ،أن مبنى حي المائتين عام ،حين 
عادة تسيير في أقرب وقت هذا  إل، مما شكل أولوية آبرى جراء هذه النكبة ،ففي هايتي أسندت مسؤولية هذه اإلدارة لألرشيف الوطني 

 تمكن األرشيف الوطني من إعادة تجنيد آل الطواقم و إعادة ،و تبعا لترحيل يهدف إلى وضع السجالت في أماآن آمنة.القسم المدني 
  . أي شهرين فقط بعد النكبة، مارس الفارط 15 انطالقا من ،فتح شبابيك الحالة المدنية أمام المواطنين 

 .العازلة و األلواح منها وقوع الرفوف وسقوط لبعض السقوف المستعارة ،لمبنى التاريخي إالّ لبعض الخسائر الطفيفةآما لم يتعرض ا
آانت هنالك  مشاريع عديدة من أجل تشييد ،قبل حدوث هذه النكسة . فقد تجّنب الخسائر الكبرى،ماعدا انهيار جزئي للحائط الداخلي

.  أيضا فتح تكوين دبلوماسي في جامعة الحكومة الهايتية، السمعي البصري و الذاآرة الشفوية خلق مرآز لألرشيف: مدينة األرشيف 
 لم يتلقى ،1950 فمنذ ، بمثابة انعكاسا لحاالت أخرى ألرشيف الوزارات و المؤسسات العمومية،إن أرشيف وزارة الشؤون الخارجية

 قرر السيد أوفال ملسي  و هو ،ام األولى التي تلت وقوع هذه النكبة وفي األي.  لعدم وجود مكان شاغر،األرشيف الوطني أي دفعات
ولقد أنجز هذا .  من بين حطام مبنى بكامله،على حد سواء، انقاد الوثائق التاريخية و الجارية لهذه اإلدارة ،واع تماما بثراء هذا الرصيد 

آلم خطي  من الوثائق للمعالجة و 2،5  ،اليوم انقاد ما يقارب مما سمح ،الجرافات في إزاحة أطالل هذا المعلم  في حين شرعت،العمل
آما ،حيث يمكنكم المساهمة فيها . من أجل انقاد األمالك الثقافية المنكوبة ،فيما عّزز الدرع األزرق مخطط عمل معّين .إعادة تكييفها

blueshied.2010haiti://http-: ة اإلنترنيت  إليكم الموقع اإللكتروني على شبك،لمعلومات أآثر. يمكن لمؤسستكم أن تصبح شريكا
org.international

          
 )جان أوفل ملسي و دانيال منسيو: أرشيف وزارة الشؤون الخارجية :  عنوان الصورة(

 
 
  

  آرسيتوف جاآوبس    
لدولي مسؤول المشروع لدى المجلس ا

   لألرشيف
  )برنامج تسيير الحاالت اإلستعجالية(

org.ica@jacobs
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  ي نزاهة و تعايش في المحيط الهاذ ،رةذاآ: السفر معا
                                                                                                           

 )2009 بريسبان ،ندوة فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ : عنوان الصورة( 
 

 
 

لفرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ خالل أيام ،مثابة الموضوع الرئيسي للندوة الثنائية الثالثة عشرة  ،آان اللقاء
وقد تلّخص محور الندوة في اجتماع مجمل من أرشيفيي و . ه في مدينة بريسبان األسترالية و الذي جرت أحداث، 2009 أآتوبر 17و12

جمعية األسترالية لألرشيفيين و الجمعية المشترآة :  ساهموا في ندوة مشترآة و هم على النحو التالي ،مسيري الوثائق لثالثة منظمات
  .الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئلألرشيف و الوثائق ما بين زيلندا الجديدة و فرع المجلس 

 لسماع ، في منطقة المحيط الهادئ، مع عدد هائل من فرع المجلس الدولي لألرشيف ، ممثال في االجتماع250لقد حضر ما يفوق 
رشيف الوطني و األ( من أجل األنظمة و التكنولوجيا المتقدمة ، مدير المرآز الوطني لألرشيف،البحوث التمهيدية للدآتور آان تيبدو

آما حّضر عدد من . إلى جانب السيد دافيد لينتش األمين العام لدى المجلس الدولي لألرشيف ) وثائق اإلدارة بالواليات المتحدة األمريكية 
خمسة أيام  الذي دام ،و قد آّرس يوم خصيص قبل انعقاد هذا االجتماع.  تناولت أطروحة الذاآرة و النزاهة و التعايش،المحاضرين بحوثا

