البيان الختامي الصادر عن الندوة العلمية
"األرشيفات الوطنية في الدول اإلسالمية :التجارب املميزة والتوجهات املستقبلية"
املركزالوطني للوثائق واملحفوظات
 ١٠ذو القعدة  ١٤٤٣هـ املوافق  ٩يونيو  ٢٠٢٢م
الرياض-اململكة العربية السعودية

بموافقة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا ،افتتحت الندوة العلمية التي أقامها
املركز الوطني للوثائق واملحفوظات بعنوان (األرشيفات الوطنية في الدول اإلسالمية :التجارب املميزة والتوجهات املستقبلية) وذلك
يوم الخميس املوافق  ١٠ذو القعدة ١٤٤٣هـ املوافق  ٩يونيو  ٢٠٢٢م في مدينة الرياض.
وقد افتتحت الندوة العلمية بكلمة ملعالي املشرف العام على املركز الوطني للوثائق واملحفوظات الدكتور فهد بن عبد هللا السماري أشار
فيها إلى تطلعه بأن تسفر الندوة عن دعم فكرة إنشاء تكتل أرشيفي اسالمي يضم في عضويته االرشيفات الوطنية في الدول االسالمية
يتمتع بالكفاءة العلمية والقيادية التي تمكنه من مساعدة هذه االرشيفات في مواجهة املستقبل وتحدياته بكل كفاءة واقتدار ،كما شدد
معاليه على ضرورة العمل على إعادة النظر في التشريعات والسياسات التي تنظم التعامل مع الوثائق بما يتواءم مع تطورات العصر
ً
ً
ً ً
ً
الذي نعيش فيه واعتبار ما تحويه األرشيفات ال سيما اإلسالمية منها أرثا انسانيا ثمينا ومصدرا أساسيا للمعلومات ينبغي الحفاظ عليه
لتأريخ وتوثيق حضارتنا اإلسالمية املجيدة.
وفي كلمة معالي أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي السيد حسين إبراهيم طه والتي ألقتها نيابة عنه سعادة الدكتورة أمينة الحجري،
املديرة العامة إلدارة الشؤون الثقافية واالجتماعية وشؤون األسرة في منظمة التعاون اإلسالمي ،شدد فيها على ضرورة النظر في الواقع
الحالي لألرشيفات الوطنية في الدول اإلسالمية وتحديد العقبات التي تواجهها واالطالع على التجارب العاملية لإلفادة منها الستشراف
املستقبل وسبل النهوض بهذه االرشيفات .كما شدد معاليه على ضرورة التعاون والتنسيق املشترك والدائم بين دور األرشيف الوطنية
بما يعود بالنفع عليها وتعزيز اإلفادة من تجارب االرشيفات املتميزة في الدول اإلسالمية لتدعيم واقع العمل االرشيفي في الدول األقل
ً
نموا.
كما شدد رئيس املجلس الدولي لألرشيف السيد ديفيد فريكر في كلمته على أهمية االرشيفات ودورها في حفظ تراث األمم والشعوب
ً
ً
ً
ً
مشيدا بجهود االرشيفات الوطنية في الدول اإلسالمية ،مجددا تأكيده على ضرورة تعزيز التعاون بين االرشيفات دوليا وإقليميا من خالل
تشكيل اتحادات أو تجمعات تساهم في العمل على االرتقاء بمستوى خدمات االرشيفات في الدول اإلسالمية.
شارك في أعمال هذه الندوة رؤساء األرشيفات الوطنية في عدة دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هي اململكة العربية السعودية،
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،وسلطنة عمان ،ومملكة البحرين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،وجمهورية مصر العربية ،وجمهورية
تونس ،والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،ومملكة األردن ،واململكة املغربية ،وجمهورية العراق ،وجمهورية الصومال
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الفيدرالية ،وجمهورية تركيا ،وجمهورية املالديف ،وجمهورية كازاخستان ،وجمهورية تشاد ،وجمهورية السنغال ،وجمهورية باكستان
االسالمية ،بوركينافاسو ،وجمهورية طاجاكستان ،وجمهورية نيجيريا اإلتحادية ،وجمهورية غينيا ،ومملكة ماليزيا ،جمهورية توجو.
ً
وقد طرحت في أعمال هذه الندوة عددا من أوراق العمل من عدد من الدول املشاركة تناولت محاور الندوة .وفي ختام أعمال الندوة ،يرفع
املشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم هللا على املوافقة الكريمة لعقد هذه الندوة العلمية
التي ستساهم بإذن هللا في انطالق العمل اإلسالمي املشترك في مجال األرشيف .كما يتقدم املشاركون بالشكر ملعالي أمين عام منظمة
ً
التعاون اإلسالمي على تشريفه هذه الندوة واملشاركة في أعمالها ،والشكر موصول أيضا لرئيس املجلس الدولي لألرشيف السيد ديفيد
ً
ً
فريكر ملشاركته القيمة في أعمال هذا املؤتمر والتي أعطت بعدا دوليا لهذه الندوة كون املجلس يشكل مظلة دولية لجميع األرشيفيين
حول العالم .كما يقدم املشاركون شكرهم وامتنانهم للمركز الوطني للوثائق واملحفوظات باململكة العربية السعودية على إقامة هذه
ً
الندوة والدعوة إليها والتي تعكس التطور املضطرد الذي تشهده اململكة مؤخرا في القطاع االرشيفي.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات كما يلي:
.١
.٢

.٣
.٤
.5
.6

دعوة األرشيفات االسالمية إلى تحديث استراتيجياتها املستقبلية والتي تفتح الطريق لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة كافة
شرائح املستفيدين.
الدعوة إلقامة اتحاد األرشيفات الوطنية في الدول اإلسالمية ويكون مقره اململكة العربية السعودية من أجل أن يكون مظلة
لهذه االرشيفات من أجل توحيد الجهود لتعزيز العمل املشترك وتبادل الخبرات والتعاون الفني وعقد الندوات وورش العمل
والبرامج التدريبية في مجال األرشيف وتحسين قدرات تلك األرشيفات وتطويرها.
حث األرشيفات االسالمية على االهتمام بمنسوبيها والعاملين بها والرفع من قدراتهم املهنية.
حث األرشيفات الوطنية في الدول االسالمية على مد جسور التعاون مع املجالس والجمعيات املهنية الدولية في مجال الوثائق
واألرشيف وذلك لتبادل الخبرات وتناقل املعرفة.
العمل على إطالق مبادرات التحول الرقمي واالستفادة من التقنيات والتطبيقات الرقمية مع االلتزام بتطبيق
املعايير السيبرانية.
تعزيز وتطوير الشراكة في مجال البرامج األكاديمية وبرامج التعليم املستمر والتدريب على رأس العمل املقدمة ملنسوبي
األرشيفات الوطنية في الدول االسالمية.

ً
ً
والحمد هلل أوال وآخرا والصالة والسالم على رسوله األمين محمد بن عبد هللا عليه أفضل الصلوات والتسليم.
صدر في الرياض يوم الخميس  ١٠ذو القعدة ١٤٤٣هـ املوافق  ٩يونيو  ٢٠٢٢م
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