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اليونسكو تصادق على التصريح الدولي لألرشيف
كما تعلمون من قبل ،فإن الندوة العامة
لليونسكو ،التي اجتمعت في الجلسة
المنعقدة يوم  01نوفمبر  ،1100اتفقت
باإلجماع على المصادقة على التصريح
الدولي لألرشيف المقدم من طرف
المجلس الدولي لألرشيف .يسجل هذا
القرار التاريخي مرحلة هامة لصالح رؤية
األرشيف من طرف الجمهور .يجب أن
يسمح للمجموعة األرشيفية الدولية أن
تتقدم أكثر عن طريق تحسيس المجتمع
العام و متخذي القرار االستراتجيين فيما
يخص األرشيف .يتعلق األمر بكل تأكيد
بأحد األحداث الكبيرة للقطاع األرشيفي
على المستوى الدولي ،و هذا لعدة أعوام.
يعتبر هذا التصريح نص موجز يخص
األرشيف في المجتمع الحالي .يسطر
الدور االستراتيجي لألرشيف فيما يخص
الشفافية اإلدارية ،و مسؤولية األنظمة
الديمقراطية ،و كذا من أجل حفظ الذاكرة
باالعتراف
الجماعية.
االجتماعية
باالهتمامات التقليدية النسبية للبحث
التاريخي ،يركز التصريح و بطريقة واضحة
على تسيير األرشيف كعمل ضروري لسير
اإلدارات العامة الحديثة ،و األمر نفسه
بالنسبة لإلجراءات الجيدة للقطاع
الخاص ،وإمكانية جعل المعلومة متوفرة
للمواطنين.
أنا فخور ألنه تم المصادقة على التصريح
الدولي لألرشيف ،و لكن كل الشكر لهذا

العمل الجبار يعود لمجموعة الناشطين
لشبكة المجلس الدولي لألرشيف .أنا
سعيد لتمكني من شكرهم هنا .قام الزمالء
بكيباك عام  1112بإنجاز عمل جدي
من أجل تحضير نموذج من تصريح حول
األرشيف ،و الذي كان كنص مرجعي من
أجل التصريح الدولي لألرشيف .خالل
سيترا في كيباك في نوفمبر ،1112
تحملت  SPAمسؤولية تحضير تصريح
يغطي أبعاد الثقافات المتعارضة .ديديي
كرانج ،كريستين مارتيناز و هنري زوبي ،و
الذين تعاقبوا على رئاسة الـ  ،SPAقدموا
برهانا لديناميكية كبيرة و عزم على
الحصول على تبني التصريح من طرف
المجلس الدولي لألرشيف كمجموعة
متجانسة .إن العمل التدقيقي المتعلق
بتجميع مختلف عناصر التصريح تحملته
فرقة مصغرة و لكن األكثر حماسا و
تكونت من :ديان بايالقريون و دينيس
شوينار ) ممثالن لكندا( ،كيم إيبرهاد
)أستراليا( ،ديديي كرانج ) سويسرا( ،عبد
القادر ب.كدادونو )البنين( و كولين
ماكإيوين )أستراليا( .يجب تكريم
بالخصوص كولين للدور الذي لعبته ،ألنها
عملت كرئيسة المشروع للتحرير األولي
بثالث لغات ،و كذا راقبت إنتاج الالفتة
األولى لنشر التصريح.
بعد االتفاق حول المبادئ و الذي قدم من
طرف ) AGMتابع في الصفحة (2

Martin Berendse
رئيسة المجلس الدولي لألرشيف
Martin.berendse@nationaalarchief.nl
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التغيرات التي طرأت على "كوما"
عملٌة النشر ،أما عملٌة مراقبة التحرٌر
فستبقى بٌن لجنة التحرٌر التً تخص
كوما .أول تحرٌر ل (ٌ )LUPسكون عدد
 SAE/CITRA 2009حول التعلٌم
و التكوٌن .تتمنى هٌئة التحرٌر أن ٌنال
المظهر الجدٌد لكوما إعجاب األعضاء.

فً سنة  2102ستطرأ عدة تغٌرات بالنسبة
للطرٌقة التً ستوزع و ستقدم فٌها كوما،
حٌث ستسمح بعض هذه التغٌرات بتخفٌض
التكالٌف العامة للمجلس الدولً لألرشٌف.
و كغرار معظم المجالت المحترفة ،سٌتم
نشر كوما اآلن من طرف مؤسسة تجارٌة

للنشر،و فً حالتنا ستكون جامعٌة ،جرٌدة
لٌفربول الجامعٌة ( .)LUPفٌما ٌخص
القارئ ،سٌحظى بشروط أفضل لإلطالع،
سواء كان على الموقع اإللكترونً أو كان
مكتوبا .كالعادة ستكون كوما موجودة على
الموقع اإللكترونً للمجلس الدولً
لألرشٌف ،و لكن مع إمكانٌة لإلطالع أفضل
و كذا قابلٌة أفضل للتنقل بٌن المقاالت و
األعداد الخاصة .فً الكوالٌس ،ستسمح Margaret Procter
محررة رئيسية في كوما
الترتٌبات الجدٌدة بتقلٌل من المهمات
بعد
اإلدارٌة لمكتب بارٌس ،فلٌسس علٌه
mprocter@liv.ac.uk
اآلن مراقبة

المطبوعات

إيسربيكا نيوزلتر
()newsletter
العدد  22أكتوبر-دٌسمبر
فقط
متوفرة
.2100
باإلنجلٌزٌة.
مفو
السٌد
االتصال:
نغووٌب ،تطوٌر بنك جنوب
إفرٌقٌا
(Development Bank of
)South Africa) (DBSA
mphongoepe@tsamail.co.za

أو األستاذ باترٌك نغولوب ،جامعة جنوب
إفرٌقٌا-
UNISA،ngulup@unisa.ac.za.
واربيكا جريدة سداسية
للفرع اإلقليمي إلفريقيا
الغربية
العدد  ،6سبتمبر 2100
"تسٌٌر األرشٌف السمعً
البصري إلفرٌقٌا الغربٌة:
أفكار و مسائل" متوفر
فقط بالفرنسٌة .العدد ،7
أكتوبر  ،2100تسٌٌر
األرشٌف الطلب إلفرٌقٌا الغربٌة ،متوفر فقط
بالفرنسٌة
االتصال:بدكار ندًٌ ،مدٌر أرشٌف السنغال،
.pmarchi@primature.sn
إٌسار ) :(CPFالمعاٌٌر
الدولٌة المستعملة فً
األرشٌف المتعلق بالهٌئات
العامة ،باألشخاص أو
بالعائالت ،التحرٌر 2
توفر هذه المعاٌٌر توجٌهات
من أجل تحضٌر مواصفات
الكٌانات (الهٌئات العامة ،األشخاص و العائالت)
المتعلقة بإنشاء و تسٌٌر األرشٌف .تتكفل المكتبة

الرئاسٌة لبورٌس ٌلتسن،لروسٌا الفدرالٌة
بعملٌة الترجمة إلى الروسٌة
ISBN.978-905273-13-1.

أنواع مختلفة من الواب
(A Different Kind of
)Web

مطبوعات المجتمع األمريكي لألرشيفيين
االتصال :المجتمع األمرٌكً لألرشٌفٌٌن
(Society of
American
)archivists
www.archivists.org

ترميز
األرشيفية

المواصفات

(Encoded
Archival
)Description

مكتبة تاغ ،نسخة ،2002النسخة
بالروسية
حضّرت و عدّلت من طرف مجموعة عمل
ترمٌز المواصفات األرشٌفٌة ل  ،SAAمن
طرف تطوٌر الشبكة و من طرف مكتب
المعاٌٌر MARCمن مكتبة الكونغرس.
المجتمع األمرٌكً لألرشٌفٌٌن
)(Society of American archivists
-666099-11-8 -0 ISBN ،PP 979 ،2100
.0

شخصية
مجموعات
رقمية في العصر
الرقمي
(I, Digital Personal
Collections in the
)Digital Era

ٌدرس هذا الكتاب
مشاكل ،تحدٌات و فرص تسٌٌر
المجموعات الشخصٌة الرقمٌة ،بالتركٌز
أوال على المواد التً أنشأت أصال فً
وعاء رقمً و تم االحتفاظ بها من طرف
أفراد ،بالمقابل الوثائق الرقمٌة التً جمعت
و سٌرت حسب أنظمة تنظٌمٌة لألرشفة.
حرر من طرف كرٌستوفر
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ألً

)،2100 (Society of American archivists
.0-990666-98-2 ISBN ، PP979

بٌن

جدٌدة
عالقات
األرشٌف و مستعملٌنا
حرر من طرف كٌت تٌمر،
مقدمة دافٌد س فرٌٌرو.
تصف دراسة ثالثة عشر قضٌة تجربة
األرشٌفٌٌن فً إنشاء ) ،(blogsوٌكٌس ،و
مواقع إلكترونٌة تفاعلٌة  .تقدّم سلسة قصٌرة
للمحاوالت وجهة نظر المؤرخٌن ،،مستعملً
األرشٌف ،الطالب والمختصٌن بالنسابة ،باألخذ
بعٌن االعتبار اإلمكانٌات التً تقدمها وسائل
اإلعالم االجتماعٌة لهم للتفاعل مع األرشٌف
بطرق جدٌدة.
)،2100 (Society of American archivists
.0-990666-99-9 ISBN ، PP969

والدو جٌفالدو لٌلند و
أصول المهنة األرشٌفٌة
األمرٌكٌة
حرر بمقدمة بٌتر ج ووش.
ٌجمع هذا الكتاب الرائع
لألساس ،أعمال والدو
جٌفالدو لٌلند الرائعة
المتعلقة باألرشٌف و طرق
األرشٌف من  0918إلى  .0921وذلك عندما
كان لٌلند منهمك فً مساعدة إنشاء المهنة
األرشٌفٌة األمرٌكٌة.
.

(Society of American archivists),
398 PP,ISBN.978-1-931666-40-7

ترقية األرشيف و حقوق اإلنسان :مجموعة عمل
" حقوق اإلنسان "
تبنت سٌترا  0223التً انعقدت فً كاب
حل ٌتعلق باألرشٌف و بانتهاك حقوق
اإلنسان ،حٌث دعت كل من المجلس
الدولً لألرشٌف و الٌونسكو لوضع
برنامج متعلق بالمحافظة على األرشٌف
الذي ٌبرهن على انتهاكات حقوق اإلنسان
بالوثائق ،و من أجل تعزٌز هذا الحل قام
المجلس الدولً لألرشٌف بوضع مجموعة
عمل حقوق اإلنسان ( .)HRWGهدف هذه
المجموعة هو توعٌة الناس بمدى أهمٌة
األرشٌف بالنسبة لحقوق اإلنسان و كذا
دعم االستعمال األفضل و األوسع
لألرشٌف من أجل الدفاع على حقوق
اإلنسان.

فً  ،9000بدأت مجموعة العمل
بتحضٌر مشروع من أجل إنجاز دلٌل
مباشر ،أوال لألرشٌف المتعلق بأرشٌف
حقوق اإلنسان و ثانٌا لألرشٌف الذي
هو جزء من منظمة حقوق اإلنسان و
الذي هو مفتوح للجمهور .و كانتا
الكندٌة إلٌن كومٌلٌو و األمرٌكٌة تٌسا
فالون المتبرعتٌن من أجل إدارة هذا
المشروع .استعملت المعاٌٌر الدولٌة
للمجلس الدولً لألرشٌف المتعلقة
بوصف المؤسسات التً تحمل
األرشٌف من أجل جمع معطٌات
الدلٌل ،و قد تم االنتهاء من المجموعة
األولى.

بدأت المجموعة مند دٌسمبر  ،9002بنشر
رسالة إخبارٌة شهرٌة حول حقوق
اإلنسان ،لها صلة باألرشٌف .تم نشر هذه
الرسالة عن طرٌق الئحة نشر المجلس
الدولً لألرشٌف و الٌونسكو ( من أجل
التسجٌل أدخل المعلومات الضرورٌة فً
الموقع اإللكترونً التالً

قرّرت المجموعة فً هذا الخرٌف
توسٌع الدلٌل من أجل ضم المؤسسات
(خارج األرشٌف الوطنً ) التً تحتفظ
بوثائق متعلقة بحقوق اإلنسان ،كما أن
مجموعة العمل هذه لها اهتمام خاص
بضم أرصدة مجالس التحقٌق ،المحاكم
الدولٌة و مجالس حقوق اإلنسان،
الشرطة السرٌة و سجالت األراضً.
ٌمكن لكل المؤسسات التً ترٌد أن
تكون جزء من الدلٌل ،االتصال بإلٌن

www.unesco.org/archives/hrgnews/
managesub.php

هناك ترجمة إلى الفرنسٌة للنقاط المختارة
فً كل رسالة إخبارٌة و ذلك عن طرٌق
جمعٌة سوٌسرا لألرشٌف و بفضل
الترجمة التً قامت بها كرٌستٌنا بٌانشً
(متوفرة على الموقع اإللكترونً للجمعٌة:
www.vsaaas.org/fr/docu/archives-et.droits-de-lhomme

تتمنى المجموعة إٌجاد متطوع ٌقوم
بالترجمة إلى االسبانٌةٌ .تم البحث بكثب
عن األخبار و المعلومات المتعلقة بجمٌع
أنحاء العالم و لهذا فإن كل من لدٌه شًء
ٌشاركنا به ٌرجى إرساله لترادي
بٌترسون

www20ohchr.org/doc/law/lawyers.
hm

على الموقع اإللكترونً للٌونسكو و على
المخزن الرقمً أرشٌفال وار للمجلس حٌث أسس حول مبادئ األمم المتحدة
ضد العقاب
األوربً
http://128.121.10.98/coe/public.jsp
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جلٌا برٌرا من إٌطالٌا ،مونتسٌرا
فانٌال ( الضابط األعلى فً األمم
المتحدة لالجئٌن) و سٌغرٌد مكوسلند
من أسترالٌا هن أول أعضاء هذا
الفرٌق مع إضافة شخص أو عدة
أشخاص فً القرٌب .من أجل
االلتحاق بالمجموعة ٌمكنكم االتصال
إما بهنري زوبر ،رئٌس  SPAعن
طرٌق صفحة  SPAفً الموقع
الدولً
للمجلس
اإللكترونً
لألرشٌف ،أو بترادي بٌترسون
trudy@trudypeterson.com

جاء هذا التصرٌح فً الوقت المناسب
و هو مهم ألن الضابط األعلى للدفاع
عن حقوق اإلنسان فً األمم المتحدة
سٌعٌن عن قرٌب محقق خاص من
أجل دراسة مسألة العقاب و كدا دور
األرشٌف فً التندٌد ضد العقاب.
سٌكون امتالك تصرٌح للمسؤولٌات
المهنٌة ذات فائدة بالنسبة للمحقق فهو
( )aileen.cornelio@gmail.comكدلٌل لألفكار المتعلقة بمسؤولٌات
أو بتٌسا
األرشٌفٌٌن عندما ٌكونوا بصدد
taf2011@columbia.edu
معالجة أرشٌف مهم متعلق بحقوق
ستكون العناصر األولى متوفرة على اإلنسان.
الموقع اإللكترونً للمجلس الدولً
لألرشٌف فً أوائل جانفً .9009