"  علبة األدوات ،حيث تمكن الممثلون من الحضور إلى ورشات حول،لفرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ ،
 ،و يستمر في تطوير هذه العلبة من قبل أعضاء فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ".  األرشفة الجيدة إلدارة جيدة

 توضع في حيز التنفيذ بطريقة عملية في حدود مؤسساتية ،يل متعلق بالتأسيس و المحافظة و حذف المعلومة الحكومية من أجل توفير دل
 و تّم تطويرها بعد انعقاد آخر ندوة فرع ،و تهذف هذه الورشات إلى التعريف بالمواد الثمانية التي حوتها علبة األدوات . و قانونية

 تتعلق ، خالل الندوة الثالثة عشر،وقد تم تسوية معضلتين هامتين. 2007قة المحيط الهادئ سنة المجلس الدولي لألرشيف في منط
 تعديل قوانينهم ،قرر أعضاء فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ بالدرجة األولى، بادئ ذي بدء ،باإلدارة الداخلية 

 الى 2009تّم تنصيب المكتب لسنة ، وبا الدرجة الثانية ،المجلس الدولي لألرشيفحتى تتماشى بالتنسيق مع القوانين المراجعة لدى ،
  :   و يضم األعضاء التالية 2011

  
  .السيد ستار آي تال من جزر الفجي : الرئيس  -
 .السيدة ديان مكاسكيل من زيلندا الجديدة : نائب الرئيس  -
 .السيد مارك آورآستن من زيلندا الجديدة:األمين العام  -
 .  السيد أدريان آوآنقهام من أستراليا: ين الخزينة أم -
 . السيدة نومي نقيرآمرانق من جزر بالو: عضو  -
 .السيدة جوليان آنيقلو من جزر سلمون: عضو  -
 .السيدة آملة سلبا من جزر سامواه: عضو : عضو  -
 ).عيّنت من طرف المجموعة( السيدة آرين برينان من أستراليا : رئيس التحرير  -
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األمين العام لدى المجلس الدولي لألرشيف السيد ،عضاء فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ بالخصوص شكر أ

حول مشاريع المجلس الدولي لألرشيف و الطريقة التي ،لمشارآته في الورشات من خالل المعلومات القيمة التي أفاد بها ،ديفيد لينتش 
حول النشاطات الحديثة ، التنويه بمالحظات إيجابية ،مجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئ و آذايمكن بها التأثير على فرع ال

 األرشيف ،أوسأيد :  الذين آانوا سندا آريما لجعل هذه الندوة ممكنة ومن بينهم ،و يجدر ذآر الممولين. و نأمل رأيته قريبا،للفرع 
للمزيد من المعلومات إليكم الموقع . لتربية و العلوم و الثقافة و أيضا المجلس الدولي لألرشيف المنظمة العالمية ل،الوطني ألستراليا 

  www.parbica.org:اإللكتروني على شبكة األنتريت 
  
  
  
  
  
  



                         

   مارك آروآستن،
   أرشيف زيلندا الجديدة،،مستشار رئيسي، الرقمية المستدامة

  ن العام لدى فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة المحيط الهادئاألمي
Mark.crookston@archives.govt.nz 

  
 :فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة الكاريبي 

  
   مشروع ذاآرة الجزر                

و إلينا ) جمايكا(جون أارونس ،)غرناطة( شريل سيلفستر،)ترنداد و توبا قو(أفريل بلفون ،)ترنداد و توباقو(نوال-جورجيا قاربو: أسطورة الصورة(
  ).ترينداد  و توباقو(ليونص 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
وع ذاآرة أرشيف  للحديث عن مشر، 2009 ديسمبر 04 إلى 02 ملتقى من ،نظم فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة الكراييب

 أبواب للدخول عبر شبكات ، ذاآرة الجزر-)Gateway and Archival Networks) MIGAN في منطقة مرتنيك ،الجزر
 وسيسمح بإنشاء بوابة تطل ، في آورصاو، 2009و قد بدأ مشروع الندوة الدولية للمائدة المستديرة حول األرشيف لسنة ).أرشيفية

 ، قوادلوب ،برمودة،مارتنيك:  و قد ساهم ستة أشخاص ممثلين عن الدول التالية ،خاصة بالكراييبعلى آل األدوات األرشيفية ال
 .  ترنيداد و توبا قو،القديسة لوسي

  
أيضا عن إمكانية إدماج ، مؤسساتهم داخل     لمواضيع حول التطبيقات والمحيط و آذا ظروف العمل ،تطرق المشارآون خالل االجتماع

