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 مقدمة 1
 

ه والثقافة  ظمة األمم المتحدة للتربية والعلملمنالتابع  ذاكرة العالم كل من سمع عن برنامجإلى  الدليلهذا  يوجَّ
لإلدراج في سجل  ةالوثائقي يةالتراث الموادعن طريق ترشيح بعض  خاصةً ه، شاركة في، ويرغب في الم(اليونسكو)

 المبادئ التوجيهية العامة لحماية التراث الوثائقيالرجوع إلى بكذلك  وصىيالدولي. ذاكرة العالم 
)sco.org/images/0012/001256/125637a.pdfhttp://unesdoc.une(  ًالقسمفي  معايير االختيارخاصة 

  يوفر جميع المعلومات الالزمة إلتمام عملية الترشيح. الدليل على الرغم من أن هذا 4,2
 

 ؟ʽذاكرة العالمʼما هو برنامج 
 

 مقتنياتال ومجموعات لقيّمةا فوظاتحفظ أرصدة دور المحضمان إنه برنامج اليونسكو الرئيس الذي يهدف إلى 
  .بث المعرفة بهاو في جميع أنحاء العالمالموجودة في المكتبات والمتاحف النفيسة 

 
أما المبادرتان  الرامية إلى حماية التراث الثقافي العالمي ورفع مستوى الوعي به. الثالثة مبادرات اليونسكو ىحدإهو و

التي قائمة التراث العالمي  الحفاظ علىنية بعمال العالميث الثقافي والطبيعي حماية الترا اتفاقية إحداهما هياألخريتان ف
 التي الماديحماية التراث غير اتفاقيةاألخرى هي ، وقيمة عالمية بارزةب تمتعي والمواقع الطبيعية التي تتضم المبان

 ج الثالث بعضها.وتكمل هذه النُهُ تدعم بقائها. و الشفوية ثقافة والرواياتتعرف على العمل على الت
 

 :كالتاليالعالمي. وللبرنامج أربعة أهداف، وهي بالتراث الوثائقي يرتبط برنامج ذاكرة العالم 
 

 .تيسير الحفظ باستخدام أنسب التقنيات 
 .مساعدة الجميع على التداول 
  التراث الوثائقي وبمغزى ذلك التراث. بوجود في جميع أنحاء العالمزيادة الوعي 
  أنواعها وتداولها ن حفظ الوثائق بمختلف إلى أوصانعي القرار، والجمهور بصورة عامة  ات,الحكومتنبيه

عن حق في إنتاج  جماهيرية اً أبعاد الذي يقدمفي العصر الرقمي  ةً خاصت المجهودا بذل المزيد من يتطلب
 الوثائق الجديدة والموجودة، وتداولها.

 

الحالة التي كان عليها وضع حفظ التراث لقلق اليونسكو المتزايد بشأن  ةً استجاب 1992في عام  ذاكرة العالمدأ برنامج ب
الطريقة التي تتبعها األمم، طويل المدى لتغيير  نهجاً باعتباره  ذاكرة العالمالوثائقي العالمي وتداوله. فقد تأسس برنامج  

سواء كان ذلك  ودعمه ،ه، واستخدامهفي تقدير التراث الوثائقي العالمي، وحمايت والحكومات، والمجتمعات، واألفراد
 . مكان آخرالتراث في المكتبات أو دور المحفوظات أو المتاحف أو 

 
 :اكرة العالمذ اإللكتروني لبرنامج موقعالزيارة  رجىللمزيد من المعلومات يُ 

http://www.unesco.org/webworld/en/mow  
 

المبادئ : األساسية للبرنامجالقواعد في  مةإلى أقسام أو فقرات مرقّ  الدليلتشير األرقام الموجودة بين األقواس في هذا 
 .التوجيهية العامة لحماية التراث الوثائقي

 

  ل  المبادئ التوجيهية:حمِّ
://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637a.pdfhttp  

 بإحدى اللغات الرسمية  نسخة مطبوعة من هذا اإلصدار يمكنك أيضاً أن تطلب من اليونسكو أن ترسل لك
  الستة.

 ]2,6[ ما هي الوثيقة؟ وما هو التراث الوثائقي؟
 

التسجيالت أو أو أصوات أو صور أو كليهما معاً (مثل  من عالمات أو رموز (مثل الكتابة)مادة تتكون هي  الوثيقة
 نسخها. ويمكن حفظها وإعادة إنتاجها أو متحركة غالباً  لفوتوغرافية أو األفالم)، وتكونالصور ا

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637a.pdf
http://www.unesco.org/webworld/en/mow
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637a.pdf
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أو عدد من الوثائق  من أي نوع احدةووثيقة لإلشارة إلى  ذاكرة العالمم في ستخدَ يُ مصطلح شامل  هوالتراث الوثائقي و

وال يهم حجم  أرشيفية على سبيل المثال). وحدةأو  رصيدأو  مجموعة مقتنيات( ومتماسكة منطقية مجموعة التي تشكل
 مجموعة مستقلة بذاتها من الوثائق هيو المقتنيات مجموعةو .ما يجعل منها مجموعة وإنما المهم هوالمجموعة، 

العالقات وضوع أو الطبيعة أو المصدر أو الممثل ظرف أو سبب أو غرض معين (ُجمِّعت مع بعضها بسبب  المنفردة
أثناء اضطالعه أنتجها أو استلمها شخص أو منظمة  مجموعة كاملة من الوثائق األرشيفية هي الوحدةو التاريخية).

 فيها السياق اإلداري والعالقات بين السجالت كل من يكون، وفي المستقبل اً واحتفظ بها لتكون مرجع بأنشطته العادية
. أو كليهما معاً  دةالمحدَّ  األرشيفية أو جمع أكبر من مجموعات المقتنيات أو الوحدات مجموعة هو الرصيدو .محفوظاً 

ألسباب مقسمة بين مؤسستين أو أكثر  أو األرصدة األرشيفية مقتنيات أو الوحداتمجموعات ال صبحومن الممكن أن ت
 متعددة.

 
ف برنامج التي  الدعامةو يالمعلومات مضمونالل على مكونين أو جانبين، وهما: ا تشتمنهبأ الوثيقة ذاكرة العالم يَُعرِّ

جة يمكن أن يكونا على درجات رَ دْ الوثائق المُ ، كما أنه في سياق هذان المكونان بالتنوع البالغ تسمي وقد. عليها مثُلي
  مختلفة من األهمية.

 
 .صلاألالتقليدية وحدة عادةً ما تعتبر  )ناظرية(الت وبصفة عامة يشكل كل من المضمون والدعامة في الوثائق النصية

قد تكون  على سبيل المثالة التي تمتاز بها الدعامة (فوقد يرجع الجزء األكبر من قيمة هذه الوثائق إلى الطبيعة الخاص
 . اته)ها في الوقت ذتالوثيقة التي أنتجتها أو امتلكتها شخصية شهيرة أو أنتجتها وامتلك هي قد تكون، أو هي األجمل

 
الصور الفوتوغرافية التناظرية التي تشمل جميع الوثائق السمعية البصرية فيما عدا  لياآ المقروءة وثائقالأما في حالة 

 ذاكرة العالمال تكون لها أهمية على اإلطالق في سياق باً تكون الدعامة ذات أهمية أقل وغال –وجميع الوثائق الرقمية 
ويرجع هذا إلى أن المعلومات الرقمية والسمعية  .من الناحية المادية حمل المعلومات على الرغم من أنها ضرورية في

 ومع ذلك ترحيل البيانات الى منصات تخزين ودعامات جديدة.بصفة عامة عن طريق  الحفاظ عليها البصرية يتحقق
 مقاطعال ما هو الحال فيك هو السبب في إدراج وثيقة ما نةعلى دعامة معي حيث يكون تخزين المضمونحاالت  توجد

  أقدم البيانات الموجودة على البطاقات المخرمة. الفونوتوغراف أوب المسجلة
 

 :أمثلة مرئية ألنواع مختلفة من الدعامات 
22ci.org/photos/showgallery.php/cat/5-http://www.unesco 
 :أمثلة للتراث الذي يتهدده الخطر 

ci.org/photos/showgallery.php/cat/523-http://www.unesco 

 
 :وفيما يلي بعض األمثلة

 
، والمراسالت، الملصقاتالمخطوطات (التي ترجع إلى أي عصر)، والكتب، والصحف، ومثل  المواد النصية

بالحبر أو الرصاص أو  الً مسج يمضمون النصال كونوقد ي ، وما إلى ذلك.وملفات الحاسوبوسجالت األعمال، 
الطالء أو األرقام أو غير ذلك من الوسائط. وقد تكون الدعامة من الورق أو البالستيك أو البردي أو ورق الرق 

 data( شريط بيانات أو )hard disk( قرص صلبأو  ر أو بنية نسيجيةلحاء الشجر أو الحج أو أو أوراق النخيل
tape( .أو مواد أخرى 

 
الرسوم البيانية، و ،، والمطبوعاتالتصميمات، ووالنوت الموسيقيةالرسوم، والخرائط، مثل  المواد غير النصية

 .نفسه المنوال والدعامة على سجيللتا وسيطوقد يختلف كل من  الرسوم التخطيطية.و
 

 magnetic(   واألشرطة الممغنطة، )sound discs( مثل األقراص الصوتية المواد السمعية البصرية
tapes(في  آخر أو أي شيءتناظري أو رقمي  قطع على مسجلة ، واألفالم، والصور الفوتوغرافية سواء كانت

السيلوليد، أو  البالستيك أو أو أشكال متعددة من ،د تكون الدعامة المادية من الورقوق. من األشكال أي شكل
 الشيالك أو المعدن أو خامة أخرى.

 
عة من مصادر متنوعةالتي قد ت مثل المواقع اإللكترونية االفتراضية الوثائق من حاسوب واحد  ضم بيانات ُمَجّمً

 أو من دعامة واحدة أو أكثر من الدعامات الحاملة للبيانات على حاسوب واحد. أو حواسيب متعددة
 

http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/522
http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/522
http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/523
http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/523
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 وستُضاف في وقت الحق.  اآلن عريفات أنواع الوثائق قيد وضع اللمسات األخيرةإن ت
 

  ذاكرة العالم؟ نامجبريعمل كيف 
 

التي أمانة اليونسكو (القائمة في باريس) وشبكة من اللجان والمبادرات يوفي برنامج ذاكرة العالم بمسؤولياته من خالل 
أي من  من خالل العالم ذاكرة أن تكون على اتصال مع بإمكانك .امجللبرن لمبادئ التوجيهية العامةابموجب تعمل 

 اللجان التي تراها أكثر مالءمة لك.
 