ٌعمل كل من قسم الجمعٌات المهنٌة
 SPAو مجموعة عمل حقوق اإلنسان
على انجاز مشروع مشترك من أجل
تحضٌر تصرٌح للمسؤولٌات المهنٌة
لألرشٌفٌن ٌتعلق بحقوق اإلنسان.
( )trudy@trudypeterson.comسٌكون هذا التصرٌح على نموذج وثٌقة
ٌمكن اإلطالع على األعداد السابقة األمم المتحدة " المبادئ األساسٌة لدور
للرسالة اإلخبارٌة على الموقع
المحامٌن"
www.ica.org/4535/ressources/resou
rces-relatives-aux-archives-et-droits
-de-lhomme.html

http://daccess-dds-ny.un.org/doc
/UNDOCGEN/GO5-109/01/PDF/
GO510901.pdf?OpenElement

Trudy Huskamp
Peterson
رئيسة مجموعة عمل
حقوق اإلنسان HRWG
@archivesthp
aol.com

االجتماع السنوي ل  SPPبفيلنيوز في لتوانيا

الندوة السنوية لقسم األحزاب السياسية ،فيلنيوس 3122

انعقد االجتماع السنوي لقسم األرشٌف،
ألرشٌفًٌ البرلمان و لألحزاب
السٌاسٌة  SPPالمتعلقة بالمجلس
الدولً لألرشٌف " األرشٌف و
الدٌمقراطٌة فً مرحلة التحول" فً
برلمان سٌماس لجمهورٌة لتوانٌا
بفٌلنٌوز فً  6و  7من أكتوبر  3122و
ذلك تحت رئاسة أحد أعضاء اللجنة
المسٌرة ل  SPPالسٌدة فٌدا كٌسونٌان
 .حضر إلٌها  87مشرك من  21دول
من مختلف دول العالم باإلضافة إلى
طالب مادة التارٌخ و الطالب
المتخصصٌن فً األرشٌف من
الجامعات اللتوانٌة.
كان هدف من االجتماع إبراز مدى
أثر الدٌمقراطٌة على أعمال األرشٌف،
و كذا إبراز التحدٌات التً تضعها،
أعمال الحفظ و إٌصال التراث الوثائقً
التارٌخً ،أمام هذه األعمال و مدى
أهمٌتها بالنسبة للتطور الدٌمقراطً.
ركز االجتماع على األعمال البرلمانٌة
و أرشٌف األحزاب فً وسط و شرق
أوربا خالل العشرٌن سنة الماضٌة و
خاصة التحدٌات التً واجهوها بعد
االجتماع األول لـ  SPP :الذي انعقد
فً براغ ،بودابست و وارسو سلط

نائب المتحدث الرسمً لسٌماس
اللتوانٌة فً الكلمة االفتتاحٌة
الضوء ،على أهمٌة حفظ و إٌصال
األرشٌف و كذا دور هذا االجتماع
فً المجتمع األرشٌفً .إضافة إلى
هذا أشار هذا االجتماع إلى واجب
األحزاب السٌاسٌة فً الحفاظ و
إٌصال تراثها التارٌخً الوثائقً.
خالل هذا االجتماع ،ق ّدم ممثلً
أرشٌف البرلمان و األحزاب ،و كذا
العلمٌٌن و المؤرخٌن من أسترالٌا،
ألمانٌا ،هولندا ،استونٌا ،لطونً،
سلوفاكٌا ،جورجٌا ،المجر و لتوانٌا
عدة عروض .سمح هذا االجتماع
للمشاركٌن تقاسم تجاربهم المهنٌة و
مناقشة مسائل متعلقة خالل
المناقشات و المحادثات الفردٌة .تم
بث هذا االجتماع على المباشر فً
قناة سٌماس التلفزٌونٌة سٌماس
تٌسٌوجًٌٌ .ترأس نائب مدٌر
 SPPالدكتور غنتلر شفبك
االجتماع و أجرى حوار مع
التلفزٌون الذي كان بصدد تحضٌر
روبرتاج على الزٌارة التً قام بها
المشاركون إلى أرشٌف سٌماس.
كما تم تغطٌت االجتماع على
المباشر من طرف القناة الوطنٌة
اللتوانٌة فً البرنامج اإلخباري.
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الندوة السنوية لقسم األحزاب السياسية،
فيلنيوس .3122

خالل اجتماع فلنٌوز تبنت الجمعٌة
العامة لـــ  SPP :حل ٌمكن اإلطالع
علٌه على الموقع اإللكترونً
للمجلس الدولً لألرشٌف ،فً فضاء
العضو:
www.ica.org/5416/gouvernance
/archives.html.

Marietta Minotos
رئيسة SPP
director@gak.gr

Guenther Schefbeck
نائب مدير SPP
@Guenther.schefbeck
Parlinkom.gv.at

قسم الجمعيات المهنية
عقدت الندوة العالمية الثانية للجمعيات
األرشيفية التي نظمها قسم الجمعيات المهنية
( )SPAفي إيدنبورغ من  13أوت إلى 2
سبتمبر .رحبت بها جمعية األرشيف و
األرشفة (()ARAلبريطانيا العظمى و إرلندا)
كجلسة خارجة عن الندوة السنوية ل .ARA
حضر إليها ممثلين من جمعيات من أوربا،
من أمريكا الشمالية و الجنوبية ،من أسيا و
أستراليا ،حيث تشاركوا التجارب و ناقشوا
اهتمامات مشتركة .تضمن البرنامج جلسات
حول :

من  6771إلى  ،5222هولندا ،الرئٌسة
مارغرٌت تورنر من 5222إلى ،5222
برٌطانٌا ،الرئٌس دٌدر غرانج من 5222
إلى  5222سوٌسرا و الرئٌسة كرستٌن
مارتناز من  5222إلى  ،5227فرنسا،
كانت الجلسة تحت اسم" SPAهنا :أنظر
تحقيق رؤساء الجمعيات في ندوة ايدنبورغ : 2133
للماضً ،أنظر للقادم" و قد ترأسها رئٌس
د.كرانج ،ك.مارتيناز ،ش.زبير ،م.تورنور ،بوس روبس
 SPAالحالً هنري زوبر ،تكلم كل واحد
من هؤالء الرؤساء عن األشٌاء التً
 التعلٌم و التطوٌر المهنً ،مع توجٌهات
مٌزت مدة رئاسته كقانون األخالق،
لتنظٌم مؤتمرات ،ورشات و ندوات و كذا
التصرٌح الدولً لألرشٌف و مشروع
إلنشاء برنامج إرشادي.
"أرشٌف متحد" .اعترف الكل بدور
 SPAالكبٌر فً دعم جمعٌات األرشٌف و  الدعم و الترقٌة ،مع التوجٌهات لتطوٌر
استراتٌجٌات الترقٌة و تسٌٌر الضغط و
األرشفة و كذا مساعدتهم فً ترقٌة وحماٌة
الحمالت الشعبٌة
مصالحهم .فً نهاٌة الندوة تم االحتفال
الكتاب متوفر باللغة اإلنجلٌزٌة ،الفرنسٌة و
بعٌد المٌالد.
االسبانٌة على الموقع اإللكترونً ل SPAو

 التصرٌح العالمً لألرشٌف
 طرٌقة لتطوٌر الكفاءات
 تسٌٌر الجمعٌات فً األوقات المالٌة الصعبة
 الحكومة و األرشٌف السٌاسً
 جمع األرشفة و الجمعٌات المهنٌة ،جمع
سمحت ندوة إٌدنبورغ بنشر كتاب .SPA
األرشٌف و المكتبات
ٌضم الكتاب كل التوجٌهات التً طورها
سمح المعرض الذي أضٌف لبرنامج الندوة القسم من أجل مساعدة الجمعٌات فً اتخاذ
للجمعٌات الحاضرة ،من عرض منشوراتها و التوجٌهات اإلدارٌة المناسبة و كذا إنجاز
منتجات أخرى و كذا توزٌعها أو بٌعها .جاءت أعمال نافعة .كانت للمنشورات مجموعة
هذه المناسبة بالتزامن مع عٌد  SPAالخامس و من المواضٌع :
الثالثون الذي أسس فً  52سبتمبر  6791فً
االجتماع الخاص لمؤتمر  ICAالدولً و الذي  الحكم الراشد ،مع توجٌهات من أجل
تطوٌر الدستور و تسٌٌر االنتخابات ،و
أنعقد فً واشنطن ،ومن أجل االحتفال بهذه
نصائح من أجل برنامج لتسٌٌر األرشفة
المناسبة نظمت جلسة ،شارك فٌها كل رؤساء
و لتطوٌر جدول مرجعً للحفظ
 SPAالقدامى :الرئٌس إفون بوس روبس

أظهرت الندوة أن هناك فرق صغٌر
بٌن تنفٌذ برامج الترقٌة الداخلٌة و
الخارجٌة و هو ٌكمن فً المعارض،
فً الندوات ،فً المواقع اإللكترونٌة
أو فً وسائل اإلعالم االجتماعٌة.
تطرق المتدخلون إلى أعمال مختلفة
و بما فً ذلك " تسٌٌر األرشفة"،
إنشاء تشكٌالت حسب النظام أو
حسب المجموعة ،التارٌخ الشفوي
المرتبط "بتارٌخ الكتاب" مشارٌع
المنجزة،
التطورات
الذاكرة،
صفحات الفٌسبوك و . blogsتعتمد
كل المشارٌع الناجحة على وضوح
األهداف ،على الموارد الكافٌة من
أجل إنجاز المشروع و على مخطط
حقٌقً .مرت كل برامج الدعم
الناجحة فً الترقٌة الداخلٌة عبر

بحوث الجمهور المتوقعة و إنشاء
العالقات خاصة بجعل الجمهور
المستهدف شرٌكا ربما كان أهم
إنجاز لالجتماع هو التطور الذي
كان قائما على دراسة الحالة ،و
على النقاط المشتركة بٌن
المشارٌع الناجحة.
أظهرت المحاضرات أٌضا أن
أي مشروع ترقٌة خارجً قد
ٌصبح وسٌلة للترقٌة الداخلٌة إذا
سٌر بطرٌقة جٌدة .أشار أحد
المحاضرٌن أنه عندما ٌظهر
مشروع مضمون األرشٌفٌ ،بٌن
هذا كٌف تشكل هذه الحقٌقة
وصٌة و التً تصبح بدورها
ذاكرة مؤسسٌة .فً منافسة سوق
التعلٌم العالً ،وهو خدمة مهمة
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الموقع اإللكترونً
www.resources/mqnuale-forassociation.html.

الدالئل الفردٌة متوفرة أٌضا على موقع
SPA

Colleen McEwen
سكرتيرة مرتبطة مع SPA
tcmcewen@gmail.com

ألن الجامعات تسعى إلنشاء صورة
عن طرٌق هوٌة مؤسساته .عندما
تكون هذه النتائج اإلستراتٌجٌة
جزء من مخطط الترقٌة الخارجٌة
لألرشٌف تضمن النتائج المتعلقة
بالترقٌة الداخلٌة فهم و تقدٌر
المؤسسة المصدر لمساهماتها.

William J. Maher
رئيس SUV
w-maher@uiuc.edu

قسم األرشيف التوثيقي
فً  32جانفً  ، 3122اجتمع قسم
األرشٌف التوثٌقً فً مدرٌد،اسبانٌا،
استقبلته ترٌزا دٌاز مدٌرة األرشٌف
التارٌخً لمدرٌد ،و سلطات نٌابة المدٌرٌة
العامة ألرشٌف مدٌنة مدرٌد فً مبنى
الجعة الرائع المسمى األغٌال الذي أعٌدت
تهٌئته لألرشٌف سنة . 3114
انعقد االجتماع أثناء سٌترا  3122بتولٌد
القرٌبة من عاصمة اسبانٌا .سمح االجتماع
بالتعرف على عضوٌن جدٌدٌن لوسٌا
مارٌا فٌلو زو دي أولٌفٌرا من البرازٌل و
مارك توراس من كتلو نٌا (اسبانٌا) .رغم
أن ماخون تور ممثل السنغال لم ٌستطع
الحضور ،إال أن القسم ٌرحب به بحرارة
وكذا بكل ما ٌمثله فً مدٌرٌة فرع وربٌكا.
أرادت المدٌرة باوال كارولً أن ٌركز
االجتماع على مشروع لجنة البرنامج.
ٌضم هذا المشروع ،الذي ٌهدف إلى
إعطاء المجموعة األرشٌفٌة الدولٌة
مجموعة من الموارد حول األرشٌف
التوثٌقً ،أعمال جدٌدة قد تم البدء بالعمل
بها .حاولت المجموعة البحث عن نقاط
اهتمام تهم جمٌع المجموعة األرشٌفٌة
ولٌس خاصة فقط باألرشٌف الوثائقً.

مكتب  ، SANمدريد 3122

فقررت فً هذا الخصوص البدء بعملٌة
بحث على األرشٌف الوثائقً الرقمً
الجدٌد و ذلك بالتعاون مع اإلتحاد
الدولً الوثائقً ( )UINLو المؤسسة
الدولٌة للتارٌخ الوثائقً ( )IIHNمن
أجل فهم الرهانات التً وضعتها عملٌة
الحفظ و حقٌقة األعمال المنجزة تحت
هذا الشكل .أما فٌما ٌخص نشر
األرشٌف الوثائقً ،أراد القسم أن ٌركز
على البرامج التً هً فً طرٌق
رقمنة األرشٌف الوثائقً و كذا العمل
على تعرٌفهاٌ .وجد الكثٌر من
المبادرات فً بلدان كثٌرة تهدف إلى
إنشاء وسائل إعالمٌة من أجل وصف
األرشٌف الوثائقً المحفوظ محلٌا أو
على الموقع ،و ذلك من أجل وضع
صور هذا األرشٌف على الموقع.