فيما يتعلق بالكفاءات و التجهيزات و ، نهيك عن التمويالت المتاحة و التحديات ،لمرحلة األولى للمشروعبعض المجموعات ضمن ا
 مبادرات ،آما عرضوا أيضا .) (ICT : Information and Communication Technologies(تكنولوجيات االتصال واإلعالم 

تمكن المشارآون من تسطير الخطوط العريضة ،عند اختتام الجلسة . أخرى مماثلة و تجارب ألعضاء باشروا في مشاريع الرقمنة 
 في إتمام  الدليل السنوي على خط ،آرس األعضاء أنفسهم . المدة المحددة و التموين النهائي ، ميزانية مؤقتة ، من ضمنه ،للمشروع 
 على إدراج رزنامة أعمال ،وا أيضا آما وافق،Web (MIGAN(موجودأ على موقع الواب ATOM   باستعمال برنامج  ،اإلنترنيت

 : MIGAN) acronyme de Memory of the Islandإن مشروع .  لإلشراف على تنفيذه،لكل بلد و التزام  مسير مشروع 
Gateway for an archival network) (  إلى إنشاء بوابة تطل على أرشيف الكراييب و المراجع الوثائقية التي تحفضها و ،يهدف 

 و آذا وصفا لألرصدة الرئيسية ISDIAHوفق مقياس ، ATOMلمؤسسات أرشيف الكراييب مطورة ببرنامج ،ضا دليل موجزيوجد أي
 بين دول الكراييب  ، التاريخ المتقاسم ، البلوغ إلى أرصدة األرشيف التي تسمح بالبحث و االآتشاف ،و يمكن باألخص. التي تحفظها

 إلى تعاون ما ،يهدف خصوصا، مشروع تعاوني  MIGAN  .ت و العبودية و اإلستغالل السكري تاريخ المهاجرا: الجزيرية و القارية 
  . و نشر التطبيقات الجيدة و تقليص الفارق في التقدم المهني السائد بين دول المنطقة،بين أرشيفي المنطقة 
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توحيد معايير المواصفات و : ( يرتكز على عمل التكوين المهني من أعلى  س،بالفعل فإن الوصول إلى المراجع عبر الخط اإللكتروني 
يقوم مشروع . للتسوية حسب احتياجات آل بلد مشارك،اقتناء األجهزة الضرورية للرقمنة  و عمليات الجرد المهمة ...) الرقمنة

MIGANيف الوطني التريندادي و تباقو و  مثل األرش، التي تعتبر عضوا، بجمع المبادرات التي انطلقت من بعض المؤسسات
 على العنوان ،يمكن إلقاء نظرة على النبذة األولى لإلنجازات الجارية للمشروع...األرشيف اإلقليمي لمنطقة المارتنيك و أرشيف البرموده

 إلى جانب إدماج األرشيفين ،  MIGAN يحتاج مشروع ،قق حتى يتح).في زاوية مشاريع(  org.carbica.wwwاإللكتروني اآلتي 
 إلى ،أخير يحتاج أيضا.  إلى دعم الحكومات و السلطات الوصية و المجلس الدولي لألرشيف ،العاملين في آل مؤسسة بالشراآة

  .2010 قبل نهاية ،و قد تنجز مرحلة جديدة آخطوة أولى. المسابقات المالية المكملة
  :هايتي 

و قد التزم فرع المجلس الدولي في .  إلى أحد أعنف الزالزل التي عرفتها البالد، 2010ت منطقة هايتي في الثاني عشر جانفي لقد تعرض
منطقة الكاراييب بالتعاون مع المجلس الدولي لألرشيف و الدرع األزرق و منظمات أخرى أو منظمات غير حكومية موازية و التي 

  .تعمل في هايتي بتوفير الدعم
  األرشيف الوطني لمنطقة سورينام

تسيير الوثائق العمومية "  و سيعقد ملتقى دولي  أيضا حول ،2010 أفريل 12 يوم ،افتتح المبنى الجديد لألرشيف الوطني في سورينام 
مكتب التنفيذي لفرع آما سينعقد في نفس الوقت اجتماع ال." التحديات الجديدة/اآلفاق الجديدة : المحيط اإللكتروني /في عهدة الرقمنة 

  .المجلس الدولي في منطقة الكراييب
  

  هلينا ليونص 
  رئيسة فرع المجلس الدولي لألرشيف في منطقة الكراييب

   األرشيف الوطني ترينداد و توباقو،أرشيفية للحكومة
tt.edu.utt@leonce.Helena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carbica.org/
mailto:Helena.leonce@utt.edu.tt
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  :  المجلس الدولي لألرشيف في جنوب شرق آسيا فرع 
 .االستوائيةملتقى حول حفظ األرشيف السمعي البصري في المنطقة 