الموقع اإللكتروني  هذه اللجان والسجالتمن كل لو .لجان وسجالت دولية وإقليمية ووطنية له ذاكرة العالمبرنامج و

إن هذه الشبكة في  .المبادئ التوجيهية العامةمع  بصفة مستقلة، ولكن بما يتوافقتعمل هي ، والمنفصل الخاص به
دخول جيدة، ويمكن زيارته  بوابة بمثابة ذاكرة العالميعد الموقع اإللكتروني الرئيس لبرنامج مستمر، ومن ثم  اتساع

  ld/en/mowhttp://www.unesco.org/webworالرابط التالي:  من خالل
 

 الوطنية األسترالية سجالً وطنياً  ذاكرة العالمتحفظ لجنة  فعلى سبيل المثالwww.amw.org.au كما أنها ،
 (اللجنة اإلقليمية لذاكرة العالم آلسيا والمحيط الهادي) الهاديسيا والمحيط آلاللجنة اإلقليمية عضو في 

www.unesco.mowcap.org.  ل الوطني،  في السجل في ذاكرة العالموالتراث الوثائقي األسترالي ُمسجَّ
 سجل منطقة آسيا والمحيط الهادي، والسجل الدولي.و
 

 هي:  ذاكرة العالمالرئيسة لبرنامج  هيئاتالو
 

 ]5,8اللجنة االستشارية الدولية [
 

لمشورة إلى اليونسكو اهذه اللجنة  سديت ذاكرة العالم.التنفيذية األولية في الهيئة هي  )IAC( الستشارية الدوليةاللجنة ا
فيما  نسكولمدير العام لليول تقدم توصياتهاووترصد عمل اللجان األخرى، فيما يتعلق بتخطيط البرنامج وتنفيذه ككل، 

نظام أساسي  اللجنة يديرهاو .سجل ذاكرة العالم الدوليفي  ستُضاف) " الجديدة (المواد التيجةرَ المدْ  مواد"ال يخص
في عهم تضلُّ جرى اختيارهم بناًء على يُ  اً وتتألف من أربعة عشر خبير (يمكن االطالع عليه على الموقع اإللكتروني)

 .بصفته الشخصيةمنهم ويعين المدير العام هؤالء الخبراء لمدد محددة ويعمل كل  صونه.مجال إدارة التراث الوثائقي و
 ليالدعم الما القائمة في باريس األمانة قدم. وتعامينفي دورة عادية تنعقد كل  تجتمع اللجنة االستشارية الدولية

واللجنة الفرعية  المكتب، لها، وهي الهيئات التابعة إلى ةً إضاف للجنة االستشارية الدولية واللوجستي واإلداري
كل هذه  راشرح ألدو وجدي .المعنية بالتسويق للجنة الفرعية التقنية، واللجنة الفرعيةوا ،(RSC) المختصة بالسجالت

، كما يوجد فريق عمل معني بالتعليم والتدريب المبادئ التوجيهيةوفي اللجان واختصاصاتها على الموقع اإللكتروني 
 ).2011عام  تشكَّل مؤخراً (في

 
 

 ]5,8اللجان اإلقليمية [
 

 ، كم��ا ق��د تق��وم عل��ى أس��اسالت��ي تعم��ل منه��ا اليونس��كون اإلقليمي��ة عل��ى أس��اس جغرافي��ا األق��اليم الرس��مية ق��وم اللج��اق��د ت
(اللجن��ة  أفريقي��اوف��ي ه��ذه المرحل��ة توج��د لج��ان إقليمي��ة ف��ي  .أخ��رى مث��ل الثقاف��ات أو االهتمام��ات المش��تركة معطي��ات

(اللجن�ة اإلقليمي�ة ل�ذاكرة الع�الم آلس�يا والمح�يط  )، وآسيا والمحيط الهاديARCMOW اإلقليمية لذاكرة العالم ألفريقيا
أمريك�ا الالتيني�ة والبح��ر الك�اريبي (اللجن�ة اإلقليمي�ة ل��ذاكرة الع�الم ألمريك�ا الالتيني�ة والبح��ر )، وMOWCAP اله�ادي

 الوطني��ةوم��ن ب��ين أش��ياء أخ��رى يتمث��ل دور ه��ذه اللج��ان ف��ي تش��جيع لج��ان ذاك��رة الع��الم . )MOWLAC الك��اريبي
ولك�ل م�ن ه�ذه اللج�ان  حف�ظ الس�جالت اإلقليمي�ة.بناء ال�وعي، وتنظ�يم ورش العم�ل التدريبي�ة، وورصدها، وإرشادها و

اللج�ان الفرعي�ة المناس�بة تُق�ام  وكما ه�و الح�ال ف�ي اللجن�ة االستش�ارية الدولي�ة .خاصة به تنفيذيةنظام أساسي وأساليب 
 .اللجان اإلقليمية لتسيير أعمال

 
 ]5,7اللجان الوطنية  [

 
قد تشمل أنشطة  اللجنة الوطنية لليونسكو في الدولة المعنية. وتعترف بها نشئهاهيئات تالوطنية هي  ذاكرة العالملجان 

 تمنح هي التي اللجنة الوطنية لليونسكوو والتوعية. والتدريب الوطنية ذاكرة العالمسجالت  هذه اللجان حفظ واحد من

http://www.unesco.org/webworld/en/mow
http://www.amw.org.au/
http://www.unesco.mowcap.org/
http://www.unesco.mowcap.org/
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فعلى سبيل المثال تتألف بعض اللجان  بلدان على اختالفها نُهُجاً مختلفة.وتستخدم ال. النظام األساسيتضع العضوية و
لهم خلفيات مهنية متنوعة أفراداً من ممثلين من المؤسسات المناسبة ووزارات الحكومات في حين تضم لجان أخرى 

 خبرتهم. تمجاال بناًء علىتعيينهم  جريي
 

  راجع الرابط التالي: ة من لجان ذاكرة العالم تمارس عملها.لجنة وطني 60وجد حوالي تفي وقت كتابة هذه الدليل 
-the-of-activities/memory-project-information/flagship-and-g/new/en/communicationhttp://www.unesco.or

committees-world-the-of-memory-programme/national-the-world/about  / 

 
 ]؟4لماذا السجالت [

 
أي  –وذج المجرد جعل النمتساعد على  حيث ذاكرة العالمتحقيق أهداف المستخدمة في وسائل ال وضحالسجالت هي أ

 يمكن االستعاضة عنهالذي ال تحديد التراث الوثائقي  فيؤدي وسهل الوصول إليه. ملموساً  –حفظ التراث الوثائقي 
للحفظ األهداف األكبر تعزيز  إلى ، والتعرف عليه، وتسليط الضوء عليه بصورة تدريجيةوالذي يحظى باألهمية بغيره

من اليونسكو تأكيداً  ذاكرة العالمسجالت  ي منويعد إدراج مادة ما في أ .دافهذه األه والتداول والتوعية، وتقدم
ومع مرور الوقت  التي تمتلكها. ، كما يرفع إدراج تلك المادة أو المواد من مكانة المؤسسةلقيمتها الدائمة ومغزاها

خلق صورة اريخ عن طريق للتصورات القائمة حول تاريخ العالم وفهم ذلك التإعادة التوازن ستسهم السجالت في 
 الذي ال يعرفه الكثيرون.لتراث الوثائقي ل أوضح

 
 السجالت؟ على االطالعأين يمكنني 

 
 حيث يمكن الوصول إليها على موقع اليونسكو المخصص لبرنامج شبكة اإلنترنت يمكن االطالع على السجالت على

رجة معلومات موجزة وصور، دْ تتضمن كل مادة مُ  الوطنية.أو على المواقع اإللكترونية للجان اإلقليمية و ذاكرة العالم
 المزيد من التفاصيل طالع علىالولرقمياً ومتاحة على اإلنترنت قد يوجد رابط خاص بها.  محولة ادوإن كانت المو

 يرعلى تيسيستمر العمل وعالوةً على ذلك  لوثائق الترشيح نفسها على اإلنترنت.يمكن كذلك قراءة األقسام الرئيسة 
المكتبة الرقمية  بين من خالل شراكة ذاكرة العالم تجة في سجالرَ دْ المُ  عدد متزايد من المواد الوصول إلى مضمون

 .مؤسسات اإليداع، والعالمية، واليونسكو
 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/national-memory-of-the-world-committees
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/national-memory-of-the-world-committees
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 تالسجال 2
  

 لماذا توجد سجالت مختلفة؟
 

 هناكو ذاكرة العالم.نسيج شبكة زيادة إحكام  ومن أجل تكثيف أعمال حفظ التراث الوثائقيل توجد سجالت مختلفة
  كرة العالم.ذامنفصلة في  وطنيةو إقليميةو دوليةسجالت 

 
للخلفية الثقافية  مع مراعاة مواءمتها المعايير نفسها إلى في األساس جميع السجالتإدراج المواد في  اتتستند عملي

لجان ذاكرة العالم الدولية أو اإلقليمية أو  اللجنة المعنية من من خالل ويُدار كل سجل على حدة .يهالإالتي تنتمي 
 للتراث الوثائقي التي تحتوي عليه. مدى التأثير الجغرافي ويتمثل الفرق األساسي بين السجالت في .الوطنية

 
وظل سجل ذاكرة  ،1997أنشئ هذا السجل في عام  واألكثر شهرة. ضخماألقدم واأل سجل ذاكرة العالم الدولي ويعد

 . أما السجالت األخرى فقد أُقيمت في اآلونة األخيرة.لسنوات عديدة العالم الوحيد
 

وتتيح السجالت القائمة  غير عملي وغير ناجح. احدوواسع ومعقد إلى درجة تجعل سجل إن التراث الوثائقي العالمي 
يقة يم الترشيحات بطرتقيفي  والموارد المحلية الخبرات اإلقليمية والوطنية المناسبةستفادة من االعلى أساس جغرافي 

 .فحسب سجل واحد لن تُتاح أبداً في حالة وجود
 

قدر األهمية نفسه وأن كل المواد ب تحظى كافةً  السجالت اليونسكو أن ىتر  لسجالت ليست مصنفة حسب األهمية.وا
 .تقر بمغزى جميع المواد المدرجة وتعترف بهبمعنى أن اليونسكو  ذاتهقدر القيمة ب تتمتعجة رَ دْ المُ 

 
 وعلى سبيل التبسيط يركز هذا الدليل على عملية ترشيح وإطار زمني خاص به. ولكل سجل من سجالت ذاكرة العالم

نفسها تنطبق على جميع  والقضايا ومع ذلك فإن الخطوات عملية الترشيح لإلدراج في سجل ذاكرة العالم الدولي.
المعلومات واالستمارات لعالم اإلقليمية أو الوطنية المعنية سجالت ذاكرة العالم األخرى. ويمكن أن توفر لجنة ذاكرة ا

 ابعة لها.التفي السجالت لإلدراج  لترشيحالزمة لال
 

 لماذا الترشيح؟ وما فائدته؟ 
 

 .اإلدراج في سجل من سجالت ذاكرة العالم ليس غاية في حد ذاته، ولكنه بدايةإن 
 

تصبح جزءاً من حيث  للوثائق ويزيد المعرفة بها األهمية العالمية يؤكد علناً  ذاكرة العالم سجالت أحد اإلدراج فيإن 
ير التاريخ فسإعادة تسلسلة بارزة من الوثائق التي أثرت تأثيراً كبيراً على التاريخ الثقافي واالجتماعي مما يؤدي إلى 

ليونسكو ويمنح ا تصديقليحمل األهمية الرمزية حيث  الدعاية ذباإلدراج على التداول ويج شجعيو مع مرور الوقت.
ومن ثم يعتبر اإلدراج  .الوثائقالعتراف اليونسكو بالذي يعد في حد ذاته تأكيداً  ذاكرة العالمشعار حق استخدام 

االرتباط على مكانة تراثك الوثائقي أو مؤسستك أو كليهما عن طريق بالنفع اإلدراج  يعودو .والتميُّزمصدراً للفخر 
ما في على مؤسستك و أي نفقات أخرىالنفقات الحكومية وبوضوح يبرر اً في السجالت، كما أنه جة مسبقبالمواد الُمْدرَ 

 عهدتها من تراث وثائقي.
 

