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املقدمة
ً
ال ــتراث الثقافي هو تراث األماكن واألصول املادية ،واملمارســات والتعب ــيرات واملعارف واملهارات غيراملادية ،والتي تعتبررمزا للهوية الثقافية لبلد
ً
ً
أو مجتمع معين .وتظهراملعرفة املتعلقة بالتراث الثقافي في املجتمعات واألفراد واملؤسســات الثقافية ،وتمثل مصدرا أساســيا لفهم هوية البلد
وثقافتــه ،وتعتبــرركيــزة للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة.
تســيراململكــة نحــو املزيــد مــن االزدهــارفــي القطــاع الثقافــي كجــزء مــن رؤيــة  ،2030التــي تغطــي طموحــات مجموعــة كبي ــرة مــن املجــاالت املجتمعيــة
واالقتصادية والحكومية ،مع وجود فرصة كبيرة للقطاع الثقافي للمساهمة في تحقيق طموحات الرؤية ،وبما أن التراث ركيزة أساسية ألجندة
الثقافــة ،فــإن األرشــيف الوط ــني يضمــن مرجعيــة فــي اســتخدام وترويــج الت ـراث الثقافــي الوطنــي ،حيــث يعنــى بجمــع وتصنيــف القوائــم املناســبة
واملرشــدة كمرجــع للمهتميــن بال ــتراث الوطنــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
ً
في الوقت الحالي تواجه اململكة عددا من املعوقات في تحديد قاعدة للتراث الثقافي الوطني وتحويله إلى منصة وطنية ،وملعالجة هذه املعوقات
ً
ً
ً
يتع ــين إعــداد ســجل وأرشــيف وطنــي للتـراث الثقافــي الســعودي ليمثــل أساســا استرشــاديا ،ويصبــح مرجعــا للجمهــور والباحثيــن وصنــاع املحتــوى
الثقافــي والفن ــي.على أن يتــم تصميــم هــذا املرجــع كمخــزون قابــل للبحــث ،يســهل الوصــول إليــه مــن مختلــف الجهــات ّ
املعنيــة فــي منظومــة التـراث
الســعودي ،وليكــون بمثابــة وســيلة لحفــظ وحمايــة ال ــتراث الثقافــي علــى املــدى الطويــل.
بحيث يتكون الســجل الوطني للتراث الثقافي من فهرس شــامل يحتوي على معلومات أساســية متعلقة بالت ـراث ،بينما يتكون األرشــيف الوطني
ً
الثقافــي الرقمــي مــن املعلومــات واملحتــوى التــي تــم إنشــاؤها رقميــا ،أوتــم تحويلهــا مــن مصــادرمتاحــة إلــى مصــدررقمــي ،وتخزينهــا فــي مــكان واحــد.
ومــن املهــم التأكيــد علــى أن تطويــراألرشــيف الوطنــي الثقافــي الرقمــي ،يســمح بتقديــم العديــد مــن املزايــا التــي تســاعد فــي مواجهــة تحديــات القطــاع،
ً
وتحديدا في الحفاظ على التـراث لألجيال القادمة؛ لتحقيق الوصول إليه بسهولة واالستفادة منه ،ونشرمحتوى التراث الثقافي لتمكين وصول
الجمهور إليه بصورة أوســع.
كمــا أن للحكومــة دور فــي توثيــق ال ــتراث الثقافــي الســعودي والحفــاظ علــى هــذه الســجالت بشــكل رقمــي ،حيــث تــم تحديــد مبــادئ توجيهيــة وإجـراءات
ً
الزمــة لدعــم املؤسســات الثقافيــة ،والجهــات املعنيــة فــي تعريــف وتوثيــق وأرشــفة التـراث الثقافــي رقميــا .
ً
وستكون جهة مركزية تابعة لوزارة الثقافة مسؤولة عن إدارة أجندة تعريف وتوثيق وأرشفة التراث الثقافي رقميا ،ودعم املؤسسات الثقافية
لتنفيذ برامج وخطط التوثيق واألرشــفة.
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األهداف

ً
ً
تم إعداد هذا الدليل ليكون مرجعا مساهما في توجيه املؤسسات واألفراد املعنيين في عملية تعريف وتوثيق وأرشفة أصول أو عناصرالت ـراث
ً
الثقافــي .حيــث ُيعـ ّـرف الدليــل التـراث الثقافــي رقميــا ،وأهميــة توثيقــه ،وأرشــفته وتحديــده ،ويبي ــن أهميــة هــذه اإلجـراءات ،وكيفيــة القيــام بها.
كمــا سـ ُـتقدم الصفحــات التاليــة مقترحــات بشــأن :التحديــد أو التعريــف باألصــول التــي ينظــرإليهــا علــى أنهــا ذات أهميــة للتـراث الثقافــي وتمييزهــا،
وإنشــاء وتطويــرســجل رقمــي واملحافظــة عليــه ،ونشــرمحتــواه التـراث الثقافــي فــي أرشــيف مركــزي وطنــي.
ويتضمن ذلك منهجية متسقة باإلضافة إلى غرس تنسيق وتعاون أقوى بين مختلف الجهات ّ
املعنية.
ويهدف دليل املنهجية إلى تحقيق ما يلي:
 توفي ــراملعايي ــرواملبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة فــي التعريــف والتوثيــق األولــي ،واألرشــفة الرقميــة ألصــول وعناصــرالت ـراث الثقافــي بمــا يتماش ــى مــعاملعاييــرالدوليــة وأفضــل املمارســات.
 إنشاء منهجية ُم ّوحدة لتعريف وتوثيق التراث الثقافي السعودي.
 تحسين التنسيق بين مختلف الجهات ّاملعنية في منظومة التراث الثقافي ،وتعزيزالشراكات والتعاون بين القطاعات.
 تشجيع وتعزيزمشاركة املجتمع بشكل أوسع في تعريف وتوثيق التراث الثقافي.ً
 إعداد وثائق التراث الثقافي وفقا ملتطلبات اليونسكو ،وتسهيل ترشيحها لإلدراج على قائمة التراث العالمي (التراث العالمي  ،)1972والقائمةالتمثيلية ،وقائمة الصون العاجل ،وسجل املمارسات الجيدة في إطاراتفاقية ( )2003لصون التراث الثقافي غيراملادي.
كما يجب أن تكون الجهة التي تتابع املبادئ التوجيهية واإلجراءات الواردة في هذه الوثيقة ،مؤهلة لنشرمحتوى التراث الثقافي الخاص بها على
األرشــيف الوطنــي الثقافــي .ومــع ذلــك ،فمــن املهــم التنويــه بأنــه يجــب علــى كل جهــة اســتخدام هــذه املبــادئ التوجيهيــة كأســاس (خاصــة بالنســبة
للنماذج املقترحة) ،ومواصلة تطويرها وتكييفها ،بناء على نوع األصول والعناصراملراد أرشــفتها؛ لضمان أن تكون املعلومات مناســبة وشــاملة
قــدراإلمكان.
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النطاق

ً
يغطي نطاق هذه الوثيقة التراث الثقافي السعودي املادي وغيراملادي ،وال يعتبرالتراث الطبيعي جزءا من النطاق.
التراث السعودي
التراث الثقافي
غيراملادي

التراث الطبيعي
املادي

املادي

املعارف واملمارسات
املتعلقة بالطبيعة والكون

املعالم األثرية

التراث الجيولوجي

التقاليد الشفهية والتعبيرات واللغة

مجموعات من املباني

التراث البيولوجي

فنون األداء

املواقع

املناظرالطبيعية

املمارسات االجتماعية
واملناسبات االحتفالية

التراث الثقافي املنقول (القطع األثرية)

الحرف اليدوية والتقليدية
ِ

التراث الثقافي املغمور باملياه
املواقع الثقافية ()Cultural Landscape
تراث مختلط ()Mixed

باإلضافة إلى ذلك ،تم تحديد ثالثة مجاالت مختلفة كجزء من نطاق تعريف وتوثيق وأرشفة التراث الثقافي السعودي:
 الت ـراث الثقافــي داخــل اململكــة العربيــة الســعودية ،بمــا فــي ذلــك أصــول وعناصــرالتـراث الثقافــي التــي تتمحــور حــول اململكــة العربيــة الســعوديةوتاريخهــا (علــى ســبيل املثــال :قصــراملصمــك والدرعيــة وغيرهــا) ،ومــا تــم نقلــه للمملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق الســكان مثــل فنــون الطهــي
ومــا إلــى ذلــك.
 التراث الثقافي خارج اململكة العربية السعودية ،بما في ذلك أصول وعناصرالتراث الثقافي التي تتمحور حول اململكة العربية السعودية (علىسبيل املثال :املجموعة السعودية باملتحف البريطاني) ومساهمة الشعب السعودي في نقل التراث بإبداع في التراث ونقله (مثل :مقام الحجاز،
وهو نمط لحني ُيستخدم في املوسيقى ،وغيره).
 -التراث الثقافي املشترك مع دول أخرى (على سبيل املثال :القهوة العربية ،واملجلس ،والصقارة وغيرها من العناصر)
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القطاعات الثقافية الفرعية السعودية
تقســم اليونســكو الثقافــة إلــى ســبعة مجــاالت ،ويأخــذ إطــارعمــل وزارة الثقافــة تعريــف اليونســكو بعيــن االعتبــار ،إذ يدمجــه مــع الفهــم املحلــي
للثقافــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
ً
ً ُ
وقد قاد هذا النهج إلى تطويراستراتيجية وزارة الثقافة ،وتحديد  16قطاعا فرعيا ،تشكل بمجملها الفضاء الثقافي الذي تشرف عليه الوزارة
بالتنسيق مع الجهات األخرى.
وتمثل القائمة التالية القطاعات الثقافية الفرعية في اململكة العربية السعودية والتي تغطيها  11هيئة:
الهيئات
األدب والنشروالترجمة

األدب اللغات والترجمة -الكتب والنشر

املوسيقى

املوسيقى

الفنون البصرية

الفنون البصرية

املسرح والفنون األدائية

املسرح والفنون األدائية

األزياء

األزياء

فنون العمارة والتصميم

فنون العمارة والتصميم

فنون الطهي

فنون الطهي

األفالم

األفالم

التراث

التراث

املتاحف

املتاحف

املكتبات

املكتبات

املحاور ذات األهمية التي تشرف
عليها الجهات الحكومية القائمة
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القطاعات الفرعية

 اآلثارواملشاهد الثقافية التراث الطبيعي -املهرجانات والفعاليات الثقافية

اإلطار
تغطــي هــذه الوثيقــة اإلجـراءات واملبــادئ التوجيهيــة لتســعة إجـراءات رئيســية تمــربثالثــة مراحــل أساســية :التعريــف ،والتوثيــق األولــي ،واألرشــفة
الرقميــة.
ّ
وتركز كل مرحلة على االعتبارات الرئيسية والعمليات الالزمة مع توضيح الطرق التي يمكن من خاللها مواجهة التحديات الحالية.

ّ
وتم استخدام اإلطارالتالي كأساس للمبادئ التوجيهية واملنهجية:

منهجية تعريف وتوثيق األرشفة الرقمية للتراث الثقافي
 -3األرشفة الرقمية

 -1التعريف

 -2التوثيق األولي

تحديد أصول أو عناصر
التراث الثقافي

التحقق من صحة معلومات وترشيح
أصول أو عناصرالتراث الثقافي

رقمنة محتوى التراث الثقافي

تعريف وتصنيف أصل أو
عنصرالتراث الثقافي

إعداد وإدارة سجل أصول أو
عناصرالتراث الثقافي

نشرمحتوى التراث الثقافي

تقييم أهمية الحالة األولية
ألصول أو عناصرالتراث الثقافي

نشرمحتوى التراث الثقافي

الحفاظ على املحتوى الرقمي
للتراث الثقافي وتحديده

وتشمل كل خطوة إجرائية من الخطوات الرئيسية التسعة ،ثالثة أقسام تفصيلية:
ً
املبادئ التوجيهية :توفراملبادئ التوجيهية املشــورة واملعلومات بناء على املتطلبات الرئيســية واألهم من ذلك ،أنها تحدد نهجا تنصح الجهات
باســتيفائه؛ لضمان توثيق متســق وعالي الجودة مع القدرة على فهم شــامل ألصول أو عناصرالتراث الثقافي.
ً
اإلجــراء :ينقســم إلــى خطــوات تشــكل األنشــطة الرئيســية فــي اإلجـراء ،وتقســم كل خطــوة أيضــا إلــى أنشــطة مرقمــة توفــرإرشــادات حــول مــا يجــب
القيــام بــه لتبســيط عمليــات التعريــف والتوثيــق األولــي واألرشــفة الرقميــة.
املصادر :التقاريرواملؤسسات التي ّ
تم استخدامها كمرجع في إعداد محتوى الوثيقة.
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املستخدمون والجمهور املستهدف
َّ
الوطني ْيــن.
تـ ّـم إعــداد هــذه الوثيقــة لوضــع املعاييــر ،وتنظيــم األدوار والتفاعــات لثــاث مجموعــات (مفصلــة أدنــاه) يســتهدفها األرشــيف والســجل
وللمجموعــات الثــاث نفــس الغــرض الــذي يحفزهــا علــى اســتخدام هــذه الوثيقــة ،فهــي تســعى إلــى دمــج األصــول و العناصــرذات األهميــة للتـراث
َ
الوطنييــن.
الثقافــي فــي الســجل واألرشــيف
 الجهات املسؤولة عن القطاع الفرعي :تشيرهذه املجموعة إلى املؤسسات الحكومية املعروفة باسم الهيئات الثقافية املسؤولة عن تطويرقطــاع ثقافــي واحــد أو أكثــر ،حيــث تتألــف الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي مــن  11هيئــة وهــي( :هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة ،وهيئــة األزيــاء،
وهيئة فنون العمارة والتصميم ،وهيئة فنون الطهي ،وهيئة األفالم ،وهيئة التراث ،وهيئة املتاحف ،وهيئة املكتبات ،وهيئة املوسيقى ،وهيئة
الفنــون البصريــة ،وهيئــة األدب والنشــروالترجمــة) ،ففــي ســياق التـراث الثقافــي ،تقــوم هــذه الهيئــات بجمــع كافــة أصــول وعناصــرالتـراث الثقافــي
التي تقع ضمن قطاعاتها الفرعية املحددة؛ بهدف توفيرالدعم والتوجيه الالزم للجهات واملؤسسات األخرى أو األفراد من أجل تعريف وتوثيق
ً
ً
وأرشفة أصول أو عناصرالتراث الثقافي ،كما أنها تؤدي دورا أساسيا في تعريف أصول أو عناصرالتراث الثقافي التي يحتفظ بها األفراد ،حيث
ً
تكون الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي مسؤولة عن العملية كاملة ،بدءا بتحديد األصل أو العنصر وحتى نشره في األرشيف الوطني .وتتحمل
هذه الهيئات مســؤولية مراجعة املحتوى الذي تشــاركه الجهات التشــغيلية معها عبراإلجراءات املختلفة في إطارالعمل.
ً
 الجهــات التشــغيلية :تشــيرهــذه املجموعــة إلــى الكيانــات العامــة ،والخاصــة ،وغيــرالربحيــة ،التــي تــؤدي دورا فــي تعريــف وتوثيــق وأرشــفة أصــولأو عناصــرالت ـراث الثقافــي ،وتتكــون الجهــات التشــغيلية مــن املؤسســات الثقافيــة ،واملكتبــات ،واملتاحــف ،واملؤسســات التعليميــة ،واملؤسســات
غـيرالحكومية ،والقنوات التلفزيونية ،والجهات الحكوميةُ ،
ودور النشر ،وغيرها من الجهات التي تساهم في القطاع من خالل إدارة ومشاركة
محتــوى التـراث الثقافــي مــن مختلــف قنواتهــا.
وهي مقسمة إلى فئتين فرعيتين:
ُ
أ  -الجهــات التشــغيلية املعتمــدة :هــي الجهــات التشــغيلية التــي تســتوفي معاي ــيرمعينــة تحددهــا الــوزارة وت ِثبــت نضــج الجهــة وكفاءتهــا ،ويمكــن
أن تكــون هــذه املعاي ــيرمرتبطــة بمــا إذا كانــت الجهــة تتمتــع بمــوارد معتمــدة ،وخب ــرة متقدمــة ،ووجــود طويــل األمــد فــي اململكــة العربيــة الســعودية،
ً
واعتراف محلي ودولي ،وأن تكون حققت تقدماـ في عملياتها ،عالوة على أمور أخرى ،كما تعتبرهذه الجهات معتمدة ومؤهلة لتنفيذ اإلجراءات
بشــكل مســتقل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى أي موافقــة أو مشــاركة مــن قبــل الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي ذو صلــة ،إال أن الجهــات
التشــغيلية املعتمــدة تبقــى بحاجــة إلــى الحصــول علــى املوافقــة مــن الجهــة املركزيــة.
ب  -الجهــات التشــغيلية غي ــر املعتمــدة :هــي الجهــات التشــغيلية التــي تحتــاج إلــى الحصــول علــى موافقــة الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي
(الهيئــات) عنــد تطبيــق أي مــن اإلج ـراءات املذكــورة فــي هــذا اإلطــار.
ً
ً
 األفــراد (بمــا فــي ذلــك املالكــون مــن القطــاع الخــاص) :الذيــن يمتلكــون أصــوال أوعنصـرا مــن عناصــرالتـراث الثقافــي أويحتفظــون بــه ،ويضيــفً
ً
هــؤالء األفـراد دورا رئيســيا فــي مرحلــة التعريــف ،حيــث يقدمــون مدخــات ومعلومــات عــن األصــول أو العناصــر ،باإلضافــة إلــى تقديــم معلومــات
عند تقييم األهمية ،كما ينبغي أن يعمل األفراد بشكل وثيق مع هيئات الوزارة من أجل توثيق جميع املعلومات املتعلقة باألصول أو العناصر،
وإدراجهــا فــي الســجل واألرشــيف الثقافــي الوطنــي.
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أ .املصطلحات