فً نهاٌة الٌوم ،زار القسم ،تحت إشراف
المدٌرة ترٌزا دٌاز ،األرشٌف التارٌخً
الرائع لمدٌنة مدرٌد فشاهدنا سرفونتاس،
لوب دي فٌغا ،قصر ال زارزوٌال و النقل
المدرٌدي المشترك ،تحرٌر الرقٌق ...و
المبنى الذي ٌحوي األرشٌف التارٌخً
موشاس غراسٌاس ! ! Muchas Gracias

Marie-Françoise
Limone-Bonnet
أمٌنة SAN
Marie-françcoise.
limon@culture.
gov.fr

قسم أرشيف الجامعات
ٌعرف األرشٌفٌون أن دورهم فً
مؤسساتهم لم ٌعد مفهوما أو
معترف به ،لهذا السبب درس قسم
أرشٌف الجامعات و مؤسسات
للمجلس الدولً
البحت التابعة
لألرشٌف ( )SUVخالل الندوة
التً انعقدت فً جوٌلٌة 3122
بجامعة ألبرنا بإدمونتو (كندا)
مسألة أن ٌصبح األرشٌفٌون
مؤسساتهم
داخل
مؤسسٌن
الخاصة ،الفكرة تحت اسم "ترقٌة
داخلٌة"

غانٌس كارٌسون ،لتوانٌاٌ ،قدم المشروع الم––
مول من طرف  PCOMحول ملفات الطلبة

رغم أن الدعوة لالقتراحات
ركزت على الترقٌة الداخلٌة إال
أنه كان عدد األوراق مساوي
لألصوات المدعمة للترقٌة
الخارجٌة و التً جلبت الكثٌر
من االهتمام مند الثمانٌنات.
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خالل مجرٌات الندوة و أثناء
مناقشة المحاضرٌن ألعمال
الترقٌة الخاصة بهم.أصبح واضحا
أن الحدود بٌن الترقٌة الداخلٌة و
الخارجٌة لم ٌعد مهما .إضافة إلى
هذا ٌمكن لمعظم أعمال دعم و
إنشاء مجموعة المستعملٌن أن تقدم
فائدة للترقٌة الداخلٌة إذا تم
التخطٌط لها بعٌن ناقدة .تتشارك
كل من برامج الدعم الداخلٌة و
الخارجٌة فً عدة استراتٌجٌات و
تقنٌات التً تساعد فً بناء أرشٌف
قوي مع إشراك الدعم المؤسسً
و الشعبً.

باربيكا  :41براهين و ذاكرة في العصر الرقمي

اجتمعت عائلة باربيكا من أجل
باربيكا " :41براهين و ذاكرة في
العصر الرقمي"حيث حضر أكثر من
 411مشارك من دول مختلفة
للمشاركة في أسبوع المحاضرات،
المناقشات و الورشات التي تكلمت
عن التحديات و المخاطر المتعلقة
بالتسيير اإلعالمي في العصر
الرقمي .كما تحدثنا أيضا عن
استمرار تطوير اإلمكانيات و
الكفاءات لدعم و تطوير تسيير
األرشفة في منطقة المحيط الهادي
وذلك باستعمال علبة الوسائل
الخاصة بنا " أرشفة جيدة مفتاح
الحكم الراشد".
قرر المشاركون فً الندوة تطبٌق
اإلرشادات التً خرجت بها الندوة فً
بلدانهم الخاصة من أجل تطوٌر
مهارات خبراء األرشفة و المعلومة
فً دولهم الخاصة .تضم األعمال
المحسوسة:أعمال التحضٌر فً حالة
حدوث كوارث و األعمال التً تسمح
باإلطالع األفضل على المعلومة و
ذلك باستعمال التكنولوجٌات الرقمٌة
و كذا الثقافة الرقمٌة.
أ ّكدت الندوة من جدٌد ،أن أنظمة قوٌة
من شأنها إنشاء و تسٌٌر الوثائق و
كذا المحافظة على األرشٌف هً
أساس التطور االقتصادي المستمر و
التسٌٌر

باربيكا Apia 2011 ،41

الجٌد ،و هً أٌضا دعم مهم للحكم
الراشد و ذاكرة الشعب فً جمٌع
البلدان ،الحكومات و أقالٌم منطقة
المحٌط الهادي.
طرأ على مكتب باربٌكا بعض
التغٌرات :حٌث و ّدعنا ساتارٌكً
تال ،أدرٌان كانٌنغام .باسم جمٌع
األعضاء ،أود التعبٌر عن امتنان
لسٌتا ،أدرٌان و مارك من أجل
مساعداتهم القٌمة.
تم تعٌٌن مكتب جدٌد خالل باربٌكا
 .41كل المعلومات متوفرة على
موقع المجلس الدولً لألرشٌف
اإللكترونً.
أخد المكتب قرارات الندوة و
طور مخطط عمل ٌركز على 5
مجاالت مهمة :التطوٌر المهنً و
التكوٌن ،التعاون و الدعم ،الحكم
و األعضاء ،األرشفة من أجل
الحكم الراشد و الكفاءات
األرشٌفٌة.
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عرفت باربٌكا مرحلة اإلنجازات
الكبٌرة و الدعم من طرف الشركاء
الممونٌن .فلقد قمنا بإنجازات كبٌرة
فً مجال األرشفة اإللكترونٌة فً
منطقة المحٌط الهادي بفضل علبة
الوسائل "أرشفة جٌدة مفتاح الحكم
الراشد" .هدف المكتب اآلن هو دعم
هذا العمل الكبٌر و مراقبة الوسائل
من أجل استعمال علبة الوسائل فً
جمٌع منطقة المحٌط الهادي.
من أجل معلومات أكثر:
www.parbica.org

Anna Gulbransen
األمينة العامة لـ  :باربيكا
@Anna.gulbransen
dia.govt.nz

كاموستا و مابوهاي لساربيكا

االجتماع  81للمكتب التنفيذي لساربيكا و
ندوة حول األرشفة اإللكترونية ،منيل في
الفلبين.
عقدت عائلة ساربٌكا اجتماعها لسنة
 3122فً منٌل ،وكان ذلك فً إطار
المجلس التنفٌذي  21لساربٌكا فً 21
أكتوبر  .3122كان األرشٌف الوطنً
الفلبٌنً ضٌف اجتماع المجلس التنفٌذي و
منظم الندوة الدولٌة لألرشفة اإللكترونٌة 
حول موضوع " تقرٌب العالم بفضل
التسٌٌر اإللكترونً للوثائق" و التً أحتفل
بها بالتزامن مع االحتفال باألرشٌف ٌومً
 21و  21أكتوبر  3122فً فندق بان

باسفٌك فً منٌل.
ض ّم اجتماع المجلس التنفٌذي  22عضوا
من المجلس التنفٌذي و  23مالحظ من
الدول األعضاء .نظمت السٌدة سورٌات
وونغسانجٌم ،رئٌسة ساربٌكا اجتماعا
تطرق إلى عدة مواضٌع و إلى المشارٌع
الحالٌة و المستقبلة لساربٌكا ،سؤال
األعضاء ،التبرع السنوي و نشر الكتاب
الجمٌل حول التراث التنفٌذي و مجلة
أرشٌف جنوب شرق أسٌا.
جلبت الندوة الدولٌة  66مشترك أجنبً و
 245مشترك محلً و كذا محاضرٌن من
األرشٌف الوطنً الفلبٌنً ،المالٌزي و
السنغافوري حٌث تقاسموا تجربتهم و
الدروس التً استنتجوها من برامجهم
لتسٌٌر األرشفة اإللكترونٌة .لدٌنا كذلك
زمالء من الصناعة تكلموا عن أخر
التكنولوجٌات الرقمٌة ،األنظمة و المعدات.
خالل كامل الندوة تم االعتراف بأن التسٌٌر
التكنولوجً للوثائق أصبح مهمة بالنسبة
لألرشٌف الذي ٌتكون من قدرات و
مصادرة مختلفة .و لهذا فقد نصت الندوة
على القرارات التالٌة :









المكتب التنفيدي و اليوم الدراسي لساربيكا ،مانيل 3122

تحسّن التسهٌالت التً منحت من
طرف تكنولوجٌات األرشفة
اإللكترونٌة العملٌات األرشٌفٌة و
لكن على هذه التكنولوجٌات أن
تسٌر بطرٌقة مسؤولة.
تستطٌع الوكاالت الحكومٌة أن
تستفٌد بالتعاون مع األرشٌف
الوطنً ،من تطوٌر أنظمة
األرشفة اإللكترونٌة التً تأخذ
بعٌن االعتبار الموارد البشرٌة،
برامج و معدات إعالمٌة ،و كذا
التطبٌق و اإلجراء.
تتطلب األرشفة اإللكترونٌة إلى
مراقبة مستمرة و خاصة فٌما
ٌتعلق بالتغٌرات التكنولوجٌة التً
قد تجعل الوثائق الرقمٌة غٌر قابلة
للقراءة و فاسدة.
ٌعتبر التسٌٌر الفعال للمعطٌات
عنصرا مهما فً األرشفة
اإللكترونٌة
ٌجب على األرشٌف الوطنً
األسٌوي أن ٌستفٌد من اإلمكانٌات
المتزاٌدة التً تقدمها التطورات
األرشفة
فً
التكنولوجٌة
من أجل تقاسم
اإللكترونٌة
الموارد و التجارب وخاصة تقاسم
تارٌخهم و تراثهم المشترك
ٌسمح التطور التكنولوجً فً
اإللكترونٌة
األرشفة
مجال
لألرشٌف األسٌوي أن ٌتعامل و
أن ٌتقاسم التجارب و الموارد مع
أرشٌفات كل العالم

 على األرشٌف الوطنً للدول األسٌوٌة
أن ٌبادر بطرح مشاكل األرشفة
اإللكترونٌة فً أسٌا عموما وكذا فً
دولهم الخاصة ضمن المعاٌٌر الدولٌة كانت إحدى مفاجأة الندوة محاضرة
خاصة ،قدّمتها البروفسور أورورا
المتفق علٌها
غوماز غالفارٌاتوفرٌر .المدٌرة العام
لألرشٌف المكسٌكً ،حول "تقرٌب
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التراث األرشٌفً المكسٌكً و أرشٌف
جنوب شرق أسٌا من التكنولوجٌات
اإللكترونٌة" حٌث قدّم معطٌات جدٌدة
حول تارٌخ األرشٌف الوطنً المكسٌكً
و عالقاته مع اسبانٌا الجدٌدة (المكسٌك
حالٌا) و الفلبٌن و كذا دول أسٌا األخرى.
ربطت البروفسور أورورا موضوع
محاضراتها مع التكنولوجٌا الرقمٌة حتى
تظهر كٌف تساعدنا الوثائق الرقمٌة فً
تقاسم التراث المشترك.
كعادة الفلبٌن رحب بجمٌع المندوبٌن و
المشاركٌن األجانب بأحسن الترحٌب،
كما أننا استطعنا زٌارة األرشٌف الوطنً
الفلبٌنً و متحف أٌاال .شكر المجلس
التنفٌذي لساربٌكا السٌد فكتورٌنتو م
مانالو المدٌر التنفٌذي الجدٌد لألرشٌف
الوطنً الفلبٌنً و عماله الرائعٌن على
عمله الممتاز.
سٌنعقد االجتماع التالً فً بانكوك
بتاٌالند فً ماٌو أو جوان  .3123حٌث
سٌستقبل األرشٌف الوطنً التاٌلندي
اجتماعات و ندوات العام القادم .من أجل
أي معلومات حول هذا الموضوع أو
حول أي سؤال للمشاركة ،زوروا الموقع
اإللكترونً أو اتصلوا بأمانة ساربٌكا.

Gowri PS Thangaya
األمينة العامة لسربيكا
gowri@arkib.gov.my

مجموعة اتصال أبنت  APEnetإلربيكا :
ممون جديد نهمضمون مه أجم بوابة األرشيف األوربي

فً  3122اشتركت إربٌكا فً
مجموعة اتصال أبنت ،و هو
مشروع إربٌكا ممون من طرف
لجنة البرنامج .مند جانفً ،3122
مرشد بوابة األرشٌف
ٌعتبر
األوربً ،الذي طور بفضل 21
أرشٌف وطنً أوربً ،متوفرا على
الموقعٌ .مكنكم القٌام ببحوث فً
 9 491 999وحدة موصوفة
مرتبطة بأكثر من 112 151
موضوع رقمً ل 59مؤسسة .تم
تشغٌل مجموعة اتصال أبنت
إلربٌكا من أجل تبلٌػ و ضم
األرشٌف األوربً و خاصة أرشٌف
الدول التً ال تعتبر أعضاء فً
اإلتحاد األوربً.
فً 23

عقد أول اجتماع فً برلٌن
أفرٌل  .3122حضر فٌه  26مشترك
من ثمانٌة بلدان :ألبانٌا ،النمسا،
لكسمبورغ،
لٌشتنستن،
كرواتٌا،
نروٌج ،صربٌا ،و سوٌسرا .أعلن سبعة
بلدان منهم أنهم مهتمٌن بأن ٌكونوا
ممونٌن لمضمون بوابة األرشٌف
األوربً ،و اثنٌن منهما (كرواتٌا
و النروٌج) أعلنا أنهما سٌعمالن
كشرٌكٌن فً المشروع APEX
المشروع الموالً لمشروع أبنت.