وتنعكس بصورة إيجابية على  وينطوي إدراج تراثك في أحد السجالت على قيمة استراتيجية تختلف وفقاً للظروف
على جذب  في بعض األحيان هذ القيمة االستراتيجية ساعدتد المته، والعناية به، وحفظه. وقالمنظمة المسؤولة عن س

 ، فتوجدادة تأمين التراث الوثائقييشمل تأثيرها زي أحيان أخرى . وفيبالخطر الرعاية والتمويل لحماية التراث المهدد
 والتفكك.من اإلغالق  ابأكمله مؤسسات أرشيفية اإلدراج حيث أنقذالمسجلة الحاالت  بعض

 

 ؟يقدم ترشيحاً  يمكنه أنمن 
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 لإلدراج في سجل من السجالت.  ي شخص أن يرشح مادةأل يمكن
 

 تقترح إدراج –مثل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف  -في الواقع العملي تصدر غالبية الترشيحات من مؤسسات 
ا لتوفير نوعية في أفضل األوضاع التي تؤهلهوتكون هذه المؤسسات  ،الخاصة موجودة في عهدتهابعض المواد ال

المعلومات التي تحتاجها األمانة ألغراض التقييم. ولكن تصدر الترشيحات أيضاً من مجموعة من المنظمات العامة 
 ن.يشخاص الطبيعياألالرابطات الدولية ووالخاصة، ومن 

 
(إن  وطنيةال ذاكرة العالميوصى بإشراك لجنة  دوليالسجل اللإلدراج في سجل إقليمي أو  ترشح مادةسإن كنت 

جنة الوطنية الوطنية أو الل ذاكرة العالم ت) في عملية الترشيح. وال يعد ذلك شرطاً إلزامياً، ولكن إذا دعمت لجنةدَ جِ وُ 
 االعتبار أثناء عملية التقييم. بعينتصديقها  يؤخذسوف  ترشيحك لليونسكو

 
 ل على المساعدة؟ما هي عملية الترشيح؟ هل هي تنافسية؟ هل توجد حصص؟ هل يمكنني الحصو

 
 .إما يستوفيها أو ال يستوفيهافوفقاً للمعايير، يَُحكَّم كل ترشيح  .اً الترشيح ليس تنافسي

 
بالنسبة  من كل دولة أو منظمة. ستُقبلحد إلجمالي عدد الترشيحات التي وبصفة عامة ال يوجد في الوقت الراهن 

 في كل من الدورات التيأكثر من ترشيحين من كل دولة يوجد حد حيث ال يُقبل  وحدهالدولي  ذاكرة العالملسجل 
لجنة ذاكرة (في حالة استالم أكثر من ترشيحين يُطلب من ، وهذ طريقة عملية إلدارة عبء العمل. تتألف من عامين

كل  ةلجنة وطني ، وفي حالة عدم وجودأن تفصل في االختيار بناًء على أولوياتها الدولة تلكفي  قائمةال الوطنية العالم توَّ
 هذا الحد ال ينطبقولكن  .)عملية الفصل هذه إلى اللجنة الوطنية لليونسكو أو اللجنة اإلقليمية ذات الصلة أو كلتيهما

حصى هذه الترشيحات ، وال تُ الترشيحات المشتركة التي تتضمن شراكة بين مؤسسات في دولتين أو أكثرعلى 
 ، فاليونسكو تعزز التعاون الدولي. من حصة أي من الدول المشاركة اً باعتبارها جزء

 
وطنية أو ال ذاكرة العالميمكنك أن تطلب من أي لجنة من لجان  إن كنت تحتاج إلى المساعدة في إعداد ترشيحك

يوضح لك نطاق المعلومات التي تحتاج إلى تجميعها وكيفية أن توجهك إلى مرشد يستطيع أن أو من األمانة  اإلقليمية
ال و المرشد إعداد طلبك لك ال يستطيعبمقتضاها  بالطبع توجد بروتوكوالتوالمساعدة الفنية).  ذلكتجميعها (يسمى 

 .اً كبيراحتمال نجاح ترشيحك  إبداء رأيه فيما إذا كانيستطيع 
 

دورة  سجل الدولي والسجالت اإلقليمية وغالبية السجالت الوطنية الترشيحات على أساسيقبل ال مواعيد قصوى. توجد
ل دراسته إلى الدورة  غلق تاريخترشيحك قبل  أن يتم استالمجب ن عامين. يتتألف م باب الترشيح المعلن وإال ستؤجَّ

الدولي في اليوم الواحد  ذاكرة العالمما يكون تاريخ إغالق باب الترشيح في سجل ةً عاد التالية. فعلى سبيل المثال
، ويكون االلتزام بهذه )على سبيل المثال 2014أو  2012( الزوجية في األعوام آذار والثالثين من شهر مارس/

 ).على سبيل المثال 2015أو  2013( الفردية عواموتؤخذ القرارات النهائية بشأن الترشيحات في األ صارماً.المواعيد 
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 دليل لملء االستمارات :إعداد الترشيح 3
 

تحميل  ويمكنفي نهاية هذه الوثيقة.  عالم الدوليسجل ذاكرة التوجد نسخة مذيَّلة بالشرح من استمارة الترشيح في 
 الرابط التالي: خالل االستمارة من

W%20Nomination%20form%http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/Mo
20new.doc  تدخل عليها  قدكل االستمارت  في قابالً للتوسيع. (كما هو الحالإلكترونياَ  نموذجاً واستخدامها باعتبارها

  بعض التعديالت من حين إلى آخر).
 

 حول الً مفص شرحاً  المعلومات الواردة أدناه مثلتوتشرح التذييالت كيف يجب ملء كل جزء من أجزاء االستمارة. 
 ترشيح: أي "لب"

 
  .معايير اإلدراج 
  التي تساعد على التقييم. السياقية""المعلومات 

 
 من االستمارة) 5المعايير (القسم 

 
ستوفي ترشحه يسالتراث الوثائقي الذي  عن طريق توفير شرح يثبت أن طلب اإلدراج فيه تقدمسهذا هو المكان الذي 

 منها بالترتيب: المعايير. وفيما يلي استعراض لكل
 

 ]4,2,3األصالة [
 

الذي تظهر على أنها هو أو هي الشيء نفسه  –سواء كانت وثيقة واحدة أو مجموعة من الوثائق  –هل المادة التراثية 
أمثلة  هناكف ؟به معروف على نحو موثوق – الكيتهتسلسل تداول مِ أي تاريخ الوثائق و – المصدريُزَعم أنها هو؟ هل 

، ولصهي األ بقة لألصلمثل ادعاء أن بعض الصور أو النسخ المطا –هاية لها من التزييف والتزوير تاريخية ال ن
 أخذجرا. وقد ت بديل مضمونها، وهلمّ ت جرىدة، وتقديم وثائق "حقيقية" متعمّ الخداع والتضليل ال عملياتفي  تورطالو

 .من األشكال أي شكل هذه الوثائق
 

  :عدداً من الخدع المشهورة: "ـايكنغڤالـ "خداعم ـا في قسڤج موقع نودرِ يُ مثال  
http://www.pbs.org/wgbh/nova/vinland/fakes.html 

 
إمكانيات واسعة تساعد على بالضرورة مسألة بسيطة حيث توفر التكنولوجيا الرقمية والتحقق من األصالة ليس 

 لتالعب بالنصوص، والصور، واألصوات ببراعة من شأنها إخفاء أي أثر لما حدث من تبديل. ا
 

التي ربما تكون نسخ التاريخية تحديد لل موجودة، ويصبح التحقق من األصالة مسألةلم تعد  صولاأل تكونوأحياناً 
 .على سبيل المثال صور الوسطىمخطوطات الع فيبدورها تتسم بمالمح أصلية وُمَميِزة خاصة بها كما هو الحال 

بعد ذلك. وليس من  األصولفي الحال وقد ال توجد  –على وجه الخصوص  –الوسائط السمعية البصرية  يجري نسخو
فيمكن إدخال تعديالت على األفالم والصور  ،الضروري أن تحمل الدعامة األقدم المضمون األكثر أصالة

 ا.الفوتوغرافية بطرق متنوعة لتغيير مضمونه
 

 ]4,2,4االستعاضة عنها بغيرها [ ال يمكنمن نوعها و فريدة المادة أن تكون المغزى العالمي:
 

حيث يمكن  في الترشيحات غير قابلة لإلثباتو مثيرة للشك مزاعمه المصطلحات مما يؤدي إلى ساء فهم هذكثيراً ما يُ 
ة النظر من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. ما إذا كانت وجهل وفقاً  رق مختلفة في أماكن مختلفة أوبطتفسيرها 

 اً إلى أي مدى كان ذلك التأثير ملموسأو ما الذي يمثله أو  التراث الوثائقي اهذ تأثيرفيكون السؤال الرئيس هو: ما هو 
ور الوقت. إال مع مر ال يمكن مالحظتهطفيف وأوغير مباشر ومباشراً وفورياً التأثير  يكون من الناحية الجغرافية؟ قد

 بعض األحيان )، وفيعلى سبيل المثالخالل عملية بحث على اإلنترنت  (منياً عدديمكن قياس هذا التأثير  حياناً وأ
 .اجه بسبب األحداث التي تبعت إنتاجهاستنتيمكن 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/MoW%20Nomination%20form%20new.doc
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/MoW%20Nomination%20form%20new.doc
http://www.pbs.org/wgbh/nova/vinland/fakes.html
http://www.pbs.org/wgbh/nova/vinland/fakes.html
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هم صوت ل"الخاسرون" هم اآلخرون  فيها أوقات كان توجد يُقال في بعض األحيان أن التاريخ كتبه "الفائزون"، ولكن
 تحقيق ذلك التوازن في الميزان. ذاكرة العالمتحاول سجالت  يمكن أنوتأثير، ومع مرور الوقت 

 
مدى  : ماتدارس األمور التاليةالبد من  التأثيرو القيمة قضيةاإلجابة عن السؤال األوسع نطاقاً الخاص ب ولكن عند

هل ستتسبب هذه الخسارة في فقر للتراث العالمي؟ إلى  ئقي؟هذا التراث الوثا فقدانفي حالة بالفعل  قعسيالتأثير الذي 
مثل أو هل يحتوي هذا التراث على معلومات ( ؟في الواقع التاريخ جرىعلى م اً أي مدى كان هذا التراث مؤثر

 الذاكرة العالمية خسارتها إلى إفقار ؤديتس صوتية ألنواع منقرضة من الكائنات)التسجيالت المصورة أو المقاطع ال
 ؟بالفعل

 

                                 

  :المكسيك وادي أوكاسكاماركيزية مخطوطات من أمثلة ، 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Codices%20from
%20the%20Oaxaca%20Valley%20%20Nomination%20Form.pdf  

 ذاكرة قناة السويس، مصر 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/egypt
_suez_canal.pdf  

 
المادة فريدة  تكون ه يوجد فرق بين أنمع العلم أن – يعني أنها ليس لها مثيل مصطلح أن تكون المادة فريدة من نوعها

ما ينطبق معنى هذا المصطلح على الوثائق األصلية أو الوثائق التي  وعادةً  انظر أدناه). (نادرة كون من نوعها وأن ت
 لها خصائص تميزها ال تتسم بها أي من الوثائق األخرى التي قد تكون مماثلة لها.