  
يوم الفاتح جويلية ، اجتماعا في آواال لمبور بماليزيا ، في الجنوب الشرقي آلسيا،سيعقد المكتب التنفيذي لفرع المجلس الدولي لألرشيف

 مكتب تنفيذي لدى فرع المجلس الدولي في الجنوب الشرقي آلسيا 28 على مستوى ، مسؤولين جدد و سيتم تنصيب هذه السنة، 2010
 و قد قام ،سينعقد ملتقى حول المشاآل و التحديات لحفظ أرشيف السمعي البصري في المنطقة االستوائية ،على هامش هذا االجتماع 

  .جهوي في الجنوب الشرقي آلسيا و المجلس الدولي لألرشيف األرشيف الوطني الماليزي و الفرع ال،بتنظيمه  بالشراآة 
 أن تحض ، إنه لمسألة بقاء،)صوت و صورة(في نطاق التوسع الذي بلغه إرثنا الثقافي خالل السنة المئوية للوثائق السمعية البصرية 

أصبح حفظ أرشيف السمعي البصري . عاقبة بعناية الحفظ و الحماية حتى تستعمل ألمد طويل من قبل األجيال المت،أجهزة من هذا النوع
  .  خصوصا أين الرطوبة و الحرارة يشكالن تهديدا رئيسيا،أآثر تعقيدا و طموحا في المناطق االستوائية

  أن يوفر الحلول للمشاآل المتعلقة بالحفظ و الترميم و إمكانية االضطالع ، بفضل التدخالت و التبادالت التي ستحدث ،يرجى من الملتقى
  .لى األرشيف السمعي البصريع

 لوضع الشبكات من اجل تقاسم الخبرات و التكّيف مع التيارات المستقبلية في ما يخص الحفظ و بث ،سيكون الملتقى بمثابة مناسبة 
  .ستقدم التدخالت من طرف المحاضرين األستراليين و الماليزيين.األرشيف السمعي البصري و إمكانية اإلضطالع عليه

  ).السبت-الجمعة (2010 جويلية 3-2: ملتقى تاريخ ال
  .  ماليزيا، آوال لوم بور50568 ، جالن دوتا ،األرشيف الوطني الماليزي : المكان 
  .اإلنجليزية: اللغة

تنظم رحلة بحرية ضمن البرنامج االجتماعي لتأمل قطارب  و تقام .  دوالر فقط للشخص الواحد100: مستحقات التسجيل. الكل مدعو
 يمكنكم االضطالع عبر الموقع اإللكتروني لفرع األرشيف الدولي ،لمعلومات أآثر. ة عشاء عند الغروب على رمال الشاطئمأذوب

 www2.arkib.gov.my/sarbica: بالجنوب الشرقي آلسيا
 
  

  ياتمه ريمون    
  األمينة العامة لفرع األرشيف الدولي

  للجنوب الشرقي آلسيا، 
  األرشيف الوطني لماليزيا

my.gov.arkib@Yatimah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  : قسم التكوين األرشيفي

mailto:Yatimah@arkib.gov.my


   مناقشة رسالتي دآتوراه في العلوم األرشيفية
  

 )، بيتر هورسمان يدافع عن رسالته للدآتوراه في جامعة أمستردام2009 ديسمبر 16: الصورة(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   2010 يوليو 7ع قسم التكوين األرشيفي يوم اجتما
  

تجدون برنامج ( في مدينة أآسفورد بالمملكة المتحدة 2010 يوليو 7ستعقد اللجنة القيادية لقسم التكوين األرشيفي اجتماعها السنوي يوم 
   ).www.Ica-sae.org :االجتماع على العنوان اإلليكتروني التالي

  
، "مسألة ثقة؟ أرشيف وثائق و هوية: "، تحت عنوان2010 يوليو 6 و 5د الملتقى الدولي، المقرر يومي ينعقد هذا االجتماع مباشرة بع

، من المملكة المتحدة و أيرلندا، و بين )FARMER(و المشترك بين منتدى التكوين و البحث في مجالي األرشيف و إدارة الوثائق 
  ).   NAET(غرب أوروبا -شبكة المعلمين و المكونين في شمال

  
  :لمزيد من المعلومات حول الملتقى انظر

www.ucl.ac.uk/infostudies/research/icarus/farmerconference2010  
  

 تهنئة على مناقشة رسالتي دآتوراه 
   

 
  