ورشة  APEعلى الخط

كان االجتماع الثانً ألبنت عبارة
عن ورشة عمل ،دار حول وسائل
أبنت فً إطار ندوة سٌترا بتولٌد
الموافقة لـ  36أكتوبر  .3122حٌث
حضر حوالً عشرٌن أرشٌفٌا من
سبعة بلدان أوربٌة ٌمثلون اثن عشر
مؤسسة .من خالل الجلسات
الصباحٌة و المسائٌة أظهرت ورشة
العمل وظائف الوسائل التً أنشأت
من أجل المساهمة فً الموارد
الموصوفة للشركاء المتعلقٌن
بمشروع أبنت.
استعمل بعض المشاركٌن معطٌاتهم
الشخصٌة ( ٌمكن العثور على
المساعدة على اإلنترنت) بعد ذلك
EAD APEnet
نقلوها إلى
فأصبحت مألوفة مع لوحة القٌادة.
بتجربة هذه الحالة فً بوابة
األرشٌف األوربً استطاعوا معرفة
كم هو من السهل وضع المعطٌات
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فً البوابة و كٌف ٌمكن نشر
معطٌاتهم و تقدٌمها على الموقع
اإللكترونً
www. Archivesportaleurope.eu

ٌمكنكم اإلطالع على محاضرات
االجتماع الثانً على الموقع
اإللكترونً لمشروع أبنت
(
www.apenet.eu/index.php?opti
on=comcontent&view=article&id=119%
3Aapzs-intoledo&catid=3%3Anewsflash
)&lang=en

Susanne Waidmann
مسؤولة في مشروع مجموعة
اتصال أبنت إلربيكا
@s.waidmann
bundesarchiv.de
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اجتماع إساتيكا بطوكيو

الندوة العامة لـ  ، EASATICAطوكيو 3122
اجتمعت إساتيكا من جديد هذه السنة من 51
إلى  51نوفمبر بطوكيو من أجل عقد الندوة

العامة العاشرة .كان الطقس في طوكيو
جميال و مرحبا .و تم تنصيب خالل هذه
الندوة فريق جديد لمدة أربعة سنوات من
 1155إلى  .1151يمكنكم إيجاد تفاصيل
الفريق الجديد على الموقع اإللكتروني
للمجلس الدولي لألرشيف.
كان موضوع الندوة هذه السنة ":األرشٌف
الٌوم :التشرٌع ،اإلطالع و المحافظة فً
العصر الرقمً" ،و بمناسبة هذه الندوة،
تمت دعوت ثالث مختصٌن .تكلمت باربرا
برس ،مدٌرة المشارٌع السٌاسٌة و
اإلستراتٌجٌة فً األرشٌف الوطنً

الندوة العامة لـ  ، EASATICAطوكيو 3122

مكتب  ، EASATICAطوكيو 3122

األسترالً ،حول إعادة إصالح الحكومة
فً أسترالٌا و تعزٌز الشفافٌة من أ جل
إصالح التشرٌعات الموجة إلى تشجٌع
الوكاالت الحكومٌة إلى التفتح أكثر على
الجمهور .أما الشخصٌن اآلخرٌن فكانا
من الٌابان ،البروفسور أكٌرا بابا من
جامعة طوكٌو و البروفسور كاتسوٌا
إغا من جامعة طوكٌو أٌضا ،فبٌنما
تكلمت البروفسور بابا عن مدى تأثٌر
األرشٌف الرقمً على المجتمع
المعرفً ،شرحت البروفسور إغا القانون
الجدٌد لتسٌٌر األرشٌف و األرشفة و
التحدٌات التً تواجهها .خالل الجلسة
حول تقارٌر البلدان ،علق البروفسور
سٌمون شو من جامعة هونغ كونغ
الصٌنٌة على الحالة الكارثٌة لألرشٌف
فً هونغ كونغ أٌن رفضت الحكومة
على عكس نظرائها تخصٌص إطار
قانونً من أجل تسٌٌر و المحافظة على
الوثائق و األرشٌف.
فً بداٌة هذه السنة نظمت إستٌكا
باالشتراك مع جامعة هونغ كونغ
مناقشة تسمح بنٌل شهادة عالٌة فً
الدراسات األرشٌفٌة ( ،)PCASو هً
مناقشة لثالث أٌام تجري مرة فً السنة
فً جامعة هونغ كونغ ببرنامج مقرر
من  03ماٌو إلى  81جوان .تمت دعوت
مختصٌن و أساتذة أمثال الدكتورة ترادي
بٌترسون ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
الدكتور واندي داف ،كندا ،األستاذ جون
ماكدونالد ،كندا ،الدكتورة مارٌان هوي،
أسترالٌا ،الدكتورة لً سانغمٌن  ،كورٌا،
و األستاذ سمون شو،هونغ كونغ ،من
أجل تقدٌم محاضرات و ترأس الندوات.
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تم تسجٌل  81مشترك بصفة دائمة و 0
بصفة مؤقتة هذه السنة ،معظمهم كانوا
أرشٌفٌٌن جاؤوا من هونغ كونغ ،مكاو،
مالٌزٌا ،الصٌن ،كورٌا و الفلبٌن...

تملك شركة أخرى للتطوٌر ،وهً متعلقة
بإستٌكا ،برنامج تكوٌنً أنتج خصٌصا
لزمالئها من منغولٌا .تقوم منغولٌا بجهود
جدٌة من أجال إدخال المعاٌٌر الحدٌثة
لتسٌٌر األرشفة لحكومتها ،و لكنها تفتقر
للتكوٌن فً مجال المعاٌٌر الدولٌة .و لهذا
السبب وضعت إستٌكا برنامج تكوٌنً
ٌدعمه البنك العالمً لألرشٌف الوطنً
المنغولً فً ماي  .0383و هو ٌنكون من
برنامج دراسً مكثف ٌضم  13ساعة من
المناقشات و الندوات و ٌدرّس من طرف
خبراء من األرشٌف ،من الجامعات ،من
الوالٌات المتحدة ،كندا  ،كورٌا،هونغ كونغ
و أسترالٌا .
إلٌجاد تفاصٌل أكثر عن نشاطات
و برنامج إستٌكا زورو الموقع اإللكترونً
www.EASTICA.ORG

Simon F.K. Chu
األمين العام إلستيكا
@SIMONFKCHU
GMAIL.COM
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الجمعية األمريكو-التينية لألرشيفيين :
األصول و التطور

الجمعية العامة لـ  ،ALAتوليدو .3122

أثناء انعقاد االجتماع األول فً واشنطن بٌن
الدول األمرٌكٌة ،أقترح للمرة األولى تأسٌس
جمعٌة ألرشٌفًٌ الدول األمرٌكٌة ،فتم
الموافقة على هذا اقتراح فً  75أكتوبر
 ،7747و أعلن الحاضرون أنهم األعضاء
المؤسسٌن لهذه الجمعٌة.

توحٌد المعاٌٌر و تبادل الخبرات التً
تسمح بتطوٌر العمل األرشٌفً و تضمن
المحافظة و استعمال تراث أمرٌكا
الالتٌنٌة أصبحت  ALAبعد ذلك فرع
ٌنتمً للمجلس الدولً لألرشٌف ،قامت
 ALAمند  7776بتطوٌر نفسها و بانجاز
الكثٌر من المشارٌع كمشروع نشر
مجلة ،و كذا تنظٌم مناقشات و ندوات،
و فتح موقع إلكترونً.

خالل انعقاد االجتماع المتعلق بتطوٌر
األرشٌف ،الذي نظمته منظمة الدول
األمرٌكٌة ( )OASمن  42إلى  46جوٌلٌة
 7754تم الموافقة على "مٌثاق األرشٌف بعد انعقاد مؤتمر رؤساء دول
األمرٌكً" و تم المطالبة أٌضا بتأسٌس و حكومات أمرٌكا الالتٌنٌة فً إسال
مرغارٌتا و أبو روتا فً  7776تم
جمعٌة األمرٌكو-التٌنٌة لألرشٌفٌٌن.
تأسٌس رصٌد متعدد األطراف من أجل
فً األخٌر تم الوصول إلى اتفاق لتأسٌس ترقٌة تطور أرشٌف أمرٌكا الالتٌنٌة.
AAI-lberarchivos
برنامج
جمعٌة األمركو التٌنٌة لألرشٌفٌٌن( )ALAو توج
ذلك خالل مجرٌات الندوة التً ضمت عدة بالنجاح ،حٌث استعمل مند بداٌاته نضام
بلدان و التً انعقدت فً  4أفرٌل  7751فً  ALAمن أجل استخدام مساعداته.
لٌما ،البٌرو ،حول إعادة تنظٌم و ترتٌب فً سنة  ،4222تم االحتفال بالندوة
الدولٌة لتقالٌد األرشٌف الالتٌنً
األرشٌف الوطنً.
فً سنة  ،7754وفً صانتا فً دي بوغتا تم ( )SIATIكمظاهرة رسمٌة لــ .ALA
الموافقة على إحصاءات  ALAو تم تسجٌلها حٌث أحتفل بعٌدها السابع  SIATIفً
فً كولومبٌا كمنظمة محترفة و منظمة رٌو دي جانً رو ببرازٌل سنة  4277و
ثقافٌة غٌر حكومٌة تهدف إلى" تنمٌة سٌحتفل بعٌدها الثامن فً كتلونا سنة
.4271
التعاون بٌن أعضائها عن طرٌق ".
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تستمر  ALAفً الوقت الحالً بتنفٌذ
مخطط إستراتٌجٌتها من  4277إلى 4273
من أجل تطوٌر نفسها بواسطة عدة
مشارٌع كتحفٌز انضمام أعضاء جدد و
انضمام دول أكثر ،دعم البحث و تبادل
المعرفة ،إنشاء و إعادة تنظٌم لجناتها
التقنٌة ( )CTsو مجموعات العمل (.)GTs
من أجل معلومات أكثر زوروا الموقع
اإللكترونً الجدٌد لــ 8 ALA
.www.ala-archivos.org

Jaime Antunes da Sliva
نائب رئٌس المجلس الدولً
لألرشٌف للفروع رئٌس ALA
@Ala.presidencia
Arquivonacional.gov.br

Virginia Chacon Arias
نائبة رئٌس ALA
Directora@dgan.go.cr

تسلسل وسائل اإلعالم
يحتفل المجلس البلدي لجرون ،بواسطة
مركز البحث و نشر الصورة ( )CRDIو
صورة متحف السينما و بالتعاون مع
المجلس الدولي لألرشيف وبواسطة
مجموعة األرشيف الفوتوغرافي و
السمعي البصري ( )PAAGباليوم
العالمي للتراث السمعي البصري،الموافق
ل 72أكتوبر ،عن طريق النشر
التسلسلي لوسائل اإلعالم الفوتوغرافية
و السمعية البصرية.
زخرفة
ٌوجد هذا التسلسل فً شكل
إعالنٌة ذو أربعة لغات ( القطالونٌة،
اإلنجلٌزٌة ،اإلسبانٌة و الفرنسٌة) تقدم
التطور التارٌخً للوسائل اإلعالمٌة
السمعٌة البصرٌة :السٌنما ،الفوتوغرافٌا،
التلفزٌون ،الفٌدٌو ،و التسجٌل الصوتً.
ٌوجد أٌضا موقع إلكترونً باللغات
األربعة .ت ّم تطوٌر المعلومة هنا بأكثر من
نص( فهً تضم أٌضا تسلسل متفرق
لهوات الفٌلم) و صور أكثر و كذا وسائل
سمعٌة بصرٌةٌ .وجد فً الكل 082
مرجع تسلسلً 02 ،تسجٌال سمعً
بصري و  02صورة .تسمح كل من
المصادر سواء كانت إلكترونٌة أو
مطبوعة التطلع على األحداث التسلسلٌة
المهمة التً أدّت إلى تطوٌر مختلف
وسائل اإلعالم.
ال ٌعتبر التسلسل الفوتوغرافً و السمعً
البصري لوسائل األعالم وسٌلة مشتركة
و عالمٌة لألرشٌفٌٌن فقط بل ٌعود أٌضا
بالفائدة على الجمهور ،وذلك عن طرٌق
المساهمة فً تسٌٌر و حفظ التراث
الفوتوغرافً و السمعً البصري .كما
ٌصف أٌضا طبٌعة و وظٌفة الوسائل
المستعملة فً تأسٌس المعلومات المتعلقة
بالتسجٌالت الفوتوغرافٌة و السمعٌة
البصرٌة ،و ذلك من أجل المساهمة فً
الحفظ الجٌد ،و فً توعٌة الناس لمدى
حساسٌة هذا التراث بسبب تقادم و فساد
وسائل اإلعالم المادٌة ،فهً إذن تعزز
التوعٌة و توفر وسائل لعمل األرشٌفٌٌن
فً مجال التسجٌالت السمعٌة البصرٌة و
التسجٌالت الفوتوغرافٌة ،و فً األخٌر
هً تسلط الضوء على مدى أهمٌة تطوٌر
هذه التكنولوجٌات كوسٌلة لتسجٌل

الثراث السمعي البصري

ذاكرة الشعب .كانت مشاركة
و تجربة  PAAGمفتاح نجاح هذا
المشروع .لعب المجلس الدولً
Jean Boadas l Raset
محافظ مكلف باألرشيف
لألرشٌف دورا مهما أٌضا ،فبواسطة
برنامج لجنة البرنامج استطاع تموٌل الفوتوغرافي و السمعي البصري
لدى CRDI
ترجمة الموارد إلى اللغات األربعة
jboadas@ajgirona.org
المختلفة ،كما لعب دورا كبٌرا فً
نشر هذه الوسائل فً الوسط األرشٌفً
و فً مؤسسات أخرى متعلقة بالتراث
David Iglesias
الثقافً.
CRDI

الموقع اإللكترونً :
www. Girona. Cat/sgdap-cat-patrimoniaudiovisual

البرٌد:
www.girona.cat/sgdap-docs/cartellpatrimoni-audiovisual -ENG.pdf
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منسق مكلف باألرشيف
الفوتوغرافي و السمعي
البصري لدى CRDI
diglisias@ajgirona.org

التحقوا بمجموعة "كرا تور ورك بنتش

!« » Curator’ s workbench
قدّ مت لجنة البرنامج مساعدة لمشروع
إرٌن أو مٌرا  ،األرشٌفٌة المختصة فً
الوثائق اإللكترونٌة ،و لمشروع غري
غوري جنسن ،المكلف بالتطوٌر اإلعالمً
فً جامعة كارولٌنا الشمالٌة فً شابل
هٌل ،و هذا من أجل دراسة الشركات
الممكنة فً برٌطانٌا العظمى حول " كرا
تور ورك بنتش" الوسٌلة التً طورت
مؤخرا لتحضٌر األرصدة و لجعل عمل
الوثائق اإللكترونٌة مستمرا .تساعد هذه
األداة األرشٌفٌٌن على تسٌٌر الملفات قبل
حفظها فً مخزن و قبل أن تصبح
كأرشٌف غٌر متاح نهائٌا .بما أن الملفات
ٌتم اختٌارها ،تصنٌفها ،و وصفها فإن
ملف
ٌنتج من أجل تزوٌد METS1
هذه اإلجراءات بالمستندات ،إضافة إلى
هذا فإنه ٌتم إنتاج مجموعة من المراقبة
لكل ملفٌ .مكن أن تكون  UUIDs 2و
قد أنشأت من  MODS 3معطٌات وصف
أجل مواضٌع فردٌة أو من أجل ملفات
أو أرسلت عن طرٌق جداول معطٌات

نسخة من قسم " " Curator’ s workbench
مخصص لخرائط المعطٌات مع عوامل MODS
و المعطٌات المقدمة من طرف المستعمل.