 
بديل جود نسخة أو ، ويعني هذا المصطلح عدم إمكانية واالنفراد قيمة تعزز بغيرها هاوعدم إمكانية االستعاضة عن

 .صل الفريد من نوعهاأل حملهايالجوهرية ذاتها التي  طبيعةيحمل المغزى نفسه أو ال
 

شكل يحيث  المكونين عالقة حاسمة بينتوجد ناً فأحيا .بعين االعتبار المضمونإلى  إضافةً  الدعامة أهمية ؤخذوهنا ت
 م فيهاستخدَ مثل الوثائق التي تُ ( هناك بعض الوثائقفية. تقدير قيمة الدعامة بصفتها قطعة أثر ويتوجب خرإحداهما اآل

النسخ عد فت .بدقةنسخها  لوجية المعروفةوستطيع أي من الوسائل التكنيالتي ال  )معالجات لونية فوتوغرافية معينة
 إن كانعن األصول بدرجة كبيرة حتى  أشياًء مختلفة الفوتوغرافية أو الرقمية لمخطوطات العصور الوسطى

  .سهل القراءةال يزال  يضمون النصمال
 

  ]4,2,5[ المعايير الفردية
 
ليس شرطاً أن من المعايير التالية.  واحداً أو أكثرمعياراً  يستوفي إذا كان التراث الوثائقي ما الثالث ختباراال حددي

 ا بالفعل:ولكن يوصى باإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالمعايير التي يستوفيه، يستوفي المعايير كلها
 
شهدت  من خاللها الحقبة الزمنية التي يعكس التراث الوثائقي ما الذي يمكنك ذكره بشأن الطرق التي الزمان:     1

سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو نشوء بعض األفكار  هناك فترات تشهد تغيراتف :تغيرإن األزمنة تإنتاجه؟ 
اتصال بين شعوب متباينة الثقافات. هل الوثيقة أو الوثائق تساعدنا  أو حدوث ثورات وتقهقرات وقوعوالمعتقدات أو 

 أفضل؟ صورةى فهم فترة معينة من التاريخ بعل
 
 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Codices%20from%20the%20Oaxaca%20Valley%20%20Nomination%20Form.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Codices%20from%20the%20Oaxaca%20Valley%20%20Nomination%20Form.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/egypt_suez_canal.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/egypt_suez_canal.pdf
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حيث يعد مفهوم القَِدم أمراً نسبياً، ففي بعض البلدان  مغزى كون لهكي يقديماً" ليس شرطاً أن يكون التراث الوثائقي "
بلدان أخرى. وقد في  "قديمة" هذه الوثائق سنة "حديثة" في حين تعتبر 100ى تعتبر الوثائق التي يرجع تاريخها إل

 قدرتها على توضيح التأثير الناجم عن حدث أو حركة مهمة.ل ظراً ن لها مغزىتكون وثائق الماضي القريب 
 

  :ألواح الكتابة المسمارية الحيثية من بوغازكوي، تركياأمثلة 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/turke
y_hittite_cuneiform_tablets_bogazkoy.pdf  

 دياأرشيف تول سلينغ، كامبو 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/camb

museum_archive.pdfodia_tuol_sleng_genocide_  
 
يكون التراث الوثائقي ذا مغزى بسبب قيمته الثقافية والتاريخية بالنسبة لمكان أو إقليم معين. هل كان  قد المكان:     2

نشأ حركات م حلر الموقع على طبيعة تلك األحداث؟ هل كان مبسبب ارتباطه بأحداث تاريخية؟ هل أثّ هماً المكان م
نفسها على الطريقة التي بذات رت البيئة التاريخ في وقت الحق؟ هل أثّ دينية كان لها تأثير على  أوسياسية أو اجتماعية 

 تطورت بها هذه الحركات؟ كيف توفر الوثائق الدليل على ذلك؟
 

  :ألمانيا1990ومعاهدة اثنين زائد أربعة التي وقعت في عام  تشييد جدار برلين وسقوطهأمثلة ، 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Germ
any%20Berlin%20Wall.pdf  

 لوحة تذكارية من نهر الكلب، لبنان 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Com

Kalb%20Mount%20Lebanon.pdf-f%20Nahr%20elmemorative%20stela%20o  
 
أو ناس أو  يةشخص قدمتهاأو األعمال التي  خاضتهاالحياة التي ب اً جوهري اً ارتباطالوثائق  رتبطهل ت الناس:     3

 ،موسيقىال ،دباأل ، فهل هوفي أي مجال التأثير وقد يكون ذلك ؟واسع النطاق كان لها تأثير كبير لها أو ثقافية جماعة
الوثائق صورة أشمل ترسم هل  عموميةبصورة أكثر و ؟.....هإلى آخررياضة، الدين، ال ،سياسةم، العلو، الفنونال

 للحركات االجتماعية أو السياسية؟
 

  ،ترينيداد وتوباغوأمثلة: مجموعة مقتنيات قسطنطين 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Trini
dad%20Constantine.pdf  

  ،صربياأرشيف نيكوال تيسال 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/serbi
a_nikola_tesla_archive.pdf     

 
ة التاريخ؟ في مسيرفكرة رئيسة  أو اً ورتط أوموضوعاً مهماً  يوضح التراث الوثائقي هل :الفكرة والموضوع     4

التاريخ مجرى على تشكيل  –ت جميعها من الَعَجلة إلى اإلنترن –االختراعات العظيمة  أسهمت فعلى سبيل المثال
) األساس الذي يقوم عليه هيكل اليونسكوالدولة القومية (ظهور مفهوم كان و تقدم األمم والمجتمعات وتطورها.و

 تطوراً تاريخياً. 
 

 :يناير/ كانون الثاني  29(كارل بنز، مانهايم سلمها  رك يعمل بالغاز"مركبة تدار بمح" 37435براءة االختراع األلمانية رقم  أمثلة
  ، ألمانيا)1886

/nomination_forms/germhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow
any%20Benz.pdf  

 رجنتين، وكامبوديا، وجمهورية الدومنيكان، وبلدان أخرى.أرشيفات حقوق اإلنسان: األ 
register-http://www.unesco.org/webworld/en/mow    

 

التاريخ. وتعد  مجرى علىوتشعبت في اتجاهات كثيرة رت الوثائق من طابعها قد غيل :سلوبلشكل واألا    5
بالتقاليد  سلوبيرتبط الشكل واأل أحياناً و .للمعلومات أو "المضمون" حاوياتإضافة إلى كونها  أشياءً الدعامات 

به تلك الوثيقة أو الذي تتسم  سلوبلتاريخ. هل يتضمن الشكل أو األاالجتماعية والصناعية أو بفترات معينة في ا
لطراز اختفى أو آخذ في موذجاً مثل نتهل جمالياً كان أم صناعياً؟  – بارزاً الوثائق المعينة التي تود ترشيحها شيئاً 

 االختفاء اآلن؟

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/turkey_hittite_cuneiform_tablets_bogazkoy.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/turkey_hittite_cuneiform_tablets_bogazkoy.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/cambodia_tuol_sleng_genocide_museum_archive.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/cambodia_tuol_sleng_genocide_museum_archive.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Germany%20Berlin%20Wall.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Germany%20Berlin%20Wall.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Commemorative%20stela%20of%20Nahr%20el-Kalb%20Mount%20Lebanon.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Commemorative%20stela%20of%20Nahr%20el-Kalb%20Mount%20Lebanon.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Trinidad%20Constantine.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Trinidad%20Constantine.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/serbia_nikola_tesla_archive.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/serbia_nikola_tesla_archive.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/germany%20Benz.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/germany%20Benz.pdf
http://www.unesco.org/webworld/en/mow-register
http://www.unesco.org/webworld/en/mow-register
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  :مخطوطات أدبية دونغبية ناكسية قديمة، الصينأمثلة 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/china
+Ancient+Naxi+Dongba+Literature+Manuscripts.pdf  

 بانمجموعة مقتنيات ساكوبي ياماماتو، اليا 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/japan
_sakubei_yamamoto_collection.pdf    

 
مغزى الذي ال ويعد هذا المفهوم طريقة أخرى للتعبير عن جتماعي أو الروحاني أو المجتمعي:المغزى اال     6
 عبر عنإنه يتيح لجماعة معينة أن ت ضمنه وثيقة أو مجموعة من الوثائق من حيث قيمتها الروحانية أو المقدسة.تت

في تشكيل هوية هذه الجماعة أو تماسكها  هذه الوثائق سهامتعلقها العاطفي بالوثيقة أو الوثائق أو تشرح كيفية إ
 االجتماعي في الوقت الحاضر.

 
أن يكون له تأثير عاطفي على  ينبغيبمعنى أن التراث الوثائقي  المعيار وجود مغزى حي اس استيفاء هذأن يعك ويجب

لمغزاه االجتماعي أو  نظراً لتراث الوثائقي من هم على قيد الحياة اليوم، فبمجرد توقف هؤالء الذين كانوا يوقرون هذا ا
 اً وفاتهم يفقد ذلك التراث هذا المغزى المميز وقد يكتسب مغزى تاريخيبمجرد الروحاني أو المجتمعي عن توقيره أو 

 في نهاية المطاف. 
 

  :ومنسوجات  لوحات خشبية -القرآن الكريم، والكتاب المقدس المسيحي، والنصوص البوذية، وغيرها  منمنماتأمثلة- 
 منعفا عليها الز دعامات سمعية بصرية  – مكتوبة بالرموزمخطوطات يدوية 

/mow/nomination_forms/slovahttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf
kia_basagic_en.pdf 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/korea

a.pdf_tripitak 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/denmark_ham
burg_bible_bertoldus.pdf  

 
 

 ]4,2,6[ المعلومات السياقية
 

 –الترشيح  في فكري ومادي سياق من أجل توفيرإلى معرفة هذه المعلومات  توجد حاجة هذه ليست معايراً لالختيار.
 وإدارتها. شَّحةالمادة الُمر الطريقة المتبعة في تخزين التحقق منيح وفي تقييم الترش من أجل المساعدةأي 

 
واحد فريدة من نوعها وال يمكن االستعاضة عنها بغيرها وقد ال تكون كذلك، فهي  النادرةالمادة  قد تكون الندرة:     1

ويعد "الكتاب النادر" المثال التقليدي حيث قد تكون  ضمن عدد صغير من النماذج الباقية لنوع أو طراز من الوثائق.
 كل نسخة منها سماتها الفريدةلوقد تكون  .هاسوى بضع من منه آالف النسخ، ولكنه من المعروف أنه لم يبق طُبَِعت

 تحمل السمات المشتركة التي تحملها النسخ الباقية األخرى.في حين تظل  التي تميزها
 
تفقد جعلها رجة تأو أصبحت في حالة رديئة إلى د ها أو لم تعد مكتملةؤتفرقت أجزا قد تكون الوثيقة السالمة:     2

 جرىالواحدة ممزقة أو غير مكتملة أو  الصفحة لمثال في حالة الوثائق الورقية قد تكونفعلى سبيل ا .من سالمتها شيئاً 
تغيرت أو تشوهت بطرق أخرى. وقد تكون  وقد تكون الوثيقة قد استبدالها بنسخة منها أو قد تكون مفقودة بالكامل.

