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حفظ الرتاث الثقايف
دليل من إصدار اإلفال



تُغطي مراكز الحفظ والرتميم ُمتسًعا من املجاالت: 

إزالة الحموضة
وضع املعايري

التحويل إىل نسخة رقمية
الحفظ الرقمي واالستدامة الرقمية

التأهب للكوارث والتعامل معها والتعايف منها
طرق التخزين منخفضة التكلفة

التقاليد الشفاهية
حفظ الوثائق الورقية 

مكافحة اآلفات وإبادة الحرشات
أبحاث الحفظ والرتميم

الحفظ الوقايئ واالعتناء باملُقتنيات
حفظ املُقتنيات يف األجواء االستوايئ

الحفظ والرتميم 



شبكة اإلفال للحفظ والرتميم 

تقود اإلفال شبكة حفظ وترميم ُممتدة حول العامل من خالل مراكزها للحفظ والرتميم، والتي يبلغ 
عددها 16 مركز موزعني جغرافيًا يف أسرتاليا، واليابان، وكازخستان، والكامريون، وتشييل. 

إن مراكز الحفظ والرتميم هي املكان الريادي ذو الخربة العاملية الذي يُساعد املُجتمع الدويل من 
العاملني يف مجال الحفظ عىل إيجاد إجابات عىل أسئلته؛ لتطوير معايري وأفضل ُمامرسات الحفظ 

والرتميم وإرشاد اإلفال واملُجتمع بأرسه فيام يتعلق بها. 

كام أن كل املراكز ُمنخرطة يف تغطية احتياجات أقاليمها فيام يتعلق بالحفظ وفًقا للموقع الجغرايف 
واللغة )مثل: مراكز الحفظ والرتميم الناطقة بالعربية أو الفرنسية(. 

وُتثل مراكزنا حوا العامل الحاجة املُلحة لحفظ تراثنا الوثائقي حول العامل. 

ملعرفة املزيد عن مراكز الحفظ والرتميم وأماكنها:
www.ifla.org/pac/centres
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املكتبات تحمي الرتاث الثقايف

تُعد األعامل الوثائقية بكل أشكالها مبا فيها الرقمية جزًءا هاًما من تراثنا الثقايف، ويُعد 
العمل عىل حامية هذا الرتاث؛ إلتاحته لألجيال القادمة أساس عمل املكتبات حول 

العامل. 

وقد نرشت اإلفال سياسة تؤكد عىل هذا الدور؛ لدعم عمل املكتبات يف حامية الرتاث 
الثقايف، وتدعم هذه السياسة الغاية رقم 4،11 من ُخطة األمم املُتحدة والتي تدعو 

الدول األعضاء؛ لزيادة الجهود لحامية تراث العامل الثقايف والطبيعي. 

الثقايف: الرتاث  برنامج  عن  املزيد  ملعرفة 
www.ifla.org/cultural-heritage

www.ifla.org/files/assets/pac/Documents/ 
libraries-safeguarding-cultural-heritage.pdf 



ُمتابعة الرتاث الثقايف املُعرض للخطر 



burned manuscript at iheri ab, timbuktu, photo: unesco/a. maiga

حامية الرتاث الثقايف الوثائقي

يُشكل الرتاث الثقايف أهمية بالغة للحفاظ عىل حارض وُمستقبل املُجتمعات املرنة، وتُعد إتاحة 
الرتاث الثقايف وحفظه وتعليمه رضورة من أجل ُمستقبل الشعوب والثقافات. 

لطاملا كان حفظ الرتاث الثقايف وترميمه من أولويات اإلفال، وقد وضعنا برنامج الرتاث الثقايف 
وأسسنا سجل مخاطر اإلفال لدعم ُمجتمع املكتبات. 

ومع زيادة استغالل الرتاث الثقايف يف الرصاعات السياسية لصالح أجندات بعينها أصبح من 
الرضوري ُمتابعة األماكن املُهددة بالنزاعات ورفع الوعي بالوقاية من الكوارث وحامية تراثنا 

الثقايف. 

تعمل اإلفال مع اليونسكو والبلو شيلد؛ لضامن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مكانه األصيل ويف 
ظروف آمنة.

لقد تم عمل سجل املخاطر التابع لإلفال؛ لتنسيق التعامل مع الكوارث وتحديد املُقتنيات املُهددة 
بالخطر بسبب الكوارث الطبيعية أو التي يتسبب فيها اإلنسان، ويُشجع هذا السجل املؤسسات 

من جميع األقاليم والبلدان حول العامل للُمشاركة حيث يصعب التنبؤ  بوقوع الكوارث. 