عقدت هذه الملتقٌات فً لندن ،أكسفورد
و غالسغاو .و قد تم فتح صفحة وٌكً
من أجل السماح للمشاركٌن البقاء على
علم بكل تفاصٌل هذه الملتقٌات
https://github.com/UNC-Libraries/Curators
Workbench/ wiki-ICA- JISC.Workshops

.
حضر كل من إرٌن و غري غوري إلى
برٌطانٌا من أجل المشاركة فً ثالث
ملتقٌات مع أرشٌفٌٌن و مطوري " كرا
كان المشاركون مهتمٌن بهذا البرنامج
تور ورك بنتش" ،غري غوري من طور
الذي ٌعتبر كوسٌلة تبٌّن لمؤسساتهم
هذا البرنامج فً جامعة كارولٌنا الشمالٌة.
أنهم مستعدٌن للتطور فً مجال
تطرّ قت هذه الملتقٌات إلى:
التخزٌن الرقمًٌ .رى البعض أن هذا
البرنامج ٌظهر التطوّ ر المنجز فً
مجال الحفظ الرقمً ،و لتحضٌر
 تطوٌر البرنامج " ،كرا تور ورك
المعطٌات دون الحاجة إلى مخزن
بنتش"
للحفظ .هناك نقطة مهمة ٌجب التطرق
 إشراك أعضاء المجلس الدولً
إلٌها و هً أن هذا البرنامج ٌقدّم نظرة
لألرشٌف و مؤسسات التعلٌم العلٌا فً
حول الوثائق الرقمٌة أكثر وضوحا من
برٌطانٌا ( مع مشاركة )JISC
المعتاد ،و هذا ما ٌسمح لألرشٌفٌٌن و
 جمع األفكار المتعلقة باالستعماالت
لمحافظً األرشٌف إنشاء و إظهار
المستقبلٌة و مواصفات البرنامج
العالقات بٌن الوثائق الرقمٌة .كما
 البحث عن مؤسسات تشارك فً تطوٌر
ٌسمح هذا البرنامج لألرشٌفٌن أخذ
البرنامج
خطوات تقنٌة كانت تخصص فً العادة
 تسهٌل النقاش بالنسبة ل ّنظرٌات الجدٌدة
إلى فرٌق أخر .قدم المشاركون عدة
المتعلقة باستمرارٌة العمل من أجل
اقتراحات من شأنها تطوٌر البرنامج.
تسٌٌر الوثائق الرقمٌة الجدٌدة.
ٌساعد دمج المعطٌات المجمّعة فً
الكمبٌوتر ،األرشٌفٌن فً إٌجاد
و حماٌة المعلومات الحساسة.
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الكثٌر من المشاركٌن ال ٌستعملون
 MODSو هم بحاجة إلى طبع أو تفصٌل
المعطٌات حسب بٌانات أخرى .كما
ٌحتاج الكثٌر أٌضا إلى الدعم من أجل
برامج خارجٌة أخرى كبرنامج Bac-IT
أو مواصفات METSاألخرى.
إدا كنتم ترٌدون التعرف أكثر على
برنامج " كرا تور ورك بنتش" ٌمكنكم
االتصال بنا .نحن نتمنى أن نعمل مع
مؤسسات أخرى تبحث على وسٌلة من
أجل الوثائق الرقمٌة الجدٌدة.

Erin O’Meara
أرشٌفٌة مختصة فً الوثائق
اإللكترونٌة بجامعة كارولٌنا
الشمالٌة بشابل هٌل،
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
@Omeara.erin
gmail.com

Gregory Janson
المكلف بالتطوٌر اإلعالمً
بجامعة كارولٌنا الشمالٌة
بشابل هٌل ،الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة
Gregory.jansen
gmail .com

برنامج األرشفة االلكترونية :
اقتراح  PCOMمن أجل المىاجهة معا التحديات الحالية و المستقبلية
طبقا للنظرة الموجهة إلى البرنامج
المتخصص ،قدمت  PCOMفي الربيع
الفارط للهيئة التنفيدية فكرة لبرنامج
متخصص في األرشفة االلكترونية .لٌقيت
هذه الفكرة بالقبول.
هذا لٌس محٌرا ،تعتبر األرشفة االلكترونٌة
تقدما كبٌرا لكل بلدان العالم ،و األسئلة
التً ٌجب على األرشٌفٌن و المسٌرٌن
مواجهتها فً حالة نظام األوراق ،مع عدم
التغٌر ،صعبة جدا .رغم أن المجلس
الدولً لألرشٌف ال ٌستطٌع أن ٌشارك فً
التطورات و المشارٌع الخاصة و المحلٌة
فً هذا المجال ،إال أنه ٌتمتع إلى أعلى
مستوى بدور هام من أجل تشخٌص و دعم
النظرٌات األكثر ابتكارا أو التطورات
الهامة التً باشرها بعض األعضاء ،و بعد
ذلك ٌتصرف كوسٌط بجعلها متوفرة لباقً
األعضاء الذٌن سٌستعملونها لدعم موقفهم.
ٌرٌد المجلس الدولً لألرشٌف و بفضل
شبكته للخبرات الدولٌة أن ٌقدم ألعضائه
برنامج سٌاسً و هذا من أجل تبادل ،تقاسم
و إٌجاد المراجع.
هذا هو هدف البرنامج الذي أسس فً
سٌترا بأوسلو و بتولٌدو ،حٌث جمع هذٌن
االجتماعٌن عدد من األعضاء من أجل
مناقشة مسائل األرشفة االلكترونٌةٌ .جمع
البرنامج كل المراحل ،إنتاجها ،صٌانتها
الفعالة ،تثمٌنها و حفظها على المدى
الطوٌل ،و هذا قبل أن تنتج الوثائق.
ٌحتوي مجالها التطبٌقً على المستودعات
الرقمٌة الموثوق بها ،األرشفة االلكترونٌة
و وسائل المعالجة مثل  .AToMتتضمن
نشاطات البرنامج مشاركة المجلس الدولً
لألرشٌف فً الندوات المهنٌة ذو أهمٌة و
التقارٌر حول هذه الندوات ،تحقٌقات من
أجل تشخٌص أفضل التطبٌقات و المشارٌع
الجارٌة و تقاسم النتائج و التجارب مع
األعضاء ،مشارٌع  PCOMخاصة بهذا
المجال ،موجهة نحو إعداد المعاٌٌر و
الوسائل.

ترقٌة استعمال  ) AToMمُنشطة من
طرف عادل تورنس ،من الٌونسكو،
فً المعهد الدولً للعلوم األرشٌفٌة
لترٌٌاست مارٌبور( ،دعم مرحلة
المتابعة لعلبة الوسائل لـ ICA-Req
)تهٌئة سٌنارٌوهات التطبٌق و مواد
التكوٌن التً اختبرت فً عدة ندوات
دولٌة ،من بٌنها الندوتٌن األخٌرتٌن
لسٌترا( ،و أخٌرا مشروع " Curator’s
 :"Workbenchإدخال األرشٌفٌٌن من
خالل الوسائل من أجل المحتوى
الرقمً ) االطالع على المقالة
الموالٌة( .نأمل أن ٌجلب نداء المشارٌع
المقبل لـ  PCOMالذي سٌركز على
البرامج المختصة ،مشارٌع أخرى فً
هذا المجال.
بعث خبرائنا لندوات هامة من أجل
مهنة  :3122حرر هانس هوفمان
تقرٌر حول ندوة " تراصف الوجهات
الوطنٌة حول الحفظ الرقمً" و التً
انعقدت بتالٌن ٌومً  32-34ماي
 ،3122بٌنما قدم لورداس فوٌنتاس
هاشٌموتو مداخلة حول " ICA-Req
كوسٌلة لفحص المتطلبات المهنٌة
للحبكات اإلعالمٌة :تثمٌن المعطٌات و
تغٌر المعطٌات من أجل ضمان الحفظ
على المدى الطوٌل" و هذا خالل الندوة
الدولٌة  " PVضمان الحفظ على المدى
الطوٌل و تثمٌن المعطٌات العلمٌة و
التقنٌة" المنظمة بتولوز )فرنسا( من
طرف المركز الوطنً للدراسات
الفضائٌة فً نوفمبر.

من بٌن أهم نشاطات المجلس الدولً
لألرشٌف هً البقاء فً الطلٌعة فً
مجال الضوابطٌ :جب أن نطور مشاركة
األرشٌف فً المجال التقنً الضروري،
و محاولة التأثٌر على إعداد المعاٌٌر
الجدٌدة .إضافة إلى أن  PCOMتدعم
مشروع علبة الوسائل للمجلس الدولً
لألرشٌف  ،ICA-Reqالتً تهدف إلى
توفٌر المعٌار لألعضاء بمختلف اللغات
و بتشكٌلة وسائل مفٌدة من أجل فهمها و
تطبٌقها بأفضل األحوال ،تقوم أٌضا
ISO
الرابط مع لجنة
بحفظ
 TC4/SC11بفضل خبٌر الربط الذي
ٌقدم بصفة دائمة تقارٌر للجنة ،أو الذي
ٌنسق مع مؤتمر  ،DLMو الذي أعد على
معٌار
األوروبً
المستوى
.MoReq2010
آخر النشاطات و لٌست األقل ،تحقٌق
حول المستودعات الرقمٌة الموثوق بها
تم إصداره على الموقع االلكترونً
للمجلس الدولً لألرشٌف و بواسطة
قائمة اإلصدارات .أكثر من  32مؤسسة
أو منظمة قاموا بالرد و ٌرٌدون تقاسم
تجربتهم المتطورة تقرٌبا لتأسٌس
مستودع رقمً موثوق به .ستتمثل
المرحلة الثانٌة لهذه المبادرة فً تشجٌع
أولئك الذٌن عبروا عن رغبتهم فً
المشاركة فً وصف مشارٌعهم و تقدٌم
دراسات قصٌرة لـ  PCOMلحاالت
متوفرة من أجل األعضاء ،و كذا
استعمال مجال مكرس للمجلس الدولً
لألرشٌف من أجل نقاشاتهم.
كل هذه المعلومات متوفرة على صفحة
البرنامج على الموقع االلكترونً للمجلس
الدولً لألرشٌف :اطلعوا علٌهم و
ساعدونا على البقاء فً الطلٌعة !
أكثر:
لمعلومات

ICA-Reqالتً تبنتها  ISOفً
 3121كـ  ) ISO 16157باللغة
االنجلٌزٌة( ،حضت أٌضا بترقٌة فً
ندوة مؤتمر  DLMببروكسل فً www.ica.org/9079/digital-
دٌسمبر ،بمداخلة حُضرت من طرف recordkeeping-programme/digital-
recordkeeping-programme.html
مارغرٌت كروكات ،هانس هوفمان و
إٌنٌك دٌسارنو ،عضو فً  PCOMمثل
المجلس الدولً لألرشٌف فً اللجنة
Christine Martinez
العلمٌة لهذه الندوة .تقارٌر حول هذه
نائبة األمٌن العام فً
األحداث نشرت أو ستنشر على الموقع
ماذا حققنا إلى حد اآلن؟
المجلس الدولً لألرشٌف
(البرنامج)
االلكترونً للمجلس الدولً لألرشٌف
martiez@ica.org
تمت المصادقة على مشارٌع جدٌدة فً على صفحة البرنامج
إطار البرنامج :حصص تكوٌن من أجل
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أكثر من ثمانية أشهر قبل بداية المؤتمر الدولي

بدأ العد التنازلي بما أننا في طريقنا
إلى أوت  2102و مؤتمر المجلس
الدولي لألرشيف" ،األوقات تتغير".
تريد المجموعات األرشيفية و
مجموعات تسيير اإلعالم األسترالي و
بالتعاون مع لجنة البرنامج ،أن تقترح
برنامج مبدع ،إعالمي و مالئم
للمؤتمر ،و فوق كل هذا ،يقدم تجربة
فريدة من نوعها للمشاركين من كل
مستويات التجربة و المهارة .حان
الوقت لكي نحول رغبتنا في هذا
المؤتمر إلى حقيقة.

نداء المداخالت
تقوم لجنتنا للبرنامج بدراسة
االقتراحات التً تلقتها حالٌا من
طرف الوسٌط لنداء المداخالت
( ، www.ica2012.comتتمثل مواضٌع
المؤتمر فً :التطور الدائم ،الثقة و
الهوٌة .سٌدور أو سٌبنى المؤتمر
حول هذه المواضٌعٌ .عتبر التطور
الدائم من المواضٌع المفضلة ،متبع
بقلٌل بموضوع الثقة و أقل من ذلك
باقتراحات الهوٌة.
ما نعتبره ثنائً أو صامت فً مرحلة
"الثقة" ٌتضمن علم الواجبات األدبٌة،
الحكم الراشد ،المسؤولٌة ،التطور و
المعاٌٌر و ما ٌمس التمثٌل الدولً و
دور األرشٌفً و مسٌر الوثائق فً
المعلومة
االلكترونٌة،
اإلدارة
اإلستراتٌجٌة ،كل األسئلة التً تمس
عملنا المهنً و محٌطنا الٌومً.

المداخلين األساسيين
ٌعتبر برنامج المداخلٌن األساسٌٌن
كمؤسس مسبق لبداٌة تحرٌك أٌام
المؤتمر فً كل واحد.
القاضً بالتازار غارسون لاير،
رجل قانون اسبانً مختص فً
الحاالت الدولٌة التً تتعلق
باإلبادات الجماعٌة و الجرائم ضد
اإلنسانٌة كان عمله مدعم بوثائق
أرشٌفٌة لهذا نأمل فً مداخلة
فعالة.
ٌعتبر دافٌد فرٌٌو ،األرشٌفً
العاشر فً الوالٌات المتحدة،
و الذي قال حسب رأٌه أن
األرشٌف الوطنً تواجد فً "
ظرف معٌن إذا قدرنا الوثائق
االلكترونٌة الحالٌة ،الوسائل
و
لالتصال
االجتماعٌة
التكنولوجٌات المتوسعة المستعملة
فً الهٌئات الحكومٌة" ننتظر
بفارغ الصبر معرفة كٌفٌة دراسة
هذه األسئلة و ما هً اإلجراءات
المتخذة مستقبال.
ٌعتبر أعضاء اللجان للمعلومة
و الحٌاة الخاصة فً مجتمعنا
حماٌة مهمة من أجل االطالع على
المعلومة من طرف المواطنٌن.
تدخل قوي و أساسً قام به العمٌد
األسترالً لإلعالم جون ماكمٌالن
و مرٌم نسبت ،مدٌرة مكتب
لإلعالم
الحكومٌة
المصالح
الوطنً
لألرشٌف
()OGIS
و إدارة الوثائق ()NARA,EU
و جٌنٌفار ستودار ،عمٌدة الحٌاة

فالش – رقم  – 32ديسمبر 3202

11

الخاصة بكندا .إلى الحضور هذه
العروض ال ٌمكن تجنبه.
عرض مٌشال كاردن ،من قسم
الحفظ الرقمً لألرشٌف الوطنً
األسترالً ،عدد من الندوات فً عدد
من المؤتمرات الدولٌة و ستعرض
نظرة عمٌقة ،للمبادرة الرقمٌة و كذا
لنتائجها و أضرارها.
ُتعرف أسترالٌا بالدور الذي لعبته
كسباقة لتطوٌر التسٌٌر األرشٌفً،
التطبٌق ،السٌاسة و النظرٌة
المبتكرة و ٌود األسترالٌون
المشاركة فً تبادالت اآلراء و فً
مناقشات المؤتمر و عرض خبراتهم
لالمتحان و المناقشة.
نحن نواصل مجهوداتنا فً تأسٌس
برنامج محمس و فعال .استعلموا
عن طرٌق  www.ica2012.comو
عن طرٌق التوٌتر على الموقع
االلكترونً.
التوارٌخ األساسٌة:
 األوقات تتغٌر :مؤتمر المجلس
الدولً لألرشٌف  ،2102برٌسبان،
أسترالٌا 22-21 ،أوت.
 النداء للمداخالت مغلق منذ 10
جانفً .2102
 التسجٌل األولً سٌغلق فً أفرٌل
.2102
Margaret Kenna
نائبة األمين العام للمجلس
الدولي لألرشيف ،مؤتمر .2102
@margaretkenna
bigpond.com

سيترا بتوليدو بنظرة صحفيو المجلس
انعقدت الندوة السنوٌة لسٌترا هذا
العام باسبانٌا .و كان ذلك فً
األسبوع األخٌر من شهر أكتوبر فً
أجمل مدٌنة تارٌخٌة بتولٌدو .قدمت
تولٌدو إطار مدهش و عدد كبٌر من
النشاطات التً نظمت فً الفندق
الفاخر بٌاترٌس :اجتماعات عمل،
مؤتمر األرشٌفٌٌن الوطنٌٌن ،جلسات
مفتوحة ،ندوات و ورشات.
كان موضوع الندوة "حماٌة
األرشٌف فً عالم الرقمنة :حفظ
األرشٌف فً القرن الواحد و
العشرون" .كان لً الحظ فً
المشاركة كصحفً المجلس .كانت
مجموعة األرشٌفٌٌن الذٌن اُختٌروا
لهذا العمل هذه المرة صغٌرة :كنا
أربعة فقط .كان هذا بالنسبة لنا فائدة
و لٌس ضرر .اجتمعنا بسرعة و
أنشأنا تعاون ممتاز تحت إشراف
لورداس فوٌنتاس هاشٌموتو.
الصحفٌٌن االثنٌن للمجلس كانا
اسبانٌٌن :جافًٌ رٌخٌرو و جورج
غوماز غارسٌا .رغم وجود اختالف
كبٌر فً السوابق ،إال أننا شكلنا
فرٌق متحد جدا .تتمتع كرٌستٌن
مارتٌناز ،المنظمة الرئٌسٌة لمشروع
صحفٌو المجلس ،بخلق كرٌم و قدر
كبٌر من المهنٌة و المعرفة العمٌقة
فً نفس الوقت فً المجال
األرشٌفً ،مما شكل بالنسبة لنا،
صحفٌو المجلس اتصال ذو أهمٌة
معتبرة قبل و خالل الندوة.

