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ل/  اكتوبر 14 – 10 تشرٌن األوَّ  

 
 التارٌخ

ٌّة/ اإلدارة العامة للُتراث بالتعاون مع األمانة العامة )وزارة الثقافة و االعالم   ٌّة و الدول (قسم الشؤون القانون  
 

ٌّة :  لغة العمل  ٌّة و العرب ٌّة )الفرنس (ترجمة فور  
 

 المبدأو التنفٌذ    
 

ٌّةو  إلى مسؤ           ٌتوّجه المؤتمر العالً لألرشفة  ٌّة, لً أقسام األرشٌفات الوطن ٌّة أو المؤسسات و , األقلٌم
سٌن و باحثٌن, ُخبراء أرشٌف, مسؤولً أقسام, ُمدراء َمشارٌع )إلى المهنٌٌن ذوي الخبرة  ٌأخذون على . (ُمدرِّ

ٌّة       تتوّجه إلى بلدان       ال      , 2016فً .  توجٌه مشروع عمل وتنظٌم, عاتقهم وظائف ذات مسؤول

                 .شمال أفرٌقٌا و الشرق األوسط األعضاء فً, الَمغرب العربً 
 

 الجمهور الَمْعنً  
 

ٌّة,  و ُمعقَّدة ُمتعددةمسؤولً األرشفة ٌواجهون  تحدٌات ٌّة فً أوج التطّور, فً بٌئة إدار ٌّة و تقن ٌّة : قانون المهن
ٌِّف إنتاج المعلومات, و تطّور مهنة المؤرِشف ٌّة التً ُتك ٌّة و التقن , جةلالحفظ و الُمعا, التمّكن من األدوات القانون

. دولًلتبادال, وظٌفة الُمؤرشف فً ُمجتمع الَمعلومات, النشر و التقٌٌم  
 

استقبلت فً الماضً ُمشاركٌن من الدول األعضاء فً مجلس أوروبا ,  2012أُنشئت فً  ,             ال

ٌّة ,  (2012,2015) . و من رابطة الُدول الُمستقلِّة (2013)من أمرٌكا الالتٌن  

 
 

 السٌاق

ٌّة على التجربة  ٌُتٌح للُمشاركٌن ُمناقشة قضاٌا ُمشتركة فً المهنة  و خاّصة النقاشات المبن المؤتمر الدولً 
ٌّة لُكلٍّ من الُمشاركٌن ٌّة. العمل م أحد .  ُكل ُمشارك مدعو لألخذ بعٌن االعتبار تجربته الذات ٌُقدِّ ٌُطلب منه أْن  س

ٌّة  الُمختلفة الموجودة . األشكالٌات الُمتعلقة بالبرنامج الندوة هً أداة توعٌة و لحظة تباُدل حول التجارب العمل
ٌّة . بٌن الُبلدان المعن  

 
فً الوقت الذي تكون فٌه .  ‘‘بناء سٌاسة حماٌة مستدٌمة للُتراث الثقافً‘‘ ال                  سٌكون موضوعها 

ٌّة قابلة أْن ُتهدد بأشكال ُمختلفة الُتراث الثقافً و االرشفة, الحوادث مناخٌة حماٌتها و الِحفاظ , الطبٌعٌة او البشر
ٌّة ٌّة, علٌها تتطلَّب التزامات سٌاس ٌّة, تنظٌم ٌّة و بشر ٌّات و . تقن د لنفسه هدف ُمناقشة إشكال ٌُحدِّ المؤتمر الدولً 

ٌّة ٌّات الُممِكنة و ُمقارنة أمثلة عن , ُممارسات تتعلق بحفظ هذه االُصول الوطن تحدٌد و تعرٌف االستراتٌج
فً بلد أو فً نطاق التعاون على المستوى , او مجموعة مؤسسات, على ُمستوى مؤسسة, سٌنارٌوهات الحماٌة

.الدولً  
 
 

ٌّة ألرشٌف فرنسا و مع -تنفٌذ مع ُمساعدة منظومة الخدمات العامة لألرشفة الُمتعلقة ب مصلحة البٌن وزار
ٌُمكنها اْن تتناول المواضٌع التالٌة2016و ال                  , مساندة المجلس الدولً لألرشٌف    :  

 
: مبانً و أخطار-  1  

تقٌٌم األخطار الخارجٌة و الداخلٌة على الُتراث الُمتعلِّق باألرشٌف-   
.توصٌات لوضع و تنسٌق مبانً لألرشٌف-   
. ُمشاركة التجارب و الخبرات-   

 
:خطط حفظ و طوارئ- 2  

.مبادئ و أسالٌب-   
ٌّة للحفظ-  . اختٌار الملفات ذات األولو  
. ُمشاركة التجارب و الخبرات-   

 
.ضمان و حفظ المعلومات الرقمٌة-  3  

 
ًّ : التعاون الدولً - 4 .و التموٌل (المنظمات )الشراكات ,  لٌات التعاون الدول  

 األهداف

 ندوة دولّية

(CISA ) المؤتمر الدولً العالً لألرشفة   

CISA 

CISA 

CISA 

CISA 

OIF 

CISA 



.مساعدة عاجلة فً حال الكوارث-   
.سرقة و تهرٌب الممتلكات الثقافٌة-   
. ُمشاركة التجارب و الخبرات-   

 
ٌّة بالُتراث- 5 :تأهٌل و توعٌة موظفً المراكز المعن  

.ُمشاركة التجارب و الخبرات-   
 

ن ُمداخالت لمهنٌٌن و خبراء فرنسٌٌن و أجانب ٌّات األرشٌف و , ال               تتضمَّ من زٌارات إلى ُمدٌر
ٌُساعد الُمشاركٌن على الخوض فً دراسة مواضٌع تؤثِر . و من ورش عمل, التراث تكوٌنها القائم على التبادل 

دراسة التجارب الُمشتركة و تجمٌع الُمالحظات على التنفٌذ و الَنهج الُمقاَرن بٌن األسالٌب , التفكٌر الجماعً
. العملٌة  

 

االسلوب التعلٌمً 
  
 

.قسم التاهٌل العلمً و التقنً. اإلدارة العامة للُتراث , وزارة الثقافة و االعالم   
  23 67 27 40 1 33, هاتف, رئٌس القسم, جان بٌٌر دوفرانس 

jean-pierre.defrance@culture.gouv.fr 
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