ً
ُ
التراث الثقافي :هوتراث األماكن ،واألصول املادية ،واملمارسات ،والتعبيرات ،واملعارف واملهارات غيراملادية ،والتي تعتبر رمزا للهوية الثقافية لبلد
أومجتمــع معين.
أهميــة ال ــتراث الثقافــي :األهميــة اإلجماليــة لألصــل أو العنصــربالنســبة للمجتمــع« ،والقيــم» املتعلقــة باألبعــاد املختلفــة لهــذه األهميــة (أي القيمــة
الجماليــة لآلثــار ،والقيمــة االجتماعيــة للتقاليــد ،أو القيمــة التاريخيــة لنقــش قديــم ،إلــخ).
التراث الثقافي املادي :مواد منقولة وغيرمنقولة ذات أهمية ثقافية للمجتمع ،أواألمة أواإلنسانية  ،والتي تعتبرجديرة بالحماية ،والحفاظ عليها
بشكل أمثل ،ونقلها إلى أجيال املستقبل.
التراث الثقافي غيراملادي :املمارسات والتصورات وأشكال التعبيرواملعارف واملهارات -وما يرتبط بها من آالت ،وقطع ،ومصنوعات ،وأماكن ثقافية
ً
ً
 التي تعتبرها الجماعات واملجموعات ،وأحيانا األفراد ،جزءا من تراثهم الثقافي ،وهذا التراث الثقافي غيراملادي املتوارث جيال عن جيل ،تستحدثهالجماعات واملجموعات من جديد بصورة مستمرة وبما يتفق مع تاريخها وبيئتها وتفاعلها مع الطبيعة.
أصول التراث الثقافي غيراملنقولة :أنواع مختلفة من التراث املعماري ،وهياكل التراث األثري ،واملواقع التراثية واملجمعات وغيرها.
التراث الثقافي املنقول :املمتلكات أوالقطع ذات األهمية ،مثل الكتب والتحف واملخطوطات واألعمال الفنية وغيرها.
اآلثار :األعمال املعمارية ،وأعمال النحت والتصويرعلى املباني ،والعناصرأوالتكوينات األثرية ،والنقوش ،والكهوف ،ومجموعات املعالم التي لها
قيمة وطنية استثنائية من وجهة نظرالتاريخ ،أوالفن ،أوالعلم.
ً
مجموعات من املباني :مجموعات املباني املنعزلة أواملتصلة في منظرطبيعي ،والتي تمثل قيمة وطنية استثنائية تاريخيا.
املواقع :األعمال اإلنســانية أواألعمال املشــتركة بين اإلنســان والطبيعة ،بما فيها املعالم األثرية ،التي لها قيمة وطنية اســتثنائية من وجهة النظر
التاريخيــة ،أوالجماليــة ،أواإلثنولوجيــة ،أواألنثروبولوجيــة.
املواقع األثرية :املنطقة أواملكان الذي تظهر فيه األنشطة البشرية السابقة كأنواع الهياكل والبقايا ،والتي تساهم االستكشافات األثرية في توفير
معلومات أولية عنها.
ً
ً
الت ـراث الثقافــي املغمــور بامليــاه :جميــع آثــارالوجــود اإلنســاني التــي تتســم بطابــع ثقافــي أو تاريخــي أو أثــري ،والتــي ظلــت مغمــورة بامليــاه جزئيــا أو كليــا،
بصــورة دوريــة أو متواصلــة ،ملــدة مائــة عــام علــى األقــل.
املعــارف واملمارســات املتعلقــة بالطبيعــة والكــون :تشــمل املعــارف ،والخب ـرات العمليــة ،واملهــارات ،واملمارســات ،والتصــورات التــي تطــورت لــدى
الجماعــات مــن خــال تفاعلهــا مــع البيئــة الطبيعيــة.
ّ
املحكيــة كاألمثــال ،واألحاجــي ،والحكايــات ،وقصــص البطــوالت،
التقاليــد الشــفهية وأشــكال التعب ــيرالشــفهي :مجموعــة متنوعــة مــن األشــكال
واألســاطير ،واألغانــي ،والقصائــد امللحميــة ،والصلــوات ،واألناشــيد ،واألغانــي ،والعــروض املســرحية وغيــر ذلــك.
فنون أداء العروض :تشمل العديد من أشكال التعبيرالثقافي ،التي تنعكس فيها روح اإلبداع البشري مثل :املوسيقى الغنائية ،والعزف على اآلآلت
املوسيقية ،والرقص ،واملسرح ،والتمثيل اإليمائي ،والشعرالغنائي ،وتتعداها إلى أبعد من ذلك.
املمارسات االجتماعية واالحتفاالت :أنشطة اعتيادية تنتظم حولها حياة املجموعات والجماعات ،ويشارك فيها الكثيرمن أعضائها ويعتبرونها
ً ً
مهمة ،وتستند أهميتها إلى أنها تؤكد بالنسبة إلى ممارسيها هوية الجماعة أواملجتمع ،وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بمناسبات هامة ،سواء تم ممارستها
علــى املســتوى العــام أوالخــاص .
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مهــارات الفنــون الحرفيــة التقليديــة :وهــي األدوات ،والحلــي ،واألزيــاء ،واملالبــس ،واألثــاث الخــاص باالحتفــاالت وفنــون أداء العــروض ،وحاويــات
التخزيــن ،واألشــياء املســتخدمة فــي التخزيــن ،والنقــل ،وتأميــن املــأوى ،وفنــون الزينــة ،وكل مايتعلــق بالطقــوس ،واآلآلت املوســيقية ،واألدوات
املنزليــة ،واأللعــاب ســواء ماهــو للتســلية أو للتعليــم.
التحديــد :تحديــد أصــل أوعنصــرباعتبــاره ذا قيمــة تراثيــة ،مــن خــال جمــع املعلومــات (عــن طريــق إجـراء البحــوث والزيــارات امليدانيــة) بمشــاركة
جميــع أصحــاب املصلحــة ،واملجتمعــات املحليــة.
تقييــم األهميــة والحالــة :تحديــد األهميــة الثقافيــة ألصــل أو عنصــرتراثــي ،مــن جميــع األبعــاد ذات الصلــة (التاريخيــة ،والفنيــة ،والعلميــة ،إلــخ)
واملعايير(الخاصة بالتراث العالمي) ،ويتضمن ذلك تحديد الســمات التي تحمل تلك القيم ،باإلضافة إلى تقييم شــامل ألصالة التراث وســامته
وحالــة حمايتــه.
التعريف :اإلشــارة إلى نســبة أصل أو عنصرمع ــين من الت ـراث الثقافي إلى مجال أو نوع معين .وفي ســياق التراث الثقافي غيراملادي ،تمت اإلشــارة
إلــى خمســة مجــاالت رئيســية وهــي (املمارســات ،والتمثيــات ،والتعابيــر ،واملعرفة،واملهــارات) ،ومــع ذلــك فــإن هــذه املجــاالت ليســت شــاملة ويمكــن
لكل بلد تعديلها عن طريق إضافة مجاالت جديدة (مثل الحج ،واأللعاب ،والرياضات التقليدية ،وتقاليد الطبخ ،والطب التقليدي ،والعادات
املتعلقة باملمارســات املنزلية واألســرية ،واملمارســات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والثقافي ،إلخ) .وفي ســياق التراث الثقافي املادي ،يشــير
ً
ً
ً
ً
ً
التعريــف إلــى تحديــد مــا إذا كان املقصــود شــيئا أوأثـرا أومجموعــة مــن املبانــي أوموقعــا ثقافيــا ،وغ ــيره مــن أصــول التـراث الثقافــي.
الحصر :إدراج أصول وعناصرالتـراث الثقافي في السجل؛ للحصول على فهم واضح ومشترك للعناصرالتي تعتبرمهمة ً
ثقافيا ألغراض الصون
واإلدارة .تتضمــن القائمــة املعلومــات األساســية (اإلســم ،املوقــع ،التاريــخ ،األصــل ،إلــخ) بشــأن هــذه القوائــم ،وتكــون اإلدخــاالت محــدودة الطــول،
ً
وتخضــع للتحديــث املنتظــم ،علمــا بــأن مفهــوم اإلدراج هنــا يختلــف عــن التوثيق.
حصــرالت ــراث الثقافــي غي ــراملــادي القائــم علــى املجتمــع :هــو حصــرالت ـراث الثقافــي غي ــراملــادي بمشــاركة املجتمعــات واملجموعــات ،باســتخدام
تقنيــات مختلفــة مثــل :املقابــات الفرديــة والجماعيــة ،والخرائــط التشــاركية ،ووســائل تســجيل مقاطــع الصــوت ،والفيديــو التشــاركي كأســاليب
تفاعليــة لتوليــد املعلومــات ،وتنظيمهــا حــول ال ــتراث الثقافــي غ ــيراملــادي للمجتمــع.
التوثيــق :تســجيل الت ـراث الثقافــي فــي وضعــه الراهــن بأشــكاله املادية،وجمــع الوثائــق التــي تتعلــق بــه ،وماينطــوي عليهــا مــن الوســائل ،وأشــكال
ً
ـدد مــن العناصــر ،مثــل مجموعــات البيانــات
التســجيل التــي يجــب أن تكــون أكثــرفعاليــة وكفــاءة ،واألقــل إتالفــا و يتكــون التوثيــق الفعلــي مــن عـ ٍ
الرقميــة ،واملخططــات واملقاطــع ،والصــور ،والرســومات ،والرســوم التوضيحيــة ،ونمــاذج التســجيل ،والســجالت ،ودفاتــرمالحظــات املوقــع،
واملذكـرات ،إلــخ .كمــا ينبغــي أن تكــون عمليــة التوثيــق لألصــل أو العنصــرمســتدامة ومســتمرة وتنعكــس بوضــوح علــى كافــة اإلجـراءات اإلداريــة
ً
ً
للت ـراث الثقافــي ومراحلــه ووثائقــه ومســتنداته ذات العالقــة ،وحمايتــه  ،بــدءا مــن أعمــال البحــث والتحديــد وصــوال إلــى إج ـراءات الحفــاظ
واألرشفة.
موافقــة املجتمعــات أو األفــراد :وهــي دليــل علــى أن األفـراد قــد تــم تزويدهــم بكافــة املعلومــات حــول مشــروع التعريــف أو التوثيــق أو التســجيل أو
األرشفة؛ لضمان إصدارموافقة متوازنة من طرفهم ،وهي مسألة أخالقية نشأت عن التخوف من أن األفراد املعنيين ال يكونوا في الغالب على
دراية بهدف البحث ،فيعبرون عن موافقتهم على السرد الذي تم إنشاؤه حول ظاهرة تاريخية وثقافية معينة ،وعلى الطريقة التي تم ثمثيلهم
مــن خاللهــا فــي كافــة مجريــات البحــث ،والتوثيــق ،والتعريــف ،واألرشــفة ،وربمــا آليــة الصــون أو الحفــظ املقترحــة أو املمكنــة ،كمــا يعب ــرفيهــا أفـراد
املجتمــع عــن رأيهــم حــول الطريقــة التــي يمكــن إتاحتهــا للجهــات املعنيــة ،وكيفيــة اســتخدام تلــك املعلومــات ونشــرها ،أو توزيعهــا ،أو االنتفــاع بهــا.
األرشفة :عملية نقل املستندات والسجالت إلى مخزن رقمي للحفاظ على قيمتها على املدى الطويل.
األرشــفة الرقميــة :وتشــمل تعريــف ،وتقييــم ،ووصــف ،وتخزيــن ،وحفــظ ،وإدارة ،واســترجاع الســجالت الرقميــة ،بمــا فــي ذلــك جميــع السياســات
واملبــادئ التوجيهيــة ،واألنظمــة املرتبطــة بهــذه العمليــات ،وذلــك للحفــاظ علــى ســامة الســجالت مــع مــرورالوقــت.
األرشــيف الوطنــي الثقافــي الرقمــي :ويقصــد بذلــك تجميــع ،وتخزيــن ،وحفــظ ،وإدارة ،واســترجاع ســجالت ال ــتراث الرقميــة مــن مصــادرمختلفــة،
كاملؤسســات الثقافيــة ضمــن منصــة رقميــة مركزيــة تملكهــا وتديرهــا جهــة مركزيــة.
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صــون الت ــراث الثقافــي غي ــر املــادي :التدابي ــر التــي تهــدف إلــى ضمــان قــدرة عنصــر الت ـراث الثقافــي غي ــر املــادي علــى البقــاء ،واالنتقــال إلــى األجيــال
القادمــة ،ويشــمل ذلــك ،تحديــده ،والتعريــف بــه ،وتعريفــه ،وتوثيقــه ،والبحــث عنــه ،وصونــه ،وحمايتــه ،والترويــج لــه ،وتعزيــزه ،ونقلــه ،ال ســيما
مــن خــال التعليــم وغ ــيرالرســمي ،وإحيــاء جوانــب مختلفــة منــه.
الترميــم :نشــاط منهــي ُم ّ
َ ُ ّ
ّ
ّ
رمم ــين ،واح ــترام أهميتهــا
تخصــص بتعزيــزدوام املعالــم الثقافيــة والفنيــة ،وذلــك عــن طريــق حمايتهــا وإنقاذهــا مــن ِقبــل امل ِ
ِ
ّ
ّ
التاريخيــة واالجتماعيــة ،كمــا يركــز علــى حمايــة الت ـراث الثقافــي املــادي ورعايتــه ،بمــا فــي ذلــك األعمــال الفنيــة ،والعمــارة ،واآلثــار ،ومجموعــات
املتاحــف ،والعمــل علــى رعايــة تلــك املجموعــات وإدارتهــا.
ً
الســجالت :الدليــل الــذي يشــكل جــزءا مــن الوثائــق التــي تـ ّـم إنشــاؤها أو تلقيهــا مــن قبــل الجمهــور أو املؤسســات الثقافيــة ،والتــي يمكــن أن تســهم
في فهم الـتراث الثقافي املادي أو غـير املادي.
األهمية :القيم واملعاني الخاصة باألصول والعناصر كما يراها األفراد واملجتمعات.
ً
القــدرة علــى البقــاء :مــدى اســتدامة أصــل أو عنصــر الت ـراث الثقافــي وقابليتــه للصمــود لالســتدامة واالســتمرار مســتقبال ،مــع أخــذ العوامــل
البيئيــة ،واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة الحاليــة ،واملســتقبلية بعيــن االعتبــار.
ّ
الحرفيــة واملهــارة
التمثيــل :األصــل أو العنصــرالــذي يمثــل فئتــه بشــكل واضــح ،أو يحتــوي علــى قيمــة جوهريــة متمي ــزة (كعمــل فنــي رائــع يــدل علــى
ً
العالية ،أو عمل ألحد الفنانين أو املعماريين الكبار في منطقة معينة ،أو أحد التقاليد السارية خالل فترة معينة والتي ُ
اعت ِب َرت نموذجا وكان
لهــا األثــر علــى غيرهــا مــن اإلبداعــات).
ً
ً
ً
ً
التنوع :األصل أو العنصر الذي يمثل نوعا أو فترة معينة ،سواء كان ذلك التمثيل فرديا أو جماعيا أو إقليميا.
ً
َ
األصالــة :العامــل املؤ ِّهــل الــذي يشــكل أساســا تب ــنى عليــه قيــم الت ـراث الثقافــي املــادي ،فتتجــذر أهميــة الت ـراث الثقافــي بجميــع أشــكاله وفتراتــه
التاريخيــة فــي القيــم املنســوبة إليــه ،وتعتمــد القــدرة لفهــم هــذه القيــم وتقديرهــا علــى مــدى توافــق طبيعــة وســمات التـراث الثقافــي مــع مــا ُيفتــرض
ً
أن تكــون عليــه باالســتناد إلــى مصــادر معلومــات موثوقــة وصادقــة .جوهريــا ،فــإن األصالــة مفهــوم وظيفــي يشــير إلــى مــدى امتــاك أصــول التـراث
الثقافــي املــادي بشــكل موثــوق للطبيعــة والخصائــص املنســوبة إليهــا.
ً
التكاملية :قياس كمال وسالمة أصل التراث الثقافي ،وبالتالي قدرته على نقل «القصة» كاملة من خالل خصائصه.
ً
ُ
العناصــر ّ
الفنيــة :األعمــال الفنيــة املنقولــة فــي مجــال الفنــون الراقيــة ،مثــل اللوحــات والرســومات املعــدة يدويــا بــأي طريقــة كانــت وعلــى أي
ً
مــادة ،أو التصاميــم الصناعيــة ،أو املنتجــات الصناعيــة املزخرفــة يدويــا ،واملنحوتــات األصليــة ،والتركيبــات ّ
الفنيــة ،والتركيبــات علــى أي مــادة،
ً
ً
إبداعــا إبداعــا
والنقــوش األصليــة ،واأللــواح النحاســية ،واملطبوعــات الحجريــة ،واملطبوعــات األخــرى ،وامللصقــات والصــور األصليــة التــي تشــكل
ً
ً
ً ً
أصليــا ،وأعمــاال فنيــة تطبيقيــة مصنوعــة مــن أي مــادة.
القطــع األثريــة :املكتشــفات مــن أي نــوع أو مــادة مســتخرجة مــن باطــن األرض أو امليــاه ،والتــي تمثــل ً
حقبــا تاريخيــة تشــكل مــدار اهتمــام البحــث
األثــري والعلــوم املرتبطــة بــه.
العناصــر اإلثنولوجيــة :األصــول املنقولــة التــي تمثــل أنمــاط الحيــاة ،واألنشــطة ،والعــادات ،واملعتقــدات ،واألفــكار ،واإلبداعــات ،وتعابيرهــا
املختلفــة الالزمــة لفهــم الخصائــص العرقيــة والتغي ـرات فــي الثقافــة املاديــة وغ ــير املاديــة لســكان معين ــين.
العناصر التاريخية :األصول املنقولة املتعلقة بـ( )1األحداث أو األنشــطة التاريخية الهامة للثقافة ،والتحرر الوطني ،والحركات واملؤسســات
التاريخيــة )2( ،املؤسســات ،والجمعيــات التعليميــة ،والثقافيــة ،والعلميــة ،والدينيــة ،والرياضيــة ،وغيرهــا )3( ،حيــاة وعمــل األشــخاص
ً
املتميزيــن ،و( )4اآلثــار التــي ال تعتب ــر مــن األنــواع األخــرى مــن الت ـراث الثقافــي املنقــول الــذي يزيــد عمــره عــن  50عامــا.
األماكــن التاريخيــة :الهيــاكل ،أو املبانــي ،أو مجموعــة املبانــي ،أو األحيــاء ،أو املواقــع الطبيعيــة ،أو املواقــع األثريــة ،أو أي مــكان آخــر تـ ّـم االع ــتراف
ً
به رســميا لقيمته التراثية من جانب الجهة املختصة.
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ََ
املشهد الثقافي :وهي ممتلكات ثقافية تمثل األعمال الناتجة عن تفاعل اإلنسان مع الطبيعة ،وتبين تطور املجتمع البشري وتق ُّدمه ،ومراحل
اســتيطانه مــع مــرورالزمــن ،تحــت تأث ــيرالقيــود املاديــة و/أو الفــرص التــي توفرهــا بيئتــه الطبيعيــة والقــوى االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
املتعاقبــة ،ســواء كانــت خارجيــة أو داخليــة.
املشــاهد الثقافيــة :تتمثــل هــذه املشــاهد باملناظــرالتــي صممهــا اإلنســان وأبدعهــا (مثــل الحدائــق والبســاتين ،والحدائــق الترفيهيــة ،والســاحات
ً
العامــة ،والباحــات ،واملقابــرواألفنيــة) ،واملشــاهد الثقافيــة املتطــورة عضويــا (مثــل املشــاهد الزراعيــة) ،أو تلــك املشــاهد الطبيعيــة «الترابطيــة»
(نحــو منطقــة طبيعيــة لــم يتــم تعديلهــا بالضــرورة عــن طريــق التدخــل البشــري ولكنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك تنطــوي علــى أهميــة ثقافيــة نحــو موقــع
ذي أو ذات حرمــة دينيــة)
التــراث الثقافــي املختلــط :تعتبــراملمتلــكات مــن الت ـراث الثقافــي والطبيعــي املختلــط إذا كانــت تفــي ببعــض أو كل التعاريــف املحــددة لــكال الصنف ــين
ً
مــن ال ــتراث ،الثقافــي والطبيعــي ،أو جــزءا منهــا.
املناطق املحمية :املنطقة التي قد تحتوي على موارد طبيعية ،أو بيئية محمية ،أو تراث ثقافي غيرمنقول.
مــواد املكتبــة :املخطوطــات القديمــة ،والخرائــط ،واألطالــس القديمــة ،ومجموعــات املكتبــات الخاصــة مــن املؤسســات التعليميــة والثقافيــة
والعلمية والدينية وغيرها ،والكتب النادرة ،واملواد املكتبية النادرة األخرى التي يحددها القانون ،وكذلك املكتبات العائلية أو الشخصية ذات
األهميــة العلميــة أو الثقافيــة ،والنســخ القانونيــة مــن املنشــورات ،واملذكـرات ،والخطابــات ،والطوابــع ،واملــواد األخــرى فــي حالــة النشــر.
املــواد الســمعية البصريــة :املــواد الســينمائية األصليــة ،مثــل ُم َسـ ّـو َدات الصــور الفوتوغرافيــة أو األفــام ،واملســودات الصوتيــة لألفــام ،ونســخ
النغمــات الصوتيــة ،والرســوم املتحركــة ،واألفــام الوثائقيــة ،والعلــوم الشــعبية ،وغيرهــا مــن الصــور املتحركــة ،واملــواد املســجلة بصــوت أو
بدون صوت ،بغض النظرعن تقنيات التســجيل ،إلى جانب وثائق األفالم (الســيناريو ،وســجل التســجيل ،واملواد الخاصة باألزياء والســيناريو،
واإلعالنــات الترويجيــة لألفــام ،إلــخ) ،والنســخة القانونيــة املودعــة لــدى مؤسســة أرشــيف األفــام املختصــة.
مواد أرشــيف الصوت املســجل (الفونوغرافي) :املادة األصلية لألصوات املســجلة ،أي التســجيالت الصوتية الشــفوية أو املوســيقية األصلية،
أو أي نــوع آخــرمــن التســجيالت الصوتيــة أو نســخ منهــا ،بغــض النظــرعــن الشــكل أو تقنيــة التســجيل الصوتــي أو نــوع وســائط تخزيــن املعلومــات
ونقلهــا ،بمــا فــي ذلــك النســخة الصوتيــة القانونيــة املودعــة لــدى املؤسســة املختصــة ً
وفقــا للقانــون.
الرقمنة :عملية إنشاء ملفات وعناصررقمية عن طريق إجراء مسح ضوئي للنسخ املادية أو األصول ،وتحويل املواد التناظرية املوجودة.
املــواد الرقميــة :وهــي النصــوص والصــور الثابتــة ،واملتحركــة ،واملــواد الصوتيــة ،والرســومات ،والبرامــج ،وصفحــات اإلنترنــت  ،والتــي تكــون بصيــغ
رقميــة مختلفــة ،وتحتــاج إلــى إدارة وصيانــة خاصــة مــن أجــل الحفــاظ عليهــا.
ً
التــراث الرقمـ ّـي :املــوارد الثقافيــة والتعليميــة والعلميــة واإلدارية،عــاوة علــى أنــواع أخــرى مــن املعلومــات التــي تــم إنشــاؤها رقميــا (أو املنقولــة
رقميـ ًـا) ،أو التــي تــم تحويلهــا إلــى صيغــة ّ
رقميــة مــن املــوارد املاديــة الحاليــة ،و تعتبــر ذات أهميــة ثقافيــة.
الحفظ الرقمي :تحديث املحتوى الرقمي والحفاظ على إمكانية الوصول إلى العنصرعلى املدى الطويل.
حماية البيانات :عمليات حماية البيانات على جميع املستويات الرقمية من التغييرات غيراملصرح بها أو فقدانها.
ً
ّ
الرقمي :سجل يتم إنتاجه أوتخزينه أونقله باستخدام الوسائط الرقمية بدال من الوسائل املادية .يتضمن السجل الرقمي السجالت
السجل
ّ
التي يتم إنشاؤها بصورة رقمية من األساس أو التي تم رقمنتها.
ً
ّ
الرقمي :سجل يتم إنتاجه نتيجة لعملية رقمنة أو تصوير.
البديل
ً
البيانات الوصفية :املعلومات التي تصف أو تشرح أو تحدد موقعا ،أو تسهل فهم أو استرداد أو استخدام أو إدارة عنصرأو مصدر معلومات
أوالتحكــم بــه أوالحفــاظ عليــه بمــرورالوقــت.
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ّ
إمكانية الوصول
(الرقمي) :القدرة على إيجاد املعلومات ،أو استخدامها ،أو استرجاعها ،أو الحصول عليها أو الولوج إليها.
ً
ّ
(الرقمية) :مصداقية ِسجل أو عنصرً ،
سواء كان هذا أصل العنصرأو نسخة منشأة منه.
األصالة
ِ ٍ
ً
ّ
وخال من التغييرات غيراملصرح بها ،أو غيراملوثقة.
التكاملية (الرقمية) :حالة كون الكيان الرقمي كامل ،وغيرتالف ٍ
بيان الحقوق :حالة حقوق الطبع والنشرلكيان ّ
رقمي ،ومدى توفيره ملعلومات بخصوص طرق االنتفاع بذلك الكيان ،وإعادة استخدامه.
ً
ّ
ّ
ّ
الفكريــة :حقــوق ّ
حقــوق
الفكريــة هــي الحقــوق املمنوحــة لألفـراد علــى االبتــكارات التــي يتوصلــون إليهــا ،وعــادة مــا يتــم منحهــم حقــا
امللكيــة
امللكيــة
ً
ّ
ّ
تعريفيــا لالختـراع لفتــرة محــددة ،تنقســم حقــوق امللكيــة الفكريــة إلــى مجال ــين رئيســيين :حــق املؤلــف ،وحــق امللكيــة الصناعيــة.
ّ
حقوق النشر :حق النشرهونوع من حقوق ّ
الفكرية يمنح املالك الحق في نسخ عمله اإلبداعي (األدبي أوالفني أوالتعليمي أواملوسيقي،
امللكية
إلخ) أو السماح لآلخرين بنسخه أوإعادة إنتاجه.
الحقوق التشريعية :الحقوق املمنوحة ملؤسسات أو أفراد معينين لجمع بعض املواد وحفظها واالنتفاع بها.
ترحيل البيانات :نقل البينات التكنولوجية عن طريق نقل املواد الرقمية من أحد األجهزة أو البرامج إلى الجيل التالي.
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ُ
ب .املنهجية املفصلة
 .1املرحلة األولى :التعريف
مقدمة
الهــدف مــن التعريــف هــوالتعــرف علــى أهميــة تحديــد القيمــة التراثيــة الثقافيــة لألصــول أوعناصرال ــتراث الثقافــي ،عــن طريــق جمــع معلومــات مــن
مصــادرمختلفــة (بمــا فــي ذلــك إجـراء البحــوث والزيــارات امليدانيــة) ،وإشـراك جميــع الجهــات ّ
املعنيــة.
تمرعملية التعريف بثالثة خطوات رئيسية ،تبدأ بتحديد وتعيـين أحد األصول أو العناصرذات القيمة الثقافية للمملكة العربية السعودية،
وذلــك مــن خــال البحــث وحصــرالت ـراث الثقافــي بمــا يرتبــط مــع املجتمــع ،وإجـراء االســتطالعات ،واملســوحات ،وأعمــال وتلقــي االستشــارات ،يتبــع
ً
ً
ذلــك تعريــف وتصنيــف األصــل أو العنصــر وفقــا ملجــاالت ال ــتراث املــادي وغي ــر املــادي املشــار لهــا مســبقا ،حيــث يتــم تقييمــه مــن حيــث األهميــة
والداللــة .وقــد تـ ّـم تفصيــل هــذه الخطــوات الثــاث املذكــورة أعــاه فــي هــذا الفصــل مــن الدليــل ،والــذي يوفــرتعريفــات ومبــادئ توجيهيــة وإجراءات
لــكل منهــا.
ُ ّ
تشــكل مرحلة «التعريف» أهمية عالية؛ ألنها تتيح إدراج األصول أو العناصرالتي تم تحديدها في الســجل الوطني ،وكذلك في األرشــيف الرقمي
الوطنــي.
وقــد تختلــف منهجيــة تعريــف األصــول املاديــة عــن العناصــرغ ــيراملاديــة فــي بعــض النواحــي ،حيــث يتطلــب الت ـراث غيــراملــادي مشــاركة املجتمــع
ً
بشــكل أكبــر ،كــون هــذه املجتمعــات هــي التــي تحمــل الت ـراث الثقافــي غيــراملــادي وتحافــظ عليــه حيــا .وتشــمل عمليــة تعريــف أصــول الت ـراث الثقافــي
وتحديدها ..إنشاء وثائق ملعلومات أساسية (القسم  4من هذه الوثيقة) تهدف إلى توفيراملعلومات الضرورية للمراقبة والحفظ وزيادة الوعي.
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 .1.1تعريف أصول أو عناصرالتراث الثقافي
 .1.1.1نظرة عامة
يشــيرتعريــف ال ــتراث الثقافــي إلــى التعــرف علــى �شــيء ذي قيمــة تراثيــة ،مــن خــال جمــع املعلومــات مــن مصــادرمختلفــة ،بمشــاركة جميــع الجهــات
املعنيــة ،ولتعريــف أصــول ال ــتراث الثقافــي يمكــن للمؤسســات اتبــاع مايلــي )1 :املشــاركة فــي مشــاريع الستكشــاف مناطــق معينــة ،أو عقــد لقــاءات
مــع املجتمعــات املحليــة ذات النطــاق الواحــد ،واألهــداف املحــددة .أو  )2املشــاركة بشــكل اســتباقي مــع أفـراد املجتمــع ،أو الجهــات املســؤولة عــن
أصــول أو عناصــر ال ــتراث الثقافــي ،مثــل املناطــق املحليــة ،واملتاحــف ،واملكتبــات ،وجامعــي أصــول الت ـراث مــن القطــاع الخــاص ،وغيرهــم ممــن
يمكنهــم تقديــم مقترحاتهــم للتعــرف علــى األصــول أو العناصــراملحتملــة التــي يــرون أنهــا ذات قيمــة وأهميــة تراثيــة ،ثــم يتــم التحقــق منهــا وتوثيقهــا
ً
ّ
املفصلة في هذا الدليل ،وذلك بعد التعرف على األصول املادية املحتملة ،أو العناصرغيـراملادية التي يمكن اعتبارها ذات قيمة
وفقا للعملية
للت ـراث الثقافــي ،يلــي هــذه املرحلــة جمــع املعلومــات والبيانــات اإلضافيــة ملواصلــة وصــف العنصــروتبويبــه ضمــن الفئــة ذات الصلــة بال ــتراث املادي
أو غـيراملادي ،وتصنيفه في الفئة الفرعية املعنية حسب التفصيل املوضح في اإلجراء  - 1.2تعريف وتصنيف أصول أو عناصرالـتراث الثقافي.
 .1.1.2املبادئ التوجيهية
ســواء ّ
تم االعتراف األولي بأصل أو عنصرالتراث الثقافي من جانب جهة معينة (جهة تشــغيلية أو هيئة) ،أو من جانب جمعيات املجتمع املدني
واألفراد (مالك األصول أو املحتفظين بها) ،فإن هذه املبادئ التوجيهية تستهدف األصول والعناصرغيراملعروفة واملراد اكتشافها ،أو املعروفة
ولكن لم يتم التحقق منها بشكل كامل ،أو تلك املعترف بها على املستوى الوطني ،ولكنها تحتاج إلى دعم بالبحوث ،والتوثيق ،والحصراإلضافي.
فــي حالــة تعريــف أصــل أو عنصــرلــه قيمــة تراثيــة ثقافيــة محتملــة ،يجــب علــى الجهــة التشــغيلية أو الفــرد تعبئــة نمــوذج تعريــف الت ـراث الثقافــي
(القسم ب -إدارة السجالت وامللحق) باملعلومات األولية حول األصل أو العنصر ،أما األفراد فيجب عليهم تعبئة النموذج وتقديمه إلى الهيئة
ذات الصلــة (حســب تصنيــف األصــل أو العنصــر).
ً
ويمكــن أيضــا البــدء فــي مشــاريع جديــدة للتعريــف بأصــول أو عناصــر الت ـراث الثقافــي ،املســتمدة مــن االســتراتيجية الوطنيــة للت ـراث الثقافــي،
واســتراتيجية الهيئــات واألولويــات التــي تحددهــا مؤسســات األخــرى.
عنــد البــدء فــي مشــروع لدراســة واستكشــاف الت ــراث الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،يجــب اتبــاع املبــادئ التوجيهيــة التاليــة لتنفيــذ
األنشــطة الالزمــة:
أ) منهجية الحصول على املعلومات.
ب) معاييرتحديد مشاريع التعريف ذات األولوية.
ج) إدارة السجالت.
د) نموذج تعريف التراث الثقافي.
ه) القدرات املطلوبة.
و) منهجية الحصول على املعلومات.
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أ) منهجية الحصول على املعلومات
للحصول على املعلومات وجمع البيانات عن أصول أو عناصرالتراث الثقافي ،يمكن اعتماد عدة طرق:
•األبحاث املكتبية (األبحاث األولية لجمع املعلومات املتاحة عن عناصرأو أصول التراث الثقافيومحيطها).
•مراجعــة الجهــود الســابقة ،واملنشــورات العلميــة ،واملــواد األرشــيفية ،واملعلومــات ذات الصلــة املتوفــرة فــي مؤسســات الت ـراث الثقافــي فــي
اململكــة و/أو املؤسســات الثقافيــة األجنبيــة ذات الصلــة (فقــد تتوفــر بعــض املعلومــات ذات الصلــة فــي املكتبــات واملتاحــف ومؤسســات
الت ـراث الثقافياألخــرى).
•الحصول على املعلومات الجغرافية ،بما في ذلك الصور املكانية عند الحاجة.
•املقابالت التي تشمل( :املجتمعات واألفراد والخبراء وغيرهم).
•الزيــارات امليدانيــة (زيــارات ميدانيــة بدعــم مــن الخبـراء العامليــن فــي امليــدان الستكشــاف املنطقــة الخاصــة بأصــل أو عنصــرالتـراث الثقافــي
ومقابلــة األفـراد املعنييــن).
•جمع الوثائق واألصول املتعلقة بأصل أو عنصرالتراث الثقافي.
•االســتطالعات واالســتبيانات وتشــمل( :قائمــة باألســئلة التــي ســيتم مشــاركتها مــع الجهــات املعنيــة بأصــل أو عنصــرالتـراث الثقافــي أو البيئــة
املحيطــة بــه لجمــع البيانــات).
•جمع مرئيات العموم (دعوة للحصول على معلومات من الجمهور واألفراد ذوي املعرفة من خالل ورش العمل).
•املشاركة العامة (مساهمة املجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،وحمالت التوعية ،والفعاليات ،إلخ).
ً
بناء على نوع التراث املستهدف ،يلزم توفرمهارات وأساليب ومعلومات مختلفة لتصميم وإجراء البحوث واالستطالعات.
يعتمــد تصميــم البحــث علــى الفهــم الســابق ومعرفــة أنــواع الت ـراث الثقافــي املحتمــل التعامــل معــه ،كمــا يجــدر البحــث عــن األحــداث املهمــة،
واألشــخاص ،واألماكــن التــي ســاعدت فــي تشــكيل تاريــخ املجتمــع قبــل بــدء العمــل امليدانــي ،والــذي يمكــن مــن خاللــه الحصــول علــى املعلومــات
التاريخية من الكتب واملنشــورات ،أو من خالل التحدث إلى كبارالســن في املجتمع وغيرهم من األفراد ذوياملعرفة ،كما توفراســتبانات الت ـراث
طريقــة اســتباقية إلش ـراك املجتمــع فــي تعريــف تراثهــم ،وجمــع األدلــة مــة لالســتفادة منهــا فــي ســجالت ال ــتراث ُ
والنظــم الثقافيــة.
الالز
االســتطالعات ،واملقابــات ،والزيــارات امليدانيــة ،واملشــاركة العامــة ّ
مهمــة بشــكل خــاص فــي املناطــق التــي تكــون معلومــات الت ـراث فيهــا شــحيحة،
وبالتالــي يضعــف فيهــا مســتوى الحمايــة النشــطة ألصــول الت ـراث الثقافــي.
ب) معاييرتحديد مشاريع التعريف ذات األولوية
مــن الحكمــة فــي البدايــة تعريــف بعــض األصــول أو العناصــر التــي تتوفــر ذات األهميــة أكث ــر مــن غيرهــا .لــذا ،يجــب أن يكــون لــدى املســؤولين
فــي القطاعــات الفرعيــة أو الجهــات التشــغيلية نهــج لتحديــد األولويــات .ويجــب أن يتما�شــى أي مشــروع تعريــف جديــد مــع األولويــات املحــددة
الســتراتيجية التـراث الثقافــي واملؤسســات الوطنيــة (الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي بشــكل أسا�ســي) ،وتوضــح القائمــة التاليــة بعــض املعاي ــير
التــي يمكــن أن توجــه عمليــة تحديــد املشــاريع ذات األولويــة عنــد تعريــف أصــول وعناصــر ال ــتراث الثقافــي:
معاييرأصول التراث الثقافي املادي التي يمكن أن تؤثرفي تحديد مشاريع التعريف ذات األولوية:
•األصول التي يحتمل أن تتعرض للمخاطربسبب أعمال التطويرأو الترميم أو إعادة البناء.
• تفرد قيمة األصل.
•األصول اململوكة ألفراد أو جهات خاصة.
•املوقع أو املعالم األثرية في املناطق النائية دون حماية مثل( :املناطق التي ال تكون تحت إدارة البلدية أو املنطقة).
•الظروف البيئية ،بما في ذلك تأثيرتغيراملناخ.
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معاييرعناصرالتراث الثقافي غيراملادي التي يمكن أن تؤثرفي تحديد مشاريع التعريف ذات األولوية:
•اهتمام املجتمع ودوافعه لصون التراث الثقافي غيراملادي.
•موافقة الجهات ّ
املعنية واملجتمعات املشاركة على تبادل املعارف واملعلومات املتعلقة بالتراث الثقافي غيراملادي.
•التراث الثقافي غيراملادي ّ
املعرض لخطراالندثار ،وخاصة وظيفته االجتماعية ،واملعارف املتصلة به.
•تحديد التدابيرالالزمة لصون ونقل التراث الثقافي غيراملادي املعرض للخطر ،ودراسة جدواها.
ج) إدارة السجالت
تهــدف إدارة الســجالت إلــى ضمــان تطبيــق اإلجـراءات إلدارة وحفــظ املعلومــات والبيانــات ،التــي تـ ّـم الحصــول عليهــا خــال عمليــة تعريــف وتوثيــق
أصــول الت ـراث الثقافــي ،بمــا فــي ذلــك النمــاذج ،واملالحظــات ،والصــور ،وامللفــات الرقميــة ،واملقابــات التــي يتــم إجراؤهــا ،كمــا ينبغــي جمــع األوراق
واملســتندات الداعمــة مثــل( :الصــور ومقاطــع الفيديــو) مــن الباحثيــن بشــكل منتظــم أثنــاء فحــص النمــاذج للتأكــد مــن اكتمالهــا ودقتهــا بشــكل
مســتمر ،وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مــكان مـ ّ
ـادي ورقمـ ّـي لتخزيــن املــواد ،باإلضافــة إلــى نظــام حفــظ امللفــات الــذي يســمح بالرجــوع إلــى املســتندات
ً
والصور ،كما يجب تصنيف املطبوعات املصورة ،وأصول الصور ،وتخزينها في أغلفة أو مظاريف ذات جودة أرشيفية .ويمكن أيضا أخذ النسخ
الرقميــة وتخزينهــا مــع املعلومــات التــي تـ ّـم جمعهــا ،والتــي مــن املمكــن أن تشــمل علــى مقابــات ُمسـ ّـجلة (صوتيــة ومرئيــة) بنـ ًـاء علــى موافقــة الجمهــور.
يضمــن اســتخدام النمــاذج املوحــدة اتســاق املعلومــات التــي يتــم جمعهــا ،ويجــب أن يتبــع كل نــوع مــن أنــواع ال ــتراث (املــادي وغي ــراملــادي وفئاتــه
َ
نماذج (بطاقات تعريف أو اســتمارات) ذات ُبنية واحدة في تقســيمها الداخلي عند جمع البيانات ،وتســجيل املعلومات ،ويجب تطوير
الفرعية)
مثــل هــذه النمــاذج مــن جانــب الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي ومشــاركتها بشــكل مســتمرمــع الجهــات التشــغيلية.
بالنسبة للتراث الثقافي املادي وغيراملادي ،ينبغي اإلشارة إلى أي مشروع بالنقاط املرجعية التالية:
•األسماء الكاملة ألعضاء الفريق وبيانات التواصل (بما في ذلك الخبراء واملستشارون الخارجيون  -إن وجد).
•وظائف أعضاء الفريق ،واملؤسسات التي يعملون بها ،ومؤهالتهم.
•نطاق املشروع وأهدافه.
•مدة املشروع وتاريخ البدء واالنتهاء.
•عنوان املشروع (عند االقتضاء).
•موقع املسح أو البحث.
•تاريخ ووقت العمل امليداني.
•أي معلومات أخرى ذات صلة (خاصة باملشروع).
د) نموذج تعريف التراث الثقافي
ينبغي على الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي والجهات التشغيلية واألفراد تعبئة هذا النموذج املقدم من الجهة املركزية.
بالنسبة للتراث الثقافي املادي ،ينبغي تسجيل املعلومات الواردة أدناه ،كحد أدنى:
•االسم الشائع أو العام ألصل التراث الثقافي.
•موقع األصل (بما في ذلك إحداثيات نظام تحديد املواقع العالمي عند توفرها).
•وصف موجزلألصل وأهميته الثقافية
•تاريخ األصل.
•اسم املالك.
•الوصف الشكلي لألصل ومكانه.
•مالحظات حول حالة األصل املادية.
•مالحظات حول املخاطرالراهنة أو املحتملة.
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بالنسبة للتراث الثقافي غيراملادي ،ينبغي تسجيل املعلومات الواردة أدناه ،كحد أدنى:
•تعريف العنصر(االسم واملجتمع ذو الصلة واملوقع املكاني).
•أصل العنصر(حسب تعريف املجتمع ومفهومه للعنصر).
•وصــف موجــزللعنصــروأهميتــه الثقافيــة ووظيفتــه االجتماعيــة لــدى املجتمعــات ( كمقدمــة للق ـراء الذيــن ليــس لديهــم معرفــة بــه ،أو لــم
يمارســوه مــن قبــل).
•أسماء املمارسين السابقين والنشطين.
•االستخدامات أو الوظائف الحالية واألصلية والسابقة للعنصر.
•املكان األصلي النتشارالعنصرواملجتمعات الحاملة له.
•مالحظات على املخاطرالحالية أو التهديدات املحتملة.
•مالحظات متعلقة بسياق إضافي مرتبط باألصل.
ه) القدرات املطلوبة
يعتمــد مســتوى التدريــب واإلشـراف املطلــوب علــى األعضــاء الذيــن يقومــون بإجـراء البحــث وطــرق جمــع البيانــات ،إذا لــم يكــن لــدى أي شــخص
مشــارك في املشــروع خب ــرة في تســجيل أصول ال ــتراث الثقافي ،فيجب االســتعانة بخدمات متخصصة في التر ــاث للمســاعدة في البحث أو لتوف ــير
التدريــب والتوجيــه.
وكحد أدنى ،يحتاج الباحثون إلى معرفة ما يلي:
ّ
املحليــة فــي املنطقــة
•الغــرض مــن املشــروع وكيفيــة شــرحه ملــاك الت ـراث الثقافــي أو مــن يحملونــه فــي املنطقــة املحــددة (أو حتــى للمجتمعــات
املحــددة) ،كمــا يمكــن اســتخدام نشــرة تعريفيــة مبســطة تشــرح الغــرض مــن املشــروع.
•تطويرمصادرالبيانات ،وخطة جمعها ،وجدولها الزمني ،وأنماط املعلومات التي سيتم تسجيلها.
ّ
منهجية تعبئة نماذج جمع البيانات.
•
•واملعرفة األساسية بأصول وعناصرالتراث الثقافي.
ً
يمكن للباحثين املتمرسين توجيه األعضاء الجدد وتدريبهم لتعريفهم بتقنيات البحث ذات الصلة ،ويجب أن يشمل التدريب أيضا على بعض
الدورات امليدانية ملمارسة استخدام املعدات واستكمال النماذج.
 .1.1.3اإلجراء
َ
أ) األفراد  -بالنسبة لألفراد الذين يقدمون
ثقافي محتمل ،فعليهم اتباع اإلجراء التالي:
ألصل أو
نموذج
ٍ
تعريف ٍ
ٍ
عنصر ٍ
الخطوة األولى :تجميع املعلومات والبيانات املتعلقة بأصل أو عنصرالتراث الثقافي.
الخطوة الثانية :تعبئة نموذج تعريف أصول أو عناصرالتراث الثقافي.
الخطوة الثالثة :تقديم نموذج تعريف العناصرأو أصول التراث الثقافي إلى الهيئة ذات الصلة.
مالحظة :يتم توجيه النموذج بمجرد تقديمه إلى الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي ذات الصلة (الهيئة) لتلقي النموذج ،ويجب على الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي
ذات الصلــة تولــي العمليــة والبــدء بالخطــوة الثانيــة مــن  - 1.1.3الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي والجهــات التشــغيلية (القســم املوضــح أدنــاه) حتــى نشــرمحتــوى الت ـراث
الثقافــي .خــال خــال العمليــة يجــب استشــارة الفــرد بشــكل مســتمر واشـراكه؛ لضمــان الحصــول علــى موافقتــه واملواءمــة معــه.
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فــي حالــة عــدم قــدرة الجهــة املســؤولة عــن القطــاع الفرعــي علــى تنفيــذ مشــاريع تعريــف إضافيــة ،يمكــن للجهــة تعي ــين جهــة تشــغيل معتمــدة إلدارة
هــذه املشــاريع.
أ) الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي والجهات التشغيلية  -املشاركة في أي مشروع لحصرالتراث الثقافي ،ينبغي اتباع العملية التالية:
الخطوة األولى :تحديد غرض مشروع حصرالتراث الثقافي ونطاقه وخطته.
 .iتحديد الغرض من املشروع ونطاقه
مــا هــو ســبب إنشــاء املشــروع ومــا الغــرض منــه؟ يجــب أن تتما�شــى املشــاريع مــع االســتراتيجية الوطنيــة لل ــتراث الثقافــي واســتراتيجيات القطاعــات
الفرعيــة التــي تضعهــا الهيئــات ،وأن تكــون مســتمدة منهــا .ويســاعد إعــداد بيــان واضــح فــي شــرح وتوضيــح االحتيــاج للمشــروع ،وتوجيــه عمليــة
التخطيــط ،كمــا أنــه يشــجع املتطوعيــن املحتملي ــن وأعضــاء الفريــق.
يمكن اتباع عدد من املنهجيات لتحديد نطاق املشروع منها :البدء باملواقع أو األصول املألوفة التي يتوفرحولها معلومات معروفة،أو من خالل
ً
النظــرفــي األبعــاد التــي تفــي باملعاييــراملعـ ّـدة مســبقا مثــل :مجموعــة عمريــة أو وظيفيــة محــددة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة مرتبطــة بأشــخاص أو
أحــداث معينــة.
 .iiتحديد حوكمة املشروع وخطته
بمجرد معرفة غرض املشروع ونطاقه ،يجب تحديد املهام املحددة ،ومسؤوليات األفراد ،والجداول الزمنية .يشمل مشروع التعريف ما يلي:
 املهام والجداول الزمنية:•تخطيط وتنسيق ومهام إدارة املشروع اليومية.
•االتصاالت والعالقات العامة.
•توظيف وتدريب املوظفين واملتطوعين واإلشراف عليهم (عند الحاجة).
•اإلدارة املالية وجمع األموال (عند الحاجة).
•البحث والتقييم.
•إدخال البيانات وحفظ السجالت.
•إدارة البيانات بصورة مستمرة.
 املوارد:بعــد تحديــد نطــاق العمــل وتخطيــط األنشــطة ،يتــم تقديــراملــوارد الالزمــة ،وامليزانيــة املطلوبــة ،واملعــدات الالزمــة (حســب نــوع احتيــاج املشــروع،
مثل أجهزة الحاسب اآللي والكامـيرات وأدوات التسجيل والخرائط والنقل) ،كما يمكن السعي للحصول على دعم إضافي من فرق تتسم باملهارة
ً
ً
والخبرة محليا ودوليا؛ لتقديم املشــورة أثناء تنفيذ املشــروع (بعض البلديات لديها ِف َرق مخصصة يمكن أن تســاهم في العمل).
ً
ويجب على الجهات أيضا توظيف املتطوعين ،وإشراك العامة ،واملجتمع على نطاق أوسع لجمع مدخالت وبيانات إضافية ،حيث تعد مشاريع
ً
التعريف والبحث فرصا ممتازة لزيادة الوعي العام ،وبناء الدعم املجتمعي للحفاظ على التراث.
ً
الخطــوة الثانيــة :التحقــق ممــا إذا كانــت األصــول أو العناصــرالتــي تشــكل جــزءا مــن مشــروع التعريــف الجديــد مدرجــة فــي الســجل الوطنــي وتـ ّـم
ً
ً
تعريفهــا مســبقا االزدواجيــة ،وفــي حالــة وجــود أصــل بالفعــل فــي الســجل الوطنــي ،يتــم اســتبعاده ،أمــا فــي حــال كان األصــل جديــدا علــى الســجل،
يجــب اتبــاع الخطــوات املتبقيــة.
الخطوة الثالثة :إجراء البحوث باتباع طرق جمع البيانات املدرجة في املبادئ التوجيهية أعاله.
•استكشــاف وجمــع املعلومــات واملصــادراملتعلقــة بأصــول وعناصــرالت ـراث الثقافــي فــي نطــاق املشــروع ،والتأكــد ممــا إذا كانــت مخرجــات هــذه
الخطــوة تــدل علــى وجــود أو عــدم وجــود هــذه األصــول فــي املنطقــة املحــددة.
•جمع املعلومات والنتائج إلجراء املزيد من التقييمات والدراسة على األصل أو العنصر.
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. تنفيذ العمل امليداني والبحوث في املوقع:الخطوة الرابعة
 ولتحديد وتسجيل أماكن أو أصول التراث الثقافي األخرى،•إعداد استبيان ُيستخدم ملقارنة املعلومات عن األصول أو العناصراملعروفة
ً
.التــي ربمــا تـ ّـم التغا�ضــي عنها مســبقا
.•تنفيذ العمل امليداني بينما يتم التواصل بشكل مستمرمع املجتمع والخبراء حسب الحاجة
ُ
. معالجة وتحليل املعلومات املجمعة عن األصل أو العنصر:الخطوة الخامسة
ّ •تحليل نتائج العمل امليداني واملعلومات التي
.تم جمعها من خالل الدراسة االستقصائية وحشد املصادر
.•مشاركة الخبراء وفرق الدعم والتنسيق معهم حسب الحاجة ومراجعة تفسيرالنتائج