كوين قسم التبيتر هورسمان، عضوان في . تييو توماسن و د. آل من دبشهادة الدآتوراه   ديسمبر،16أجازت جامعة أمستردام، يوم 
  . األرشيفي للمجلس الدولي لألرشيف

  
المجالس العامة و : أدوات لممارسة السلطة: " من جامعة أمستردام بتقدير مشرف لرسالتهتييو توماسن على شهادة. تحصل د الدآتوراه

). archieven 1576-1796 Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun" (1795-1576أرشيفها، 
رقت الرسالة إلى العالقات الموجودة بين سياق إنتاج و تسيير و استعمال أرشيف المجالس العامة و نظام األرشفة فيها، و بين تط
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قسم و قد شغل تييو منصب نائب رئيس .  فبراير أستاذا في قسم العلوم األرشيفية لجامعة أمستردام1تم تنصيب الدآتور توماسن يوم 

أخذت هذه . (ة آانتقاء التراثالتكوين األرشيفي و آذا عضو اللجنة األرشيفية لمجلس الثقافة، التي أصدرت توصيات في مسائل معّين
  :المعلومات من الموقع اإلليكتروني لجامعة أمستردام

)www.english.uva.nl/news/professorappointments.cfm/55512909-1321-B0BE-688ABD8357E9cB53(  
  

ل ذلك منسقا للبحث في مدرسة و آان قب.  في قسم العلوم األرشيفية لجامعة أمستردامأما الدآتور بيتر هورسمان فهو أستاذ مساعد
آما ". الديمومة الرقمية"وقد عمل في آل من األرشيف المحلي لمدينة دوردريخت و األرشيف الوطني الهولندي و مشروع . األرشيف

شغل منصب رئيس لجنة المجلس الدولي لألرشيف المكلفة باإلعالم اآللي في األرشيف و عمل في لجنة تسيير البرامج و في عدة 
  ". تكوين المكونين في إدارة الوثائق"و مشروع ) ICA-AtoM ("إتاحة الذاآرة"اريع منها مشروع مش
  

بيتر هورسمان على شهادة الدآتوراه إنتاج و حفظ األرشيف : انعدام النظام و سوء االستعمال: " من جامعة أمستردام لرسالته. تحصل د
 Disordres ende Abuysen. Archiefvorming en Archivering in Dordrecht،" (1920-1200في دوردريخت، 

تتمثل الرسالة في دراسة ألرشيف إدارة مدينة. 1200-1920 أجري البحث . 20 إلى بداية القرن 13 دوردريخت الهولندية من القرن )
 إلى غاية 14قرن دساتير القرون الوسطى و سجالت المجلس القضائي المحلي، من ال: على خمس سلسات مختلفة من الوثائق و هي

 و الملفات التي 18 و 17و سجالت اإلدارة المالية في القرن ) 1920-1622(، و سجالت قرارات مختلف األسالك البلدية 19القرن 
تتمثل أهم نتائج البحث في نموذج و منهجية لتحليل طريقة إنتاج و حفظ الوثائق . 19شكلت حالة خاصة بسبب بيروقراطية نهاية القرن 

  .لعصورعبر ا
  

أّود باسم القسم تهنئة آل من 
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في مجال العلوم  بيتر هورسمان على نجاحهما و على مساهماتهما منذ سنين عدة. تييو توماسن و د. د
  .األرشيفية و آذا في المجلس الدولي لألرشيف و في قسم التكوين األرشيفي

  

  ماريان هوي  
  أمينة قسم التكوين األرشيفي
marihoy@bigpond.net.au 

www.ica-sae.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   :قسم األرشيف األدبي
  قسم جديد لألرشيف األدبي

  
و لكن انبعث األمل من جديد بعد محادثات غير . أثار توقف نشاط قسم األرشيف األدبي أسف جميع مهنيي األرشيف

تجلت نتائجها في مقال نشر في فالش  والتي، 2009خالل اجتماع المكتب التنفيذي في تمنراست في مايو جرت رسمية، 
  (http://new.ica.org/4221/flash/dernier-numro-de-flash.html) .يقترح إعادة تنشيط القسم 18

       
  : ، الذي تضمن آذلك برنامجا لألعمال المحتملة، من بينها18  مقال فالشتجلت الرغبة في تجديد القسم في

  األرشيف األدبي؛تقاسم أحسن الممارسات في مجال جمع  -
 إحصاء دولي لمختلف األماآن التي ُتحفظ فيها مخطوطات أو مراسالت أدبية؛ -
 دليل استعمال األرشيف األدبي؛ و -
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  .       االجتهاد في مجال وسائل اإلعالم اإلليكترونية آالبريد اإلليكتروني و المخطوطات األدبية المؤلفة أصال على أوعية إليكترونية -
  