صحفيو المجلس للمجلس الدولي لألرشيف ،توليدو .3122

الموقع االلكتروني لصحفيو المجلس للمجلس الدولي لألرشيف

بفضل موظفوا المجلس الدولً
بحسن
أحسسنا
لألرشٌف،
االستقبال لٌس فقط من قبلهم بل
من عدد ال بأس به من المشاركٌن
فً الندوة العامة .اجتمعنا كلنا ٌوم
االثنٌن  42أكتوبر و عملنا من
الثالثاء إلى غاٌة الجمعة من هذا
األسبوع ،رغم أن النشاطات
تجري من السبت إلى السبت .لم
نكتفً بنشر مقاالت و مالحظات
الجلسات و لكن نشرنا أٌضا
المقابالت مع المشاركٌن .تلقٌنا
بعض االنتقادات حول عملنا من
طرف مالحظٌن متحمسٌن ،هذا
ٌعنً أن عملنا كان مثٌر
لالهتمام.
كان أسبوع مكثف جدا بالنسبة لنا
و لكن ال أنكر أننا استمتعنا جدا.
و أظن أن الكل راوده نفس
اإلحساس .خارج المقاالت و
المقابالتٌ ،جب علٌنا التفكٌر فً
الترجمات و لقد استعملنا
التوٌتر...الخ.
كان هذا األسبوع ملًء بالتجارب
و المالحظات .إلى جانب العمل
المهنً و من أجل تعمٌق معارفنا
فً عدد من المجاالت ،أحب أن
فالش – رقم  – 32ديسمبر 3202

10

أذكر الجانب االجتماعً للندوة و
فوائده .كصحفٌوا المجلس ،حضٌنا
بفرصة فرٌدة من نوعها لتأسٌس
شبكة و بناء اتصاالت جدٌدة.
كان شٌئا رائعا االلتقاء مع عدد
كبٌر من األشخاص من كل أنحاء
العالم ،آتون من نفس المحٌط
المهنً ،و االلتقاء أٌضا مع دائرة
أخرى من األشخاص الذٌن ٌشغلون
مناصب أعلى منا فً الترتٌب
التدرٌجً األرشٌفً ،فرصة ٌجب
أن أقول من أجلها شكرا.
أرٌد أن أشكر كرٌستٌن مارتٌناز
و كل زمالئً من مجموعة صحفٌو
المجلس من أجل األسبوع الفرٌد
من نوعه الذي قضٌناه معا .و أرٌد
أٌضا أن أشكر المجلس الدولً
لألرشٌف على كل مجهوداته التً
أسست جسورا بٌن األرشٌفٌٌن
الشباب فً مختلف بلدان العالم.
Martin stahi
صحفً المجلس بتولٌدو
http://flyingreporters.ica.org/tol
edo2011
أرشٌف بلدة ستوكهولم
Martin.stah@stockholm.se

أول مؤتمر لألرشيفيين الوطنيين ينعقد بتوليدو
خالل الندوة الدولٌة األخٌرة للمائدة
المستدٌر لألرشٌف )سٌترا( ،و التً
انعقدت بتولٌدو فً أكتوبر ،3122
تم انعقاد مؤتمر األرشٌفٌٌن
الوطنٌٌن .بأكثر من  57مشارك،
سمح المؤتمر الدراسة و بعمق
الثالث أهم رهانات التً تواجه
األرشٌف الحالً .تمثلت خاصٌة هذه
الحوارات فً كٌفٌة طرح المواضٌع
التً كانت فً منظور اإلدارٌٌن
العامٌن لألرشٌف الوطنً .كان
هؤالء مسؤولٌن على حسن تسٌٌر
هذه المؤسسات ،لٌس فقط من
الجانب االستراتٌجً و لكن أٌضا
اإلداري ،سمحت هذه الحوارات
بربط اللوازم العلمٌة التً توجه
العملً الٌومً و الشكل اإلداري
الذي ٌسمح بانجاز التوكٌل
المفروض على هذه المؤسسات.

تمت دراسة ثالث مواضٌع خالل
هذا المؤتمر :تأثٌر " الحكومة
التطبٌقات
على
المفتوحة"
األرشٌفٌة ،مبادئ نجاح تثمٌن
األرشٌف و الرهانات الموضوعة
من خالل الحفظ الرقمً و إدراك
المستودعات الرقمٌة الموثوق بها.
فً كل الحاالت ،كانت العروض
و النقاشات مفعمة بالضغط اآلتً
من المحٌط الرقمً الموجود فً
كل مكان.
كان أول موضوع ُدرس هناك من
األرشٌفٌن الوطنٌٌن للوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،من بلجٌكا و
من البرازٌل .حملت المداخالت
على مبدأ الحكومة المفتوحة و
انعكاساتها حول دورها فً
األرشٌف و كذا فً عمل
األرشٌفٌٌن .استخلصوا من هذه
الدراسة أن مبدأ "الحكومة
المفتوحة" ٌوضح الشكل الذي بقً
حتى اآلن األقل طلبا فً عمل
تثمٌن األرشٌفٌ .تعلق األمر
باألهمٌة الكبرى التً تكنسٌها
العناصر التً تشكل اإلطار
الشرعً لالطالع على الوثائق
المودعة فً األرشٌف .إذا كانت

تطبٌقات "الحكومة المفتوحة" األكثر
فأكثر هذه الفكرة الرئٌسٌة لٌست
جدٌدة فً حد ذاتها ،فسٌتم تفاقمها من
طرف المحٌط الرقمً و كذا شعبٌة فً
الدٌمقراطٌات الغربٌةٌ .دعم هذا اتخاذ
موقف ما بالنسبة لحقوق االطالع ألن
رغبة الشعب هو استطاعة االطالع و
بسرعة على كل شًء .استخلصوا
أٌضا أنه ٌجب االهتمام أكثر بطرق
ووسائل تثمٌن محتوى التراث الوثائقً
بسرعةأكبر .عندما كنا فً المٌدان ،كنا
نتعامل مع زبائن مكونٌن من
مستعملٌن غٌر مستعجلٌن ،التطلعات
الجدٌدة سرٌعة و تدفعنا إلى إعادة
التفكٌر فً نماذج األعمال لجعل ما
أودع لدٌنا سهل االطالع علٌه و فً
أقرب وقت ممكن .و أخٌرا ،سلطت
العروض و الحوارات الضوء على
الرهان المتعلق بتنظٌم المعدات
األرشٌفٌة و المسائل المتعلقة بالسحب
ألنه من الواضح أن المستعملٌن ٌتلقون
وابل من المعلومات أٌن ٌتعرضون
بسرعة و بسهولة للضٌاع.
درس الموضوع الثانً من طرف
أرشٌفً من هولندا ،أمٌن المكتبة و
أرشٌفً من كندا و مدٌر األرشٌف
التارٌخً للمزمبٌق .سمحت هذه
الجلسة و التً حملت على التقٌٌم
األرشٌفً بإظهار أن لحظة التوثٌق و
العمل األرشٌفً قد انتقل .مع الرقمنة،
ٌجب اآلن العمل إلى الطلٌعة ،و ٌجب
أن ٌكون التدخل األرشٌفً عن طرٌق
عمل األرشٌفٌٌن بطرٌقة أكثر نضوج
إذا أردنا جنً اإلنتاج الوثائقً ذو
القٌمة التارٌخٌة قبل ضٌاعها .حملت
الحوارات بعد ذلك على مسألة دفع
العالم الرقمً إلى ظهور أماكن لإلنتاج
الوثائقً و ٌجب علٌنا إذا أردنا البقاء
بفعالٌة ،أن نعٌد النظر فً رؤٌتنا
للتقٌٌم األرشٌفً .من أجل هذاٌ ،جب
أن نكون أكثر تعاونا مع مختلف
عوامل مؤسساتنا التً تعمل فً محٌط
التشخٌص و الحفاظ على التراث
الوثائقًٌ .صبح التعاون إذن عامل
ضروري لنجاح بنٌة التراث الوثائقً
الذي ٌمثل حوارات المؤسسة.
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تمثل الموضوع الثالث فً ثالث
عروض قدمت من طرف األرشٌفً
الوطنً لسوٌسرا ،من فنلندا و من
نٌوزلندا .سمحت هذه الجلسة بطرح
مسألة اإلٌداع الرقمً الموثوق به.
سمحت بعض التدخالت بالخروج
ببعض االستنتاجات و هً كالتالً:
أوال و بكل بساطة ،لم ننتج بعد حل
"نهائً .نحن فً طور االكتشاف .بعد
ذلكٌ ،ظهر أن المحل ،الشكل البدنً و
الحفظ ٌتالشى و ٌرفع رهانات جدٌدة
لتحدٌد الوصف و األمنٌ .ستطٌع أن
ٌكون أرشٌف المستقبل غٌر مادي.
أخٌرا و كنتٌجةٌ ،دفعنا الحفظ الرقمً
إلى إعادة النظر فً نموذج األعمال
لمجموعة العملٌاتٌ .نتمً التسٌٌر العام
و المدمج لألرشٌف ،و اإلطالع على
األرشٌف إلى هذا المحٌط الجدٌد.
و كخاتمة ،تعود كل مرة مسألتٌن إلى
الواجهة .أوال ،كٌفٌة ضمان تمتع األفراد
العاملٌن فً مؤسساتنا بالمهارات
الالزمة من أجل انجاز عملهم فً عالم
مملوء بالتغٌرات؟ ثانٌا ،كٌف نضاعف
التعاون بٌن شركائنا من أجل تسهٌل
عملنا و حسن خدمة مؤسساتنا؟ بٌن
هذٌن السؤالٌن األهمٌة التً تظهرها
المراجعة العمٌقة لرؤٌتنا من أجل
مواجهة التحدٌات الجدٌدة ،و كذلك
ضرورة التعاون مع المؤسسات التعلٌمٌة
من أجل دفع البحث و ربط البحث
بتكوٌن المهنٌٌن الجدد و تطوٌر رؤٌا
جدٌدة.
سٌنعقد المؤتمر من جدٌد فً برٌسبان و
سٌتابع التطورات التً جرت خالل العام
الفارط حول هذه المواضٌع الثالث.
سنطرح بعد ذلك الفكرة الرئٌسٌة فً هذا
المنظور.
Daniel J.CARON
رئٌس  FANأمٌن مكتبة
و أرشٌفً بكندا
مكتبة و أرشٌف كندا
@daniel.j.caron
Lac-bac.gc.ca
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سيترا  : 3122حفظ األرشيف في عالم الرقمنة
كانت هذه الندوة األخٌرة من نوعها
على شكل السٌترا قبل أن تؽٌر فً
 3102إلى ندوة سنوٌة من شأنها أن
تقدم اهتمام أكبر للبرنامج المهنً.
اجتمع مكتب سٌترا آخر مرة من
أجل تأكٌد تنظٌمات البرنامج المهنً  دراسة التنقل من القٌاسً إلى الرقمً و
فً نفس الوقت الذي نشأت فٌه الوثائق
لتولٌدو و االجتماعات الحكومٌة .تم
الرقمٌة ،لم ٌحل هذا األمر بعد.
شكر األعضاء و نائبة الرئٌس نولدا
رومار كٌنٌبا على عملهم خالل  إذا أردنا الوصول ،فٌجب أن ٌكون
هناك قوام متعددة االختصاصات و
الثالث سنوات األخٌرة.
منظمة بشكل جٌد.
دار موضوع الندوة حول تسٌٌر حفظ  الشراكات ضرورٌة :معا و المهن
المماثلة الممثلة على سبٌل المثال من
أرشٌؾ وسائل اإلعالم و التحدٌات
طرؾ  ICCROMو ٌ ) IFLAنتمً
التً ٌضعها هذا األخٌر أمام أرشٌفٌو
كل منهما إلى المتدخلٌن( ،و كذلك
القرن الواحد و العشرٌن .بدأت
الهٌئات الخارجٌة ابتداء من المصالح
النقاشات بحوار مفتوح لدافٌد بٌرمان
المحلٌة للحرائق إلى الوكاالت الوطنٌة
الذي صرح للحضور أنه لم ٌستطع
لألمم المتحدة.
أحد من قبل أن ٌحفظ الوثائق الرقمٌة
ألنها لم تلتقط فً زمن تأسٌسها  .الرقمنة لٌست ببساطة تصوٌر شعاعً.
لهذا ،ال نمتلك إال الوثائق "المشكلة"  هناك خطر فً االندفاع إلى الرقمنة
بطرٌقة سرٌعة جدا بدون الالمباالة إلى
التً ال نستطٌع الوثوق بها .بالتركٌز
مستقبل الحفظ .قام فالدٌمٌر تاراسوؾ
على هذه التحالٌل الدورٌة لتطورات
بعرض نتائج دراساته حول تأسٌس
حفظ األرشٌؾ الرقمً ،فإن رأي
الوثائق المستبدلة ،و هذا ٌبٌن عدم
الدكتور بٌرمان هو أن األشٌاء
وجود إستراتٌجٌة مشتركة من أجل
تدهورت خالل الخمسة عشر عاما
تأسٌس نسخ األمن و استعمال األرشٌؾ
الفارطة .تواصلت النقاشات حول
فٌما ٌخص الشكل ) مٌكروفٌلم أو
مواضٌع كنسخ األمن و االتصال،
رقمً( .ناقش أٌضا مسألة المعاٌٌر
الرقمنة كوسٌلة للحفظ ،استعمال
لتقرٌر ما ٌجب نسخه :شروط بدنٌة،
األرشٌؾ الفرضً و المادي،
تردد االستعمال و المبلػ العام
التخطٌط و االستجابة فً حالة
للمشروع.
الكوارث و كذا فوائد استعمال
المعاٌٌر .عدد من المواضٌع
المشتركة أخذت حظها على الواجهة ،خالل جلسة مقارنة ببٌن معدات األرشٌؾ
المادي و الفرضً ،عرض كلٌر بٌشو و
و من بٌنها:
جون لوك بٌشً خطط للمبنى الجدٌد
لألرشٌؾ الوطنً لفرنسا و قام جٌري
هانفٌلد بوصؾ لمبنى األرشٌؾ الرقمً
لوالٌة واشنطن .بٌن هذا األخٌر أن توسٌع
المساحة لٌست مسألة مماثلة ألن الرصٌد
الرقمً انتقل من  2,3ملٌون وثٌقة إلى
012ملٌون بٌن  3113و .3100
عرضت أٌضا مسألة قدرة المهنة فً رد
سيترا توليدو3122 ،
الفعل السرٌع و العمل معا خالل الجلسة
المخصصة للتخطٌط فً حالة الكوارث و
اإلجابة التً ٌجب أن قدم لهم .تكلم
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متدخلون من الٌابان ،من لجنة الذرع
األزرق ،كولون ،هٌدالبارغ و فرنسا على
تجربتهم و بٌنوا أن أعضاء المجلس الدولً
لألرشٌؾ ٌستطٌعون االستجابة إلى نداءات
اإلؼاثة بعد كارثة ما ،و هناك مجاالت
أخرى للعمل فٌها بكل نشاط و حٌوٌة.
قدمت جلستٌن فرصة للمشاركٌن من أجل
االستعالم على المشارٌع و البرامج الحالٌة
للمجلس الدولً لألرشٌؾ فً مختلؾ أنحاء
العالم .كانت واحدة من هذه الجلسات
مفتوحة حول المشارٌع الجارٌة الخاصة
بالتثمٌن ،الوثائق الضرورٌة و كذا البرامج
الخاصة للمجلس الدولً لألرشٌؾ .و
خصصت األخرى للعروض الموازٌة حول
المشارٌع الخاصة بمبادئ االطالع على
األرشٌؾ ،و طرٌقة رفع و بنجاح طلبات
المساعدة إلى  FIDAو  .PCOMكان
هناك أٌضا ورشات خاصة بـ ICA-
 AToMو  ICA-Reqو التخطٌط فً
حالة الكوارث ) ركزت األولى على المناخ
االستوائً و األخرى على عامة أكثر(.
استقبل المشاركون البرنامج بحفاوة ،و
قدروا الفرصة التً أُتٌحت لهم للمناقشة مع
المتدخلٌن حٌث أُعجبوا باختالفهم أكثر من
أهمٌتهم.
Margaret Turner
مستشارة المنشورات والترجمة
للمجلس الدولي لألرشيف
@turnermargaret
hotmail.com