 مما تسبب في تعرضها للخطر.الوثائق األرشيفية أزيلت من السالسل أو الوحدات األرشيفية التي تنتمي إليها 
 

في أو  ا ال توجد إال في شكل غير مكتمل، ولكنهتبقى الكثير من األعمال المهمة يةالوسائط السمعية البصروفي حالة 
 ا. وقد تحل محل هذه اإلصدارات" تجمع أفضل المواد من المصادر المتاحة وقتهعاد بنائهاشكل إصدارات "مُ 

 إليها في وقت الحق.االكتشافات التي يتم التوصل 
 
 
 
 

 :مثال: فيلم متروبوليس 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/germ

polis.pdfany_metro 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/china+Ancient+Naxi+Dongba+Literature+Manuscripts.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/china+Ancient+Naxi+Dongba+Literature+Manuscripts.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/japan_sakubei_yamamoto_collection.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/japan_sakubei_yamamoto_collection.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/slovakia_basagic_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/slovakia_basagic_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/korea_tripitaka.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/korea_tripitaka.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/denmark_hamburg_bible_bertoldus.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/denmark_hamburg_bible_bertoldus.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/germany_metropolis.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/germany_metropolis.pdf
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يتعرض بقاء جميع أنواع التراث الوثائقي  :]5,5 – 4,4,2 – 4,3,3 – 4,2,4 – 3,6[ إمكانية التعرض للخطر     3
المهنية الجيدة في التعامل مع المواد،  اتللخطر على المدى الطويل. ويمكن تقليل المخاطر عن طريق الممارس

 العالم ذاكرة ، فبرنامجوتأمينه يداعحيث اإل على التنبوء بوضعها من من خالل القدرةوتخزينها، وحفظها، وتداولها، و
 .طولكل من المدى القصير والمدى األبيهتم 

 
 العملية للحفظ التطبيقات تكونال  ما غالباً ، والمادية واإللكترونية تينللخطر من الناحيالكثير من الدعامات  تعرضت

والمهارات للغاية من الموارد، والمرافق، قدراً محدوداً سسات التي تمتلك . وهناك الكثير من المؤيرينالكثلدى  مفهومة
ال تساعد على  الظروف االجتماعية، والسياسية، واألمنية التي تضمن استمرار الحفظ على مدى أطول، كما قد تكون

عوامل في االعتبار. بشأن مستوى الخطر عن طريق أخذ جميع هذه الحكماً  ذاكرة العالمبقاء الوثائق. يصدر برنامج 
  قد يزيد اإلدراج من فرصة تمتع الوثيقة باألمان، والرعاية الصحيحة، والبقاء على المدى الطويل. اناً وأحي

 
  :مثالci.org/photos/showgallery.php/cat/523-http://www.unesco  

 
كانت لديك خطة لإلدارة اذكرها في  إنإن وضع خطط اإلدارة أمر يوصى به بشدة. ]: 4,4,2[ خطة اإلدارة     4

 ن لم تكن لديك خطة اذكر أسباب ذلك.الترشيح، وإ
 

حيطاً م . إن غالبية المؤسسات ال تملكواقعية، ولكنها يجب أن تكون تكون خطط اإلدارة مفصلة أو بسيطة يمكن أن
وإنه لمن المهم  –مصادر تمويل غير محدودة، وال يكن بوسعها إال أن تفعل أفضل ما عندها في الوقت الحالي أو  مثالياً 

 أن تذكر ذلك! 
 

، وتشير إلى السياسات مغزى التراث الوثائقي بشأن بيانتمل على تش – ونكررها: المثالية –إن خطة اإلدارة المثالية 
ميزانية للحفظ، وتوضح الخبرات والمرافق المتاحة  تحددتداول والحفظ، وواإلجراءات التي تتبعها المؤسسة في ال

التراث الوثائقي (نوعية الهواء، ودرجة الحرارة، والرطوبة،  المحيط المادي الذي يوجد فيه للحفظ، وتصف
 للكوارث.تضمن استراتيجية للتأهب تعلى سبيل المثال)، و ، واألمنوالتخزين

 
 التأثير اإليجابي لإليجاز

  
ولكنها يجب أال تكون أطول من الالزم. إن ملء استمارة  بيانات المذكورة في ترشيحك شاملة،يجب أن تكون ال

التي ال تتعلق بالمعايير ليس من شأنه إال جعل مهمة التقييم  ضروريةالغير  براهينالمكررة والمعلومات الالترشيح ب
خمسة تجاوز ترشيحك ما يقرب من  نلى الكيف، وليس الكم. فإاستناداً إشقة. سوف يجري الحكم على الترشيح أكثر م
ترى ما إذا كان كل ما ذكرته توجد حاجة إليه إلعداد طلب اإلدراج. ال يوجد حد أدنى يجب أن تراجعه ل صفحة عشر

  .التمييز البديهيبهذا األمر  تقدير يمكنكف للطول، إلزامي أو أقصى

http://www.unesco-ci.org/photos/showgallery.php/cat/523


13 
 

 
 ليم الترشيح؟النتيجة: ماذا يحدث بعد تس 4

 
 عملية التقييم والتعقيبات

 
 ذاقد تطلب األمانة معلومات إضافية إ هنافي أمانة اليونسكو بباريس ستقر األمانة باستالمه، و اً بعد أن تقدم ترشيح

  اتضح أن استمارة الترشيح غير مكتملة.
 

 تحويل ترشيحك إلى أحد أعضاء جريي )الزوجيةمارس/ آذار في األعوام  31إغالق باب الترشيحات (موعد  وعقب
سيتصل هذا العضو أو العضوة باألشخاص الذين يمكن  .بحثحتى يخضع لل اللجنة الفرعية المختصة بالسجالت

المزاعم المقدمة  من أجل تقييم في استمارة الترشيح وخبراء آخرون) ؤهمسماأ ةجُمْدرَ ال األشخاص وهمالرجوع إليهم (
وعندما ينعقد  .الفرعية المختصة بالسجالت للجنة تقرير أوليإعداد  يشرع فيبعد ذلك ، وبناًء على معايير االختيار

ما  وأ إذا كان الترشيح يستوفي المعاييرستناقش الترشيح والتقرير، وتتوصل إلى رأي تمهيدي حول ما  اللجنة اجتماع
ممُ هناك حاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من  )على سبيل المثال( إذا كانت الترشيح. وعقب االجتماع  قدِّ

أي معلومات إضافية  لىع األسئلة للحصول إليك هتوجَّ سو اللجنة، إليهاالنتيجة التي توصلت  حولتعقيباً  سوف تتلقى
م يتضمن ذلك إجراء حوار بين  أحياناً ، ومطلوبة  الترشيح وأمانه اليونسكو.ُمقدِّ

 
مرة أخرى لصياغة الشكل النهائي آلرائها حول كل ترشيح، وبعد  رعيةاللجنة الفوفيما يلي هذه المرحلة ينعقد اجتماع 

اللجنة االستشارية وعندما ينعقد اجتماع  .لبرنامج ذاكرة العالم اللجنة االستشارية الدوليةذلك تصل هذه اآلراء إلى 
من  أي ترشيح اسة، كما قد تعيد دراللجنة الفرعية المختصة بالسجالتآراء  النظر فيتعمل بدورها على  الدولية

في كل طلب من طلبات الترشيح. وأخيراً تتوصل إلى قائمة من اللجنة الفرعية وقد تتفق أو ال تتفق مع آراء  ذوره.ج
 نهائياً.  العامالمواد التي توصي بإدراجها في السجل، وتسلم هذه القائمة إلى المدير العام لليونسكو. ويكون قرار المدير 

 
 جةْدرَ لمُ ا موادالاإلعالن عن 

 
قدموا  من جميع تصل النتائج إلىيكون اإلعالن عن الترشيحات الناجحة في بيان صحفي يصدره المدير العام، و

  ذاكرة العالم.على الموقع اإللكتروني لبرنامج  فوراً ج المواد الجديدة الترشيحات من خالل خطاب ترسله األمانة. وتُْدرَ 
 

 ةمع األمثلالمراسم وتقديم الشهادات 
 

 ا لمذإ هادة عن طريق البريدالشيجري تسليم و يتسلم جميع األشخاص الذين نجحت ترشيحاتهم شهادة إدراج رسمية.
المراسم  تكون من المحتمل أنفجة. لترويج المادة الُمْدرَ  فرصة في هذا تفويت ، ولكنتسمح الظروف بغير ذلك

 منه كل من المؤسسة الحاصلة على الشهادة واليونسكو. بمثابة حدث إعالمي بارز يستفيد الرسمية لتقديم الشهادات
 أمانة اليونسكو أن تتعاون بقدر استطاعتها في اإلعداد لتلك المراسم. سعدوي
 

 الدعاية
 

مواد إلى الجة باإلعالن عن وضعهم ولفت انتباه الجمهور يوصى أمناء اإليداع المسؤولون عن المواد التراثية الُمْدرَ 
 قمياً جة للعرض أمام الجمهور، وحولتها ررَ دْ المؤسسات المواد المُ  بعض تأتاحفعلى سبيل المثال ت. التي قد أدِرجَ 

 في صورةالنسخ من خالل مواقعها اإللكترونية، وباعت  روجت االعتراف الذي حصلت عليهلتيسير الوصول إليها، و
 . واإلبداع هو إطالق العنان للخيالفعله ، فكل ما عليك منتجات

 
 تخدام شعار اليونسكو وذاكرة العالماس

 
االستخدام غير منعاً باتاً تي تديرها، ويُمنع للقوانين التي سنتها الهيئات ال شعارهاواليونسكو  اسميخضع استخدام 

يحمل اسم  لهمصاً خصي ممصمَّ ج استخدام شعار تراث الُمْدرَ المصرح به، ولكن يحق ألمناء اإليداع المسؤولين عن ال
 المبادئ التوجيهيةوصى به. ويُرَسل هذا الشعار إلى أمناء اإليداع عند الطلب. يشيء  ذا، وهوذاكرة العالم اليونسكو

 ذاكرة العالم:استخدام الشعار متاحة على الموقع اإللكتروني لبرنامج الخاصة بطلب الواستمارة 
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  ِّل الملفات التالية:حم 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/mow_guidelines_on_log
o_use_en.pdf  

 
 

 يحدث في حالة رفض الترشيح الذي قدمته؟ تستطيع التقديم مرة أخرى... ماذا
 
 ضطالعحة في الدورات القادمة. إن كنت تفكر في االتستطيع أن تتقدم مرة أخرى بنسخة منقّ ك لم ينجح ترشيح ذاإ

كان  إضافيةمعلومات  توجدفيما إذا كانت النظر البراهين التي قدمتها في ترشيحك السابق و بذلك ينبغي عليك مراجعة
ت هناك وتدارس ما إذا كانمن األمانة، من أجل دعم ترشيحك. ضع في االعتبار أي تعقيب تلقيته بإمكانك تقديمها 