 40نتج عن ذلك قيام قسم مؤقت يضم اآلن حوالي . لمقال بدأ التواصل المباشر مع وبين أفراد مهتمين بالموضوعبعد صدور هذا ا
بذلك تقرر تعيين ديفيد ساتن من جامعة ريدين رئيسا مؤقتا للقسم، و هيذر دين من جامعة يال أمينة . عضوا، عدد يعتبر بداية واعدة

و النصيحة من أقسام أخرى في المجلس، خاصة قسم األرشيف الديني الذي عاش نفس و قد حظي القسم بكرم المساعدة . مؤقتة
  .الظروف في السنة الماضية

  
في هذا الصدد، شرعنا في إحصاء المؤسسات التي . تم توسيع نطاق برنامج القسم ليشمل المسائل الدولية المتعلقة بحقوق التأليف األدبي

المخطوطات األدبية المحفوظة خارج البلد األصلي للمؤلف؛ و هذا إلنتاج دليل لألرشيف َتحفظ مخطوطات أدبية و في وضع قائمة 
 خاصة المكتبات و –األدبي، يكون متميزا عن باقي الدالئل باحتوائه أآبر عدد من المؤسسات التي تحفظ هذا النوع من األرشيف 

  .ديد من بلدان العالمالمتاحف و المؤسسات الخاصة، التي تعد ميزة لألرشيف األدبي في الع
  

، ما أنجزنا من أعمال و آذلك وتيرة تزايد األعضاء 2010سنقدم خالل اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، في دايجون شهر جوان 
آما سنطلب من المكتب تأآيد المنجزات و التفكير في رزنامة تجعل قسم ). المنتمين لحد اآلن إلى سبعة مناطق في تقسيم المجلس(

  .يف األدبي قسما دائما في المجلساألرش
  

لهذا الغرض، اتصلوا أوال بالرئيس . في ذات السياق، نرحب في قسم األرشيف األدبي بكل عضو في المجلس لديه اهتمامات أدبية
  :المؤقت

 
 
  

  ديفيد ساتن       
  رئيس مؤقت لقسم األرشيف األدبي،

  حدةجامعة ريدين، المملكة المت مدير مشروع بحث في مكتبة
uk.ac.reading@sutton.c.d
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 : قسم األرشيف الرياضي
 

  )2009مكتب قسم األرشيف الرياضي، لندن : الصورة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ألرشيف المحلي و قسم ، قسمان للمجلس الدولي لألرشيف، و هما قسم ا2009 ديسمبر 9 إلى 7اجتمع في لندن، من 
التقى هذان القسمان معا بسبب مشروع مشترك يجمعهما، حيث دعتهما ديبورا جانكينس، رئيسة . األرشيف الرياضي

قسم األرشيف المحلي و مديرة مصالح أرشيف مدينة لندن، لعقد اجتماع مكتبيهما في العاصمة البريطانية و في ذات 
  ".ولمبيةاألحياء األ"الوقت التعرف على مشروع 

  
حظي أعضاء مكتب قسم األرشيف الرياضي، على هامش االجتماع، بفرصة غير منتظرة للتعرف على مؤسستين رياضيتين مهمتين؛ 

، حيث استقَبلنا بحماسة العب قديم طاف بنا في أهم أجزاء المرآب، منها غرف "لوردز آريكات"أولها المرآب الرياضي الشهير 
آما . م و مختلف األروقة و المرآز اإلعالمي، ذات التصميم المستقبلي، و آذا التجهيزات الداخلية لملعب التنسالالعبين في الجناح القدي

، التي ال تزال في طور اإلنجاز، إال أن معالم العديد منها 2012حظينا بشرف زيارة موقع البنايات الخاصة باأللعاب األولمبية لسنة 
  .بدأت توحي بشكلها النهائي

  
   –ألرشيف الرياضي يتحرك قسم ا

  توسع جغرافي، اجتماع األعضاء، دليل األرشيف
        

لقد رّآز مكتب القسم، خالل اجتماعه في لندن، بالدرجة األولى على المسائل البالغة األهمية، مثل تزايد عدد األعضاء و تحضير 
  .ثل في إنتاج دليل األرشيف الرياضيلم يمنعنا ذلك من التفكير في أهم مشاريعنا، و المتم. اجتماعهم المقبل