 املصادر.1.1.4
- Identification and Documentation of Modern Heritage, UNESCO World Heritage Centre with financial contribution from
the Netherlands Funds-in-Trust, 2003.
- Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage, UNESCO.
- Developing your heritage inventory, a guide for communities, Canada’s historic places, Government of Saskatchewan,
Dawson, 2004.
- Developing your heritage inventory a guide for communities, Canada’s Historic places.
- Carrying out a heritage survey, Department of Environment and Heritage Protection, Australia.
- Robin Letellier’s Guiding Principles on Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation
of Heritage Places.
- Guidelines on Cultural Heritage, Council of Europe, 2012.
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 .1.2تعريف وتصنيف أصول أو عناصرالتراث الثقافي
 .1.2.1نظرة عامة
تهدف املبادئ التوجيهية الخاصة بتعريف وتصنيف أصل أو عنصر تراثي ثقافي إلى استخدامها كأداة فنية للتعرف على األصول أو العناصر،
ُ
وتصنيفهــا حســب النــوع ذو الصلــة مــن خــال اتبــاع نهــج متســق وموحــد فــي اململكــة .وتســتند تعريفــات ال ــتراث الثقافــي املســتخدمة إلــى مصطلحــات
وأدوات اليونســكو لوضــع املعاي ــير ،واالســتراتيجية الثقافيــة للمملكــة العربيــة الســعودية ،والقطاعــات الثقافيــة الفرعيــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،واألنظمــة املحليــة ذات الصلــة ،وأفضــل املمارســات الخاصــة بالجهــات الدوليــة املعروفــة.
 .1.2.2املبادئ التوجيهية
أ) نموذج تعريف األصول أو العناصر
ب) اعتبارات التصنيف
ج) أنواع التراث الثقافي
د) تعريفات التراث الثقافي
ه) القطاع الفرعي ذو الصلة في اململكة العربية السعودية
أ) نموذج تعريف األصول أو العناصر
من أجل تعريف وتصنيف األصول أو العناصرالثقافية التي يتم تحديدها على نحو مناسب ،فإن املعلومات التالية الزمة ويجب جمعها كحد
أدنى:
•معلومات عامة (اسم أصل أو عنصرالتراث الثقافي ،ووصف موجزله).
•معلومــات حــول األصــل أو العنصــر (األســماء األصليــة والحاليــة واألخــرى املحتملــة لألصــل أو العنصــر ،وأســماء األصــول أو العناصــراملماثلــة
إن وجدت).
•الحقائق واملعلومات التاريخية (املوقع الجغرافي لألصل أو العنصر ،أو الجهات املعنية وأنواعها).
•املكونات (املكونات األساسية لألصل أو العنصر ،أو املكونات اإلضافية التي تم إضافتها مع الوقت ،أو التدخالت الخارجية).
•اعتبارات خاصة.
•القطاعات الفرعية ذات الصلة.
•أصول أو عناصرالتراث الثقافي األخرى ذات الصلة.
وبنـ ًـاء علــى الخصائــص املذكــورة أعــاه ،يتــم تميي ــزاألصــل أو العنصــرعلــى أنــه تـراث ثقافــي مــادي أو غي ــرمــادي ،ثــم يتــم تصنيفــه فــي فئتــه الفرعيــة
(حســب املفصــل فــي األقســام أدنــاه) ،ولــكل نــوع مــن أصــول التـراث الثقافــي ،ويمكــن طلــب الدعــم واالستشــارة لــكل نــوع مــن أصــول التـراث الثقافــي
مــن الهيئــة ذات الصلــة.
ب) اعتبارات التصنيف
ً
يمكــن أن تكــون مرحلــة التصنيــف صعبــة بالنســبة لبعــض أنــواع األصــول ،خاصــة بعــض الفئــات التــي ال يتضــح مــدى تعقيدهــا مثــل «مجموعــات
ّ
ّ
تاريخيــة فــي حــدوث ارتبــاك ،ولهــذا الســبب،
حضريــة
مــن املبانــي» ،فغالبــا مــا يســبب التفريــق بيــن معلــم أثــري و مجموعــات املبانــي ،أو منطقــة
دمجت إرشادات توجيهية وشروح إضافية في مالحق اتفاقية التراث العالمي من أجل تسهيل مهمة التصنيف وتقليل الغموض .وعلى أي حال،
إذا تــم تنفيــذ مرحلــة «التعريــف» بشــكل صحيــح ،فلــن يكــون هنــاك مشــاكل فــي مرحلــة التصنيــف.
ً
ً
ثمــة تحـ ٍـد آخــر يتعلــق بالت ـراث املنقــول الــذي يرتبــط ارتباطــا جوهريــا باألصــول املاديــة غي ــراملنقولــة ،أو بالتمي ــيزبيــن األصــول املاديــة وغ ــيراملاديــة،
الحتماليــة وجــود ترابــط قــوي بينهمــا .ولهــذا الســبب ،يجــب إنشــاء رابــط بي ــن هذيــن النوع ــين مــن األصــول ألســباب تتعلــق بالحفــظ واإلدارة .ومــن
املهــم للغايــة حفــظ األصــل فــي ســياقه الشــمولي للوصــول إلــى فهــم كامــل لقيمتــه ووتاريخــه ،حيــث تضمنــت مرحلــة التعريــف فــي دليــل املبــادئ
التوجيهيــة نظــام إحــاالت مرجعيــة تربــط األصــول أوالعناصــر ببعضهــا لتقديــم صــورة كاملــة.
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ج) أنواع التراث الثقافي
هناك أنواع مختلفة من التراث الثقافي ،تنقسم إلى فئتين رئيسيتين:
التراث الثقافي املادي:
•املعالم /اآلثار.
•مجموعات من املباني.
•املواقع.
املغمور
باملياه.
•التراث الثقافي
•املناظرالثقافية الطبيعية.
•التراث الثقافي املنقول.
مالحظة:
ال تشــمل الفئــات املذكــورة أعــاه الت ـراث الطبيعــي ،كمــا ال تشــمله أيضــا املبــادئ التوجيهيــة هــذه .ومــع ذلــك ،فإنــه مــن املهــم توضيــح أنــه فــي بلــد
ّ
املحمية بعض الســمات الثقافية املهمة (ســواء كانت مواقع مقدســة،
مثل اململكة العربية الســعودية ،ســيكون ملعظم مناطق الت ـراث الطبيعي
ً
ً
ً
فنــا صخريــا ،أو هيــاكل قديمــة إلدارة امليــاه ،أو أفخــاخ صيــد ،أو مقابــر ،إلــخ) ،والتــي غالبــا مــا تكــون قيمهــا متجــذرة بعمــق فــي عالقتهــا بالبيئــة.
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،ســيكون للعديــد مــن املشــاهد الثقافيــة أهميــة متعلقــة بالت ـراث الطبيعــي ،بمــا فــي ذلــك التنــوع البيولوجــي ،والتكوينــات
الجيولوجيــة الغريبــة ،والخصائــص الجماليــة الطبيعيــة ،إلــخ ،علــى ســبيل املثــال( :واحــة األحســاء ،املوقــع الثقافــي املســجل فــي عــام  2018فــي
ً
ً
ً ً ً
قائمــة الت ـراث العالمــي) .وتمثــل العالقــات بيــن البشــروبيئتهــم الطبيعيةبعــدا مهمــا جــدا لألهميــة الثقافيــة لهــذه األصــول ،وســتكون محــورا رئيســيا
الســتراتيجيات الحفــظ واإلدارة.
التراث الثقافي غيراملادي:
•املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون.
•التقاليد الشفهية وأشكال التعبيرالشفهي.
•الفنون األدائية.
•املمارسات االجتماعية والفعاليات واالحتفاالت.
•مهارات الفنون الحرفية التقليدية.
ثمــة مســتويات مختلفــة مــن الت ـراث ،كال ــتراث األثــري الضخــم والبــارز  /الوطنــي مقابــل الت ـراث «الصغ ــير» ،علــى نطــاق املجتمــع املحلــي ،مــع العلــم
أنه حتى في املواقع ذات األهمية الوطنية أو العاملية ستكون هناك بعض القيم املحلية التي يجب االعـتراف بها ومراعاتها في إدارة وحفظ أصول
ً
التراث الثقافي .ويعتبرالتراث املعاصرأو الحديث (األصول والعناصرالثقافية األكثرحداثة) التي يمكن أن تكون رمزا للهوية الثقافية في اململكة
العربية السعودية وشعبها فئة مهمة ،وال ينبغي إغفالها.
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د) تعريفات التراث الثقافي
يمثل التراث الثقافي املادي آثاراملواد املنقولة وغيراملنقولة ذات األهمية للمجتمع أو األمة أو اإلنسانية ،ويشمل التراث الثقافي املادي ما يلي:
• املعالــم/اآلﺛﺎر :األعمــال املعماريــة ،وأعمــال النحــت والرســم ،والعناصــرأوالتكوينــات ذات الصفــة األثريــة ،والنقــوش ،والكهــوف ،واملعالــم
التــي لهــا قيمــة عامليــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــرالتاريــخ أوالعلــم أوالفــن.
• مجموعــات مــن املبانــي :مجموعــات املبانــي املنعزلــة أو املتصلــة ،التــي بســبب عمــارﺗﻬا ،أو تناســقها ،أو اندماجهــا فــي منظــرطبيعــي حصــدت
قيمــة وطنيــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــرالتاريــخ ،أو الفــن ،أو العلــم؛
• املواقــع :أعمــال اإلنســان أو األعمــال املشــتركة ب ــين اإلنســان والطبيعــة ،وكذلــك املناطــق بمــا فيهــا املواقــع األثريــة ،التــي لهــا قيمــة وطنيــة
اســتثنائية مــن وجهــة النظــر التاريخيــة أو الجماليــة أو اإلثنولوجيــة أو األنثروبولوجيــة.
• التراث الثقافي املنقول :املمتلكات أو القطع ذات األهمية مثل الكتب ،والتحف ،واملخطوطات ،واألعمال الفنية ،إلخ.
ً
• التراث الثقافي املغمور باملياه وجميع آثارالوجود اإلنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة باملياه جزئيا أو
ً
كليــا ،بصــورة دوريــة أومتواصلــة ،ملــدة ال تقــل عــن مائــة عــام.
ََ
• املشاهد الثقافية :وهي ممتلكات ثقافية تمثل األعمال الناتجة عن تفاعل اإلنسان مع الطبيعة ،وتبين تطور املجتمع البشري وتق ُّدمه،
ومراحل استيطانه بمرورالزمن ،تحت تأثيرالقيود املادية و/أو الفرص التي توفرها بيئته الطبيعية ،والقوى االجتماعية ،واالقتصادية،
والثقافية املتعاقبة ،سواء كانت خارجية أوداخلية ،وتتمثل هذه املشاهد باملناظرالطبيعية التي صممها اإلنسان وأبدعها (مثل الحدائق
ً
والبساتين ،والحدائق الترفيهية ،والساحات العامة ،والباحات ،واملقابر ،واألفنية) ،واملشاهد الثقافية املتطورة عضويا (مثل املشاهد
الزراعيــة) ،أو تلــك املشــاهد الطبيعيــة «الترابطيــة» (نحــو منطقــة طبيعيــة لــم يتــم تعديلهــا بالضــرورة عــن طريــق التدخــل البشــري ،ولكنهــا،
على الرغم من ذلك ،تنطوي على أهمية ثقافية له ،نحو موقع ذو حرمة دينية).
•يمثل الت ـراث الثقافي غ ــيراملادي املمارسات ،والتعبيرات ،واملعارف ،واملهارات ،واألدوات ذات الصلة التي تقدرها املجتمعات والجماعات
واألفراد كجزء من الت ـراث الثقافي ،ويتناقلونها من جيإللى آخر ،ويشمل الت ـراث غي ــراملادي ما يلي:
• املعــارف واملمارســات املتعلقــة بالطبيعــة والكــون :املعــارف والخب ـرات العمليــة واملهــارات واملمارســات والتصــورات الت ــي تطــورت لــدى
الجماعــات مــن خــال تفاعلهــا مــع البيئــة الطبيعيــة.
ً
ّ
املحكيــة منهــا :األمثــال ،واألحاجــي ،والحكايــات ،وقصــص
• التقاليــد الشــفهية وأشــكال التعبيــرالشــفهي :مجموعــة متنوعــة جــدا مــن األشــكال
ّ
امللحميــة ،والصلــوات ،واألناشــيد ،واألغانــي ،والعــروض املســرحية وغي ــرذلــك.
البطــوالت ،واألســاطير ،واألغانــي ،والقصائــد
•
• فنــون أداء العــروض :تشــمل العديــد مــن أشــكال التعبي ــرالثقافــي التــي تنعكــس فيهــا روح اإلبــداع البشــري ،وت ــتراوح مــن املوســيقى الغنائيــة،
والعــزف علــى اآلالت املوســيقية ،والرقــص ،واملســرح ،إلــى التمثيــل اإليمائــي والشــعرالغنائــي ،بــل إلــى أبعــد مــن ذلــك.
• املمارســات االجتماعيــة واالحتفــاالت :أنشــطة اعتياديــة تنتظــم حولهــا حيــاة املجموعــات والجماعــات ،ويشــارك فيهــا كث ــير مــن أعضائهــا
ً
ً
ويعتبرونهــا مهمــة ،وتســتند أهميتهــا إلــى أنهــا تؤكــد بالنســبة إلــى ممارســيها هويــة الجماعــة أو املجتمــع ،وهــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بمناســبات
هامــة ،ســواء تــم ممارســتها علــى املســتوى العــام أو الخــاص.
ّ
• مهارات الفنون
الحرفية التقليدية وهي صناعة األدوات ،واملالبس ،والحلي ،واألزياء ،واألثاث الخاص باالحتفاالت وفنون أداء العروض،
وحاويــات التخزيــن ،املســتخدمة فــي التخزيــن ،والنقــل ،وتأميــن املــأوى ،وفنــون الزينــة واألشــياء الخاصــة بالطقــوس ،واآلالت املوســيقية،
واألدوات املنزليــة ،واأللعــاب ســواء مــا هــو للتســلية أو للتعليــم.
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ه) القطاعات الثقافية الفرعية في اململكة
كجــزء مــن تعريــف وتصنيــف األصــل أو العنصــر ،يجــب ربطــه بالقطــاع الفرعــي ذو الصلــة ،وبالتالــي إلــى مالــك القطــاع الفرعــي ذو الصلــة (الهيئــة).
وتمثــل القائمــة التاليــة القطاعــات الثقافيــة الفرعيــة العامــة ومثيالتهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تشــرف:
•هيئة األدب على أعمال األدب واللغات والترجمة والكتب والنشر.
•هيئة املوسيقى على األعمال املوسيقية.
•هيئة الفنون البصرية على أعمال الفنون البصرية.
•هيئة املسرح والفنون األدائية على أعمال املسرح والفنون األدائية.
•هيئة األزياء على األعمال املتعلقة باألزياء.
•هيئة فنون العمارة والتصميم على األعمال املتعلقة بفنون العمارة والتصميم.
•هيئة فنون الطهي على األعمال املتعلقة بفنون الطهي.
•هيئة األفالم على األعمال املتعلقة بصناعة األفالم.
•هيئة التراث على األعمال املتعلقة بالتراث.
•هيئة املتاحف على األعمال املتعلقة باملتاحف.
•هيئة املكتبات على األعمال املتعلقة باملكتبات.
املشــاهد الثقافيــة ،واألثريــة ،وفعاليــات الت ـراث الطبيعــي ،والفعاليــات واالحتفــاالت الثقافيــة ،واملحــاور ذات األهميــة األخــرى تشــرف عليهــا
الجهــات الحكوميــة القائمــة.
 .1.2.3اإلجراء
يوضــح اإلجـراء التالــي بالتفصيــل الخطــوات الالزمــة التــي يجــب اتخاذهــا مــن قبــل الجهــات املســؤولة عــن القطاعــات الفرعيــة والجهــات التشــغيلية
لتعريــف وتصنيــف العناصــرأو األصــول:
الخطوة األولى :دمج ومراجعة املعلومات التي ّ
تم جمعها من تعريف األصل أو العنصر.
الخطوة الثانية :جمع معلومات إضافية تتعلق باألصل أو العنصرلفهمه بشكل أكبر ،وتمكين تصنيفه بشكل صحيح.
الخطوة الثالثة :تصنيف األصل أو العنصرالذي ّ
تم تعريفه ضمن فئة التراث الثقافي األساسية والفئة الفرعية.
ً
يتــم تحديــد الفئــة األساســية والفئــة الفرعيــة ذات الصلــة باألصــل أو العنصــروفقــا للتعريفــات واملبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي هــذا الفصــل مــن
الدليــل .وفــي بعــض الحــاالت ،قــد يتطلــب تعريــف األصــل معلومــات إضافيــة (بنـ ًـاء علــى الفئــة الفرعيــة لألصــل ،أي أنــه يمكــن تصنيــف املعالــم/
ً
اآلثــارومجموعــات املبانــي وفقــا لدرجتهــا وأهميتهــا املعماريــة والتاريخيــة وأبعــاد أخــرى) ،وهــذه األبعــاد خاصــة بالفئــة نفســها ،ويجــب أن تتوافــق مــع
املبــادئ التوجيهيــة الحاليــة للجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي.
الخطوة الرابعة :تعبئة نموذج تعريف أصول أو عناصرالتراث الثقافي بالحقول املطلوبة.
الخطــوة الخامســة :تأكيــد تعريــف وتصنيــف األصــول أو العناصــرمــع املســؤولين عــن القطــاع الفرعــي املعنــي للمواءمــة[ .تنطبــق هــذه الخطــوة
فقــط علــى الجهــات التشــغيلية].
ً
في حالة عدم معرفة الجهة التشــغيلية فيما إذا كان التصنيف والتعريف الذي تم إجراؤه لألصل أو العنصردقيقا بشــكل كامل ،يمكن للجهة
أن تطلب دعم الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي ذو الصلة للتوافق واملواءمة.
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 املصادر.1.2.4
￼
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Identification and Designation of Heritage Assets, Historic England Website.
Guidelines on Cultural Heritage, Technical Tools for Heritage Conservation and Management, “EU/Council of Europe
Support to the
Promotion of Cultural Diversity in Kosovo, 2012.
UNESCO terminologies and classification of cultural heritage.
UNESCO intangible Cultural Heritage (ICH) terminologies.
World Heritage Convention, 1972, updated version published in 2019.
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Glossary 2019.
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تقييم األهمية والحالة األولية ألصول أوعناصرالتراث الثقافي
.1.3.1