 .كيمكن الرجوع إليهم لدعم طلبالذين موثوق بهم الشخاص األ مجموعة إضافية من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/mow_guidelines_on_logo_use_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/mow_guidelines_on_logo_use_en.pdf
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 أسئلة متكررة 5
 

 ه، ولكن ترددت في السؤال...كل ما أردت أن تعرف
 

 ]4,3الوثائق الرقمية، وقواعد البيانات، والمواقع اإللكترونية [
 

)، النظير الذي يُحفَظ عليه مضمونهاأو ، ونوع الملف األصلي (هامضمون بناًء على الوثيقة الرقمية تحديديكون 
إن كانت هناك مستنسخات (بالمعنى الحرفي للمصطلح) فالبد أن تكون مطابقة لها  ).ذلكووضوحها (حيثما ينطبق 

مختلفة فيعد ذلك  أماكن هذه المستنسخات فيوإن وجدت  من نفس الطبعة. ماالطريقة التي تتطابق بها نسخ كتاب بنفس 
 .ءحافظ على سالمة األشيات الكثيرة النسخ تعنيالتي  )LOCKSS(عملية عادية من عمليات استراتيجية الحفظ 

 حيث قد يتغير ذلك نتيجةً الستراتيجية الحفظ. وقتهاتحديد الموقع الجغرافي للشيء الرقمي إلى وليست هناك حاجة 
 

ن اً دارإصوثيقة  الرقمية يجب أن تسمى ال ملف آخر يختلف عن األصل  على اً من األصل إن كان المضمون نفسه ُمَخزَّ
 [WAV] ڤملف ويـ علىيحمل المضمون الموجود  [MP3] ـى ثريپملف إم مثالً من حيث النوع والوضوح (

 ڤويـالملف  حمل إنن ، ولكصلاألبمثابة ، فهذا الملف ال يمكن اعتباره )96/24 في حدودوضوحه  أصلي خطي
 أن ينبغي أصلي )CD-Audio stream(               قرص مضغوط الموجود على نسخة من البث التدفقي الصوتي

 إلى تدفق البتات إذا أشرنا لهبقاً ال يعد مطا على الرغم من أنه عليه المضمون يُحفَظ راً يُقبَل باعتباره نظي
)bitstream.نفسها درجة الوضوحب مزودة ڤالمضغوطة الصوتية إلى ملفات ويـ تحويل األقراصويعد  ) األصلي 

 لتغطية النص بغالف من أجل حماية أفضل.  ، فهذا هو النظير الرقميباإلجماع بهامن الممارسات الجيدة التي يوصى 
 
ميمكن عند شرح كيفية استيفاء الوثيقة أو الوثائق لمعايير اإلدراج و في االستشهاد  ترشيح أن يبدي رغبتهال لُمقدِّ

 متاحة في شكل تسجيالت رقمية ونظائرها التي تحمل مضمونها لدعم طلبه.ال باألبحاث أو األدبيات المهنية
 

 الوثائق السمعية البصرية
 

بالقياس  دةالمحدَّ راجع بعض التعليقات  .في عدد هائل من األشكال التناظرية والرقميةتوجد الوسائط السمعية البصرية 
 .اجتهادمسألة  قٍ جيل باأقدم  وفي بعض األحيان يكون تحديد "األصل" أو. 3ر في القسم على المعايي

 
 األعمال الفنية، واألدبية والموسيقية

 
أعرافه الخاصة بهذا  ذاكرة العالم، وأسس برنامج غير واضح الحدود مجاالً  بحكم طبيعتها الخاصة األعمال هذه وتمثل

 المجال بعناية.
 

ا تتمتع به من م أساس علىإدراج األعمال الفنية أو األدبية أو الموسيقية بحد ذاتها  ال يسعى إلى العالمذاكرة إن برنامج 
عمالً واحداً مهماً أو مجموعة من  ظِهر منشأ، ولكنه يدرج بالفعل الوثائق التي تُ فنية أو أدبية أو موسيقية فحسب مزايا

ما أو السياق  عمل يحظى بهالذي  وضع البارزالفنانين أو تصور ال أو جميع األعمال التي أنتجها أحد المهمة األعمال
ة األولى والنسخة النظيفة والرسائل التي تسلط الضوء على بداية المسودّ  مثلالحياتي والمجتمعي لفنان أو عمل مهم (

ن أو كاتب إنتاجهخطوات عمل بارز أو  باإلضافة  –ل المثال على سبي – أو نهايته أو المكتبة الشخصية لفنان أو ُملحِّ
ويمكن أن تتولد األهمية من خالل  .المسجل عليها مقابالت شخصية شرطةالشخصية أو األفالم أو األ مالحظاتال إلى

 التأثير معاً. ذلك الصفات الجمالية أو تأثير العمل على الثقافة والتاريخ أو الصفات الجمالية و
 

وعة من الرسائل التي تكشف عن العالقة بين اثنين من رسامي مجم ترشيحومن باب تقديم مثال افتراضي يمكن 
 تحمل قيمة وثائقية لها ما لملن تكون لوحاتهما الفنية مؤهلة للترشيح  عصر النهضة. وتعد هذه الرسائل وثائق، ولكن

  ذاكرة العالم.أحد سجالت  فيمغزى وتستوفي معايير اإلدراج 
 
 

  َرسوم معمارية قوطية،  نسيج بايو،ساحر أوز، أستريد ليندغرين،  اتأرشيفإنجيل غوتنبرغ، جة: متروبوليس، أمثلة للمواد الُمْدر
قصيدة أغنية ملصقات روسية،  ،و لكارلوس غارديلغتسجيالت التانشاهنامة بايسنغري،  ،مخطوطات السيمفونية التاسعة لبيتهوفن

 النبلونغ:
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 -activities/memory-project-information/flagship-and-http://www.unesco.org/new/en/communication
country-and-region-by-world/register/access-the-of  /   

 
 ]:4,2,7االستبعادات من السجل الدولي [

 
أن ثمة أنواع معينة  لما قد يحدث من إنزعاج يجدر الذكر بأن التجارب قد أثبتت جنباً إنه من باب الضرورة العملية وت

  .بيهدف المثاالن الواردان أدناه إلى اإلرشاد فحس ال ينبغي ادراجها في سجل ذاكرة العالم الدولي. ةً عاد من الوثائق
 

 السياسيين واألحزاب السياسية المعاصرة  قادةال مستندات
 

للقرارات الصادرة في وفقاً اإلقليمية  الوطنية أو ذاكرة العالمسجالت  مناسبة لإلدراج في ما تكون هذه الوثائقعادةً 
الظهور بهذه و  – باإلنصاف و الموضوعية التحلي، ولكن الحاجة إلى تحفظها تيال ذاكرة العالمهذا الشأن من لجان 

ذلك ان  ذاكرة العالم. قد تتعارض مع الظروف السياسية الراهنة التي يعمل في ظلها كل سجل من سجالت – الصورة
 سجالت ذاكرة العالم ال يمكن ان تكون في مجال االتهام بالتعّصب الحزبي السياسي.

 
هناك حاجة إلى  اإلقليمية تقييم مثل هذه المواد تكونالوطنية أو  ذاكرة العالموفي الحاالت التي تقرر فيها إحدى لجان 

جيداً كان  –أسئلة من قبيل: هل يحظى الفرد أو المنظمة بنفوذ واسع النطاق  طرحتُ فبحرص شديد.  التأثيردراسة مدى 
اعية أو أو تشكيل النظم االجتم في تشكيل التاريخ الحديث على سبيل المثال من حيث شن الحروب أو إنهائها – أم سيئاً 

  مبادئ عظيمة؟ وأإرساء رؤى السياسية أو 
 

تأثير شخصية سياسية سابقة إلى ما وراء الحدود الوطنية واإلقليمية، ومن ثم قد  حيث يمتدوسوف يتضح وجود نماذج 
 الدولي.  ذاكرة العالملمعايير سجل فقاً وذي الصلة التراث الوثائقي  إلى تقييم تنشأ الحاجة

 
 لها والوثائق المماثلة الدساتير الوطنية

 
مؤهلة غير تكون  ما ةً ولكنها عادالوطنية،  ذاكرة العالمقد تكون هذه الوثائق من المواد المناسبة للترشيح في سجالت 

وتتمثل  على الدولة المعنية. في العادة يقتصر حيث إن تأثيرها السجل الدولي أو السجالت اإلقليميةللترشيح في 
 تكون ، فعلى سبيل المثال قدعلى نطاق واسع من الناحية الجغرافيةاتضح تأثيرها التي  وثائقفي الالحاالت االستثنائية 

بعض المبادئ التي أصبحت كانت لها الريادة في إرساء احتذت بها دساتير وطنية أخرى أو  التي نماذجال قدمت بعض
 مقبولة على مستوى العالم.

 
 ]4,5" [كاملهاترشيح "مؤسسة ب

 
من مجموعات المقتنيات إضافة إلى  داً مجموعة مقتنيات أو وحدة أرشيفية أو مجموعة تضم عدب بترشيح حَّ ربينما يُ 

مؤسسة متمثلة  ضامينكامل م نجاح ترشيح يُستبَعد) 1عدد من الوحدات األرشيفية (كما في الشرح الوارد في القسم 
 المصادفةالذي تتسم به بحكم ذلك غير وترابطاً  واتحاداً،أو مكتبة أو متحف ما لم تعكس مغزًى،  دار محفوظاتفي 

لذي ا المعيار عادةً ال تستوفي هذه الترشيحات  وعالوةً على ذلك قدرت للمواد أن تجتمع في المؤسسة نفسها.التي 
 حيث إن أرصدة المؤسسات تتغير باستمرار. مغلقة وتامةيكشف عما إذا كانت المادة المرشحة 

 
ل دور المحفوظات الرسمية الخاصة بالدول والمدن والجامعات أو المكتبات الوطنية مثبالنسبة لبعض المؤسسات 

والسياسة  والية القضائيةتوجد عالقات متشابكة بين الالتشريع، فقد حدد عملية الحصول على المواد بناًء على تت
ختيار وتسعى إلى التعرف على بحكم تعريفها الدقة الشديدة في اال ذاكرة العالموتتحرى سجالت  والوحدات األرشيفية.

 التراث الوثائقي الذي يتمتع بأهمية بارزة. 
 