  
ال يتعلق . و بما أن القسم يعّد من أحدث أقسام المجلس، فلبد عليه أن يداوم في تسخير بعض جهوده لرفع عدد األعضاء المشترآين ماليا

ا مثال االعتماد على في هذا الصدد، يمكنن. األمر بعدد األعضاء فقط، بل يجب أن تتوسع آذلك رقعته الجغرافية و مجاالت اختصاصه
ال يكتفي القسم بهذا التعاون، فقد سعى مؤخرا الستقطاب عدد أآبر . التعاون القائم مؤخرا بين فروع وأقسام المجلس الدولي لألرشيف

، زيادة على بعض األعضاء الفرديين. من األعضاء، على نطاق جغرافي أوسع، و عمل جاهدا على استغالل هذا المجال الجديد و المهم
 PRINCE CHICHIBU" (األمير شيشيبو"المتحف التذآاري لأللعاب الرياضية : التحق بالقسم أعضاء مؤسساتيين جدد وهم

MEMORIAL SPORTS MUSEUMANOF و ) (في طوآيو و اللجنة األسترالية للرياضة و األآاديمية الوطنية األولمبية الفرنسية ) 
و يعتبر القسم آل من أمريكا الجنوبية و الكاريبي و أمريكا الشمالية مناطق أولوية في ). CESH(اللجنة األوروبية لتاريخ الرياضة 

  . توسعه الجغرافي
  

آما خصص القسم، بغية تطوير قدراته على استقطاب أعضاء جدد، جزءا آبيرا من ميزانيته لتصميم نسخ لكتيبها الترقوي بمختلف 
و هو متوفر .  نسخة إليكترونية على الموقع اإلليكتروني للمجلس فور انطالقه الرسمياللغات؛ فقد ُترجم إلى سبعة لغات و ستجدونه في

  .لحد اآلن في نسخة مطبوعة باللغة اإلنجليزية و الفرنسية و اإلسبانية و العربية
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، فإن اجتماعه 2008و بما أنه أصبح قسما دائما منذ . بموجب القانون الداخلي للقسم، يجب أن ينعقد اجتماع األعضاء مرة آل سنتين
إتاحة أرصدة "و سينعقد في هلسنكي ما بين شهري سبتمبر و أآتوبر، بالموازاة مع ملتقى حول . يجب أن ينظم خالل السنة الجارية
  . و سيجتمع أيضا مكتب القسم في مدينة هلسنكي". األرشيف الرياضي بواسطة الرقمنة

  
و لهذا الغرض ننوي االتصال بأآبر عدد . م مشاريع القسم في السنوات القادمةيعتبر إنتاج دليل عالمي لألرشيف الرياضي أحد أه

بهذا العمل نسعى إلى وضع قاعدة . ممكن من المؤسسات التي تمتلك هذا النوع من األرشيف، لتوافينا بمعلومات أساسية حول أرصدتها
و يضع القسم أمله في الموقع اإلليكتروني الجديد .  من وثائقبيانات إليكترونية ُترشد الباحثين و المستعملين األخرين إلى ما يفيدهم

سنستعمل . للمجلس، ليتمكن من االتصال بتلك المؤسسات التي ستصلها بعد ذلك استمارات مفصلة تملؤها حسب األرصدة التي تمتلكها
     .  بواسطة رابط إليكتروني على موقع المجلساألنماط اإلليكترونية المتوفرة لتطوير قواعد البيانات، ليتاح الدليل فيما بعد للمطالعة

  
)لوردز آريكات، لندن"مكتبي قسم األرشيف المحلي و قسم األرشيف الرياضي، مرآب : الصورة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  النقاط المشترآة بين الرياضة و المدن 
  

 مجال طبيعي يتيح التعاون بين قسم األرشيف المحلي و قسم  فثمةما الذي يجمع بين المدن و الرياضة؟ األلعاب األولمبية على األقل!
األرشيف الرياضي، و هذا عمال بتوصيات و سياسة لجنة البرنامج للمجلس التي تقر، من أجل الرفع من قيمة مشاريع المجلس، وجوب 

  . التعاون عليها بين أقسامه
  

بعد المصادقة عليه من طرف ". األحياء األولمبية"لس بمشروع و قد بادر آل من أرشيف مدينة لندن و قسم األرشيف المحلي للمج
و يسعى . لجنة البرنامج للمجلس، ُدعي قسم األرشيف الرياضي من طرف قسم األرشيف المحلي للمشارآة فيه؛ دعوًة لم يكن ليرفضها