نظرة عامة

ً
ً
تشيراألهمية إلى القيم واملعاني الخاصة باألصول والعناصرلألفراد واملجتمعات ،ويعد فهم قيم الت ـراث الثقافي والتعبيرعنها أمرا ضروريا في
ً
ً
إعــداد سياســات وخطــط الحفــظ واإلدارة وتعزيــز تـراث وتاريــخ البــاد ومحليــا ودوليــا ،وتعــد املبــادئ التوجيهيــة التاليــة هــي أداة لتقييــم أهميــة
وحالة أصول أوعناصرالتراث الثقافي من خالل تحديد قيمتها الثقافية بالنظرلألبعاد ذات الصلة (التاريخية والفنية والعلمية واالجتماعية،
ً
إلــخ) .وأحــد الجوانــب املهمــة لهــذه العمليــة هــو اســتخراج القيــم مــن خــال التعامــل مــع الجهــات ّ
املعنيــة .يتــم عــادة تحديــد قيــم الت ـراث وأهميــة
مــكان أو �شــيء فــي املقــام األول مــن جانــب املختصيــن (املهندســين املعمــاري ــين واملؤرخ ــين ،وعلمــاء اآلثــارواألنثروبولوجيــا ،واالجتمــاع ،إلــخ) .ومــع
ذلــك ظهــرت فــي الســنوات األخي ــرة جهــات ّ
معنيــة جديــدة ،ال ســيما أعضــاء املجتمــع املحلــي ،الذيــن يقــدرون ال ــتراث ألســباب مختلفــة ،ويطالبــون
باالع ــتراف بتراثهــم ،وقــد يكــون التوفيــق ب ــين القيــم املختلفــة ،كمــا تنظــرإليهــا املجموعــات مــن ناحيــة ،وجهــات معنيــة أخــرى مــن ناحيــة أخــرى،
ً
ً
ً
أمـرا صعبــا ،خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــرباتخــاذ قـراربشــأن أنظمــة الحمايــة واإلدارة ،لذلــك عنــد تحديــد قيــم أصــول الت ـراث الثقافــي ،من املهم
ً
املوازنــة بي ــن الشــمولية واملشــروعية ،ومــن املهــم أيضــا مراعــاة أن أن القيــم ( تصــور النــاس ألهميــة مــكان أو �شــيء أو عنصــرغ ــيرمــادي وربمــا
وظائفــه) قــد تتغ ــيربمــرورالوقــت.
كما يوفرهذا القســم مبادئ توجيهية أساســية لتقييم حالة كل أصل أو عنصر؛ لتحديد ما إذا كان في حالة جيدة ومســتدامة و /أو لتحديد
املخاطرالرئيســية التي من املمكن أن تؤدي إلى تدهور الحالة أو التحديات التي تواجه األصول أو العناصر.
 .1.3.2املبادئ التوجيهية
أ) تقييم أهمية التراث الثقافي
ب) التقييم األولي لحالة التراث الثقافي
ج) بيان األهمية
أ) تقييم أهمية التراث الثقافي
ُ
تســتخدم املعاييــر التاليــة لتقييــم أهميــة الت ـراث الثقافــي املــادي وغيــر املــادي ،إذ ستســاعد فــي تحديــد مــا إذا كانــت األصــول والعناصــر تفــي
بمتطلبــات إدراجهــا فــي ســجل الت ـراث الثقافــي للمملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد تفــي بعــض األصــول أو العناصــربمعاييــرمتعــددة ،وتكــون مــن
األصــول املرشــحة بقــوة لــإدراج فــي الســجل ،بينمــا قــد يفــي البعــض اآلخــر بمعيــار واحــد أو عــدد قليــل مــن املعاييــر فقــط.
ً
ويجب إجراء التقييم وفقا ملا يلي:
•املعرفة والخبرة العلمية في املجال الذي ينتمي إليه األصل أو العنصرالثقافي.
ّ
•املعلومــات والوثائــق املتاحــة حــول األصــول أو العناصــر (املشــاورات مــع املجتمعــات والجهــات املعنيــة ،والســجل ،واالســتطالعات،
والدراســات ،إلــخ).
•ونتائج األبحاث واالستطالعات واملقابالت اإلضافية (إن وجدت).
وفــي األســاس ،تتعلــق قيــم الت ـراث بقــدرة مــكان ،أو أصــل مــادي ،أو عنصــرغي ــرمــادي علــى تجســيد األحــداث املاضيــة ،وحيــاة الشــعوب الحيــة،
ً
َ
مكت ِسـ ًـبا بذلــك مكانــة رمزيــة لــدى األفـراد والجماعــات الحاليــة ،أو أن يصبــح جـ ً
ـزءا مــن النظــام االجتماعــي والحياتــي
وأن يكــون شــاهدا عليهــا،
ً
ً
للمجتمعــات كممثــل لتاريخهــم وهويتهــم .وقــد تحتــوي أصــول وعناصــرالت ـراث الثقافــي أيضــا علــى قيــم أكث ــروضوحــا وجوهريــة ،فتكــون مرتبطــة
بوظائف معاصرة في املجتمع الحالي ذات بعد اقتصادي (نحو السياحة ،على سبيل املثال) ،أو األنشطة التعليمية أو املمارسات الدينية ،وقد
تكــون هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن القيــم املختلفــة التــي يمكــن التعــرف عليهــا مــن أشــخاص مختلفي ــن عنــد النظــرألصــل أو عنصــر ثراثــي ثقافــي،
ويمكــن معرفــة هــذه القيــم مــن األوجــه الرئيســية التاليــة:
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ً
وتعرض موضوعا أو
•األهمية التاريخية :األصول والعناصراملرتبطة بفترة تاريخية معينة ،أو بشخص ،أو مجموعة ،أو حدث أو نشاطِ ،
عمليــة أو نمــط حيــاة تاريخــي ،كمــا تســاهم فــي فهــم فتــرة او مــكان أو نشــاط أو شــخص أو مجموعــة أو حــدث ،كمــا أن كافــة املراحــل التاريخيــة
َ
القيم الراهنة ،فإن لها نفس القدرمن األهمية ،وينبغي االع ــتراف بها عند
التي ســاهمت في إكســاب أحد أصول أو عناصرالتراث الثقافي
تقييــم أهميتهــا.
•األهمية الجمالية :األصول والعناصرالتي ّ
تم تصميمها أو تصنيعها بشكل مبتكر ،وهي مثال ممتازعلى أسلوب أو تصميم أو حركة فنية
ً
ً
أو عمل فنان أو ّ
حرفي ،ويجب أيضا تقييم جماليتها وفقا للمعاييراملشتركة ،وما تمثله من أصالة وابتكار في التصميم.
•األهمية العلمية أو البحثية :األصول والعناصرالتي تنطوي على قيمة محتملة رئيسية ملزيد من البحث العلمي والدراسة ،ويندرج تحت
ً
ذلك أيضا املباني ،واملواقع ،واملصنوعات اليدوية ،واملجموعات ،والتعبيرات ،والتقاليد الشفوية ،واملمارسات االجتماعية ،وغيرها من
األصول أو العناصراملادية وغيراملادية ذات األهمية التاريخية ،والتي لها أصل معترف به ،ويكون السياق الذي تم توثيقها وتسجيلها فيه
ً
ً
واضحا وموثوقا و/أو إذا كانت تمثل جوانب تاريخية لم يتم إيضاحها بشكل جيد.
•األهميــة االجتماعيــة :األصــول والعناصــرذات األهميــة االجتماعيــة ملجموعــات معينــة مــن النــاس ،علــى ســبيل املثــال :األصــول التــي تعتبــر
ً
ً
مقدســة ،وترتبــط ارتباطــا وثيقــا باألحــداث أو األنشــطة املجتمعيــة ،وتح ــفز بشــكل عــام عاطفــة قويــة فــي املجتمــع ،وتســاهم فــي دعــم هويتــه،
وتماســكه االجتماعــي.
•األهميــة االقتصاديــة :األصــول والعناصــرالتــي لهــا تأث ــيرعلــى اقتصــاد اململكــة العربيــة الســعودية (فــي إطــارالســياحة والحــرف والزراعــة
وغيرهــا مــن القطاعــات) ،واليشــمل ذلــك تســليع األصــل أو العنصــر التراثــي ،أي دون إخراجــه مــن ســياقه الطبيعــي ،أي تحويــل ممارســة
ثقافيــة راســخة وحيويــة إلــى أداء مصطنــع مرحلــي ،علــى ســبيل املثــال ،إلفــادة الســائحين ،وفــي الغالــب ألســباب تجاريــة.
ً
قد تكون قيم التراث الثقافي التي يتم تقييمها مقابل األوجه الرئيسية املذكورة أعاله ،دالة أيضا على املعاييرالتالية:
• استمرارية االستخدام :قد يؤدي الدليل على استمرارية االستخدام ،وم�ضي الوقت واملراحل التاريخية املختلفة إلى زيادة قيمة األصل
أو العنصر(القيمة العمرية) ،خاصة إذا كان هناك احتمال الستمرارية استخدامه على مدى فترة زمنية طويلة.
• كميــة األدلــة :توافــرالبحــوث املتعمقــة واملعرفــة باألصــل أو العنصــرللكشــف عــن أهميتــه وزيــادة قيمتــه التثقيفيــة أو التفســيرية املحتملــة
وتعزيــزالفهــم.
• الندرة :أصل أو عنـصـر نادرمن نوعه خالل فترة ،و/أو مثال نادرعند النظر الكتماله ونوعية بقائه.
•التنوع :أصل أو عنصريمثل الفردي ،والجماعي ،واإلقليمي لنوع أو فترة زمنية معينة.
•الســياق املــادي :نوعيــة العالقــة بيــن أحــد األصــول أو العناصــرواألصــول أو العناصــراألخــرى املجــاورة لــه بشــكل مباشــر وبي ــن األصــل أو
العنصــر واملوقــع البيئــي املتواجــد بــه.
•االرتباط بأشــكال أخرى من التعاب ــيرالثقافية :العالقة التكافلية بي ــن األصول أو العناصروالتعابيرالثقافية ،والتي بدونها ال يمكن فهم
األصــل أو العنصــر بشــكل كامــل والتــي تعــزز أهميتــه عنــد األفـراد والجماعــات.
•التمثيل :األصل أو العنصرالذي يمثل فئته بشكل واضح ،أو األصل أو العنصرالذي يحتوي على قيمة جوهرية متميزة (كعمل فني رائع
يدل على الحرفية واملهارة العالية ،أو عمل ألحد الفنان ــين املعماريي ــن الكبارفي منطقة معينة ،أو أحد التقاليد السارية خالل فترة معينة
ً ّ
والتــي كانــت تعتب ــر نموذجــا ،وأثــرت علــى غيرهــا مــن األعمال).
•الهشاشة :تعرض األصل أو العنصر للتدهور في حال عدم وجود تدابير إلدارته وحفظه وحمايته بصورة مناسبة.
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بالنسبة للتراث الثقافي غيراملادي ،فإن تحديد أهميته يتطلب تقييم:
• قــدرة األصــل أو العنصــرعلــى البقــاء :مــدى قــدرة عناصــرالت ـراث الثقافــي علــى البقــاء واالســتدامة مــع مراعــاة العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة
واالقتصادية الحالية واملستقبلية ،ويشمل :النظرفي املعارف واملمارسات التقليدية املُ ّت َ
ض َّم َنة في أصل أوعنصرالتراث الثقافي فيما يتعلق
بــاإلدارة البيئيــة ،وأســاليب البنــاء ،واألنشــطة البشـرية األخــرى التــي قــد تعــزز قــدرة املجتمعــات علــى التكيــف.
• الشمولية :أصل أوعنصر يساهم في التماسك االجتماعي ،يشجع على تعزيزالهوية واملسؤولية ،مما يساعد األفراد على الشعور بأنهم جزء
من مجتمع واحد أومجتمعات مختلفة وجزء من املجتمع ككل.
وفيما يتعلق بأصول التراث الثقافي املادي ،يتطلب تحديد أهميتها على وجه الخصوص تقييم كيفية استيفائها لشرطين أساسيين:
َ
• األصالــة :العامــل املؤ ِّهــل الــذي يشــكل دعامــة تقــوم عليهــا قيــم الت ـراث الثقافــي املــادي ،تتجــذرأهميــة ال ــتراث الثقافــي بجميــع أشــكاله وفتراتــه
التاريخية في القيم املنسوبة إليه ،وتعتمد القدرة لفهم هذه القيم وتقديرها على مدى توافق طبيعة وخصائص التراث الثقافي مع ما ُيفترض
أن تكون عليه ،باإلستناد إلى مصادرمعلومات موثوقة وحقيقية ،وفي النهاية فإن األصالة وظيفة تدل على مدى امتالك أصول التراث الثقافي
املادي للطبيعة والخصائص املنسوبة إليها.
• التكامليــة :معيــار يقيــس كمــال وســامة أصــل الت ـراث الثقافــي وبالتالــي قدرتــه علــى نقــل «القصــة» الكاملــة مــن خــال خصائصــه األساســية.
وبالتالــي ،فــإن فحــص شــروط الســامة يتطلــب تقييــم مــدى شــمول األصــول لجميــع العوامــل الالزمــة للتعبيــرعــن قيمتهــا ،وأن تكــون بحجــم
مناســب لضمــان التمثيــل الكامــل للمي ـزات والعمليــات التــي تعب ــرعــن أهميــة األصــول.
ب) التقييم األولي لحالة التراث الثقافي
يهدف تقييم حالة الحفظ أوقدرة التـراث الثقافي املادي وغـيراملادي على البقاء إلى تحديد حالته الراهنة ،باإلضافة إلى القضايا التي يمكن أن تطرأ
ً
ً
عبــرالوقــت علــى ســمات وخصائــص األصــل أوالعنصــر ،والتقييــم هــوالفعــل الــذي يحلــل بعنايــة مكانــا ،أوتقليــدا ،أوســمة ،لفهــم درجــة الخطــورة،
أوآليات التدهور ،أوالتهديدات التي تحدق بقدرة العنصرعلى البقاء ،وبالتالي استنتاج اإلجراءات التصحيحية والوقائية املطلوبة للحفاظ على
أصــل أوعنصــرتراثــي.
هناك العديد من املخاطر التي من املمكن أن تؤثرعلى عملية املحافظة على األصول أوالعناصراملادية وغيراملادية وصونها ،وهذه املخاطرتكون
مرتبطة بنوع محدد من التأثيرعلى العنصرأواألصل ،فمثال من املمكن أن تسبب املخاطر ضرر على العنصرأواألصل أوأن تكون مرتبطة بفقدان
وخسارة األصل أوالعنصرمثل ( :فقدان نقل املعرفة الخاصة بالتراث الثقافي غيراملادي) ،ولهذه املخاطرأنواع عدة  -على سبيل املثال ال الحصر-
ّ
املحلية أوالتهديدات البشرية.
(مخاطراجتماعية ،واقتصادية ،وإدارية ،ومؤسسية ،وقد تكون مخاطر بيئية كتغيراملناخ أوالظروف
 .iتقييم حالة املحافظة على التراث الثقافي املادي
أثناء تقييم حالة املحافظة على أصول التراث الثقافي ،ينبغي فحص املعاييرالتالية على سبيل املثال ال الحصر:
• حالة املحافظة الحالية.
• املخاطرالتي تواجه األصل.
وفي السعودية على وجه التحديد ،فإن التهديدات الرئيسية التي تواجه التراث الثقافي املادي هي:
• التنمية الحضرية.
• هدم األصول (االستبدال عندما ُينظرإلى األصل على أنه ليس له أي قيمة جمالية).
•املخاطر الناشئة عن الزوارأوالسياح.
•املخاطر البيئية.
ً
يمكن جمع مزيد من املعلومات املرتبطة بنوع التراث الثقافي وفقا للنماذج التي وضعتها الجهات املسؤولة عن القطاعات الفرعية ،ويجب على كل
جهــة مســؤولة فــي القطاعــات الفرعيــة ،إعــداد نموذجهــا الخــاص لتقييــم حالــة املحافظــة مــع مراعــاة املخاطــروالعوامــل التــي تؤثــرعلــى النــوع الدقيــق
لألصــول.
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 .iiتقييم القابلية الستمرارواستدامة التراث الثقافي غيراملادي
بالنسبة للتراث الثقافي غيراملادي ،فإن التهديدات الرئيسية هي:
 عدم اهتمام األجيال الجديدة.ً
 فقدان املعرفة نظريا لفقدان األشخاص الذين يتمتعون بها.ّ
التقنية الحديثة.
يجــب أن يعتمــد تقييــم قابليــة بقــاء الت ـراث الثقافــي غ ــيراملــادي علــى املعطيــات وأراء املجتمــع ذي الصلــة ،وهــو األكث ــردرايــة بعنصــرالت ـراث الثقافــي
الــذي يتــم تقييمــه.
وعند تقييم قابلية بقاء التراث الثقافي غيراملادي ،ينبغي دراسة املعاييرالتالية:
ً
•اإلعتراف :هل عنصرالتراث الثقافي غيراملادي ُمحدد ومعترف به بوضوح لدى املجتمعات واملجموعات وأحيانا األفراد في الدولة؟
ً
ً
•الوضع الحالي للعنصر :هل ما زال العنصرنشطا ويمارس حاليا (هل ما زالت املجموعة أو الجماعات التي تمارسه موجودة؟)
•املمارسة :من هم َح َملة العنصروممارسوه؟ كم عدد ممار�سي عنصرالتـراث الثقافي الذين ال زالوا نشطين (إن وجد)؟ هل هناك أي أدوار
محددة ،بما في ذلك األدواراملرتبطة بأحد الجنسين أواألشخاص الذين لديهم مسؤوليات خاصة ملمارسة العنصرونقله؟
ً
•القدرة على البقاء :هل من املتوقع أن يبقى العنصرنشطا في املستقبل؟
•نقل املعرفة :هل هناك أي مبادرات جارية لنقل املعرفة ولتثقيف األجيال الجديدة وتعريفها باألصل؟
•ما هي الجهود املاضية والحالية التي بذلت لصون العنصر؟
•التهديدات والتحديات :هل هناك أي مخاطرأو أضراريمكن أن تؤثرعلى استدامة عنصرالتراث الثقافي؟
ً
يمكن جمع مزيد من املعلومات الخاصة بنوع التراث الثقافي وفقا للنماذج التي تم تطويرها من قبل الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي.
ج) بيان األهمية
بيــان األهميــة يعتب ــرأداة مفيــدة لعــرض نتائــج تقييــم أحــد أصــول أو عناصــرالت ـراث الثقافــي وتوضيــح أهميتــه .إن بيــان األهميــة هــو وثيقــة صغ ــيرة
تصف املكان أو األصل أو العنصروتشرح سبب أهميته ،ويجب دعم كل تقييم ألصل أو عنصرمن عناصرالتراث الثقافي ببيان أهمية؛ للرجوع
ً
إليه والتحقق منه في املســتقبل ،حيث تمثل بيانات األهمية أيضا األســاس ألي سياســة وخطة للمحافظة واإلدارة ،ويجب أن يتضمن البيان:
•وصف األصل أو العنصرالثقافي.
•قائمة معاييراألهمية (املحددة من املبادئ التوجيهية املوضحة أعاله) التي تنطبق على األصل مع تبريرموجز.
•أي معلومات إضافية ذات صلة بأهمية األصل أو العنصر ،بما في ذلك طريقة اإلدارة الحالية.
عادة ما يتكون بيان األهمية من  3مكونات:
" .iالشرح" :الوصف
ً
يجــب أن يحتــوي وصــف العنصــرأو األصــل (ســواء كان منقــوال أو غي ــرمنقــول) كمــا هــو موجــود فــي الوقــت الحاضــر :ســماته ،أو العناصــراملحــددة
لخصائصــه:
ً
•يجب أن يكون الوصف عاما وأن يصف األصل أو العنصربشكل حقيقي.
ً
•يجــب أن يكــون بيــان األهميــة متكامــا ،وبالتالــي ليســت هنــاك حاجــة ألن يتضمــن الوصــف أي تفاصيــل مشــمولة فــي األقســام األخــرى مثــل:
أهميــة الت ـراث الثقافــي ونظــام اإلدارة.
•وقــد يكــون مــن املفيــد الرجــوع إلــى الصــور الفوتوغرافيــة أو املســتندات املرئيــة األخــرى لتوضيــح وصــف الحالــة الراهنــة لألصــل أو العنصــر
بشــكل أفضــل.
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يمكن تسليط الضوء على سمات أو عناصرتحديد خصائص األصل أو العنصرالتراثي من خالل:
•الشكل والتصميم.
•التقاليد.
•السياق التاريخي.
•املوقع واملحيط.
•املادة.
•الجودة والنوعية.
•أساليب وطرق اإلدارة.
•االستخدام والوظائف.
" .iiالسبب" :قيمة التراث
ً
ـدد مــن الفقـرات (مــن فقرت ــين إلــى أربــع تقريبــا) لتقديــم شــرح واف يوضــح الســبب العتبــارالعنصــرأو األصــل
يجــب أن يحتــوي بيــان األهميــة علــى عـ ُ ٍ
ً
بســماته املعينــة (أو الخصائــص التــي تعـ ِـرف بالعنصــر) ،علــى أنــه ذو أهميــة ثقافيــة بنــاء علــى املعاييــرواألوجــه الــواردة فــي  - 1.3.2تقييــم أهميــة
ً
التـراث الثقافــي ،والتــي يجــب تقييــم األصــل علــى أساســها ،إذ أن أهميــة الت ـراث الثقافــي ترتبــط أيضــا بمفهــوم األصالــة والتكامليــة.
" .iiiالكيفية" :نظام اإلدارة
ً
يوضــح هــذا القســم مــن بيــان األهميــة املعلومــات املتعلقــة بنظــام إدارة األصــل أو العنصــر ،ونظـرا الختــاف ذلــك مــن حيــث األصــول املاديــة وغ ــير
املاديــة ،يجــب أن تنعكــس االختالفــات لتوضيــح كيفيــة التشــغيل ،واإلدارة ،والحفــظ مــن أجــل حمايــة القيمــة التراثيــة لهــذه األصــول أو العناصــر
املحددة.
ويوضــح هــذا القســم مــن بيــان األهميــة العوامــل أو ســمات األصــول أو العناصــرالتراثيــة التــي يجــب إبقاؤهــا مــن أجــل حمايــة قيمتهــا التراثيــة ،وقــد
تشــمل هــذه العناصــرالتــي تشــكل خصائــص األصــل أو العنصــراملــواد ،واألشــكال ،واملوقــع ،والتشــكيالت املكانيــة ،واالســتخدامات ،والعالقــات
أو الــدالالت الثقافيــة ،وال يهــدف هــذا القســم فقــط إلــى إدراج جميــع العناصــراملعبــرة عــن الطابــع املمي ــز ،بــل يهــدف إلــى اإلشــارة إلــى الجوانــب التــي
يجــب أن تكــون معلومــة عنــد تشــغيل أو إدارة هــذا العنصــرأو األصــل التراثــي ،إذ أن العناصــراملعب ــرة عــن الطابــع املم ــيزتظهــرالســمات الرئيســية
للعنصرأو األصل ،والتي تعبـربدورها عن قيمها التراثية ،مثل الدليل التاريخـي على استخدامه ،أو سياقه التاريخي ،أومنافع اإلفادة منه ،أو
أي عامــل مــن العوامــل املذكــورة أعــاه (انظــرالقائمــة املذكــورة فــي بنــد "الســبب").
 .3اإلجراء
فيمــا يلــي تفاصيــل الخطــوات التــي يجــب علــى الجهــات املســؤولة عــن قطــاع ثقافــي فرعــي والجهــات التشــغيلية اتباعهــا عنــد تقييــم األهميــة والحالــة
األوليــة لألصــل أو العنصــر:
الخطوة األولى :جمع املعلومات التي ّ
تم حشدها عن األصل أو العنصر.
ً
ً
ً
ً
ويشــمل جمــع معلومــات نتائــج البحــث (التــي تتضمــن بحثــا أرشــيفيا وببليوغرافيــا شــامال لجمــع أكبــرقــدرممكــن مــن املعلومــات حــول األصــل أو
العنصــر) ،وتعي ــين وتصنيــف األصــل أو العنصــر ،واملســتندات الداعمــة ذات الصلــة ،كمــا ينبغــي تســجيل كافــة املعلومــات وإنشــاء ملــف مرجعــي
لألصــل أو العنصــر.
الخطوة الثانية :إجراء بحث أولي وثانوي إضافي ملعالجة أي فجوات في املحتوى (إن وجدت).
إج ـراء بحــث إضافــي ســواء مــن خــال املقابــات مــع املجتمعــات ،أو الخب ـراء ،أو جمــع الوثائــق ،أو البحــوث املكتبيــة ،حيــث يســاعد البحــث فــي
ً
الحصــول علــى املعلومــات لفهــم األصــل أو العنصــروخصائصــه ومميزاتــه بشــكل أكب ــر ،خصوصــا فــي حالــة عــدم وضــوح ســبب تقديــرالنــاس لــه.
الخطوة الثالثة :القيام بزيارة ميدانية لتقييم األصل أو العنصر.
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التعــاون مــع الخـب ـراء إلج ـراء تقييــم ميدانــي ،وتدويــن املالحظــات حــول الوصــف ،والتصميــم ،والخصائــص املاديــة (فــي حالــة األصــول املاديــة)
واملعلومات األخرى التي ال يمكن جمعها إال في املوقع .أما فيما يتصل بالزيارات امليدانية الخاصة بالتراث الثقافي غيراملادي ،فهذا يشمل عقد
االجتماعــات ومقابلــة املمارســين فــي املجتمعــات املحليــة .ويو�صــى بالتقــاط صــور للرجــوع إليهــا فــي املســتقبل.
الخطوة الرابعة :تقييم املعلومات التي ّ
تم جمعها مقابل معاييـرأهمية التـراث ،مع األخذ بعيـن االعتباراملعاييرالتي تم تطبيقها لتقييم األصل
أو العنصر.
ً
الخطوة الخامسة :صياغة بيان األهمية بما في ذلك وصف األصل أو العنصروفقا ملعاييراألهمية ذات الصلة املحددة في الخطوة الرابعة.
الخطوة السادسة :مراجعة بيان األهمية مع الهيئة ذات الصلة إذا لزم األمر ً
(وفقا للقطاع الفرعي لألصل أو العنصر).
فــي حالــة وجــود أي غمــوض يتعلــق بتقييــم األهميــة والحالــة ،يجــب علــى الجهــة التشــاور مــع الهيئــة املســؤولة عــن القطــاع الفرعــي املعنــي للحصــول
علــى الدعــم والتوجيه.
الخطوة السابعة :تقييم حالة حفظ األصل املادي أو قدرة العنصرغيراملادي على البقاء.
تحليل وفحص الحالة الحالية لألصل أو العنصرمقابل املعاييراملدرجة في القسم  - 1.3.2تقييم أهمية التراث الثقافي.
ً
الخطوة الثامنة :عند الضرورة ،مراجعة التقييم مع الهيئة ذات الصلة (وفقا للقطاع الفرعي لألصل أو العنصر).
 .4املصادر:
Guidance on heritage assessment, Council of Europe publication, 2005.
Review of Archaeological Assessment and Monitoring, Heritage Council, Ireland, February 2000.
Guidance on heritage assessment, CoE publication, 2005.
The Conservation Assessment: A Proposed Model for Evaluating Museum Environmental.
Management Needs, prepared by K. Dardes, Conservation Project Specialist (GCI), 1998.
Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage, UNESCO ICH.
Significance 2.0: a guide to assess the significance of collections. Collections Council of Australia LTD.
The NARA Document on Authenticity, ICOMOS, 1994.
Guidelines for Writing Effective Statements of Significance, British Columbia Heritage Branch.
List of factors affecting the properties, UNESCO World Heritage Center.
Format for the nomination of properties for inscription on the world heritage list, UNESCO, 2005.
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ّ
التوثيق ّ
األولي
 .2املرحلة الثانية:
مقدمة