 ]4,7اإلدراج المؤقت [
 
رشحها ليجيب عن األسئلة المتبقية  لمنبهدف إتاحة الفرصة  ياناً الموافقة على إدراج المواد بشكل مؤقت أح جريت

اللجنة االستشارية  ، ولكن تحاولالِملكيةبقنية أو تطرح لتوضيح بعض األمور المتعلقة بالنواحي الما تُ  غالباً التي 
اإلجابة عن أي أسئلة توجه إليك أثناء عملية التقييم بأقصى  الرجاء محاولة، فتجنب عمليات اإلدراج المؤقتة الدولية

 درجة ممكنة من الوضوح.
 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country
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 ]4,4[ القيمة النقدية
 
في تعزيز هذه  هاإلدراج في حد ذاتسهم ي. وقد نقدية كبيرة بقيمة ذاكرة العالمجة في سجالت بعض المواد الُمْدرَ  تمتعت

ال عالقة  التي تقدر بها أي مادة أو مجموعة مقتنيات أو وحدة أرشيفيةالمناطق، ولكن القيمة النقدية القيمة في بعض 
 . حسبانهذه القيمة النقدية في ال ضعإن البرنامج ال ي ذاكرة العالم.بمغزاها في سياق  لها

 
 ]4,4، واإلدارة [تأليف والنشر، واإليداع، وحقوق الالملكية

 
من  قائم للتراث الوثائقيالوضع ال بأي صورة من الصور على ذاكرة العالمسجالت  ال يؤثر الترشيح واإلدراج في

حقوق  على أي شكل من أشكالال تحصل اليونسكو  إن. تأليف والنشرأو التحكم أو حقوق اللكية أو الحيازة  المِ حيث 
حق  كذلك اإلدراج تضمنمن جانب مالكي التراث بإدارته والعناية به كما ينبغي. وي ضمنيلملكية، ولكن يوجد التزام ا

، كما جة على نحو مستمر ومستنيراليونسكو في رصد التزام المالكين باالضطالع بهذه المهام وسالمة المواد الُمْدرَ 
رية لهذا الغرض. وهذا هو سبب احتواء وثيقة الترشيح على أسئلة يجوز لليونسكو أن تتصل بأمناء اإليداع بصورة دو

في  4,4القسم  تناولتدور حول تفاصيل مثل ظروف التخزين واألمن، وتفاصيل خطة اإلدارة المتعلقة بالمواد. ي
 هذه النقطة بشكل أكثر تفصيالً.  المبادئ التوجيهية العامة

 
 ]4,8إعادة النظر والشطب [

 
حد غير قابل للتغيير حيث يمكن في ظل ظروف معينة شطبها بالكامل من أال يعتبر جةلُمْدرَ المواد اوضع إن 

ل الدولي إلى سجل مثالً من السجالبرنامج في التطور) نقلها من سجل إلى آخر ( استمرار السجالت، كما يمكن (مع
 ما يلي:). ومن ضمن األسباب الممكنة والعكس صحيحإقليمي 

 
 لشديد الذي قد يلحق بالتراث فيقضي على مغزاه.التدهور أو التلف ا 
 اإلدراج على أساسها (اكتشاف عدم أصالة المادة بعد إدراجها على  جرى عدم صحة األدلة التي اكتشاف

 سبيل المثال).
  ُجة بناًء على معايير االختيار التي تشير إلى أنها ينبغي إدراجها في سجل رَ دْ إعادة النظر في المادة الم

 مختلف.
 

  .المبادئ التوجيهية العامة اذ ان تطبيقها يكون حسب  ,بسهولة اتخاذ مثل هذه القراراتيتم  وال
 

 ما هي تكلفة الترشيح؟
 

المقدمة لذاكرة العالم أو ات ال شيء سوى وقت اإلعداد. إن اليونسكو ال تفرض أي رسوم مقابل استالم الترشيح
 دراستها. 

 
 
 
 
 
 

 ]4,5[ ل"؟ ولماذا ال تفي النسخ بالغرض؟لماذا يجب عليك ترشيح "األصو
 

يحتوي "األصل" على الحد األقصى من المعلومات ويمكن التحقق من أصالته، وفي معظم الحاالت ال يكون هناك إال 
 داً. أصالً واح

 
م إلى ضمان اضطالع  ذاكرة العالميسعى برنامج  األصول غيابوفي حالة  ة أو نسخ لجيالترشيح بتحديد أقدم ُمقدِّ

خ سْ في أيام ما قبل اختراع الطباعة كان نَ  ، فعلى سبيل المثالاجتهادتكون هذه المسألة مسألة بحث و . وقدباقية
وكلما  وقد تتوافر هذه المخطوطات في العديد من اإلصدارات المتنوعة التي قد تكون قديمة للغاية.يدوياً، المخطوطات 

 أو حتى مستحيلة. اً األصل أكثر تعقيد اقتربنا من الوقت الحاضر قد تصبح قضية تحديد
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لة نفسه ففي تلك الحاالت التى قد تتضمن توافر التراث الوثائقي في نسخ متعددة وإصدارات متنوعة تتمتع بقدر األصا
قد  –القديمة المتوافرة في إصدارات مختلفة أو لغات متعددة أو الكتب المطبوعة األفالم الروائية الطويلة كما في  –

. إذن توضع كل النماذج ة بعينهادعدد من النماذج أفضل من ترشيح مادة واح صورة المتوافر في العمل ترشيحيكون 
 ).بعد ذلكنماذج إضافية  وضععين مت ذاإ في الترشيح (أو حتى تضاف فيما بعد

 
  غوتنبرغ:أمثلة: متروبوليس، إنجيل 

-project-information/flagship-and-http://www.unesco.org/new/en/communication
country-and-region-by-world/register/access-the-of-activities/memory / 

 
 ]4,5,2["؟ ثابتة" و"مغلقةأن تكون المادة " نبغيا يماذل
 

في حالة قابلة  موادال من مجموعة مقتنيات أو وحدة أرشيفية أو مجموعة تقويم تتحقق الموثوقية فيليس من الممكن أن 
 المادة ونأن تك تحتمي ولذلك ،دون علمها طبيعتهراً لتراث وثائقي قد تتغير للتغيير، وال يمكن أن تمنح اليونسكو شعا

 بدقة. دةتامة ومحدَّ  حةالُمرشَّ 
 

م الترشيح متلك يهل يُشتَرط أن   المادة التي سيرشحها؟ُمقدِّ
 

غير معهود، أمراً  ال. يعد تسليم الترشيحات من قِبَل أطراف غير مالك التراث الوثائقي وأمين اإليداع المسؤول عنه
 ولكنه مسموح به.

 
م الترشهل يُشتَرط أن    أو أمين اإليداع مؤسسة عامة؟ يحيكون ُمقدِّ

 
ال يميز بين المؤسسات العامة والخاصة أو التجارية وغير التجارية وال بين المؤسسات  ذاكرة العالمإن برنامج ال. 

 واألفراد. 
 

 :مثال: كارلوس غارديل 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/urug
uay_%20records_carlos_gardel.pdf  

 :مجموعة مقتنيات كريستوفر أوكيغبو 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/50+A
frica+Okigbo+papers.pdf  

 
 يتسنى ترشيحها؟هل يُشتَرط أن تكون المادة قديمة حتى 

 
 قَِدم والمغزى. ال. ليست هناك عالقة بين ال

 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/uruguay_%20records_carlos_gardel.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/uruguay_%20records_carlos_gardel.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/50+Africa+Okigbo+papers.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/50+Africa+Okigbo+papers.pdf
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 قائمة المراجعة  1
 

إلى أمانة سجل  الترشيحقبل إرسال استمارات  قائمة المراجعة التالية يستفيد مقدمو الترشيحات منقد 
في االستمارة على  )italics( تقتصر وظيفة المعلومات المكتوبة بالخط المائل ذاكرة العالم الدولي.

  االنتهاء من ملء األقسام.اإلرشاد فحسب وينبغي حذفها بمجرد 
 
           1كتابة الملخص (القسم االنتهاء من( 

  2كتابة تفاصيل الترشيح وبيانات االتصال (القسم االنتهاء من(  

 2وكتابة تاريخ توقيعه (القسم  الصالحيات االنتهاء من توقيع إعالن( 

  كان  ان تالصالحياإعالنات  جميعل على والحصو الصورة المناسبةب 2االنتهاء من تعديل القسم
  الترشيح مشتركاً هذا 

 ) 3-3القسم إلى  1-3القسم من االنتهاء من الكشف عن هوية التراث الوثائقي( 

 4-3 االنتهاء من شرح التاريخ والمصدر (القسم( 

  5-3االنتهاء من كتابة الببليوغرافيا (القسم ( 

 عدد ال يزيد عن ثالثة من ب والمؤهالت وبيانات االتصال الخاصة سماءاأل االنتهاء من كتابة
 ) 6-3(القسم  األشخاص المستقلين أو المنظمات

  1-4االنتهاء من ملء بيانات المالك (القسم( 

 2-4 المالك (القسم لء بيانات أمين اإليداع إن كان مختلفاً عناالنتهاء من م( 

  3-4القانوني (القسم االنتهاء من كتابة تفاصيل الوضع(  

 4-4إمكانية الوصول إلى التراث (القسم  االنتهاء من كتابة تفاصيل( 

 5-4حقوق التأليف والنشر (القسم  وضع االنتهاء من كتابة تفاصيل( 

  5االنتهاء من تقديم األدلة التي تثبت استيفاء المعايير (القسم( 

 6(القسم  االنتهاء من تقديم المعلومات اإلضافية( 

 7أصحاب المصلحة (القسم كتابة تفاصيل التشاور مع  االنتهاء من( 

  8االنتهاء من تقييم المخاطر (القسم( 

  االنتهاء من كتابة ملخص خطة إدارة الحفظ والتداول. إن لم تكن هناك خطة رسمية ارفق تفاصيل
 )9هما معاً (القسم و كالإليداع الحالية أو المخططة أترتيبات التداول والتخزين وا

 10إن ُوِجَدت (القسم  االنتهاء من تدوين أي معلومات أخرى( 

 توضيح المناسبة من أجل المطابقة لألصل الفوتوغرافية عالية الجودة  االنتهاء من تحديد الصور
من ، [jpg]ـى جي پجيه ملفات ، [300dpi]نقطة لكل بوصة  300( .ماهية التراث الوثائقي

 .)أن تكون كاملة األلوان ضلاألف

 الموافقة على تقديم المادة و ،ااستخدام حقوق التأليف والنشر وإرفاقه اتنوذذج أتوقيع نمانتهاء من اال
 أو المواد لتوضع في المكتبة الرقمية العالمية في حالة إدراجها.
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FOR GUIDANCE ONLY  
Form to be submitted in English or French 

 
POUR INFORMATION UNIQUEMENT 
Formulaire à soumettre en anglais ou français 

 
 كلمة)  200الحد األقصى ملخص ( 1
 

 .اقتراح ترشيحه أسبابو الُمرشَّح اكتب وصفاً مختصراً للتراث الوثائقي
 

 يحتوييجب أن  النهاية!أن تكتبه في  األفضلالتي تبرز ترشيحك و"واجهة العرض"  ملخصيمثل هذا ال
تمكن كل من يقرأه من فهم طلبك حتى إذا لم يحتى على جميع النقاط األساسية التي تريد اإلشارة إليها  الملخص

 يقرأ باقي الترشيح. 
 
 
   

       
م الترشيح (شخص أو منظمة) 2-1  اسم ُمقدِّ
 
 
 العالقة بالتراث الوثائقي الُمرشَّح 2-2
 
 
 (من أجل توفير معلومات حول الترشيح)معهم االتصاالت  الشخص أو األشخاص الذين تجرى 2-3
 
 
 بيانات االتصال 2-4

         االسم
 

                                     

 العنوان

 الهاتف
 

 البريد اإللكتروني الفاكس                    

 
 إعالن الصالحيات  2-5

الموصوف في هذه الوثيقة لإلدراج في سجل تراث الوثائقي لترشيح ال الالزمة اتأشهد أنني أتمتع بالصالحي
 ذاكرة العالم الدولي.