"نُرحب يف مكتبة سلوفاكيا الوطنية بسجل اإلفال 
للمخاطر حيث يسمح لنا بتسجيل ُمقتنياتنا الثمينة 
لضامن إتاحة املعلومات األساسية للشخص املُناسب 
يف حال وقوع كارثة، إن مصدر كهذا يُساعد ُمجتمع 
املكتبات واليونسكو بشكل خاص وغريه من الجهات 

التي تتعامل مع الكوارث ويُسعدنا استعدادهم 
للُمشاركة يف املرشوع" مكتبة سلوفاكيا الوطنية

لإلفال: التابع  املخاطر  سجل  عن  املزيد  ملعرفة 
www.ifla.org/risk-register



ُمكافحة فقدان املخزون الرقمي



glass record, library of congress national audiovisual conservation center,  
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مرشوع PERSIST التابع 
لليونسكو والحفظ الرقمي

لقد حظى الحفظ الرقمي بأهمية خالل العقود املاضية مل يحظى بها من قبل، وتحتل املكتبات 
الصدارة يف وضع املعايري وأفضل املاُمرسات؛ لضامن إتاحة تراثنا لألجيال القادمة يف صورته الرقمية. 

وللحد من فقدان املخزون الرقمي، دخلت اإلفال رشيًكا مؤسًسا يف مرشوع PERSIST التابع 
لليونسكو القامئني عىل قطاع االتصاالت واملعلومات، واليونسكو، واإلفال، ومجلس املحفوظات 
الدويل )ICA(، كام يعمل املرشوع بجد يف التعامل مع ُمختلف مراحل الحفظ الرقمي طويل 

املدى.   

يعمل املرشوع مع قطاع االتصاالت واملعلومات عىل توفري الربمجيات ذات الصلة إىل املؤسسات 
املعنية، كام يعمل مع الحكومات من خالل اليونسكو عىل التوعية برضورة الحفظ الرقمي 

وأهميته لُصناع السياسات.  

تُعد إرشادات اليونسكو/ PERSIST الختيار الرتاث الثقايف الذي يتم حفظه رقميًا عىل املدى 
الطويل ُمقدمة تُساعد املؤسسات عىل وضع سياسات الحفظ، وتؤكد اإلرشادات عىل رضورة أن 

تُخطط كل مؤسسة للحفظ الرقمي طويل املدى كام تُشري إىل مخاطر تجاهله. 

ملعرفة املزيد عن املرشوع:
https://unescopersist.org



تكني املُجتمعات من االطالع 
عىل تراثها



trade lodge of the voc in bengal by hendrik van schuylenburgh, 1665, rijksmuseum, amsterdam
map of the trade zone of the voc, c.1700, tanap archives

تعميم الرقمنة

عىل مدار الزمان ومع تغري الظروف، وجد الرتاث الثقايف الوثائقي مكانه يف بلدان ومؤسسات أخرى 
غري أصحابه األصليني. 

وقد سمح التقدم التكنولوجي هالل العقود املاضية بإرسال نسًخا رقمية من هذه األعامل إىل بلدانها، 
وشعوبها، واملُجتمعات التي تنتمي إليها بسهولة أكرب.

ويُعد إعادة هذا الرتاث إىل حيث ينتمي يف صورة رقمية شيئًا يف غاية األهمية؛ لبناء ُمجتمعات قوية 
وُمساعدة الشعوب عىل تنمية املُجتمع واملُشاركة فيه. 

لقد بدأت اإلفال يف نطاق شبكتها ومع رشكائها يف فتح حوار وإيجاد أفضل املاُمرسات؛ من أجل تعميم 
الرقمنة، وإلتام هذا العمل فقد أسست اإلفال مجموعة من خرباء اإلفال وأعضائها والذين سيُشاركون 

يف تقديم الدعم الالزم للمكتبات يك تٌشارك يف رقمنة الوثائق. 

ملعرفة املزيد عن الوحدة الرقمية:
www.ifla.org/cultural-heritage/digital-unification
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للتواصل 

مكتب اإلفال 
الرئييس

ص.ب. 95312
 2509 HC الهاي

هولندا

تليفو
+31 70 3140884

Fax
+31 70 3834827

اإلمييل
ifla@ifla.org

اإللكرتوين املوقع 

www.ifla.org