ّ
تمكن املؤسســات املختلفة من تطويرســجلها املحلي ،وإثراء
تهدف املرحلة الثانية بشــكل أسا�ســي إلى تحديد املبادئ التوجيهية واملتطلبات التي ِ
الســجل الوطنــي املركــزي للمملكــة العربيــة الســعودية ،ويتطلــب إنشــاء ســجل وطنــي مــن كافــة املؤسســات ،وجمــع وحفــظ ســجالتها باتبــاع نظــام
تســجيل يتما�شــى مع أنواع ال ــتراث الثقافي الخاصة بها.
ُ
امل ّ
جمعــة فــي مرحلــة التعريــف ،واملذكــورة فــي نمــوذج الت ـراث
تتكــون مرحلــة «التوثيــق األولــي» مــن ثالثــة إجـراءات ،تبــدأ بتقييــم اكتمــال املعلومــات
الثقافي ،يليها تقييم املضمون ،وبمجرد اكتمال التحقق من ذلك ،فإن اإلجراء التالي هو إدراج أصل أو عنصرالتراث الثقافي في السجل الخاص
ً
ً
بالجهــة ،والســجل الوطنــي .وأخي ـرا ،يتــم إثـراء جميــع املعلومــات التــي تـ ّـم جمعهــا بشــكل أك ــبرملعالجــة أي فجــوات قائمــة وتجميعهــا معــا بطريقــة
منظمة.
التوثيق هو عملية مستمرة طوال دورة حياة إدارة التراث الثقافي بأكملها ،من البحث والتعريف إلى الحفظ والصون ،ويتم استخدام الوثائق
التــي تـ ّـم جمعهــا فــي املراحــل املبكــرة مــن العمليــة (أي أثنــاء التعريــف والحصــرمباشــرة وبعــده) ،وذلــك لدعــم الجوانــب املتعلقــة باألهميــة الثقافية،
ويتــم االســتفادة مــن هــذه املســتندات فــي تطبيــق سياســات وخطــط الحفــظ واإلدارة األوليــة ،واألهــم مــن ذلــك ،أنهــا ستشــكل خــط األســاس الــذي
ً
اضا ّ
عدة ،بحسبه واسطة أساسية التخاذ
تستند إليه عمليات الرصد املستقبلية التي سيتم تنفيذها ،وملا كان توثيق التراث الثقافي يخدم أغر
قرارات واعية ،فإن ذلك يستدعي توثيقه بشكل جيد للتمكين من إدارة املوارد بنجاح.
تساعد مرحلة التوثيق في التحضيرإلثراء األرشيف الرقمي الوطني (املرحلة الثالثة في املنهجية) ،والتي ال تهدف إلى حفظ تراث الدولة وحمايته
وحسب ،بل لنشراملعلومات وزيادة الوعي.
يقدم التوثيق العديد من الفوائد ،بما في ذلك:
•االستمرارية :تزويد املستخدمين الجدد بقاعدة معرفية قائمة للرجوع إليها واالستفادة منها.
•الفخرواالعتزازاملجتمعي :تحفيزاالهتمام بالثقافة والتاريخ املحلي ،وتعزيزشعور الناس بالفخروالهوية املجتمعية.
•شمولية املجتمعات :املساعدة في االعتراف وتقبل تنوع املجتمع من خالل ضمان االعتراف بجوانب التراث الثقافي لكل مجموعة.
•املشاركة املدنية :تعزيزاملشاركة املدنية ،وإنشاء شبكات طويلة األمد يمكن أن تفيد املجتمعات بطرق أخرى.
َ
• َّ
املدونة الثقافية :مرجع قيم للمعلمين والباحثين وغيرهم ممن لديهم اهتمام بثقافة املجتمع وتاريخه.
ّ
•القدرة على إعادة التكيف مع املمارســات والعادات (في أوقات الطوارئ) :توثيق املعارف واملمارســات التقليدية ذات الصلة ،والتأكد
من تعزيزها وإدراجها في خطط إدارة املخاطروالكوارث.
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 .2.1التحقق من صحة معلومات وترشيح أصول أو عناصرالتراث الثقافي
 .1.1نظرة عامة
بعد االنتهاء من مرحلة التعريف ،تتمثل الخطوة التالية في التحقق من مدى اكتمال املعلومات َّ
املقدمة عن األصل أو العنصر ،وأن األصل أو
العنصر ّ
املعني يتمتع بأهمية ثقافية ،وفي حال تمت اإلجابة على نموذج التحقق من معلومات التراث الثقافي على النحوالواجب حسب املعايير
ً ً
ّ
واملبادئ التوجيهية املعمول بها وتم إكمال الخطوات املطلوبة بشكل صحيح ،فيمكن للجهة امل�ضي قدما وفقا لذلك.
ً
يؤهل التحقق من صحة معلومات التراث الثقافي األصل أو العنصرليكون جزءا من السجل واألرشيف الوطني الثقافي.
حيــث تقــوم كل جهــة مســؤولة عــن قطــاع فرعــي بإجـراء مراجعــة «عــروض أو نمــاذج» الجهــات التشــغيلية ذات الصلــة ،وذلــك بالنظــرإلــى اكتمــال
البيانــات والعناصــرالرئيســية ذات الصلــة بالت ـراث الثقافــي للتحقــق مــن صحتهــا وبالتالــي املوافقــة علــى إدراجــه فــي ســجل الت ـراث الثقافــي ،وعندئـ ٍـذ
ً
تكــون الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي مســؤولة عــن تقديــم توصيــة إلــى الجهــة املركزيــة املســؤولة عــن الدمــج الرســمي لألصــل أو العنصــرفــي
الســجل الوطنــي ،وفــي مرحلــة الحقــة فــي األرشــيف الرقمــي.
ٌ
الجهــات التشــغيلية املعتمــدة مســؤولة عــن إج ـراء عمليــات املراجعــة الداخليــة الخاصــة بهــا لتقييــم اكتمــال ومضمــون طلبــات إدراج الت ـراث
الثقافــي ،ويمكــن للجهــات التشــغيلية املعتمــدة دعــم الهيئــات فــي مراجعــة بعــض الطلبــات املختــارة.
 .1.2املبادئ التوجيهية
 )1نموذج التحقق من معلومات التراث الثقافي
 )2تقييم االكتمال
 )3تقييم املضمون
 )4املصادقة النهائية
أ) نموذج التحقق من معلومات التراث الثقافي
ً
رسميا كأصل أو عنصرمن عناصرالتراث الثقافي ،من الضروري مراجعة ودمج املعلومات التي ّ
تم جمعها خالل
قبل قبول األصل واالعتراف به
املراحل السابقة في النموذج .ثم يتم تقييم املعلومات املقدمة من حيث االكتمال واملضمون.
يجب أن يتكون نموذج التحقق من معلومات التراث الثقافي من النقاط التالية على األقل:
• بيانات الجهات ّ
املعنية (األشخاص) املشاركة (االسم والتاريخ والكاتب ،إلخ) وبيانات االتصال.
• شرح عملية تعريف األصل وجمع املعلومات (بما في ذلك العمل امليداني وزيارات املوقع واالستطالعات واملقابالت ،إلخ).
ً
(استنادا إلى  - 1.1تعريف أصول أو عناصرالتراث الثقافي).
• املعلومات املهمة املسجلة أثناء مشروع التعريف
• املعلومــات األساســية لتعريــف األصــول ووصفهــا ،بمــا فــي ذلــك املعلومــات العامــة (االســم والوصــف املوجــز) ،واملعلومــات التاريخيــة،
واملنشــأ ،واملكونــات (اسـ ً
ـتنادا إلــى  - 1.2تعريــف وتصنيــف أصــول أو عناصــر الت ـراث الثقافــي).
ً
(استنادا إلى  - 1.2تعريف وتصنيف أصول أو عناصرالتراث الثقافي).
• األدلة املستخدمة لتصنيف األصل أو العنصر
ً
• أســباب ترابــط قيمــة التـراث الثقافــي وأهميتــه باألصــل أوالعنصــر (اســتنادا إلــى  - 1.3تقييــم أهميــة أصــول أوعناصــرالت ـراث الثقافــي وحالتهــا
األولية).
• األدلة التي ّ
تم جمعها إلثبات أهمية أصول أو عناصرالتراث الثقافي.
ً
(استنادا إلى  - 1.3تقييم أهمية أصول
• معلومات وأدلة عن حالة حفظ أوقدرة األصول أو العناصرعلى الحياة والبقاء ،وحمايتها وإدارتها
أوعناصرالتراث الثقافي وحالتها األولية).
• مصادراملعلومات.
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ب) تقييم االكتمال
تقييم االكتمال هواملستوى األول من املراجعة الذي تجريه الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي أوالجهات التشغيلية املعتمدة ،ويركز هذا التقييم
ً
على ما إذا كانت جميع املعلومات املطلوبة املذكورة في نموذج طلب التحقق من معلومات الت ـراث الثقافي قد ّ
تم استكمالها حسب األصول وفقا
ً
ّ
للمعايـيرواملبادئ التوجيهية املعمول بها ،إذ أن التحقق من اكتمال جميع الخطوات املطلوبة بشكل صحيح سيمكن املؤسسة من امل�ضي قدما في
ً
بيانا َ
الصياغة ألهمية العنصرالثقافية ليصار إلى مراجعته.
جيد
هذه العملية ،وسيكون العنصراألسا�سي لهذا
ِ
جميع هذه املعلومات ضرورية لتنفيذ الخطوة التالية من العملية ،وهي تقييم املضمون (انظر أدناه).
يمتد التقييم ليشمل نتائج التحديد والتعريف ،والتصنيف ،وتقييم األهمية والحالة .وتوضح قائمة التدقيق التالية الحقول املطلوبة للتقييم:
• هــل ُجمعــت املعلومــات ذات الصلــة طــوال مرحلــة التعريــف بصــورة مناســبة؟ (قــد يشــمل ذلــك الزيــارات امليدانيــة ،ودعــم الخبـراء امليدانييــن،
واملقابــات ،واالســتطالعات ،وجمــع مرئيــات العمــوم)
ً
ً
• هل ّ
تم التحقق مما إذا كان األصل أوالعنصرموجودا مسبقا في السجل أواألرشيف الوطني لتجنب االزدواجية؟
• هل ّ
تم إنتاج تحليل لنتائج البحث ومراجعته مع الخبراء؟
• هل يتما�شى تعريف وتصنيف األصول أوالعناصرمع التعريفات الواردة في  - 1.2تعريف وتصنيف أصول أوعناصرالتراث الثقافي؟
ً
شامال ،وهل يصف بشكل مناسب القيمة التراثية لألصل أوالعنصر ً
وفقا للبند  - 1.3تقييم أهمية
• هل كان بيان األهمية الذي تمت صياغته
أصول أوعناصرالتراث الثقافي وحالتها األولية؟
ُ َ
• هــل أ ْر ِفقــت بالطلــب املقــدم للتحقــق واملراجعــة مســتندات داعمــة كافيــة وذات صلــة (بمــا فــي ذلــك الخرائــط ،والصــور ،ومقاطــع الفيديــو
وغيرهــا)؟
• هل جودة الوثائق املقدمة مقبولة وسهلة القراءة؟
ج) تقييم املضمون
الغــرض مــن تقييــم املضمــون هــوتحديــد إلــى أي مــدى يمتلــك األصــل أوالعنصــراملق ــترح إلدراجــه فــي الســجل الوطنــي أهميــة تراثيــة ثقافيــة .وســيراجع
ً
التقييــم أيضــا املنهجيــة املســتخدمة فــي جميــع مراحــل العمليــة.
يتضمــن تقييــم األهميــة الثقافيــة مراجعــة املعلومــات ذات الصلــة املقدمــة بشــأن أصــل أو عنصــرمعيــن تـ ّـم طرحــه ،وتقريــرمــا إذا كان يفــي بمعاييــر
ً
القيمــة واألهميــة وذلــك بالنســبة للترــاث املــادي ،يتوجــب أيضــا تلبيــة شــروط األصالــة والســامة.
معاييـرتحديد أهمية األصل أوالعنصرالثقافي موضحة في  - 1.3تقييم أصول أوعناصرالتراث الثقافي .وتشمل تقييم املضمون ،بشكل أسا�سي،
ومراجعة املطالبات املقدمة في النموذج ،وتحديد ما إذا كانت تفي باملعاييروالشروط املذكورة أعاله ،وتستند إلى الواقع .ومن الجوانب املهمة التي
ً
يجب تقييمها الحالة الراهنة للحفظ ،وطرق اإلدارة املعمول بها لحماية األصل أوالعنصر ،وفي هذه املرحلة ،قد يحتاج ّ
املقيم أيضا إلى النظر في
إمكانية وجود أي قيم تراث ثقافي إضافية لم يتم التعرف عليها أوتحديدها من جانب املقدمين.
يتضمــن تقييــم املنهجيــة املعتمــدة فــي تعبئــة نمــوذج الطلــب مراجعــة املعلومــات ذات الصلــة وتقريــرمــا إذا كانــت هــذه املنهجيــة تتوافــق مــع املبــادئ
املعمــول بهــا ،وتشــمل هــذه املبــادئ الحاجــة إلــى إجـراء مشــاورات مكثفــة وشــاملة مــع الجهــات ّ
املعنيــة (وفــي بعــض الحــاالت الحصــول علــى موافقتهــم
على االعتراف الرسمي باألصل أوالعنصر ّ
املعني ،ال سيما لعناصرالتراث الثقافي غيراملادي) ،وإثبات صحة ومصداقية مصادراملعلومات ،واإلدارة
املناسبة للسجالت التي يتم جمعها ،وإشراك األشخاص ذوي القدرات والخبرات الالزمة في جميع مراحل العملية ،وهذه املبادئ موضحة في البند
 - 1.1تعريــف أصــول أوعناصــرالت ـراث الثقافــي.
باإلضافــة إلــى املراجعــة املكتبيــة ،مــن املرجــح أن يتطلــب تقييــم املضمــون زيــارة ميدانيــة إلــى جانــب مشــاورات إضافيــة .ومــن املهــم اســتكمال البيانــات
ً
الثانويــة (الــواردة فــي نمــوذج الطلــب) بالبيانــات األوليــة التــي حصــل عليهــا ّ
املقيمون مباشــرة.
ً
بنـ ًـاء علــى تقييــم املضمــون ،يقــدم ّ
املقيــم توصيــة بشــأن إدراج األصــل أوالعنصــراملقتــرح فــي الســجل الوطنــي لل ــتراث الثقافــي ،وقــد يشــمل ذلــك أيضــا
ً
ـات لتدابي ــرالحمايــة العاجلــة ،إذا لــزم األمــر.
اقتراحــا بشــأن أهميــة الفئــة التــي ينتمــي إليهــا األصــل أو العنصــر ،باإلضافــة إلــى توصيـ ٍ
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د) املصادقة النهائية
يمكن لجميع الجهات أو الهيئات في منظومة التراث الثقافي سواء من الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي ،أو جهات تشغيلية أو جهات تمكينية،
أو أف ـراد مؤهلي ــن للبحــث ،وجمــع املعلومــات املتعلقــة بأصــل أو عنصــرودمجهــا ،وينبغــي علــى الجهــة دمــج املعلومــات التــي تـ ّـم جمعهــا فــي نمــوذج
التحقــق مــن معلومــات ال ــتراث الثقافــي بعــد تصنيــف األصــل وتقييــم أهميتــه لل ــتراث الثقافــي ،ويتــم إجـراء املســتوى األول مــن املراجعــة مــن جانــب
الجهــة املســؤولة عــن القطــاع الفرعــي ،أو الجهــة التشــغيلية املعتمــدة بنــاء علــى الجهــة املســؤولة عــن األصــل أو العنصــر ،وتمثــل املرحلــة النهائيــة
املوافقــة الرســمية علــى إدراج األصــل أو العنصــرفــي الســجل واألرشــيف الوطنــي.
ثمة سيناريوهات ثالثة للمصادقة النهائية:
 .iجهة مسؤولة عن قطاع فرعي :على الجهة املسؤولة عن قطاع فرعي تخصيص شخص مسؤول عن تقييم املعلومات من حيث االكتمال،
واملضمون ،والحصول على موافقة من رئيس الهيئة ،أو من أعلى مستوى صالحية مطلوب ً
بناء على تفويض الصالحيات.
 .iiجهة تشغيلية معتمدة :إذا استوفت الجهة التشغيلية مجموعة معايي ــرمعينة (مثل املوارد املعتمدة ،والخبرة املتقدمة ،والوجود الطويل
األجــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،االعت ـراف علــى املســتويين املحلــي والدولــي ،وتطويــرالعمليــات واإلجـراءات والنهــوض بهــا ،إلــخ) ،فــإن الجهــة
ُ
ً
عندئـ ٍـذ تعت ــبرمعتمــدة ،وال يشــترط حصولهــا علــى شــهادة مصادقــة مــن الجهــة املســؤولة عــن قطــاع فرعــي ذي صلــة.
 .iiiالجهــات التشــغيلية غي ــراملعتمــدة أو أي جهــات أخــرى :يشــترط علــى جميــع الجهــات أو الهيئــات األخــرى املشـ ِـاركة فــي توثيــق الت ـراث الثقافــي
والحصــول علــى شــهادة مصادقــة نهائيــة مــن الجهــة املســؤولة عــن قطــاع فرعــي ذو صلــة ،وتتحمــل الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي املســؤولية
عــن عمليــة املصادقــة مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا ،وهــي مؤهلــة ملراجعــة املعلومــات املقدمــة مــن الفريــق واعتمادهــا.
 .2.1.3اإلجراء
يعتمــد هــذا اإلج ـراء بشــكل كبي ــرعلــى الجهــة التــي تقــدم املعلومــات ،ويحــق للجهــات التشــغيلية املعتمــدة والجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي
مراجعة تقييماتها واعتمادها دون الحاجة إلى تدخل خارجي ،وفي نفس الوقت ينبغي على الجهات التشغيلية ضمان إجراء املراجعة والحصول
علــى االعتمــاد مــن الجهــة املســؤولة عــن القطــاع الفرعــي املناســب.
يوضح اإلجراء التالي بالتفصيل الخطوات املطلوبة من الجهات التشــغيلية املعتمدة والجهات التشــغيلية غيراملعتمدة والجهات املســؤولة عن
القطاع الفرعي لضمان املوافقة على نتائج مرحلة التعريف.
أ) الجهــات التشــغيلية غ ــيراملعتمــدة  -يجــب علــى الجهــات التشــغيلية غي ــراملعتمــدة التــي تقــدم نمــوذج تعريــف ألصــل أو عنصــرثقافــي محتمــل
اتبــاع اإلجـراء التالــي:
الخطوة األولى :جمع وتقديم املعلومات املطلوبة ونموذج التحقق من املعلومات.
ينبغــي علــى الجهــة التشــغيلية غ ــير املعتمــدة تعبئــة نمــوذج التحقــق مــن املعلومــات (راجــع  - 2.1التحقــق مــن صحــة معلومــات أصــل أو عنصــر
التراث الثقافي وبيانات ترشح العنصرأو األصل لالطالع على متطلبات النموذج) الذي يتم توفيره من جانب الجهة املركزية وتقديمه إلى الجهة
املســؤولة ذات الصلــة فــي القطــاع الفرعــي (الهيئــة) بنـ ًـاء علــى نــوع األصــل.
الخطوة الثانية :تلقي املالحظات املتعلقة باملعلومات املقدمة عن أصل أو عنصرالتراث الثقافي.
وتتعلــق هــذه الخطــوة بتقييــم ومضمــون املعلومــات املقدمــة واكتمالهــا بنـ ًـاء علــى املرحلــة األولــى املكتملــة ،بمــا فــي ذلــك تعريف ،وتحديد ،وتصنيف
وتقييم أهمية وحالة أصل أو عنصرال ــتراث الثقافي .بالنســبة للجهات التشــغيلية غي ــراملعتمدة ،فإن الطرف املســؤول عن إجراء مســتويين من
التقييم (تقييم االكتمال وتقييم املضمون) هي الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي املناسب ،ويتم تحديد الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي
بنـ ًـاء علــى تصنيــف األصــل أثنــاء تقديم النموذج.
الخطوة الثالثة :معالجة التعليقات واملالحظات وتقديم املسودة النهائية العتمادها.
وكخطوة أخيرة ،يلزم الحصول على موافقة نهائية من السلطة العليا بالجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي ذو الصلة.
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ب) الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي أوالجهــات التشــغيلية املعتمــدة  -يجــب علــى الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي أو الجهــات التشــغيلية
املعتمــدة التــي تقــدم نمــوذج التحقــق مــن املعلومــات ألصــل أو عنصــر ثقافــي محتمــل اتبــاع اإلجـراء التالــي:
الخطوة األولى :جمع وتقديم املعلومات املطلوبة ونموذج التحقق من املعلومات.
يجب على الجهات املسؤولة عن قطاع فرعي أوالجهات التشغيلية املعتمدة تعبئة نموذج التحقق من املعلومات (راجع  - 2.1التحقق من صحة
معلومات أصل أوعنصرالتراث الثقافي وبيانات ترشح العنصرأواألصل ملتطلبات النموذج) املتاح عن طريق الجهة املركزية باملعلومات املجمعة
ذات الصلة ،وال يلزم تقديم النموذج إلى الهيئة املعنية.
الخطوة الثانية :تقييم املعلومات املقدمة عن أصل أو عنصرالتـراث الثقافي.
وتتعلق هذه الخطوة بتقييم اكتمال ومضمون املعلومات املقدمة بناء على املرحلة األولى املكتملة ،بما في ذلك تعريف وتصنيف وتقييم أهمية
وحالةأصل أوعنصرالتراث الثقافي.
•يتعي ــن تحديــد أشــخاص مســؤولين عــن عمليــة التحقــق بنــاء علــى نــوع األصــل ،بدعــم مــن الخب ـراء الدوليي ــن واملحلي ــين إذا اقتضــت الحاجــة.
والطرف املسؤول عن إجراء املستويين من التقييم (تقييم االكتمال وتقييم املضمون) هوالجهة التي تقوم بتعبئة النموذج بشرط أال يكون
اللجنة أوالشــخص املســؤول عن التقييم هونفســه الشــخص املشــارك في مرحلة التعريف.
•التحقق من أن املعلومات املقدمة كاملة (تقييم االكتمال).
•التحقق من صحة ودقة املعلومات املقدمة (تقييم املضمون).
الخطوة الثالثة :معالجة التعليقات واملالحظات وتقديم املسودة النهائية العتمادها.
وكخطوة أخيرة ،يلزم الحصول على املوافقة النهائية على نتائج تقييم أصل أوعنصرالتراث الثقافي ،وبالنسبة للجهات التشغيلية املعتمدة والجهات
املسؤولة عن قطاع فرعي ،يجب الحصول على املوافقة النهائية من ِقبل املسؤول صاحب الصالحية في نفس الجهة وفق تفويض الصالحيات.
 .2.1.4املصادر
- Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, World Heritage Committee, December
1994.
- Operation Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, World Heritage Center, July 2012.
- Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 2009.
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 2.2إعداد سجل أصول أو عناصرالتراث الثقافي وإدارته
 .2.2.1نظرة عامة
الغــرض مــن هــذا اإلجـراء هــو دعــم املؤسســات والجهــات إلنشــاء ســجل خــاص بهــا ،ودمــج األصــل أو العنصــر فــي الســجل الوطنــي بغــرض صــون
الت ـراث الثقافــي الســعودي.
ً
عرف ّ
ُي ّ
الســجل بأنه "تســجيل جميع أصول التراث الثقافي للحصول على فهم واضح ومشــترك للعناصرالتي تعتبرمهمة ثقافيا ألغراض الصون
ِ
واإلدارة".
فــي ســياق الت ـراث الثقافــي ،تتضمــن عمليــة اإلدراج فــي الســجل إجـراء مســح منهجــي لجميــع األصــول أو العناصــرالتــي تنتمــي إلــى منطقــة جغرافيــة
ثقافيــة معينــة ،أو فتــرة تاريخيــة أو مجموعــة ،بنـ ًـاء علــى نطاقهــا ،فــإن تســجيل أصــول الت ـراث الثقافــي يضمــن التوصــل إلــى فهــم واضــح ومشــترك
ً
للعناصــر التــي تعتبــر مهمــة ثقافيــا ألغ ـراض الصــون واإلدارة ،كمــا أن املدخــات فــي الســجل لهــا فتــرة تواجــد محــددة وتخضــع للتحديــث بشــكل
ً
منتظــم .وهــذا يختلــف عــن التوثيــق ،علــى الرغــم مــن أن التوثيــق ســيكون ضروريــا إلنشــاء الســجل.
ً
ً
تشــبه عملية إنشــاء الســجل عملية الجمع ،وهي نشــاط مســتمرنظرا لوجود أصول وعناصرجديدة يجب إضافتها دائما .عالوة على ذلك ،فإن
حالة حفظ بعض العناصر ،أو حتى أهميتها الثقافية املتصورة ،قد تختلف بمرورالوقت كالبحث العلمي ،تعكس السجالت حالة هذا العلم
في وقت معين.
ســواء كان الســجل يتكــون مــن معلومــات أساســية أو مفصلــة ،يجــب أن يكــون بمثابــة قاعــدة مركزيــة للمعلومــات حــول مجموعــة محــددة مــن
األصــول أو العناصــرالتــي يمكــن أن تكــون مملوكــة لعــدة أط ـراف (الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي ،والجهــات التشــغيلية ،وجامعــي الت ـراث
مــن القطــاع الخــاص ،وغيرهــم) .ومــن أجــل إنشــاء ســجل مركــزي ،فمــن املهــم تطويــرنمــاذج قياســية لضمــان تطبيــق منهجيــة متســقة عنــد جمــع
البيانــات.
تتطلب املرحلة األخيرة من هذا اإلجراء موافقة الجهة املركزية على األصل أو العنصرمن أجل دمجه في السجل الوطني.
 .2.2.2املبادئ التوجيهية
أ) محتوى السجل
ب) تخطيط السجل
ج) تحديث السجل
أ) محتوى السجل
ينبغــي علــى كل مؤسســة تراثيــة إعــداد ســجل ألصولهــا وعناصرهــاُ ،ويعــد هــذا مــن املهــام األساســية التــي ينبغــي علــى الجهــة القيــام بهــا فيمــا يتعلــق
بــإدارة التـراث الثقافــي ،ويتضمــن إعــداد ســجل ألصــول التـراث الثقافــي اختيــار نــوع املعلومــات التــي يجــب جمعهــا عــن العناصــرأو األصــول ،ويجــب
أن ينتــج عــن الســجل معلومــات أساســية ومعلومــات إضافيــة عــن خصائــص األصــل أو العنصــر.
ينبغي أن يجيب السجل على ثالثة أسئلة رئيسية:
•ما هي األصول والعناصراملشمولة في السجل؟
•كم عدد األصول والعناصرفي السجل؟
•أين تقع هذه األصول والعناصر؟
ثمة العديد من الفوائد إلعداد سجل شامل:
• اكتساب فهم أفضل لألصول أو العناصر.
• التزود باملهارات واألدوات الالزمة إلدارة األصول أو العناصر بشكل جيد.
ً
تفصيال إليه ً
الحقا.
• إنشاء محتوى أولي يمكن إضافة معلومات أكثر
• التدخل السريع في حالة تهديد سالمة األصول.
• ضمان جودة وموثوقية املعلومات املتعلقة باألصول ككل.
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ً
من االعتبارات الهامة عند إنشاء سجل على مستوى الجهة؛ لضمان املواءمة واالتساق مع متطلبات السجل الوطني ألنه سيتم الحقا إضافة
البيانات واملدخالت في السجل الوطني.
ويمكن النظر في بعض األساليب والتقنيات الجديدة عند إنشاء سجل وطني مثل السجل املبني على أساس نظام املعلومات الجغرافية الذي
يحــدد موقــع كل أصــل أو عنصــر .وتتعــدد مزايــا إنشــاء ســجل علــى منصــة جيومكانيــة ،بمــا فــي ذلــك تســهيل الحــوارمــع املؤسســات األخــرى ،ورواد
األعمــال ،وإشـراك املجتمــع املدنــي ،ودعــم املراقبــة (مــن خــال الصــور املكانيــة) ،وزيــادة الزيــارات والســياحة ،ومنــع اآلثــارالســلبية الناتجــة عــن
املخاطــرالطبيعيــة ،وتســهيل عمليــة التحديــث ،توجــد بالفعــل العديــد مــن األمثلــة املمتــازة لســجالت ال ــتراث الثقافــي والتــي مــن املمكــن أن تكــون
بمثابــة نمــوذج.
تقــدم القائمــة املرجعيــة أدنــاه ملحــة عامــة عــن املعلومــات التــي ينبغــي دمجهــا فــي نمــوذج ســجل ال ــتراث الثقافــي املــادي وغي ــراملــادي ،ومــع ذلــك يجــب
ً
تصميــم هــذه القائمــة وتكييفهــا مــن جانــب الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي (الهيئــات) بنـ ًـاء علــى نــوع األصــل أول العنصــر .ويمكــن أيضــا وضــع
املعلومــات والحقــول اإلضافيــة فــي االعتبــارعنــد الحاجــة.
أ) يجب أن يتضمن محتوى نموذج سجل أصول التراث الثقافي املادي (املنقولة وغيراملنقولة) على املعلومات التالية:
 تحديد األصل• اسم أصل التراث الثقافي؛
• نوع أو فئة تصنيف التراث (أثر ،موقع ،مجموعة مباني ،عمل فني ،موقع ثقافي).
• قطاع التراث الثقافي الفرعي ذي الصلة مثل (األزياء ،واألفالم ،واملسرح والفنون األدائية ،واملوسيقى ،وفنون الطهي ،والفنون البصرية،
واملكتبات ،واملتاحف ،وغيرها).
•املوقع املكاني والبيئة.
•نوع امللكية خاصة غيرربحية ،خاصة فردية ،خاصة غيرمحددة ،تابعة ملدينة أو والية أو مجتمعية أو أجنبية.)..
•التاريخ أو الفترة (الفترة الثقافية و/أو الثقافة أو النمط ،أو القرن ،أو نطاق التاريخ ،أو التاريخ املطلق).
•الرقم في السجل أو الرقم املرجعي (عدد أو مجموعة من األحرف التي تحدد بشكل فريد كل أصل أو عنصرفي قائمة السجل).
 خصائص األصل•وصف موجز ألصل التراث الثقافي وأهميته.
•األبعاد واملواد.
•األصول أو العناصراملادية املرتبطة به.
•األصول أو العناصرغيراملادية املرتبطة به.
•املنشأ وسنة اإلنشاء أو البناء.
•االستخدام األصلي أو االستخدام الحالي.
•والتغييرات والتعديالت.
 األشخاص و/أو املؤسسات املرتبطة بإنتاج التراث وتاريخه.•األشخ ــاص و/أو ورش العمــل التــي ســاهمت فــي البناء،البنــاء أو الرســم أو نحــت الخشــب أو صنــع مي ـزات أخــرى للت ـراث ،كاملهندســون
املعماريــون ،والبنــاة ،والرســامون ،ومحترفــو البســتنة ،وواملنســقون إلــخ).
•املؤلفون والحرفيون (الرسامون ،والنحاتون ،والحدادون ،وفئات أخرى من املنتجين والفنانين ،إلخ).