 
  التوقيع

 
 )واضحة كبيرة حروف استخدام(الرجاء  االسم الكامل

 
 إن ُوِجَدت  –المؤسسة أو المؤسسات 

 
  التاريخ
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هوية التراث الوثائقي ووصفه 3  
عرف على هويتهااسم المواد الجاري ترشيحها وتفاصيل الت 3-1  

.التي ستوضع على الشهادةوالمؤسسة أو المؤسسات  اسمها ذكر وبدقة يجبفي حالة إدراج المواد   
 

كاٍف لتوضح بالضبط  تفصيلٍ ب حتم عليك وصف الوثيقة أو مجموعة المقتنياتتفي هذا الجزء من االستمارة ي
.نهاية) ومغلقةتاريخ امة (لها تاريخ بداية وتأن تكون أي مجموعة مقتنيات  ُيشتَرطالشيء الذي ترشحه.  ماهية  

 
  رس أو تفاصيل التسجيلالفه 3-2
 

مجموعة  حديد ماهيةفهرس طريقة مفيدة في ت لحاققد يكون إ بما يتوافق مع ماهية الشيء الجاري ترشيحه
رس أو هفوباً بعينات من مداخل الحمصشرح شامل  ن استخداميمك . إن كان الفهرس ضخم وغير عمليالمقتنيات

.ضح حجم مجموعة المقتنيات وطبيعتهاتوأرقام القيد أو التسجيل أو الطرق األخرى التي   
 
 

                                    يصور التراث ديو رقمي ـيڤ فوتوغرافية أو قرصالصور الطبق ذلك (مثل الوثائق البصرية حيث ين 3-3
 الوثائقي)     .
 

مفتاح أو  [DVD]ـيديو رقمي ڤأو قرص  [CD]قرص مضغوط صور الفوتوغرافية (أو يكون من المفيد إلحاق ال
من شأنه أن  ذلك مواد السمعية البصرية)  إن كانيحمل كل المواد أو بعضها في حالة ال [USB key]يو إس بي 

 ستماع إليها.تصور مجموعة المقتنيات أو الوثيقة أو اال على ُمقّيمينال معلومات إضافية من أجل مساعدةيقدم 
 
 

 التاريخ والمصدر 3-4
 

اشرح ما تعرفه عن تاريخ مجموعة المقتنيات أو الوثيقة. قد تكون معرفتك غير مكتملة، ولكن حاول تقديم أفضل 
 وصف ممكن.

                                        
                                                

 
الببليوغرافيا  3-5  

 
 آراءواألفضل أن تستشهد ب. بشكل مستقل تبرز الببليوغرافيا ما قد قاله وكتبه اآلخرون عن التراث الذي سترشحه

ن بسلطة يتمتعو خبراال فحسب وأن يكون هؤالء بلدك من خبراء من عدة دول بدالً من االعتماد على آراء خبراء
و.واضحة عن كل من مؤسستك واليونسكبصورة  مستقلة  

 
 

ألسماء والمؤهالت وبيانات االتصال الخاصة بعدد ال يزيد عن ثالثة من األشخاص المستقلين أو المنظمات ا 3-6
شأن التي تعرف قيمة هذا التراث الوثائقي ومصدره لما تتمتع به من خبرة في هذا ال  

 االسم  المؤهالت   بيانات االتصال
 

   
  1.  
  2.  
  3.  

 
التي ذكرتها عن آرائها، كما قد تتصل اليونسكو بغيرها من الكيانات الموثوق  مكيالتحسؤال كيانات ف يجري سو

  ألغراض التقييم.  بها بهدف توفير مجموعة مناسبة من اآلراء
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 قانونيةالمعلومات ال 4
 مالك التراث الوثائقي (اسمه وبيانات االتصال به) 4-1

 االسم  
 

                             

 العنوان 

 الهاتف 
 
 

 البريد اإللكتروني  الفاكس                             

 )المالكمختلفاً عن  أمين إيداع التراث الوثائقي (اسمه وبيانات االتصال به إن كان 4-2
 االسم 

 
 

 العنوان 

 الهاتف
 
 

 البريد اإللكتروني الفاكس

 
 
 

 الوضع القانوني 4-3
 .حفظ التراث الوثائقي من الناحيتين القانونية واإلدارية ةالخاصة بمسؤولي تفاصيلالاذكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إمكانية الوصول 4-4

 .اشرح كيف يمكن الوصول إلى المادة أو المواد أو مجموعة المقتنيات
 
 
 

 ح ومفصل أدناه:ضالوصول بشكل وا إمكانية يجب ذكر جميع القيود المفروضة على
 

هدفاً أساسياً من أهداف ذاكرة العالم. وبناًء على ذلك يشجع  ادوإلى الم الوصولتيسير على  شجيعيمثل الت
ما إذا كان هذا حول لهذا يجب تبيان  .لتيسير الوصو ضلخدمة أغرابرنامج ذاكرة العالم على التحويل الرقمي 

ثقافية من  عوامل قانونية أو توجدتذكر ما إذا كانت  أن األمر قد تحقق أم جاري التخطيط لتحقيقه، كما يجب
 إمكانية الوصول.قيد شأنها أن ت
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  ليف والنشرأوضع حقوق الت 4-5
 .اشرح وضع حقوق التأليف والنشر الخاصة بالمادة أو المواد أو مجموعة المقتنيات

 
، ومع ذلك فإن وضع حقوق التأليف والنشر جب ذكرها يتعلق بحقوق التأليف والنشر يفي حالة معرفة الوضع فيم

على مغزاها وال يؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت  ال يؤثرثيقة أو مجموعة المقتنيات اص بالوالخ
 تستوفي معايير اإلدراج.

 
 
 
 
 
 التقييم وفقاً لمعايير االختيار  5
 
 األصالة 5-1
 

على نحو  هل جرى التحقق من هويته ومصدرههل التراث الوثائقي هو الشيء نفسه الذي يظهر على أنه هو؟ 
 ؟موثوق به

 
 
 
 المغزى العالمي  5-2
 

بالتراث  إفقاراً يضرهل هذا التراث فريد من نوعه وال يمكن االستعاضة عنه بغيره؟ هل سيشكل اختفاؤه 
شمل التأثير  مأ أثر تأثيراً كبيراً مع مرور الوقت أو في نطاق منطقة ثقافية معينة من العالمهل اإلنساني؟ 

 التاريخ؟ جرىبياً) على مكان أم سل اً هل كان له تأثير كبير (إيجابين معاً؟ االحتماال
 
 
 
 
 
 المعايير النسبية 5-3
 

 يستوفي معياراً واحداً منها على األقل) يُشتَرط أن( من المعايير التالية؟ اً هل يستوفي التراث أي
 
 الزمان 1
 

 ثقافيةلتغيرات االجتماعية أو الأو ا(الذي قد يكون وقت من أوقات األزمات  زمانها هل تستحضر الوثيقة
 ؟ "؟ هل تمثل اكتشافاً جديداً؟ أو هل هي "األولى من نوعها)المهمة

 
 المكان 2
 

؟ على سبيل المثال هل كان ثقافة والتاريخ العالميمهم في العن موقع  هل تحتوي الوثيقة على معلومات حاسمة
الوثيقة؟ هل تصف الوثيقة بعض المحيطات  هذه ي تمثلهاعلى األحداث أو الظواهر التتأثير لموقع ذات نفسه ل

 منذ ذلك الحين؟ المادية أو المدن أو المؤسسات التي تالشت
 
 
 
 الناس 3
 



24 
 

للتطور االجتماعي أو مهمة للسلوك البشري أو ال بعض األوجه ثقافي الذي نشأت فيه الوثيقةهل يعكس السياق ال
تسلط ؟ هل عظيم رتقهقتقدم أو  أو تحول أو ةالوثيقة عبق حرك سي؟ أو هل تحملالصناعي أو الفني أو السيا

 الضوء على حياة أفراد بارزين في المجاالت المذكورة أعاله؟
 
 الفكرة والموضوع 4
 

العلوم الطبيعية واالجتماعية واإلنسانية؟ أو في  هل يمثل موضوع الوثيقة تطورات تاريخية أو فكرية معينة في
 ه أو الرياضة أو الفنون؟األيديولوجيالسياسة أو 

 
 سلوبالشكل واأل 5
 

المظاهر أو لغوية بارزة؟ أو هل تعد مثاالً نموذجياً لنوع من  أسلوبية أوبقيمة جمالية أو هل تتمتع الوثيقة 
 األعراف أو الوسائط؟ هل تعتبر مثاالً لدعامة أو شكل اختفى أو آخذ في االختفاء؟

 
 المجتمعي المغزى االجتماعي أو الروحاني أو  6
 

تأثير عاطفي على من هم  لهالوثائقي هل هذا التراث بمعنى  يجب أن يعكس استيفاء هذه المعيار وجود مغزى حي
بسبب  أم هل هم يوقرونه الروحانية صفاتهنظراً لمقدساً أو له الناس باعتباره هل يبجّ ؟ على قيد الحياة اليوم

 ؟ارتباطه بناس أو أحداث مهمة
ء الذين كانوا يوقرون هذا التراث الوثائقي نظراً لمغزاه االجتماعي أو الروحاني أو المجتمعي مجرد توقف هؤالب(

  ).في نهاية المطاف اً وفاتهم يفقد ذلك التراث هذا المغزى المميز وقد يكتسب مغزى تاريخيبمجرد عن توقيره أو 
 
 
 
  المعلومات السياقية 6
 
 الندرة 6-1
 
 السالمة 6-2
 
 
 
 
 
 

 اور مع أصحاب المصلحةالتش 7
 .المغزى والحفظالمصلحة فيما يتعلق ب اذكر تفاصيل التشاور بشأن هذا الترشيح مع أصحاب 7-1
 

بعيداً عن المؤسسة التي ستقدم الترشيح ذات نفسها هل جرى التشاور مع منظمات أو جماعات أخرى أثناء 
 تتعليقات مفيدة أدل اأم كانت لديه تهح أم عارضالترشي تشيح، وإن كان األمر كذلك هل أيدّ عملية إعداد التر

 بها؟
 
 
 
 
 
 
 

 تقييم المخاطر  8
 .ونطاقها الوثائقياذكر بالتفصيل طبيعة المخاطر التي تهدد هذا التراث 

 ارفق بياناً منفصالً إن كانت المساحة غير كافية.
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اذكر ذلك. إن اليونسكو تحتاج  كان سببة للخطر ألي الدقة واألمانة. إن كانت وثيقتك أو وثائقك معرضّ  التزم
 ع الوثيقة الحقيقي.إلى معرفة وض

 
 
 
 
 
 

 خطة إدارة الحفظ والتداول  9
 هل توجد خطة إلدارة هذا التراث الوثائقي على أرض الواقع؟ 9-1

    ال نعم
فية حول خطة. وإن كانت اإلجابة ال الرجاء إرفاق تقاصيل إضالل اً إن كانت اإلجابة نعم ارفق ملخص

 الوضع الحالي للمواد من حيث التخزين واإليداع.
 
 
 
 
 
 
 
 

 أي معلومات أخرى  10
إدراج هذا التراث الوثائقي في سجل ذاكرة العالم الدولي. إذا  فرصة اذكر بالتفصيل أي معلومات أخرى تدعم

 نجح ترشيحك كيف ستستخدم ذلك في تعزيز برنامج ذاكرة العالم؟
 إن كانت المساحة غير كافية. ارفق بياناً منفصالً 

 
 
 
 
 
 
 

 