Margaret Crockett
أمينة عامة مساعدة للمجلس
الدولي لألرشيف للندوات
crockett@ica.org

المجلس الدولً لألرشٌف للمنظمة
العالمٌة للملكٌة الفكرٌة  MPIال
ٌحضى سؤال حقوق المؤلفٌن على
اهتمام كبٌر من طرف المؤلفٌن
و لكن مع ذلك له أهمٌة معتبرة .إن
الوثائق التً ٌتراوح سنها أقل من
خمسٌن عاما تخضع لنظام حق
المؤلف فً معظم البلدان و سٌكون
الحال كذلك فً مختلف البلدان فٌما
ٌخص الوثائق القدٌمة جدا.
تقدم حقوق المؤلف حقوق المالك .رغم
أنهم مقٌدون بطرٌقة معٌنة ،فإن هذه
الحقوق بمثابة حد لما سٌفعله األرشٌفٌون
بالوثائق المقدمة لهم .ال ٌستطٌع
األرشٌفٌٌن نسخ وثٌقة بدون إذن ،ال
ٌستطٌعون نشرها أو وضعها على
االنترنت .مع ذلك ،سمحت اتفاقات دولٌة
للبلدان بإدخال قٌود و استثناءات للحقوق
التً ٌتمتع بها الحائزٌن على حقوق
المؤلف ،لوقت طوٌل حتى ال ٌتداخل هذا
مع استغالالتهم العادٌة و أن ال ٌجلب لهم
بطرٌقة ال عقالنٌة الضرر لمصالحهم
الشرعٌة .تعرف كل البلدان هذا النوع من
القٌود و االستثناءات و لكن هناك اختالف
كبٌر فٌم تسمح به.
نشرت المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة
 OMPIفً  8002قرار حول القٌود
االستثناءات فً المكتبات و مصالح
األرشٌف كما هً فً  822دولة .أتبث
القرار أن هناك اختالفات كبٌرة و هناك
واحد و عشرون بلدا لٌس لهم استثناءات
فٌما ٌخص المكتبات و األرشٌف .نستطٌع
االطالع على هذا القرار على:
www.wipo.int/edocs/mdocs/c
_opyright/en/sccr_17/sccr_17
2.pdf
منذ ذلك ،اعترفت  OPMIأنه ٌجب على
المكتبات و األرشٌف – و من خالل هذا
كل المؤسسات فً مجملها -أن تتمتع
باالتفاق الدولً بتحدٌد الحد األقل من
المعاٌٌر للقٌود و االستثناءات و هذا من
أجل مساعدتهم على الحفاظ على
مصادرهم و تسهٌل االطالع علٌها من
طرف الجمهور.
فً نوفمبر  ،8088نظمت اللجنة الدائمة
لـ  OMPIحول حقوق المؤلف و الحقوق
المجاورة ( )SCCRنقاش حاد دام ثالث
أٌام حول النصوص المختلفة المحضرة من
طرف الدول األعضاء ،أٌن قدم المجلس
الدولً لألرشٌف مساعدته .أُكملت هذه

أليسيا كساس دي باران،
أول "صديقة
للمجلس الدولي
لألرشيف"
مه أمريكا الالتينية

أعضاء وفد  IFLAو  ICAتلتقً المدٌر
العام لـ  :OMIمارتن بٌرنداز ،رئٌس ، ICA
إنغرٌد بارنت ،رئٌس  ،IFLAفرانسٌس
غوري ،المدٌر العام لـ  ،OMPIتٌم بادفٌلد،
ممثل ICAفً  ،OMPIونستون تاب ،رئٌس
سابق للجنة  IFLAحول حقوق المؤلف و
مسائل قانونٌة أخرى

النصوص بنص غٌر رسمً حضر
من طرف  IFLAبالتعاون مع
منظمات أخرى مرتبطة بالمكتبات،
المجلس الدولً لألرشٌف و مؤسسة
األرشٌفٌٌن األمرٌكٌٌن.
أنجزت عدة تقدمات خالل هذه
النقاشات وستقام حوارات أخرى
أثناء اجتماعات  SCCRفً
 .8088نأمل أن تكون  SCCRفً
المستوى فً األعوام القادمة و توافق
على تحرٌر مخطط مشروع و الذي
سٌقدم للمصادقة علٌة من طرف
الجمعٌة العامة لـ .OMPI
بما أن األمر ٌتعلق باألرشٌف،
ستسمح العوامل األساسٌة لالتفاق بـ:
 انجاز أكبر عدد ممكن من النسخ،
على كل األحجام ،لكل نموذج من
العمل الخاضع لحقوق المؤلف ،و
هذا من أجل الهدف الوحٌد و هو
الحفظ ،تعالج نسخة من بالحفظ
تماما و كأنها النسخة األصلٌة و
هذا إذا طبق مبدأ االستثناء،
 تأسٌس نسخة بسٌطة على كل
األحجام ،لكل نموذج من العمل
الخاضع لحقوق المؤلف ،ألجل
المستعمل ،ألسباب محددة ،و بعث
النسخة إلى المستعمل فً أي مكان
فً العالم ،و
 انجاز نسخ ألعمال "مفردة" ،حٌث
ٌكون فٌها الحائز على حقوق
المؤلف غٌر معروف أو غٌر
موجود حتى بعد تحقٌق مكثف ،و
تستعمل هذه النسخ على سبٌل
المثال على االنترنت ،بشرط أن
ٌظهر المالك ،له الحق أن ٌُوقف
االستعمال أو ٌتلقً تعوٌض
منصف
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أليسيا كساس دي باران

صادقت الجمعٌة العامة ٌوم  82أكتوبر
الفارط و باإلجماع على تعٌٌن ألٌسٌا
كاساس دي باران "كصدٌقة المجلس
الدولً لألرشٌف" .ألٌسا كاساس بروفٌسور
فً األرشٌف فً جامعة األوروغواي منذ
سنة  8822و مدٌرة األرشٌف العام لألمة )
األرشٌف الوطنً( لألوروغواي منذ
 .8003تحصلت على منحة فولبراٌت فً
سنة  8881و أنجزت بحوث هامة فً
األرشٌف الوطنً للوالٌات المتحدة و
برٌطانٌا العظمى .كانت أٌضا فً منتهى
النشاط داخل المجلس الدولً لألرشٌف
كعضو فً اللجنة اإلدارٌة للبرنامج )-8000
 ،(8002عضو فً مكتب سٌترا )-8004
 (8080و عضو فً لجنة البرنامج ابتداء
من  .8002استقبلت بنجاح اجتماع
 PCOMبمنتٌفٌدٌو ،فً ربٌع  8008و
تحت إدارتها ،قام موظفً األرشٌف بترجمة
العدٌد من الوثائق للمجلس الدولً لألرشٌف
إلى اللغة االسبانٌة.
كل من كان له الشرف بالعمل مع ألٌسا،
ٌعرف أنها تستحق حقا هذا التمٌز .دائما
لطٌفة ،خدومة وخلوقة .استفاد المجلس
الدولً لألرشٌف و بقدر كبٌر من معارفها
المهنٌة و صفاتها اإلنسانٌة.
تعتبر ألٌسا المرأة الثانٌة "صدٌقة المجلس
الدولً لألرشٌف" ،و هم اآلن تسعة ،و هً
األولى من أمرٌكا الالتٌنٌة .حتى و لو لم
تستطع الحضور إلى  AGMو لم تستطع
تلقً هذا التمٌز ،سٌنظم المجلس الدولً
لألرشٌف حفال خالل السنة لٌسمح للرئٌس
بمنحها الوسام

مستضيفة مؤتمر 6102
كوريا الجنوبية ُترشح ألن تكون ُ
ألول مرة فً تارٌخ المجلس الدولً
لألرشٌف ،سمحت مجموعة نداءات
مفتوحة للترشح باختٌار البلد
المستضٌف للمؤتمر الدولً .فً بداٌة
 ،3122نشرت الدعوة التً ٌجب بعثها
فً موقع المجلس الدولً لألرشٌف.
بعد ذلك تم تنقٌة المعاٌٌر التً
وضعتها األمانة من طرف الهٌئة
التنفٌذٌة المجتمعة فً باناما )مارس
 :(3122ركزت اللجنة على تسطٌر
أهمٌة سهولة االطالع على المؤتمر
من طرف الكل ،بدون التفرقة
الجنسٌة .خالل اجتماع مكتب الهٌئة
التنفٌذٌة بالهاي جوٌلٌة  ،(3122ا ُتفق
أنه ٌجب على منظمة المؤتمر أن
تعتمد على نموذج مالً متٌن جدا.
خالل كامل سٌرورة الترشح ،اعتبرت
كورٌا الجنوبٌة كمرشحة جادة ،خاصة
و أنها تتمتع بالدعم القوي لحكومتها
الوطنٌة بمستوى عالً جدا .لم ٌكن
هناك أدنى شك فً المهارة التنظٌمٌة
لألرشٌفٌن الوطنٌٌن لكورٌا ()NAK

السيد برينداز ،د.ليتش و الوفد الكوري ب  ،AGMتوليدو .3122

الذٌن استقبلوا اجتماع جد ناجح للهٌئة
التنفٌذٌة بسٌئول فً جوان .3121
كانت وسائل اإلشهار الرائعة و التً
استخدمت كجوهر للترشح الكوري
مرفقة بخطة مالٌة مفصلة تضمن
للمجلس الدولً لألرشٌف كل
التأمٌنات التً كانوا ٌنتظرونها .انبهر
المجلس الدولً لألرشٌف بنوعٌة
الفرقة النشٌطة جدا لـ  NAKو عزمها
القوي على استقبال المؤتمر.

كلفت الهٌئة التنفٌذٌة و باإلجماع
 AGMباختٌار كورٌا كبلد مستضٌف
للمؤتمر فً  .3122تبنت  AGMفً
 32أكتوبر هذه التوصٌة باألغلبٌة
الساحقة و بحماسة معتبرة .نتوجه
لكورٌا بكل تهانٌنا على تحضٌرها لهذا
الترشح القوي ،و نقدر لها التزامها
داخل المجلس الدولً لألرشٌفٌ .توق
الكل فً المجلس الدولً لألرشٌف إلى
العمل مع الزمالء الكورٌٌن و هذا من
أجل ضمان نجاح مؤتمر .3122

المجلس اإلداري للصندوق الدولي لتطوير األرشيف  FIDAبتوليدو
اجتمع المجلس اإلداري لـ FIDA
بتولٌدو ٌوم  32أكتوبر  3122من أجل
درس عشرٌن ملفا لطلب اإلعانة المالٌة
و المقدمة من الزمالء من بلدان إفرٌقٌا
الغربٌة ،الشرقٌة و الجنوبٌة ،من أمرٌكا
الالتٌنٌة و منطقة المحٌط الهادئ .كان
جدول الطلبات واسع ،من طرف
األرشٌفٌن أو الباحثٌن األفرادٌ .تعلق
األمر باألرشٌف السمعً البصري،
تسٌٌر األرشفة و مشاكل التقٌٌم سواء
الخاصة بالتكوٌن أو بالرقمنة .تقبل
 FIDAاآلن طلبات الترشح بالفرنسٌة،
االسبانٌة و باالنجلٌزٌة ،و لكن الجواب
ٌكون باللغة االنجلٌزٌة ،و التً تعتبر
لغة عملنا ! تبدو طرٌقة العمل هذه
مالئمة مع عصر االنترنت و ٌعنً هذا
أننا نستطٌع اآلن بلوغ األمرٌكان و كذا
إفرٌقٌا و آسٌا الناطقٌن باللغة االنجلٌزٌة
أو الفرنسٌة .نحن بصدد الكتابة
للمترشحٌن و نأمل تقدٌم بعض القرارات
عن قرٌب.