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 حالة الحفظ•املعلومــات املتعلقــة بتقييــم حالــة األصــل ،بمــا فــي ذلــك الحالــة الحاليــة للحفــظ واملخاطــرالتــي تواجــه األصــل ،بمــا فــي ذلــك مخاطــرالتنميــة
الحضريــة ،وهــدم األصــول ،والتهديــدات البيئيــة.
•تدابي ــر الحفــظ املعمــول بهــا ،بمــا فــي ذلــك خطــة الحفــظ والصــون ،وإعــداد التقاريــر واملراقبــة ،ومعايي ــر الرعايــة ،والعــرض ،واملعالجــة،
واالســتخدام ،والترتيبــات األمنيــة والبيئيــة.
•املعلومات املتعلقة بالترميم ومتطلبات النقل (إن وجدت).
•التكاليف واملسؤوليات املرتبطة بالحفظ وتنقل املوظفين.
 جمع البيانات والحصر•موافقة ومشاركة املالك في جمع البيانات والحصر.
•اســم الشــخص أو املؤسســة ،أو املؤسســة التــي تجمــع وتوفــراملعلومــات للســجل (االســم والفئــة املهنيــة والوظيفــة) بخصــوص ملكيــة األصــل
(للمجموعــات الخاصــة).
•مصادراملعلومات؛
•القيود على استخدام البيانات املدرجة ،إن وجدت.
•تواريخ وأماكن جمع البيانات أو املعلومات.
•تواريخ إدخال املعلومات في السجل.
•التخزين و/أو النقل إلى مكان آخر.
•املراجــع ذات الصلــة مثــل تنســيق ونــوع الســجل ،واملــواد الوثائقيــة ،واألدوات ،والتســجيالت ،والدراســات الســابقة ،واألســطوانات ،واملــواد
الســمعية والبصريــة ،وغيرهــا.
ّ
املعنية باألصل
 األشخاص واملؤسسات•االسم والعمروالنوع و/أو الفئة وغيرها من البيانات.
•املشــاركون اآلخــرون فــي الـت ـراث الثقافــي ،ولكــن بطريقــة ال تتعلــق باملمارســة بــل باملســاهمة فــي اســتدامته أو تســهيل ممارســته أو نقلــه (مثــل
مالكــي األصــول أو األوصيــاء عليهــا أو املانحي ــن أو الداعم ــين أو املؤسســين أو الشــاغلين ،إلــخ).
•املؤسسات واملنظمات ّ
املعنية.
 املعلومات القانونية ذات الصلة•متطلبات التأمين والتعويض.
•شروط االستنساخ وحقوق امللكية.
ُ
•شروط وأحكام إضافية على النحو املتفق عليه مع املقرض ،بما في ذلك طريقة اإلقرارللتصنيفات وحقوق املالك في األصل.
•األساس القانوني للملكية (عقد أو هبة أو اتفاق من نوع آخر).
 طرق البحث•أبحاث املكتبات ،أو دليل املدينة ،أو الصور التاريخية ،أو الخرائط ،إلخ.
•االستطالعات واملقابالت.
 اإلحاالت املرجعية•اإلحاالت املرجعية إلى السجالت ذات الصلة بالعناصرأو األصول أو الوثائق.
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ب) ينبغي أن يشمل محتوى نموذج سجل أصول التراث الثقافي غيراملادي على املعلومات التالية:
 تحديد العنصر•اسم العنصر ،حسب املستخدم من جانب املجتمع أو املجموعة ّ
املعنية.
•نوع أو فئة تصنيف التراث(الحرف التقليدية ،املعتقدات ،الرقصات ،املوسيقى ،األغاني ،الطعام التقليدي ،التقاليد الشفوية..إلخ).
•قطاع الـتراث الثقافي الفرعي ذي الصلة مثل( :األزياء ،واألفالم ،واملسرح والفنون األدائية ،واملوسيقى ،وفنون الطهي ،والفنون البصرية،
واملكتبات ،واملتاحف ،وغيرها).
•املوقع الطبيعي للتراث الثقافي غيراملادي ونطاق ممارسته.
•املجتمعات (أو املجموعات) أو املمارسين املشاركين.
•الرقم في السجل أو الرقم املرجعي (عدد أو مجموعة من األحرف التي تحدد بشكل فريد كل أصل أو عنصرفي قائمة السجل).
 خصائص العنصر•وصف موجز لعنصرالتراث الثقافي وأهميته.
•األصول أو العناصراملادية ذات الصلة.
•األصول أو العناصرغيراملادية ذات الصلة.
•املنشأ واألصل (املفترض) والتطور.
•العناصــراملاديــة املرتبطــة بممارســة ال ــتراث الثقافــي غي ــراملــادي (األدوات ،واملعــدات ،واألزيــاء ،واألماكــن ،واألدوات ،املتعلقــة بالطقــوس إن
ُوجدت).
•اللغات واللهجات املستخدمة في أداء أو ممارسة العنصر.
 استمرارية واستدامة العنصر•معلومات متعلقة بحالة العنصرغـيراملادي ،بما في ذلك التهديدات املتعلقة بتشريعاته ،ونقله ،وتوافرالعناصر واملوارد املادية املرتبطة
به ،وقدرة العناصراملادية وغيراملادية املرتبطة به على الحياة واالستمرار.
•تدابيرالصون املعمول بها (إن وجدت) ملعالجة هذه التهديدات وتشجيع ممارسة التراث الثقافي غيراملادي ونقله.
 جمع البيانات والحصر•موافقة ومشاركة املجتمع أو املجموعة على جمع البيانات والحصر.
•أهل الخبرة/الخبراء :االسم والحالة ،أو االنتماء.
•القيود على استخدام البيانات املدرجة والولوج إليها ،إن وجدت.
•تواريخ وأماكن جمع البيانات أو املعلومات.
•تواريخ إدخال املعلومات في السجل.
•املراجع واألدبيات ذات العالقة ،والتسجيالت الصوتية ،واملواد السمعية والبصرية ،واألرشيفات.
ّ
املعنية بالعنصر
 األشخاص واملؤسسات•املجتمع ،أو املمارسون أو املنتجون أو املؤدون :االسم (األسماء) ،والعمر ،والجنس ،والحالة االجتماعية ،و/أو الفئة املهنية ،إلخ.
•املشــاركون اآلخــرون فــي ال ــتراث الثقافــي غ ــيراملــادي بطريقــة غ ــيرمباشــرة ،أي ليــس باملمارســة ذاتهــا ،بــل باملســاهمة فــي اســتدامتها ،أو تســهيل
ممارســتها ،أو نقلهــا (مثــل مالكــي األصــول أو األوصيــاء عليهــا).ا
•ملؤسسات واملنظمات ّ
املعنية.
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 املعلومات القانونية ذات الصلة•متطلبات التأمين والتعويض.
•شروط االستنساخ وحقوق امللكية.
ُ
•شروط وأحكام إضافية على النحو املتفق عليه مع املقرض ،بما في ذلك طريقة اإلقرار للتصنيفات وحقوق املالك في األصل.
•األساس القانوني للملكية (عقد أو هبة أو اتفاق من نوع آخر).
 طرق البحث•أبحاث املكتبات أو دليل املدينة أو الصور التاريخية ،وغيرها.
•االستطالعات واملقابالت.
 اإلحاالت املرجعية•اإلحاالت املرجعية إلى السجالت ذات الصلة بالعناصرأو األصول أو الوثائق.
ب) تخطيط السجل
كجــزء مــن عمليــة الحصــر ،تتمثــل الخطــوة األولــى فــي وضــع خطــة لتنفيــذ هــذه العمليــة .وتتضمــن الخطــة تحديــد الغــرض ،والنطــاق ،والجهــات
ّ
املعنية ،ومعاييرالتضمين ،واملوارد ،واملعلومات املطلوبة ،وحقول البيانات ،والوصول إلى السجل ،ومنهجية الحصر ،والتحديث ،والتكاليف
املرتبطــة ،إلــخ.
تساعد األسئلة الرئيسية التالية في توجيه تخطيط عملية الحصر:
 ما هي أغراض عملية الحصر؟ ما هو نطاق السجل؟ ما هي معاييرالتضمين التي سيتم تطبيقها ،وما هي مبادئ الترتيب األساسية التي سيتم استخدامها؟ ما هي اآلليات االستشارية التي سيتم استخدامها أو إنشاؤها؟ من هي الجهات ّاملعنية األخرى ،باإلضافة إلى املؤسسات غيرالحكومية( ،إن وجدت) ،التي سيتم إشراكها؟
 كيف سيتم تحديد املجتمعات التي سيتم تسجيل تراثها الثقافي غيراملادي ،وتحديد ممثليها ،وإبالغهم؟ ما حجم املعلومات التي سيتم جمعها لكل عنصر؟ وما هي حقول البيانات اإلضافية التي يجب أخذها في االعتبار؟ ما هي املؤسسات أو املنظمات التي ستكون مسؤولة عن تنسيق أو تنفيذ العمليات املتعلقة بالسجل؟ كيف سيتم تنظيم النشرواالنتفاع بالسجل ،والولوج إليه؟ كيف ستتم مراقبة السجل وتحديثه؟ ما هي تكاليف نظام الحصروكيف سيتم تمويله؟ج) تحديث السجل
الســجالت لهــا طبيعــة ديناميكيــة وتتطــور بمــرورالوقــت .ومــن املهــم للغايــة مراجعــة الســجالت بمــرورالوقــت حيــث تتعــرض األصــول أو العناصــر
لتغيرات مستمرة سواء بسبب حالتها أو موقعها أو استخدامها ،إلخ .وبالتالي ،يجب تحديث املعلومات بصورة منتظمة لضمان أن تكون قائمة
الســجل شــاملة ومحدثــة.
يجب أن يخضع السجل لعملية تحديث دورية (نحو املراجعة السنوية أو كل سنتين ،)...أو في كثيرمن األحيان على أساس كل حالة على حدة،
ً
ً
وربما يتم التحديث ً
بناء على حدث أو تهديد معين (على أساس مقترح تنموي جديد مثل) ،أو كلما بدا ذلك ضروريا.
ً
ُ
السجل على أساسه .وغالبا ما تكون
هناك عدة عوامل تؤثرعلى الحاجة إلى تحديث السجل أو نمط التكراراملو�صى به الذي يجب أن ُي َح َّدث
هذه التحديثات وسيلة ملراقبة املوقع والحالة ،ولتجنب أي مخاطر تتعلق بتلف أو فقدان األصل أو العنصر.
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األسئلة الرئيسية التالية هي لتوجيه اتخاذ القرارات بشأن املرات التي سيتم تحديدها لتحديث السجل:
تم إنشاء السجل؟ ومتى كانت آخرمرة ّ
• متى ّ
تم تحديثه فيها؟
ً
• أما زالت هذه األصول أو العناصروغالبا قيد االستخدام؟ وهل ما زالت في حراك كثيف؟
• ما هي حالة األصل؟ هل يتطلب مراقبة خاصة؟
تحديث السجل يتطلب ما يلي:
• عقــد لقــاء مــع مــاك األصــول مــن األف ـراد واملجتمعــات واملؤسســات واملنظمــات الحكوميــة وغيــرالحكوميــة واملحتفظيــن بأصــول الت ـراث.
ً
ً
ً
وغالبــا مــا يكــون املجتمــع الثقافــي مصــدرا رئيســيا للمعلومــات عــن حالــة بعــض العناصــر واملقترحــات الخاصــة بصونهــا وتطويرهــا.
• إجراء زيارات ميدانية وإشراك الخ ــبراء مثل علماء اإلثنوغرافيا وعلماء اآلثاروالفناني ــن الفلكلوريين واملصورين وغيرهم للتحقق بشكل
ً
دوري مما إذا كانت هناك أي تغي ــيرات على األصل وتحديث السجل وفقا لذلك.
تشكل عدة عوامل الحاجة إلى تحديث السجل واملعلومات:
• عندما يخضع األصل ألبحاث واكتشافات مستمرة.
• التغييرات املتعلقة بالحفظ أو الترميم.
• التغييرات املتعلقة بحالة األصول أو قابلية بقاءها.
• تغييرموقع األصول.
من الضروري تسجيل املعلومات التالية بمجرد إجراء التحديثات أو التغييرات ونقل املعلومات القديمة إلى األرشيف:
• املعلومات الجديدة.
• تاريخ التحديث أو التغييرأو اإلضافة.
• الشخص الذي قام بالتحديث أوالتغييرأو اإلضافة.
• توقيع الشخص الذي قام بتحديث أو التغييرأو اإلضافة.
• سبب التحديث أو التغييرأو اإلضافة.
• معلومات إضافية حول التحديث أو التغييرأو اإلضافة حسب الالزم.
ً
فــي حي ــن تكــون كل جهــة أو مؤسســة مســؤولة عــن إنشــاء ســجلها الخــاص ،فإنهــا مســؤولة أيضــا عــن إجـراء فحوصــات دوريــة للتأكــد مــن تحديــث
الســجل ،وينبغــي علــى مالــك األصــل أو العنصــر إخطــار مالــك الســجل بــأي تحديثــات وتقديــم أحــدث املعلومــات حتــى تنعكــس أحــدث التغي ــيرات
فــي الســجل الوطنــي.
 .2.2.3اإلجراء
عملية الحصرتتطور وتتغيربشكل مستمر ،ومن األفضل تطويروتحسين املنهجيات مع مرورالوقت استجابة للمالحظات والنتائج املرصودة
ً
خالل فترة املراقبة والتقييم ،ومن املهم أيضا مالحظة أن سجالت التراث الثقافي ،خاصة املتعلقة بالتراث غيراملادي ،تتطلب متابعة وتحديثا
ً
ً
مســتمرا بســبب الطبيعــة املتطــورة واملتغي ــرة لهــذا النــوع مــن الت ـراث .ومــن الضــروري أن يحتــوي الســجل أيضــا علــى املعلومــات والبيانــات التــي تــم
جمعهــا خــال املراحــل الســابقة.
يوضــح اإلجـراء التالــي بالتفصيــل الخطــوات الالزمــة عنــد قيــام الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي والجهــات التشــغيلية بــإدراج األصــل أوالعنصــر
فــي الســجل الخــاص بالجهــة والســجل الوطنــي.
الخطوة األولى :وضع خطة ونطاق الحصر.
• تحديد نوع السجل.
• تحديد مستوى التفاصيل الالزم وتحديد املعلومات املطلوبة.
• إنشاء قائمة باملوارد املتاحة.
• تعيين فريق أو شخص مسؤول عن محتوى السجل.
• تحديد عملية تحديث السجل وتعيين فريق أو شخص مسؤول عن إجراء تحديثات مستمرة.
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الخطوة الثانية :جمع املعلومات املطلوبة للسجل.
فــي هــذه املرحلــة ،قــد ُيطلــب مــن الجهــة التشــغيلية أو املســؤول فــي القطــاع الفرعــي إجـراء أبحــاث أرشــيفية وببليوغرافيــة إضافيــة الســتكمال أو
ً
التحقــق مــن املعلومــات املتاحــة باإلضافــة إلــى القيــام بزيــارات ميدانيــة لجمــع املعلومــات واســتكمال العمــل املنجــز ســابقا ،ويجــب علــى الجهــة
االســتفادة مــن البيانــات التــي تـ ّـم جمعهــا خــال مرحلــة التعريــف لتعبئــة واســتكمال حقــول بيانــات الســجل املطلوبــة.
الخطوة الثالثة :تقديم السجل إلى الجهة املركزية للمراجعة واالعتماد.
يجب على الجهة التشــغيلية أو الجهة املســؤولة عن قطاع فرعي إرســال نموذج ســجل األرشــيف الوطني الثقافي املتعلق بأصل أو عنصرالت ـراث
الثقافــي ليتــم تســجيله فــي الســجل الوطنــي ،بمجــرد تقديــم نمــوذج الســجل إلــى الجهــة املركزيــة ،تتــم مراجعــة املدخــات املقترحــة ،واملوافقــة عليهــا
مــن جانــب الجهــة املركزيــة ،ودمجهــا بعــد ذلــك فــي الســجل الوطنــي.
في حالة قيام الجهة التشغيلية بتقديم املحتوى إلى الجهة املركزية ،يتعين على الجهة إبالغ وإخطارالقطاع الفرعي ذي الصلة بالعملية بأكملها
حتى دمج املدخالت الجديدة في السجل الوطني.
الخطوة الرابعة :معالجة التعليقات واملالحظات وتقديم املسودة النهائية العتمادها.
تقدم الجهة التشغيلية أو املسؤول في القطاع الفرعي املسودة النهائية إلى الجهة املركزية بعد إجراء التغيـيرات املطلوبة ،وكخطوة أخيرة ،يتم
تقديم املوافقة النهائية من الجهة املركزية التي تصبح في هذه املرحلة املسؤولة عن دمج املعلومات الجديدة في السجل الوطني.
مالحظة :في حالة طلب الجهة التشغيلية أواملسؤول في القطاع الفرعي تحديث املحتوى في السجل الوطني ،ينبغي على الجهة ّ
املعنية استخدام
ً
رقم تعريف األصل أو العنصراملحدد للوصول إلى “البند الحالي” في السجل ،وبمجرد الوصول إلى النموذج املعبأ مسبقا ،يتم تعديل الحقول
باملحتوى الجديد.
 .2.2.4املصادر
Guidance on Inventory and Documentation of the Cultural Heritage, Council of Europe 2009.
Questions and Answers – UNESCO project publication (brochure) on implementation of the Convention on Safeguarding the Intangible Heritage, 2009.
Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 2009.
Implementing the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, UNESCO project publication (brochure), 2008.
International Charter for Archaeological Heritage Management (ICOMOS Charter), 1990.
Statement of principles of museum documentation, ICOM CIDOC, 2012
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 .2.3توثيق التفاصيل األولية ألصول أو عناصرالتراث الثقافي
 .3.2.1نظرة عامة
يرتبط التوثيق بالجمع والهيكلة املمنهجة ملعلومات وسجالت التراث الثقافي من أجل الحفاظ والقدرة على الرجوع إليها عند الحاجة ،والتوثيق
هــو البيانــات واملعلومــات التــي يتــم تنظيمهــا بطريقــة تســمح لألف ـراد أو املؤسســات باإلســتفادة منهــا ومشــاركتها مــع اآلخريــن ،وتســاعد فــي تحقيــق
ً
الغــرض مــن تعريــف أصــول وعناصــرالت ـراث الثقافــي والحفــاظ عليهــا وصونهــا ،ويعــد التوثيــق أمـرا ال غنــى عنــه قبــل اتخــاذ القـرارات املتعلقــة بالتراث
ً
الثقافــي .وأخيـرا« ،يعتب ــرالتســجيل والبحــث التوثيقــي خطــوات أوليــة أساســية نحــو تطبيــق ممارســات جيــدة للحفــظ».
ً
مــن خــال تعــاون الخب ـراء الذيــن يتقنــون اســتخدام مجموعــة كبي ــرة مــن أســاليب وأدوات التوثيــق ،يمكــن اعتبــار هــذه الخطــوة امتــدادا للســجل.
ً
بيانيا من خالل الرسومات ،ومقاطع الفيديو ،والصور وغيرهاً .
وبناء على
وإلثراء املعلومات املشمولة في السجل ،يجب توثيق األصل أو العنصر
نــوع األصــول وتحديــات الحمايــة أو الصــون ،ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن التوثيــق والعمــل امليدانــي ،ويمكــن تســجيل املالحظــات واملعلومــات
اإلضافيــة لتقديــم وصــف إضافــي لألصــل أوالعنصــر ،وبيــان الحالــة العامــة للحفــظ والقابليــة لالســتمرارولتوثيــق محــاور االهتمام الخاصة.
ً
ً
ً
يتطلــب الحفــاظ علــى الت ـراث التزامــا وطنيــا متســاويا نحــوعمليــة التوثيــق ،وتتطلــب صعوبــة عمليــات التوثيــق االســتفادة مــن األفـراد ذوي املهــارات
واملعرفــة الكافيــة ،مثــل ُمســجلي الت ـراث املتخصص ــينَّ ،
املســاحين ،وإخصائييــي حفــظ األصــول ،املعماريي ــن ،واملهندســين ،والباحثي ــن ،وملؤرخــي
ّ
املتخصصيــن بآثــارمــا فــوق األرض وباطنهــا ،وغيرهــم مــن املستشــارين االختصاصي ــين.
العمــارة ،وعلمــاء األنثروبولوجيــا ،واآلثاري ــين
ِ
وباختصار ،يتيح التوثيق املناسب:
• حماية األصول وصونها بشكل مالئم.
• تعريف ووصف األصول والعناصر.
• فهم أفضل لألصل.
• تحسين مستوى الحفظ والصيانة الوقائية لألصول.
• الولوج إلى األصول واملعلومات.
• تحديث املعلومات.
• تطبيق حماية الحقوق (مثل حقوق النشر).
• الحفاظ على املعلومات.
• نشراملعلومات واملعرفة لألغراض التعليمية والترويجية.
ً
إن عمليــة التوثيــق هــي عمليــة مســتمرة وبــا نهايــة .وســتكون هنــاك دائمــا معلومــات جديــدة لجمعهــا بخصــوص األصــل أوالعنصــر ،وقــد تعتمــد علــى
الفهم املتجدد للمتخصص لألصل أو العنصر ،أو تدابيرالحفظ أو الصون الجديدة ،أو تغييرالوصف بعد البحث العلمي الجديد ،أو التغييرات
في حالة الحفظ بعد حدث مفاجئ ،إلخ.
 .2.3.2املبادئ التوجيهية
أ) اعتبارات في التوثيق
ب) صيغ وأساليب التسجيل
ج) تحديث محتوى الوثائق
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أ) اعتبارات في التوثيق
تمثــل القائمــة أدنــاه اعتبــارات عامــة وإرشــادات للمهني ــين واملؤسســات ّ
املعنيــة بالت ـراث الثقافــي ،وغيرهــم مــن القائم ــين علــى التـراث الثقافــي املــادي
وغ ــيراملــادي ،الذيــن يشــرفون علــى توثيــق أصــول أو عناصــرالت ـراث الثقافــي:
• املحتــوى :يجــب أن يشــرح محتــوى مرحلــة التوثيــق األهميــة والقيمــة ويصورهــا ،باإلضافــة إلــى أي خصوصيــات بصريــة وتاريخيــة ّ
وفنيــة
وغيرها،ويجــب اإلشــارة إلــى أي معلومــات تدعــم عمليــة الحفــاظ علــى األصــول وصونهــا لفتــرة طويلــة ،ويجــب أن تكــون األدلــة املذكــورة
مدعومــة بالرســومات والصــور والوثائــق الداعمــة األخــرى.
• الجــودة :يجــب الحصــول علــى معلومــات ومحتــوى مرحلــة التوثيــق بطريقــة موثوقــة لتمك ــين إجـراء تحقــق مســتقل مــن املعلومــات ،والهدف
من التوثيق هو إنشــاء ســجل دقيق لألصول أو العناصر لدعم البحث وأنشــطة الحفظ األخرى.
ً ً
ُ
• املادة :يجب أن تكون مواد الوثائق املســتخدمة قابلة للنســخ ومتينة وبأحجام قياســية ،وتعتبراملواد وجودتها جانبا مهما في التوثيق من
أجل ضمان الحفاظ على املعلومات الستخدامها في املستقبل ،ويجب أن يؤخذ بعين االعتبارعوامل مثل وقت التخزين املتوقع ،ومرات
االســتخدام ،والحجــم عنــد اختيــارنــوع املادة..
• طريقــة العــرض :يجــب إنتــاج الوثائــق بطريقــة واضحــة وموجــزة لكــي تكــون مفيــدة للبحــث والحفــظ فــي املســتقبل ،كمــا يجــب أن تكــون أي
وثيقــة مكتوبــة أوســمعية بصريــة أوموثقــة بالرســوم أوبــأي تنســيق آخــر ،ويجــب أن تكــون مقــروءة ،ومفهومــة ،وتحتــوي علــى مراجــع كافيــة.
ب) صيغ وأساليب التسجيل
عنــد توثيــق عناصــر أو أصــول الت ـراث الثقافــي ،مــن الضــروري اســتخدام أســاليب وأطــر تتما�شــى مــع طبيعــة الت ـراث ،وأغ ـراض التســجيل،
ً
والســياق الثقافــي ،وينبغــي كلمــا كان ذلــك ً
ممكنــا ،اســتخدام أســاليب ال تقت�ضــي تدخـ ًـا ســافرا ،لتجنــب التســبب فــي أي ضــرر يحــل باألصــول
التراثيــة ،وتوفــراملبــادئ التوجيهيــة أدنــاه نظــرة عامــة علــى الصيــغ املختلفــة التــي يمكــن اســتخدامها للتوثيــق .ومــن املهــم خــال مرحلــة التوثيــق
تلبيــة املتطلبــات املوحــدة لضمــان التوافــق مــع األنظمــة املعتمــدة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء فهــم شــامل لألصــل أو العنصــرالثقافــي .ومــع ذلــك ،فــإن
التطورات التكنولوجية تؤثربشكل كبير في مجال توثيق وتعريف التراث الثقافي على جميع األصعدة ،مما يؤدي إلى تطور األساليب والتقنيات
ُ
املســتخدمة بشــكل مســتمر.
• صــور املســح التصويــري الرقمــي :يجــب توفــر نســخة مطبوعــة مــن أي مســح تصويــري رقمــي مســتخدم فــي عمليــة التســجيل امليدانــي،
ً
باإلضافة إلى معلومات األبعاد ذات الصلة بنقاط التحكم في الصورة ،كجزء من السجالت امليدانية ،ويتم غالبا إجراء املسح التصويري
عــن طريــق تداخــل الصــور الرقميــة ثنائيــة األبعــاد العاديــة التــي يتــم تحويلهــا إلــى نمــاذج ثالثيــة األبعــاد عــن طريــق اســتخدام برمجية خاصة.
ً
وقــد يتــم التقــاط هــذه الصــور عاليــة الدقــة أحيانــا بواســطة طائـرات بــدون طيــار.
• التصويــرالفوتوغرافــي :ويقصــد بــه التصويــرالفوتوغرافــي كب ــيرالحجــم ،واملخصــص ألغـراض إنتــاج الوثائــق ،علــى ســبيل املثــال التصويــر
الجــوي.
• الســجالت امليدانيــة :مالحظــات حــول القياســات التــي تــم أخذهــا ،والصــور امليدانيــة واملعلومــات املســجلة األخــرى املعـ َّـدة لغــرض إنتــاج
الوثائــق.
• الرســومات :رســومات تصــور الظــروف الحاليــة ،أو الســمات األخــرى ذات الصلــة لألشــياء ،أو املبانــي التاريخيــة أو املواقــع أو الهيــاكل أو
ً
املناظــرالطبيعيــة ،والتــي عــادة مــا يتــم إعــداد الرســومات املقاســة باســتخدام الحب ــرعلــى مــادة أرشــيفية.
• البيانــات املكتوبــة :نمــوذج الســجل ،أوصفحــة البيانــات ،أو التقاريــرالتاريخيــة ،أوغيرهــا مــن األعمــال األصليــة املكتوبــة بأطــوال متفاوتــة،
ً
ً
ً
والتي تصف ً
مبنى ،مبنى أوموقع أوهيكل أوشيئا أومنظرا طبيعيا ،ويتم تسليط الضوء على أهميته التاريخية أواملعمارية أوالتكنولوجية
أو الثقافيــة.
• النسخ :صورة فوتوغرافية بتنسيق كبيـرلصور أو رسومات.
ً
ً
• خطة الرسم :خريطة للموقع أواملكان ،والتي ال تكون دقيقة عادة على الرغم من أنها غالبا ما تكون مستمدة من القياسات ،حيث تظهر
السمات في عالقة مناسبة ومتناسبة مع بعضها البعض.
• ســجل الرســومات :رســم ُمقــاس أو صــورة فوتوغرافيــة مصححــة أو نمــوذج  ortho-photo-mosaicأو نمــوذج ثالثــي األبعــاد يصــف،
باســتخدام رســومات أو صــور فوتوغرافيــة ،التكويــن املــادي ملــكان تراثــي ،وخصائصــه املعماريــة وأبعــاده.
• الســجالت الســمعية واملرئيــة :الســجالت التــي تجمــع بي ــن التنســيق الســمعي واملرئــي مثــل أفــام الصــور املتحركــة ،وتســجيالت الصــوت،
والفيديــو ،وامللصقــات ،واألعمــال الرســومية األخــرى ،وإنتــاج الوســائط املتعــددة ،وهــي تســجل الت ـراث الثقافــي املــادي وغي ــراملــادي ،مثــل
املقابــات واألداء والحرفيي ــن ،إلــخ.
• املســح ثالثــي األبعــاد :تعمــل آالت املســح بالل ــيزر علــى تحليــل �شــيء أو بيئــة فــي العالــم الحقيقــي ،وتجمــع البيانــات عــن حجمهــا ،وشــكلها
ُ
بالضبــط ،مــن ثــم تسـ َـتخدم إلنشــاء تمثيــل رقمــي ثالثــي األبعــاد باســتخدام الحاســب اآللــي.
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ج) تحديث محتوى الوثائق
تشــيرالعمليــة إلــى توثيــق التحديثــات .ومــن املهــم التأكــد مــن أن كل وثيقــة يتــم إعدادهــا فــي وقــت مع ــين تعكــس الواقــع فــي تلــك اللحظــة ،ويجــب أن
ُ
تت ــرك دون تغيي ــر ،وذلــك لتوف ــيرمعلومــات عــن تطــور األصــل أو العن ــصر بمــرورالوقــت.
ثمة مجموعة من العوامل تؤدي إلى الحاجة إلى التحديث:
• يخضع األصل ألبحاث واكتشافات مستمرة.
• التغييرات املتعلقة بالحفظ أو الترميم.
• التغييرات املتعلقة بحالة األصول.
• تغييرموقع األصول.
من الضروري تسجيل املعلومات التالية بمجرد إجراء التحديثات أو التغييرات:
• املعلومات الجديدة.
• تاريخ التحديث أو التغييرأو اإلضافة.
• نقل املعلومات القديمة إلى بند التاريخ.
• الشخص الذي قام بالتحديث أو التغييرأو اإلضافة.
• توقيع الشخص الذي يقوم بتحديث أو تغييرأو إضافة املعلومات.
• سبب التحديث أو التغييرأو اإلضافة.
• معلومات إضافية حول التحديث أو التغييرأو اإلضافة حسب الالزم.
 .2.3.3اإلجراء
يوضــح اإلجـراء التالــي بالتفصيــل الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا مــن قبــل الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي والجهــات التشــغيلية لضمــان وجــود
نظــرة شــاملة لألصــل أو العنصــرمــن خــال املعلومــات املوثقــة واألدلــة الداعمــة.
ً
الخطوة األولى :دمج املعلومات التي ّ
تم جمعها مسبقا وتعريف الوثائق اإلضافية املطلوبة.
قبل إنشاء محتوى إضافي ،ينبغي جمع املعلومات املوجودة وتنظيمها بشكل صحيح في ملف لألصول أو العناصر ،وبمجرد االنتهاء من الجمع،
يمكن إضافة محتوى وسجالت لتوفيررؤية أكبرلألصل أو العنصر.
• مراجعة وتعريف الوثائق أو املعلومات الجديدة املحتمل صلتها باألصل أو العنصر.
ً
ّ
شغلت أو ّ
سجلت أو أنشأت أو احتفظت أو أجرت بحثا أو لديها معرفة باألصل أو العنصر.
• استشارة األفراد واملؤسسات التي امتلكت أو
الخطوة الثانية :وضع خطة عمل للحصول على املحتوى والسجالت اإلضافية املطلوبة.
وضع خطة عمل على أساس االحتياجات املحددة ،وتحديد املهام املطلوبة واملوارد الالزمة ،يشمل التخطيط للتوثيق اإلضافي للتـراث الثقافي
مــا يلــي:
• تحديد أهداف املشروع وتحديد أساليب تسجيل البيانات.
• تحديد املوارد البشرية واملهارات واملعدات الالزمة لتحقيق أهداف املشروع.