دليل أرشيفي مفصل و يتناول مختلف المشروع إلى إنجاز موقع إليكتروني حول موروث األلعاب األولمبية؛ يتيح الباحثين استعمال 
قد يفيد هذا الموقع اإلليكتروني حتى األحياء األولمبية التي ستشيد في المستقبل، ألن الغاية منه هو إيصال موروث . مواضيع البحث

  . آما ُتحمل الشعلة األولمبية من بلد إلى أخر– خاصة وقعها على التطور العمراني –األلعاب األولمبية 
  

، و " و األولمبياد الثقافية2012لندن : الوثيقة"رشيف مدينة لندن بوثاقة مع األرشيف الوطني للملكة المتحدة الذي بادر بمشروع يعمل أ
     .   الذي قامت آاتي سميث من األرشيف الوطني للملكة المتحدة بتقديمه لمكتبي القسمين
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       سيوبلوم ثآين
    رئيس قسم األرشيف الرياضي

    مكلف رئيسي باألبحاث،
  األرشيف الوطني الفنلندي  
fi.narc@sjoblom.kenth    
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  رخاص بكوااللمبو" آوما"
  

 في 2008فعاليات مؤتمر  من ت، في نسختها المطبوعة، مختارا"آوما"سيجمع المجلدان القادمان من مجلة 
، للمحاضرين إمكانية التطرق إلى مجموعة "لنبني مجتمع المستقبل: "و قد أتاح الموضوع العام للمؤتمر. آوااللمبور

واسعة النطاق من المواضيع؛ تراوحت ما بين محادثات مهنية محضة و بين نقاشات حول األدوار المتمايزة في مجال 
ر بالدور الثقافي أو بصورة أشمل الحاجة الماسة إلى روح المسؤولية و إرساء الحكم حفظ الوثائق، سواء تعلق األم

.الراشد في اإلدارة العمومية و المجتمع المدني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 يخص هذا المجلد نطاقا. حول طريقة الحكم، الذي آان أحد المواضيع الفرعية التي تناولها المؤتمر) 2008:1(يتمحور المجلد األول 

جغرافيا يمتد من أستراليا إلى تونس و من بنغالدش إلى جزر سالومون، و آذا بعدا سياسيا يشمل دول ديمقراطية جد متقدمة، لديها 
و سيالحظ القراء أن القاسم المشترك بين مواضيع هذا . أنظمة متطورة للمراقبة و التوازن، و دول تتعافى من دمار النزاعات الداخلية

 في المجال الحكومي و خارج الحدود المهنية، أو غير – الترآيز على أهمية الشراآات و التحالفات، سواء رسمية المجلد يتمثل في
  . مع منتجي ومستعملي الوثائق–رسمية 

  
، فيحتوي على مقاالت حول تسيير و استغالل األرشيف و الوثائق و آذلك )2008:2" (أرشيف، إتاحة و تنمية: "أما المجلد الثاني

تطرقت المقاالت إلى مواضيع شتى، منها المعايير الجديدة لتسيير أنظمة إنتاج الوثائق . لبات األرشيفيين في مجال التكوين و التعليممتط
ُأخذ بعين االعتبار، في هذا الصدد، التزايد . و فرزها، و موضوع الوصف و التخزين و آذا الطرق الجديدة إلتاحة الوثائق للجمهور

.  اإلطالع، الذي يفرض على األرشيفيين تحسين آفاءاتهم و قدراتهم الشخصيةالمستمر لطلبات
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  مرغريت بروآتر   
  "آوما"رئيسة تحرير 

uk.ac.liverpool@procter.m
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  تإصدارا
  

PARBICA  
Panorama 

 

 
  .2009/2 و 2009/1محيط الهادئ، رقمي نشرية قسم المجلس في منطقة ال

  k.brennan@unsw.edu.auآارين برينان، : اتصال
  
  

ISDF - ISDIAH  
ISDF وللمعيار الدولي لوصف مؤسسات حفظ األرشيف ) (تتوفر اآلن نسخة بلغة بالد الغال للمعيار الدولي لوصف الوظائف 

)(ISDIAH .  
 

       )ة باليابانيISDFو (و اإلنجليزية و البرتغالية و اإلسبانية و الرومانية نذآرآم بأن المعيارين قد ترجما إلى الفرنسية 
  

  إصدارات جمعية األرشيفيين األمريكيين
  

www.archivists.org    جمعية األرشيفيين األمريكيين، : اتصال
  

 حفظ األرشيف و المخطوطات
 

  
  

ISBN 1-931666-32-6 .، .ص544، )2010(األمريكيين الطبعة الثانية، ماري لين ريتزنتالر، من جمعية األرشيفيين 
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