المجلس الدولً لألرشٌف بتولٌدو من طرف
فٌكتور فونسٌكا و سارة تٌاك و هً متوفرة
على الموقع االلكترونً للمجلس الدولً
لألرشٌف.

حالٌا المساعدة فً التكوٌن المرغوب فٌه ،على
أمل أن ٌصبح أولئك الذٌن تم تكوٌنهم ،مكونٌن
بدورهم على المستوى المحلً .عرف هذا
األسلوب نتائج مفرحة على الخصوص خالل
عامنا األول من العمل :مع مساعدة األرشٌف
الوطنً لنٌوزلندا ،أرشٌفٌٌن من منطقة المحٌط
الهادي ،و أٌن ال تتوفر إمكانٌة التكوٌن الذي
ٌحتاجون إلٌه فً التطبٌقات األرشٌفٌة المحلٌة،
تلقى هؤالء تكوٌن و هذا بفضل .FIDA
كل اإلدارٌٌن متطوعٌن فً هذا النوع من
العمل ،و هذا باسترجاعهم عالم األرشٌف الذي
رعاهم خالل مسٌرتهم المهنٌة الخاصة .كل
هؤالء موجهون و آتون من بلدان كـ البرازٌل،
الوالٌات المتحدة ،الٌابان ،برٌطانٌا العظمى و
فرنسا .سٌتابعون عملهم إلى غاٌة  3123و
سٌحضرون تحلٌل لهذه الفترة المبدئٌة للعمل
خالل مؤتمر برٌسبان.

ألننا نمتلك مٌزانٌة متواضعة و محددة بـ
ٌ 32111ورو كل سنة ،فإن المهم فً عملنا
هو مساعدة الزمالء بتموٌل جزء من
برنامجهم الخاص بالتطوٌر ،على سبٌل المثال
األرشفة فً القطاع العام و التقٌٌم فً غوٌان،
و هذا أفضل من تقدٌم مجموع الرصٌد
الضروري .بعبارة أخرى ،نستطٌع أن نوفر
لهم مصادقة دولٌة لخطتهم التطورٌة و التقدٌم
لهم البعض من المال ،و المهم فً بعض
الحاالت تقدٌم ركٌزة من أجل الحصول محلٌا
أو دولٌا على تموٌل أكثر أو دعم .أمر مبهر
أن نستطٌع فعل شًء بقلٌل من الوسائلٌ .جب
أن تلبى الحاجة على التكوٌن أو أي تطوٌر
كان من طرف األشخاص نفسهم :لٌس من
صالحٌات  FIDAأن تقدم المال لممول
خارجً إذا لم ٌكن هناك طلب من طرف
Mme Sarah Tyacke
األرشٌفٌن المحلٌٌن نفسهم .من المؤكد ،أنه
رئيسة المجلس اإلداري
ٌرجى االطالع على عرضنا فٌما ٌخص فً معظم األحٌان ٌكون الممولٌن خارجٌٌن
لـ ـ FIDA :
 FIDAبالفرنسٌة ،االنجلٌزٌة و متطوعٌن من المجلس الدولً لألرشٌف و
األرشٌفٌٌن من مختلف البلدان الذٌن ٌقدمون
االسبانٌة ،كما عرضت خالل ندوة
tyacke@blueyonder.co.uk
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الهيئة التنفيدية توليدو.3122 ،

الهيئة التنفيذية تعزز التزامها باإلصالح
أعطت الهٌئة التنفٌذٌة ( )EBالمسؤولة
على التوجهات اإلستراتٌجٌة للمجلس
الدولً لألرشٌف ٌوم  42أكتوبر الضوء
األخضر لتحضٌر االقتراحات من أجل
الدولً
إصالح أنظمة المجلس
لألرشٌف ،و بالخصوص توصٌات لجنة
تدقٌق الحسابات تطالب بتوضٌحات
التنفٌدٌة
الهٌئة
تعٌٌن
حول
و( .)MCOMفً نفس الوقت ٌجب
على المجلس الدولً لألرشٌف أن ٌجدد
إستراتجٌته الحالٌة و ٌعزز هٌئاته
التنظٌمٌة ،بطرٌقة تمتلك كل مجموعات
عمل المجلس الدولً
لألرشٌف توكٌالت محددة واضحة و
تخضع تدرٌجٌا للهٌئة الحكومٌة
المناسبة .قررت إذن الهٌئة التنفٌدٌة
بوضع مجموعة عمل جدٌدة حول
األنظمة و التنظٌم ،تهتم بتقدٌم مجموعة
كاملة من اإلصالحات ،بما فً ذلك
األنظمة الجدٌدة التً ستخضع لموافقة
الجمعٌة العامة السنوٌة ( )AGMفً
برٌسبان أوت ٌ .4104جب أن ٌسجل
هذا نهاٌة سٌرورة طوٌلة لإلصالحات
الداخلٌة و ٌسمح للمجلس الدولً
لألرشٌف بالنظر إلى الخارج بعد مؤتمر
.4104
صادقت الهٌئة التنفٌدٌة أٌضا على
سٌاسة الترجمة الجدٌدة المقترحة من
طرف األمانة ،و هً متوفرة لألعضاء
على موقع المجلس الدولً لألرشٌف .إن
ترجمة وثائق المجلس الدولً لألرشٌف
ألٌة لغة تبقى دائما

ممٌزة .مع ذلكٌ ،جب أن تقدم األولٌة
لترجمة الوثائق المرجعٌة و مقاٌٌس
المجلس الدولً لألرشٌف إلى الستة
لغات األساسٌة المعترف بها من
طرف الٌونسكو ) االنجلٌزٌة،
الفرنسٌة ،االسبانٌة ،الروسٌة ،العربٌة
و الصٌنٌة( .و من الضروري أٌضا
أن تخضع كل ترجمة منشورة على
موقع المجلس الدولً لألرشٌف أو فً
نسخ ورقٌة إلى مراقبة ذو خاصٌة
مستقلة.
التنفٌذٌة اقتراحات
تسجل الهٌئة
اإلصالح التً تخص االشتراكات و
التً ٌرٌد نائب رئٌس المالٌة أن
ٌعرضها على  AGMالحقا فً
األسبوع ،و تصادق على تأسٌس
مجموعات عمل جدٌدة حول مصالح
األعضاء و ارتفاع الدخل.
تصادق على االقتراحات من أجل
التوجه المستقبلً للبرنامج المهنً
المقدمة من طرف نائب رئٌس
البرنامج ،و كذا دورة المٌزانٌة و
النشاطات المختصة .من جهة أخرى،
تصادق على الوكالة من أجل الدراسة
الجدٌدة المتعلقة بإحصائٌات األرشٌف.
تقدم موافقتها المبدئٌة على معطٌات
الوضعٌة العامة حول أسئلة الملكٌة
الفكرٌة المحررة من طرف مجموعة
العمل لهذا الغرض فً مدة زمنٌة
قصٌرة جدا.
إن اللجنة سعٌدة جدا لسماعها بأن
بروتوكول اتفاق سٌتم توقٌعه من
طرف المجلس الدولً لألرشٌف و
البنك الدولً ،و ستسر بمتابعة تطور
هذه الشراكة.
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تصادق الجمعٌة العامة على تقارٌر
نائب رئٌس البرنامج و نائب رئٌس
المالٌة ،وكذا رئٌس لجنة تدقٌق
الحساباتٌ .علم ترودي بترسون
مسؤول مجموعة العمل حول مبادئ
االطالع على األرشٌف ،األعضاء
حول سٌرورة و رزنامة االطالع على
هذا النص الهامٌ .شرح جورج
ماكنزي ،خبٌر فً األسئلة الدستورٌة
للمجلس الدولً لألرشٌف ببراعة
للجمعٌة العامة التغٌٌرات األربعة عشر
التً ٌجب تطبٌقها على األنظمة من
أجل إلغاء سٌترا و تبدٌلها بندوات
سنوٌة جدٌدة ،و اتخاذ إجراءات تخص
المؤتمر الجدٌد لألرشٌفٌٌن الوطنٌٌن.
تصادق الجمعٌة العامة على ورقة
الطرٌق و الرزنامة المقترحتان من
أجل اإلصالح الخاص باالشتراكات،
مع االنتقال بثالث سنوات و التً ستبدأ
من  .4112سٌخضع نظام كامل،
ٌطبق معاٌٌر الدخل لكل ساكن و حجم
السكان لكل أعضاء الفئة أ إلى مصادقة
الجمعٌة العامة السنوٌة فً برٌسبان.
فً االنتظار ،فإن السلم الحالً
لالشتراكات ،مع األخذ بعٌن االعتبار
التخفٌضات الخاصة بالعشر مشاركٌن
األوائل المصادق علٌهم من طرف
 AGMبأوسلو )سبتمبر ،(4101
سٌطبق آلخر مرة فً .4104
صادقت الجمعٌة العامة باألغلبٌة
الساحقة على توصٌات الهٌئة التنفٌدٌة
الختٌار كورٌا كبلد مستضٌف لمؤتمر
) 4102االطالع على المقال فً
الصفحة التالٌة( .صادقت أٌضا و
بابتهاج على تعٌٌن ألٌسٌا كاساس دي
)أرشٌفٌة وطنٌة من
باران
األوروغواي( "كصدٌقة" المجلس
الدولً لألرشٌف )االطالع على المقال
فً الصفحة التالٌة(.

David A. Leitch

األمين العام للمجلس
الدولي لألرشيف
leitch@ica.org

أسبوع حــــــي
في حياة المجلس الدولي لألرشيف

شاركت عدة عوامل فً نشاط و
إنتاجٌة أسبوع سٌترا بتولٌدو فً
أكتوبر الفارط .حملت الندوة
المهنٌة الغنٌة والمثٌرة على
االهتمامات الضرورٌة منها الحفظ
الذي ٌبٌن سعة و عمق الخبرة التً
ٌكتسبها أعضاء المجلس الدولً
لألرشٌف جماعٌا ،صدر المؤتمر
الجدٌد لألرشٌفٌن الوطنٌٌن بنجاح،
و قدم برنامج اجتماعً كامل عدة
فرص للشبكات غٌر رسمٌةٌ .جب
أن تضاف لهذه العوامل القرارات
الشجاعة المتخذة خالل اجتماعات من أجل تنظٌم ندوة  ،3102و اتفقوا
مختلف الهٌئات الحكومٌة للمجلس على أنه رغم أن كل منهما له جانب
الدولً لألرشٌف أثناء كل األسبوع .اٌجابً ،فٌجب أن ٌعاد العمل فٌها من
أجل قبولها .لهذا السببٌ ،جب أن ال
مكتب الهيئة التنفيذية يحضر تستبعد طلبات ترشح أخرى .تختبر
الميدان
(،)MCOM
مشروع الندوة حول الثرات الرقمً
سٌقدم مكتب الهٌئة التنفٌذٌة الذي سٌنظم بفانكوفر فً سبتمبر
(ٌ )MCOMوم  32أكتوبر طلبات  .3103بالتهانً على هذه المبادرة
الكبٌرةٌ ،رى ( )MCOMأن عدة
الترشح الواردة

ندوات حول هذا الموضوع انعقدت
حدٌثا و أن الندوة مبرمجة بسرعة
بعد مؤتمر برٌسبان ،التً تعتبر
األولوٌة الكبرى بالنسبة للمجلس
الدولً لألرشٌف )MCOM( .3103
تصادق أٌضا على الطرٌق الذي
ٌجب أن ٌُتبع لمشروع AToM
المقترح من طرف جٌر مانٌوس
والدارهوغ ،مسؤول على هذا الملف
فً اللجنة التنفٌذٌة.

الهيئة التنفيدية توليدو. 3122 ،

الهيئة التنفيدية توليدو.3122 ،
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سيترا توليدو3122 ،

المجلس الدولي لألرشيف يرتبط من جديد مع
لمعهد الدولي للعلىم األرشيفية

David A. Leitch

ل ا لل ل
ل ل ل

leitch@ica.org

تابع للصفحة ) ،(1ملالطا يف نوفمرب ،9002
متت املصادقة على التصريح بطريقة هنائية من
طرف  AGMألسلو يف سبتمرب .9000
أحب أن أؤمن بأنين لعبت دورا صغريا ،مبا
أنين كنت رئيسا عندما متت املوافقة و
باإلمجاع على التصريح .تبعا للقرار املتخذ
بأوسلو ،عملت اجملموعة األرشيفية الدولية
و بدون كسل على تبين التصريح من طرف
اليونسكو .يعترب تصويت اليونسكو النقطة
األعلى من بني جمموعة اجلهود الكثيفة اليت
قادىا بابامومار ديوب ،سفري السينيغال
باليونسكو و مدير سابق لألرشيف الوطين
للسينيغال )و كذا رئيس واربيكا(.
استفاد أيضا من مساندة جانس بووال،

رئيس أرشيفي لليونسكو ،و كذا لألرشيفيني
الوطنيني و اجلمعيات املهنية عرب العامل و
الذين استعملوا سلطتهم يف الكواليس من
أجل ضمان تصويت ممثليهم الوطنيني
باليونسكو لصاحل التصريح .حتدينا اآلن ىو
استعمال التصريح بقدر كبري من اجلودة ،و
بطريقة حيرك فيها األرشيف اآلراء املسبقة
القدمية املتعلقة هبم ،و يأخذ أخريا مكانو
الشرعي كعامل مهم ،واقع يف مركز اإلدارة
العامة و يف قلب الذاكرة االجتماعية .أثناء
كتابيت هلذه السطور ،يتوفر التصريح حول
األرشيف على موقع اجمللس الدويل
لألرشيف ،باثنني و عشرون لغة خمتلفة ،و
سأكون سعيدا عندما أرى أن ىذا الرقم
يتضاعف أكثر يف األشهر القادمة.
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أعلم أن كيم إيبريىارد أسس  Blogحول
التصريح الدويل و أن إيريك كيتالر ،رئيس
شريف ،شارك يف ىذه النشرة على تويرت .من
املفرح أن نرى الشبكات االجتماعية
تستعمل لنشر رسالة التصريح .جيب أن
يكون ىذا العمل قدوة للحمالت
التحسيسية لألرشيف و لالحتفاالت املرتبطة
باليوم العاملي لألرشيف يف .9009
جيب أن ننتهز ىذه الفرصة من ذىب من
أجل وضع األرشيف يف قلب االىتمامات،
سواء على املستوى الوطين أو الدويل .حنن
يف اخلطوات األوىل هلذه املهمة اجلماعية ،و
لكن بفضل التصريح الدويل لألرشيف ،لدينا
من اآلن فصاعدا ،قاعدة مدىشة نستطيع
الضغط عليها من أجل التقدم.
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