• تحديد متطلبات امليزانية بما في ذلك تكاليف املعدات والرواتب وجميع مصاريف املشروع األخرى.
• وضــع خطــة تنفيــذ مــن خــال إنشــاء قائمــة باملهــام وتحديــد الوقــت والجــداول الزمنيــة الالزمــة إلكمــال كل خطــوة بمــا فــي ذلــك ( الزيــارات
امليدانيــة والعمــل امليدانــي وغيرهــا).
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الخطوة الثالثة :الشروع في توثيق السجالت اإلضافية.
في هذه املرحلة ،يشارك املهنيون والخبراء في بناء محتوى جديد ،واستكمال املحتويات املتوفرة من املراحل السابقةً .
وبناء على خصائص نوع
ً
رسومات وصورا فوتوغرافية أكثردقة،
األصل أو العنصر ،يتم استخدام طرق أو صيغ مختلفة ،إذ تشمل أنواع السجالت أو املحتوى الجديد
ٍ
مما يوفرمعلومات كاملة عن املكونات الهامة لألصل أو املكان ،والخرائط املوضوعية ،وتقاريرالحالة ،وبيانات التحقيق العلمي ،واملسوحات
التاريخية واألثرية ،والظروف البيئية ،وتحليل العينات وتقارير عن اختبارات األمن والسالمة ،إلخ.
الخطوة الرابعة :مراجعة وإدارة تحديثات الوثائق.
ً
عنــد الحاجــة إلــى تحديــث املحتــوى الحالــي واملعلومــات الخاصــة بأصــل أو عنصــر معي ــن ،يجــب تقديــم املعلومــات الجديــدة وفقــا لإلرشــادات
واإلج ـراءات املحــددة مــن جانــب الجهــة ،ويجــب تقديــم التحديثــات مــن جانــب الجهــة املســؤولة باتبــاع اإلج ـراء املحــدد فــي  2.2الــذي يوضــح
التحديثات ،وينبغي بعد ذلك مراجعة املعلومات واملوافقة عليها من جانب الجهة ذات الصلة (راجع اإلجراء  .)2.1وبمجرد مراجعة التحديثات
ُ
ً
والتحقــق مــن صحتهــا ،ينبغــي تحديــث الســجل وفقــا لذلــك ،ومــن املهــم تتبــع تاريــخ التحديثــات والتعديــات التــي أجريــت علــى الوثائــق.
مالحظــة :إن اســتكمال التعريــف والتوثيــق األولــي بالشــكل الصحيــح واملطلــوب مــن شــأنه أن يســهل مــن عمليــة إعــداد ترشــيح إدراج األصــول أو
العناصرفي قوائم ال ــتراث الثقافي ملنظمة اليونســكو ،بناء على املبادىء التوجيهية املذكورة في هذا الدليل ،وبما يتوافق مع املبادىء التوجيهية
املتعلقــة بتنفيــذ االتفاقيــات الثقافيــة التابعــة لليونســكو ،وتتطلــب عمليــة الترشــيح إجـراء «جــرد» -أو مــا يســمى «بالقائمــة اإلرشــادية املؤقتــة»-
ألصــول أو عناصــرالتـراث الثقافــي األكث ــرأهميــة باإلضافــة إلــى إعــداد ملــف الترشــيح ،مــع ضــرورة أن تكــون القائمــة شــاملة ودقيقــة قــدراإلمــكان،
والتأكــد مــن أنهــا تتضمــن كافــة الوثائــق الالزمــة.
 .2.3.4املصادر
Identifying and Inventorying Intangible Cultural Heritage, UNESCO, 2009.
Documentation and monitoring of built heritage in Abu Dhabi, UAE, Abu Dhabi Tourism and Culture Authority, September 2013.
Principles for the recording of monuments, groups of buildings and sites, Icomos, October 1996.
Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage places, the Getty Conservation Institute, Robin Letellier, 2007.
Documentation & Condition Mapping for Restoration & Revitalisation of historic Sheesh Mahal & Char Bagh complex in Patiala (Punjab), India, Principal Conservation Architect – Heritage Conservation & Design Centre, September
2017.
Documentation of Cultural Heritage techniques, potentials and constraints, Faculty of Architecture, World Heritage
Studies, BTU Cottbus, September 2015.
CIDOC International Guidelines for Museum Object Information: CIDOC Information Categories.
Standards, Department of the Interior, Federal Register, September 1983.
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 .3املرحلة الثالثة :األرشفة الرقمية
مقدمة
يهــدف األرشــيف الوطنــي الثقافــي الرقمــي إلــى إنشــاء «مجموعــة ملجموعــات» مــن الت ـراث الثقافــي للمملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تحــدد هــذه
املرحلــة املبــادئ التوجيهيــة واملتطلبــات لضمــان رقمنــة محتــوى الت ـراث الثقافــي فــي أرشــيف مركــزي وطنــي ونشــره .ويغطــي هــذا اإلج ـراء املرحلــة
ً
ً
َّ
ـتدام يتيــح الولــوج إليــه علــى املــدى
العمليــة برمتهــا ،بــدءا مــن الرقمنــة إلــى النشــر ،وصــوال إلــى حفــظ األرشــيف ،ممــا يضمــن توفــر محتــوى مسـ
ٍ
ً
الطويــل بهــدف الحفــاظ علــى ال ــتراث الثقافــي املــادي وغ ــيراملــادي ،وصونــه وتعزيــزه ،واالعت ـراف بــه ،واعتمــاده مــن الجهــة املركزيــة باعتبــاره تراثــا
ً
ً
ثقافيــا ســعوديا.
مرحلة «األرشــفة الرقمية» هي عملية من ثالث خطوات ،تبدأ برقمنة أصول الت ـراث الثقافي باتباع املبادئ التوجيهية واملتطلبات التي تحددها
الجهــة املركزيــة ،وتليهــا خطــوة نشــر محتــوى ال ــتراث الثقافــي فــي األرشــيف الوطنــي ،حيــث تقــدم الجهــات فــي هــذه املرحلــة بالتحديــد ،البيانــات
واملعلومــات الخاصــة بأصولهــا ،أو عناصرهــاّ ،
وتؤســس اتفاقيــة تبــادل بيانــات مــع الجهــة املركزيــة ،إذ تضمــن الخطــوة األخ ــيرة تحديــث محتــوى
ِ
األرشــيف عنــد الضــرورة ،واالحتفــاظ بالســجالت علــى املــدى الطويــل ،وتســهيل الولــوج إليهــا.
ً
ً
ّ
ناجح:
وتؤدي عدة عوامل دورا رئيسيا في إنشاء أرشيف ٍ
رقمي ٍ
َّ
•توحيد املعايير :توحيد املعاييراملستقاة من عدة مصادر ،وإعداد منهجية متسقة ألرشفة البيانات.
ً
•حماية البيانات والخصوصية :التأكد من وضع إجراءات الحماية الصحيحة ،واتباعها وفقا للقيود املحددة املفروضة على البيانات.
•التقنيات املُ ّ
تغيرة :التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة من خالل حفظ السجالت الرقمية باستمرار ،وتحديث األدوات حسب
ِ
ـيف ّ
رقمي مســتدام.
ـ
ش
توفر
لضمان
الحاجة
أر
ٍ
ٍ
•الســامة وأمــن املعلومــات :التأكــد مــن أن الســجالت الثمينــة التــي يحتفــظ بهــا األرشــيف الرقمــي ليســت تالفــة أو مســروقة نتيجــة وقــوع
حــادث أو عمــل إجرامــي.
ى
•إمكانية الولوج :التأكد من أن املستخدمين واملجتمع املستهدف قادرعلى الولوج إلى محتو األرشيف الرقمي واستخدامه.
•بناء القدرات :تطويرالقدرات الالزمة لتشــغيل األرشــيف واملحافظة على اســتدامتها ،ال ســيما في ظل التطورات التكنولوجية املتســارعة
التي يتسم بها املجال.
•الشــراكات والتعــاون الدولــي :تعزيــز التعــاون مــع مجموعــة كب ــيرة مــن الشــركاء مــن القطاعي ــن العــام والخــاص ،علــى املســتويين ،املحلــي
والدولــي؛ بهــدف تعزيــز انتشــار األرشــيف ،وتعظيــم أثـ ِـره ،والتوعيــة بأهميتــه كمؤسســة.
 .3.1رقمنة محتوى التراث الثقافي الوطني
 .3.3.1نظرة عامة
ُّ
للنســخ ّ
املاديــة ،أو األصــول ،وتحويــل
رقمنــة محتــوى الت ـراث الثقافــي هــي عمليــة إنشــاء ملفــات وعناصــر رقميــة عــن طريــق إج ـراء مســح ضوئــي
ِ
َ
َ
َّ
ـوص ،والصـ َ
األصــول التناظريــة املتوفــرة إلــى نســخ رقميــة ،وتشــمل هــذه األصــول النصـ َ
ـور الثابتــة واملتحركــة ،واملــواد الصوتيــة ،والرســومات،
ً
ً
والبرامــج ،وصفحــات اإلنترنــت ،عــاوة علــى مجموعــة كبي ــرة مــن الصيــغ املختلفــة واملتناميــة التــي تتطلــب صيانــة وإدارة ُم ّ
تخصصــة لالحتفــاظ بهــا.
ِ
تضمــن رقمنــة التـراث الثقافــي صــو َن ال ُـ ْلكيــة الفكريــة ،واملعلومــات ّ
القيمــة عــن اململكــة العربيــة الســعودية ،والحفــاظ عليهــا علــى املــدى الطويــل.
ِ
ً
ً
كمــا أنهــا تجعــل مــن املمكــن نشــرها ،ومشــاركتها علــى نطــاق واســع ومفتــوح ،لزيــادة الوعــي ،وتعزيــزصــورة الدولــة محليــا ودوليــا.
ولذلك ،فإن رقمنة أصول أو عناصرالتراث الثقافي أمرضروري لتسهيل الولوج إلى املجموعات من جانب جمهور أكبر.
ينبغــي علــى أي مؤسســة ثقافيــة تخطــط للمشــاركة فــي مشــاريع الرقمنــة التحقــق مــن نســخ الت ـراث الثقافــي الرقمــي املوجــودة فــي قاعــدة بياناتهــا،
وتحديــد الحاجــة إلــى الرقمنــة ملنــع تكـرارالنســخ الرقميــة.
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 .2.3.3املبادئ التوجيهية
أ) منهجية الرقمنة
ب) ضمان ومراقبة الجودة
ج) صيغ امللفات املو�صى بها لرقمنة املحتوى
أ) منهجية الرقمنة
تشي ــر رقمنــة محتــوى الت ـراث الثقافــي إلــى مجموعــة األنشــطة التــي تــؤدي إلــى إنشــاء ســجالت رقميــة يمكــن إتاحتهــا للمســتخدمين .ولضمــان نجــاح
أنشــطة الرقمنــة بأعلــى معاي ــيرالجــودة والحفــاظ علــى املحتــوى ،يجــب مراعــاة املبــادئ التوجيهيــة التاليــة:
• يجــب تحديــد الســجالت ذات األولويــة بنـ ًـاء علــى املعاي ــيرالتــي تضعهــا الجهــة التشــغيلية بمــا يتما�شــى مــع مســتويات أهميــة محتــوى الت ـراث
الثقافــي ،وحساســية النســخ األصليــة ،ومــدى تعرضهــا ملخاطــرالتلــف ،وامليزانيــة واملــوارد واملعــدات املتاحــة ،إلــخ.
•ينبغــي جمــع البيانــات الوصفيــة للوثائــق ودمجهــا ،إن لــم يكــن هــذا اإلجـراء قــد تـ ّـم بالفعــل ،ويجــب إرســال املعلومــات الســياقية إلــى األطـراف
املســؤولة عن الرقمنة (عند االســتعانة بمصادرخارجية للرقمنة).
•يجب مراجعة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الالزمة للعملية ،للتأكد من أنها تدعم تخزين السجالت الرقمية التي ّ
تم إنشاؤها.
• توفيراملوارد املطلوبة من جانب الجهات التشغيلية لدعم مبادرات الرقمنة ،ودعم فرق املشاريع والتأكد من أن لديهم املعرفة والقدرات
املطلوبة للمهمة.
ّ
ى
• يجب وضع السياسات واملعاييرواملبادئ التوجيهية لرقمنة محتو التراث الثقافي بشكل شامل ،ومشاركتها مع الجهات املعنية الداعمة.
• يجب وضع استراتيجيات التمويل لتأمين التمويل املطلوب.
•يجب فحص سالمة املواد التي يتم رقمنتها والحفاظ عليها.
ً
هنــاك العديــد مــن الطــرق للتعامــل مــع رقمنــة ال ــتراث الثقافــي ،بــدءا مــن التخطيــط وتحديــد أولويــات املحتــوى إلــى التنفيــذ .وقــد تعتمــد الجهــات
التشــغيلية منهجيــة واحــدة أو مجموعــة مــن املنهجيــات التاليــة عنــد املشــاركة فــي مشــاريع رقمنــة محتــوى الت ـراث الثقافــي:
 )iالدخول في شراكات:
إشـراك املؤسســات الحكوميــة والتعليميــة والخاصــة والعامــة وغ ــيرالربحيــة فــي الســعودية لرقمنــة محتــوى الت ـراث الثقافــي ،ويمكــن االســتفادة
مــن الشــركاء بحكــم تخصصهــم فــي املوضوعــات والقطاعــات ذات العالقــة ،وتمتعهــم بالخ ــبرة التقنيــة ،والقــدرات ،والجهــد الكافــي لتنفيــذ مشــاريع
ً
رقمنــة تشــمل كميــات كبيــرة مــن املحتــوى .كمــا يمكــن للشــركاء تنفيــذ أنشــطة الرقمنــة بأنفســهم ،أو بــدال عــن ذلــك يتــم دعــم الجهــات التشــغيلية
ً
ماليــا إلدارة أنشــطة الرقمنــة.
َ
املعتمدة على املجتمع/الجمهور:
 )iiالرقمنة
ِ
يجــب علــى الجهــات التشــغيلية النظــرفــي إش ـراك املجتمــع وزيــادة املشــاركة العامــة فــي رقمنــة محتــوى الت ـراث الثقافــي .وعليهــا مشــاطرة املبــادئ
التوجيهيــة ومعاي ــيرالرقمنــة التــي وضعتهــا الجهــة املركزيــة لضمــان ســيرالعمليــات حســب الــازم ،وينبغــي تخصيــص أماكــن أو مســاحات لتقديــم
الدعــم مــن ِقبــل املجتمــع.
 )iiiالرقمنة الداخلية:
ال يـزال يتع ــين علــى الجهــات التشــغيلية اســتثمارأكب ــرجهودهــا فــي مواردهــا الداخليــة إلجـراء رقمنــة للمــواد الحساســة ،أو املــواد التــي قــد ال تكــون
مناســبة ملشــاركتها مــع الجمهــور أو مــع الشــركاء.
وتتطلــب الرقمنــة مجموعــة مــن األدوات واملعــدات مثــل أجهــزة املســح الضوئــي ،وبرامــج تحويــل الصــوت والفيديــو ،وبرامــج التصويــر ،وحلــول
التخزين ،وأنظمة حفظ السجالت اإللكترونية ،وأجهزة التخزين وغيرها .ويجب أن يحتوي عنوان جميع السجالت الرقمية التي يتم إنشاؤها
علــى اســم مناســب ،ومعلومــات عــن اإلصــدارلتمك ــين تصنيفهــا وتنظيمهــا الســتخدامها ،والقــدرة علــى اســترجاعها فــي املســتقبل .ويجــب تنظيــم
ُ ّ
َ
مكــن أنظمـ ُـة حفــظ ّ
الســجالت إدارة الســجالت
جميــع الســجالت وتتبعهــا وتأمينهــا بصيغــة قابلــة لالســترجاع فــي نظــام حفــظ الســجالت ،ممــا ي
ِ ِ
مــن إدارة دورة حياتهــا ،وتقلــل مــن مخاطــرفقــدان املعلومــات ،أو عــدم إمكانيــة الولــوج إليهــا ،كمــا يمكــن ألنظمــة حفــظ ّ
الســجالت االحتفــاظ بهــا،
ِ
ِ
والتخلــص منهــا ،وتصنيفهــا ،وتســجيل البيانــات الوصفيــة ،والتتبــع ،والفهرســة.
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ب) ضمان ومراقبة الجودة
تمكننــا أنشــطة مراقبــة الجــودة وضمانهــا مــن التحقــق والتأكــد مــن أن نتائــج عمليــة الرقمنــة تضمــن أن النســخ الرقميــة واضحــة ،وتـ ّـم إنشــائها
بشــكل مناســب ،ومطابقة للنســخ األصلية من أصول الت ـراث الثقافي وعناصره .كما أنها تضمن التعامل مع الســجالت األصلية بشــكل صحيح،
ُّ
وعــدم تلفهــا أثنــاء عمليــة الرقمنــة ،وأن البيانــات الوصفيــة املتعلقــة بالن َسـ ِـخ الرقميــة دقيقــة وكاملــة ،وفــي حالــة عــدم وفــاء جــودة املخرجــات
باألهــداف املرغوبــة التــي حددتهــا الجهــة املركزيــة والجهــات التشــغيلية ،ينبغــي إعــادة رقمنــة أصــل أو عنصــرال ــتراث الثقافــي.
قبــل املشــاركة فــي مشــاريع الرقمنــة ،ينبغــي علــى الجهــات التشــغيلية أن تبنــي شـراكات مــع جهــات تقديــم خدمــات ضمــان ومراقبــة الجــودة املع ــترف
بهــا مــن جانــب الجهــة املركزيــة لضمــان التقييــم املوضوعــي وغيــراملتحيــزللنتائــج.
عند مراقبة وضمان جودة البيانات الوصفية ،يجب فحص ما يلي على األقل:
• اكتمال ودقة الحد األدنى من حقول البيانات الوصفية املطلوبة (راجع القسم التالي  ،3.2.2إدارة البيانات الوصفية).
• مالءمة مصطلح التسمية للمعايير.
• الدقة النحوية واإلمالئية وعالمات الترقيم.
ج) صيغ امللفات املو�صى بها لرقمنة املحتوى
ينبغي اســتخدام املبادئ التوجيهية التالية من قبل الجهات التشــغيلية للتراث الثقافي كأداة الختيارالتنســيق املناســب عند إنشــاء نســخ رقمية
ملحتوياتهــا أولتحويــل األصــول التناظريــة املتوفــرة إلــى نســخ رقميــة ,تمتــد صيــغ امللفــات التــي تشــملها هــذه الوثيقــة إلــى فئــات املحتــوى التاليــة:
• النصوص.
• الصور الثابتة.
• امللفات الصوتية.
• ملفات الفيديو.
• الصور املتحركة (األفالم).
• النمذجة ثالثية األبعاد.
عند اختيارصيغ امللفات لرقمنة أصول التراث الثقافي أو األصول التناظرية( ، )analogueينبغي مراعاة االعتبارات التالية في الصيغ:
• أن تكون مستخدمة على نطاق واسع ومدعومة في كافة أنحاء العالم.
• أال تكون خاضعة لحقوق النشر.
• أن تكون قابلة للتحديد ،ومواصفاتها متاحة للمجتمع واملستخدمين.
• أن تكون ثابتةُ ،وي ُ
طلق منها فقط إصدارات جديدة على نحو نادر.
• غيرمضغوطة (.)uncompressed
• تدعم البيانات الوصفية.
ثمــة عــدد كبي ــرمــن الصيــغ ألنــواع املحتــوى املذكــورة أعــاه ،ومــع ذلــك ،ولضمــان أعلــى معايي ــرالجــودة ،يفضــل اســتخدام الصيــغ املحــددة أدنــاه
ً
األكث ــر شــيوعا فــي مراكــزاألرشــفة ،وأفضــل املمارســات املســتخدمة فــي مؤسســات الت ـراث الثقافــي .ويذكــرأنــه ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة تقنيــات
ُ
جديدة بسب استمرارية تطور التكنولوجيا التي تشمل نماذج جغرافية مكانية (خرائط) ،ونماذج ثالثية األبعاد ألصول التراث الثقافي ت َس َّج ُل
ً
ُ
ُوت َخـ َّـزن رقميــاُ ،ويســتخرج منهــا منتجــات ثانويــة .وتشــمل هــذه التقنيــات مــا يلــي:
النصوص
ً
َّ
ُ َ
إذا لــم تحفــظ النصــوص التاريخيــة والثقافيــة بشــكل صحيــح ،فتكــون هشــة للغايــة ،وعرضــة للتدهــور ،وبالتالــي ،مــن الضــروري مســحها ضوئيــا،
أو تحويلهــا إلــى صيــغ مســتدامة ،مــن أجــل الحفــاظ عليهــا وصونهــا علــى املــدى الطويــل ،وثمــة بعــض الوثائــق النصيــة الهشــة التــي ال يمكــن رقمنتهــا،
ً
ً
ُ
فيصـ ُـار ،بــدال مــن ذلــك ،إلــى التفكي ــر بنقــل النــص أو املخطوطــة كتابــة فــي مســتند منفصــل مــع اإلشــارة إلــى املصــدراألصلــي ،ويتضــح فيمــا يلــي
الصيــغ املفضلــة املمكنــة لرقمنــة النصــوص:
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 صيغة  :PDFصيغة ملفات مفتوح يمكن عرضها بشــكل مناســب على أي جهاز .يتم إنشــاء ملفات  PDFمن خالل مســتندات محولة من صيغة Wordأو تقنيــات املســح الضوئــي ،ويمكــن تطويرهــا باســتخدام تقنيــات التعــرف الضوئــي علــى األحــرف ( )OCRوتحويــل النصــوص فــي الصــور أو
ًّ
آليــا.
املســتندات إلــى نصــوص يمكــن قراءتهــا
 صيغــة  :PDF/Aإصــدارفرعــي مــن  PDFيضــع معيـ ًـارا أعلــى لألرشــفة ،وحفــظ املســتندات اإللكترونيــة علــى املــدى الطويــل مــن خــال تضميــنً
الخطــوط والرســومات ،ممــا يع ــني أنــه يمكــن للقــارئ مشــاهدة امللــف تمامــا مثــل النســخة األصليــة.
الصورة الثابتة
ً
نادرا ما تصمد الصور املادية امللموسه لفـترات طويلة من الزمن ،مما يستدعي تحويلها إلى صيغ رقمية لضمان الحفاظ عليها وتسهيل الوصول
إليها.
 صيغــة  TIFF : TIFFهــوأفضــل صيغــة ملفــات ألرشــفة الصــور عاليــة الجــودة ،حيــث يمكــن تحريــرامللفــات وحفظهــا دون تلــف .وإذا لــم يتــم مســحهاً
ـرة ،يمكــن تحويــل الصــور باختيــارصيغــة  TIFFفــي خيــارات الحفــظ .ويمكــن ً
ً
أيضــا اســتخدام  TIFFللملفــات التــي تتضمــن
ضوئيــا بصيغــة  TIFFمباشـ
ً
نصا.
 صيغة  JPEGو JPEG 2000: JPEGو JPEG 2000هي طرق لضغط الصور الرقمية .يحتوي صيغة  JPEG 2000على حل أفضل للصور من صيغةملف  JPEGاألصلي ،حيث يمكن ضغط ملفات  JPEG 2000مع مستوى فقد أقل لجودة الصورة.
 صيغــة  :PNGصيغــة ملفــات يعالــج الصــور الرقميــة النقطيــة .يحتفــظ صيغــة  PNGبحجــم امللــف وجــودة الصــورة عنــد ضغــط البيانــات ويمكنــهً
أيضــا فــك ضغــط امللفــات بجودتهــا األصلية.
الصيغ الصوتية
لم تعد التسجيالت الصوتية املادية أساسية عندما يتعلق األمربتخزين الصوت وتشغيله .ولهذا السبب ،أصبح من الضروري القيام باألرشفة
الرقميــة للتســجيالت التاريخيــة والثقافيــة ذات الصلــة لضمــان الحفــاظ عليهــا بأفضــل جــودة لألجيــال القادمــة ،وصيغــة امللــف التالــي هــوالصيغــة
األمثــل لجعــل الصوتيــات قابلــة للتخزيــن وتســهيل الولــوج إليها.
صيغــة  :BWAV container, with linear pulse-code modulation codecهــوصيغــة ملــف يمكنــه تخزيــن البيانــات الصوتيــة وتبــادل املــواد
الصوتية بسالسة بين منصات وتطبيقات الحاسب اآللي املختلفة ،والذي يتم من خالل تكامل البيانات الوصفية.
ً
مالحظة :تدعم بعض صيغ الفيديواملدرجة أدناه الصوت أيضا.
صيغ الفيديو
األشــرطة املغناطيســية هي وســيلة قديمة لتخزين وتشــغيل مقاطع الفيديو ،وهي مواد هشــة ومعرضة بشــدة للتدهور ،وتحتاج إلى مســجل فيديو
للتشغيل يصعب توفيره في الوقت الحاضر ،وبالتالي من الضروري للمؤسسات الثقافية تحويل أشرطة الفيديو املغناطيسية إلى مقاطع فيديو
رقميــة ملنــع ضياعهــا وضمــان الحفــاظ عليهــا علــى املــدى الطويــل ،تتضمــن صيــغ الفيديــواملســتهدفة للرقمنــة  codecsو:containers
 صيغــة ( :)AAFصيغــة ملفــات يخــزن معلومــات الصــوت والفيديــو ،وهــو تنســيق محســن ملشــاركة املحتــوى والبيانــات الوصفيــة فــي األنظمــةً
األساســية والتطبيقــات املختلفــة .يوفــر  AAFطريقــة مالئمــة لتضميــن جميــع عناصــرامللــف معــا لألرشــفة.
 صيغة  :MXFصيغة ملفات لتخزين وسائط الفيديووالصوت ،ويشيع استخدامه لالحتفاظ بإطارات صور فردية بصيغة  JPEG 2000ومصممملعالجة معظم مكونات دورة حياة الفيديو الرقمي ،بما في ذلك تسجيل املحتوى وتحريره وتوزيعه وأرشفته .صيغة  MXFغيرمصممة لتكون
صيغة يمكن تشغيله من املستهلكين.
 صيغــة  :QuickTimeصيغــة صــورة فيديــو رقمــي ملــون وعالــي الجــودة ُيســتخدم لتشــغيل وتخزيــن صيــغ مختلفــة مــن الفيديــوالرقمــي والصــورةوالصــوت والرســوم املتحركــة والرســومات والنــص (الترجمــة) واملوســيقى باســتخدام مشــغل وســائط مدمــج ،ويتــم اعتمــاد  QuickTimeعلــى نطــاق
واســع فــي العديــد مــن أجهــزة املســتهلكين ،ويمكــن التعــرف عليــه بامتــداد امللــف « »mov.أو «.»qt.
 صيغة ( :)ASFمصمم لتخزين وتشغيل تدفقات الوسائط الرقمية املتزامنة ونقلها عبرالشبكات ASF .هوصيغة  containerملحتوى windows media audioو.windows media video
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 صيغــة  :AVIيخــزن محتــوى الصــوت والفيديــو ويتــم اســتخدامه علــى  .Windowsتســمح ملفــات  AVIبتشــغيل الصــوت املتزامــن مــع الفيديــو.ً
ـغل ً
خاصــا يمكــن إلــى متصفــح الويــب ويمكــن تنزيلــه علــى األجهــزة ُ
كمشــغل.
وتتطلــب ملفــات ( AVIالتــي تنتهــي بامتــداد  )avi.مشـ
  Motion JPEG 2000و( MJ2أو  :)MJP2صيغــة ملــف للصــور املتحركــة بصيغــة  JPEG 2000والصــوت املرتبــط بهــا .يمكــن تشــكيل تسلســلفيديــو  MJ2عــن طريــق تشــفيراإلطــارات بشــكل منفصــل باســتخدام .JPEG 2000
 صيغــة  MPEG : MPEG-1و MPEG-2و MPEG-4هــي طــرق لضغــط الصــوت والفيديــو الرقمــي للتخزيــن ،و MPEG-4هــو إصــدار أحــدثيتضمــن بعــض املي ـزات املضافــة .تعــد ملفــات  MPEG-4أصغــر مــن ملفــات  QuickTimeو ،JPEG 2000حيــث إنهــا مصممــة لنقــل الصــوت
والفيديــو والرســومات بمعــدل نقــل بيانــات أكث ــر كفــاءة.
 صيغة  :OGGمصمم للتشغيل ّالفعال للوسائط املتعددة الرقمية عالية الجودة ومعالجتها .يمكن لصيغة  Oggمضاعفة اإلرسال (طريقة
تنقــل إشــارتين أو أك ــثرمــن اإلشــارات الرقميــة أو التناظريــة ع ــبرقنــاة مشــتركة) لعــدة مســارات مســتقلة للصــوت والفيديــو والنــص (مثــل الترجمــة)
والبيانــات الوصفيــة .وتعــد ملفــات  Oggشــائعة ،لــذا يمكــن ملعظــم مشــغالت الوســائط الرئيســية فتحهــا علــى ســبيل املثــال VLC ،وwindows
 media playerو google driveوغيرهــا الكثي ــر.
  :Matroskaصيغة ملف يمكن أن يحتوي على عدد غيـرمحدود من مقاطع الفيديو أو الصوتيات أو الصور أو الترجمة في ملف واحد ،وإنهاصيغة عاملية لتخزين محتوى الوسائط املتعددة املشترك ،وتعمل بشكل مشابه لصيغ  ASFو( AVIانظرأعاله) .والطريقة املثلى لتشغيل ملف
 Matroskaهي من خالل مشغل وسائط .VLC
 مقاطـ�ع الفيديـ�و الرقميـ�ة( ( :)DVصيغــة لتخزيــن مقاطــع الفيديــو الرقميــة .يمكــن تشــغيل  DVsباســتخدام مشــغالت الوســائط مثــل �Quick Timeو VLCو.windows media player
  :Divxملفــات الفيديــو عاليــة الجــودة التــي يتــم ضغــط حجمهــا ليتــم مشــاركتها علــى اإلنترنــت .تعمــل ملفــات  Divxعلــى تقليــل حجــم بيانــاتالفيديــو قــدر اإلمــكان مــع االحتفــاظ الجيــد بجــودة الصــوت والصــورة .ويمكــن تشــغيلها باســتخدام .VLC
ُ
  :)Windows Media Video )WMVصيغــة تمثيــل املحتــوى لتخزيــن أو نقــل محتــوى الفيديــو الرقمــي املصمــم ليتــم ضغطــه أو فــك ضغطــه.يمكــن تشــغيل ملفــات  WMVعلــى العديــد مــن تطبيقــات مشــغلي الوســائط .ملفــات الفيديــو األخــرى  AVIوماتروســكا تســتخدم صيــغ WMV
.codec
 ( : FFV1 (FF video codec1مخصــص لتخزيــن محتــوى الفيديــو فــي مســتودع بيانــات موثــوق بــه FFV1 .ال يســبب أي خســائر ،ممــا يعنــي أنــهً
ً
يضغــط حجــم الفيديــو دون تقليــل الجــودة ،ممــا يجعلــه خيــارا جيــدا لألرشــفة والحفــظ.
الصور املتحركة (األفالم)
 صيغــة ملــف ( DPXتبــادل الصــور الرقميــة) :صيغــة ملفــات شــائع لرقمنــة الصــور املتحركــة ،ومعالجــة لــون الصــورة وخصائصهــا باإلضافــةً
إلــى عمــل التأثيـرات املرئيــة ،ويتــم اســتخدامه لتخزيــن معلومــات الصــورة التفصيليــة عاليــة الجــودة (بصيغــة نقطــي أكبــرحجمــا) .اســتخدام صيــغ
ً
 DPXملســح امللفــات الرقميــة ال يتســبب بفقــدان بيانــات أو جــودة ويتوافــق مــع كل إطــارللفيلــم املمســوح ضوئيــا..
(  :Digital Cinema Distribution Master (DCDMيحتــوي صيغــة  DCDMعلــى جميــع البيانــات الالزمــة إلنشــاء حزمــة ســينما رقميــةً
(وهــي نقــل األفــام وتســليمها إلكترونيــا) ويتضمــن الصــورة والصــوت والترجمــات والبيانــات الوصفيــة فــي شــكل غي ــرمضغــوط وغ ــيرمشــفر.
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يلخص الجدول التالي أنواع املحتويات وصيغ امللفات املذكورة أعاله:

نوع املحتوى صيغة امللف
نص

صيغة PDF

نص

صيغة  PDF/Aاملستندات املمسوحة
ً
ضوئيا لألرشفة واألرشفة
الرقمية

مستندات للقراءة
فقط تحافظ على
تصميم الصفحة

ُيستخدم في أرشفة وتوثيق
امللفات التي ال تتطلب أن
تكون الخطوط والرسومات
ً
مثل النسخة األصلية تخزينا

ً
امللفات التي تتطلب تخزينا طويل
املدى وجودة عالية تكون أفضل
باستخدام صيغة PDF/A

يستخدم في أرشفة وتوثيق وال يمكن أن تحتوي على صوت،
امللفات التي تتطلب الوضوح وفيديو ،وصور شفافة ،وجافا
على مدى فترة طويلة من
سكريبت ،وتشفير ،وخطوط
الزمن
متخصصة محمية بحقوق الطبع
والنشر ،وخصوصا التي يتم
استبدالها أو تجاهلها

صور ثابتة

صيغة PNG

رسومات ،صور صغيرة
تحافظ على الجودة
والشفافية األصلية

صور رقمية

مشاكل متعلقة بمشاركة الصور
عالية الدقة على الويب غيرمدعوم
من جميع متصفحات الويب

صور ثابتة

JPEG 2000

تتوافق الصور مع جميع
ً
األجهزة والبرامج تقريبا،
مما يعني أنه ليست هناك
حاجة لتغييرالصيغة
لالستخدام

صور رقمية

مشاكل في تحريرالصور والرسومات
الخطية والطباعة

صور ثابتة

صيغة TIFF

جيد للتحريروالتخزين

تخزين الصور الرقمية التي
يمكن تحريرها أو طباعتها

الصوت الرقمي

صيغة  BWAVللوسائط التي تتطلب
جودة صوت عالية غير
مضغوطة
صيغة  MXFتسجيل املحتوى وتحريره
وتوزيعه وأرشفته

حجم ملف كبير ،ويمكن أن يستهلك
ً
ملف واحد عادة ما ال يقل عن 100
ميغا بايت من مساحة التخزين
ً
امللفات األكبرحجما تؤثرعلى
التشغيل

مقاطع فيديو عالية الجودة

ال يوجد

مقاطع فيديو

صيغ ة � Quickيساعد على تشغيل صيغ
Time
مختلفة من الفيديو
الرقمي والصور والصوت
والرسوم املتحركة
والرسومات والنص
واملوسيقى باستخدام
مشغل وسائط مدمج

تشغيل ملفات الفيديو
بصيغ مختلفة

تحتاج بعض الصيغ إلى عملية
تحويل قبل تشغيلها عل ى �Quick
Time

مقاطع فيديو

مقاطع فيديو
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الوصف

االستخدام

القيود

صيغة AAF

يخزن ويشارك محتوى
الصوت والفيديو مما
ً
يجعله مثاليا لألرشفة
الرقمية

ملف صوتي ملقطع فيديو

ً
فيديو يتضمن صوتا أو
رسومات أو ترجمات

ال يوجد

نوع املحتوى صيغة امللف
مقاطع فيديو

صيغة ASF

يخزن ويشغل
الوسائط الرقمية
وينقلها عبرالشبكات

تشغيل الفيديو على
تطبيقات مختلفة

مقاطع فيديو

صيغة AVI

يخزن محتوى الصوت
والفيديو ألغراض التشغيل

مقاطع الفيديو التي تتطلب إذا كان غيرمضغوط ،يمكن أن
ً ً
جودة صوت أعلى
يكون كبيرا جدا مقارنة بصيغ
امللفات األخرى

مقاطع فيديو

 Motion JPEGيخزن تسلسالت الحركة
2000
لصور بصيغة JPEG 2000
والصوت املرتبط بها
صيغة  MPEG-4صيغة الوسائط املتعددة
الرقمية املستخدم لتخزين
الفيديو والصوت ،ولكن
ً
يمكن استخدامه أيضا
لتخزين البيانات األخرى مثل
الترجمة والصور الثابتة

مقاطع فيديو
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الوصف

االستخدام

القيود

مقاطع الفيديو املصنوعة
باستخدام صور بصيغة
JPEG 2000
صوت وفيديو متزامن

مقاطع فيديو

صيغة OGG

مصمم للتشغيل ّ
الفعال
للوسائط املتعددة الرقمية
عالية الجودة ومعالجتها

الفيديو

Matroska

صيغة عالمي لتخزين محتوى تخزين مجموعة من
الوسائط املتعددة الشائع
الصوت والفيديو
والصور

الفيديو

DV

هو صيغة لتخزين مقاطع
الفيديو الرقمية

مقاطع الفيديو

مقاطع الفيديو

Divx

ملفات الفيديو عالية الجودة
التي ّ
تم ضغط حجمها ليتم
توزيعها على اإلنترنت

مقاطع فيديو بجودة
أعلى وحجم أصغر

مقاطع الفيديو

WMV

مقاطع الفيديو

FFV1
(FF video
)codec 1

تخزين أو نقل محتوى
الفيديو الرقمي املصمم
لضغط وفك ضغط مقاطع
الفيديو الرقمية
يخزن محتوى الفيديو في
مستودع موثوق

مقاطع فيديو ذات
أحجام أصغر

الصوت والفيديو

ال يوجد

زيادة متطلبات التخزين وعرض
النطاق الترددي
تتأثرجودة الصورة بسبب ازدحام
الشبكة أو زيادة الحركة في املشاهد

يتبع أسلوب الفقد املتمثل في
تجاهل بعض البيانات ،بحيث ال
ً
يكون امللف الناتج جيدا مثل امللف
األصلي
يحتاج إلى حجم ملف أكبر
ً
أكثر تعقيدا
غير متوفر في كل منصة

ً
نظرا ألنها صيغة مدعومة من
 ،Windowsفمن الصعب
استخدامها على أنظمة تشغيل
مختلفة

مقاطع الفيديو

يتطلب مساحة تخزين أكبر

صور متحركة

DCDM

يحتوي على كافة البيانات
الالزمة لنقل وتوصيل
ً
األفالم إلكترونيا

ينقل الصوت والفيديو
ً
والصور إلكترونيا

ال يوجد

صور متحركة

DPX

يضع اللمسات األخيرة على
الصور املتحركة واملؤثرات
البصرية

تخزين إطار ثابت

ال يتم تشغيل ملفات DPX
بطريقة تقليدية ،لذلك يجب أن
أن تكون التطبيقات قادرة على
تشغيل ملفات  DPXوعرضها

 .3.3.3اإلجراء
الخطوة األولى :وضع خطة الرقمنة.
تحديد املحتوى املادي للتـراث الثقافي الذي يتطلب الرقمنة ،ويستدعي ذلك تقييم أصول أو عناصرالتـراث الثقافي ،وتحديد أولويات الرقمنة
ً
وفقا للموارد وامليزانية ،وأهمية التـراث الثقافي ،ووضع خطة أو خارطة طريق للرقمنة.
الخطوة الثانية :تحديد صيغة ملف الرقمنة.
باتبــاع املبــادئ التوجيهيــة الختيــارصيــغ امللفــات ( 3.1.2أ) ،يتــم تعي ــين الصيغــة الرقميــة املســتهدفة لــكل نــوع محتــوى أصــل أو عنصــر ،مــع تحديــد
متطلبات التكنولوجيا إلنشــاء الســجالت الرقمية بشــكل مناســب .وعند الضرورة (خاصة للمالكين األفراد ألصول أو عناصرالت ـراث الثقافي)،
يتــم طلــب دعــم أو موافقــة مــن الجهــة املســؤولة عــن القطــاع الفرعــي ذات الصلــة للتحقــق مــن اختيــارصيغــة الرقمنــة مــن خــال نظــام األرشــيف
الوطنــي الثقافي.
الخطوة الثالثة :تجهيزبرامج وأجهزة الرقمنة.
ً
وحســب صيــغ امللفــات املختــارة والتكنولوجيــا املطلوبــة ،يتــم إعــداد املعــدات والبرامــج والتطبيقــات الالزمــة للرقمنــة .وقــد يشــمل ذلــك أيضــا
تحديــد املورديــن الخارجييــن املحتمليــن املتخصصيــن فــي مجــاالت معينــة لرقمنــة األصــول والتعامــل معهــم.
الخطوة الرابعة :رقمنة أصول أو عناصرالتراث الثقافي.
إجراء رقمنة لنسخ محتوى التراث الثقافي املحددة باستخدام طرق املعروفة مثل :املسح الضوئي أو تحويالت الصوت أو الفيديو.
الخطوة الخامسة :مراقبة وضمان الجودة.
مراجعة جودة السجالت الرقمية َ
املنتجة باملقارنة مع عنصرأو أصل التراث الثقافي األصلي ،ويستدعي ذلك التواصل مع املوردين الخارجيين
املتخصصين املعينين واملعتمدين من جانب الجهة املركزية ألنشطة ضمان ومراقبة الجودة ،وتكريرعملية الرقمنة للسجالت الرقمية التالفة
ً
أو غيراملرضية التي تم إنشاؤها مسبقا.
الخطوة السادسة :إنشاء مرجع وحفظ السجالت.
إنشــاء مرجــع إلــى الســجالت الرقميــة بمجــرد االنتهــاء مــن رقمنتهــا وتخزينهــا فــي مــكان آمــن ومركــزي ،للتمكــن مــن إعــادة اســتخدامها فــي املســتقبل
والحفــاظ عليهــا علــى املــدى الطويــل.
 .3.3.4املصادر
A Guide for Managers Planning and Implementing Digitization Projects, Canada.ca.
National Heritage Digitization Strategy – Digital Preservation File Format Recommendations, Canada.ca.
Digitisation at the National Archives, UK National Archives, August 2016.
Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master Files – Raster Images, U.S. National Archives and Records Administration (NARA), June 2004.
Digital Preservation Policy, Preserving Archival Digital Records Transferred from Commonwealth Agencies, National
Archives Australia, June 2020.
Guidelines for the preservation of digital heritage, National Library of Australia, March 2003.
Archives: Digital Imaging and Resolution Recommendations (Website), 2021.
The Digital Video Archive, International Council on Archives (ICA), 2014.
Strategy for Digitizing Archival Materials for Public Access, US, NARA, 2014.
Cultural Heritage: Digitization, Online Accessibility and Digital Preservation, European Commission, 2015-2017.
Benchmarks and Quality Assurance, NSW State Archives & Records.
Record-keeping Requirements for Digitization, UN Department of Management, Archives and Records Management
Section, 2009.
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 .3.2نشرمحتوى التراث الثقافي الوطني
 .3.2.1نظرة عامة
يتكــون األرشــيف الرقمــي مــن ســجالت رقميــة لألصــول أو العناصــرالثقافيــة التــي يتــم نقلهــا إلــى «مــكان آمــن» لتجنــب مخاطــرتلــف املعلومــات أو
فقدهــا.
ويعــد إنشــاء أرشــيف وطنــي مركــزي لل ــتراث الثقافــي للمملكــة العربيــة الســعودية أحــد األهــداف الرئيســية لهــذا اإلج ـراء ،إذ أن اســتحداث هــذا
األرشــيف يعطــي نظــرة شــاملة علــى جميــع أصــول وعناصــرالت ـراث الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ويدعــم نشــراملعرفــة بالت ـراث الثقافــي،
ويســمح بالولــوج إلــى محتــوى الت ـراث الثقافــي مــن ِقبــل أي نــوع مــن املســتخدمين ،واالنتفــاع بــه ،واألهــم مــن ذلــك تقليــل التك ـرارواالزدواجيــة فــي
الجهــود مــن خــال اإلحالــة املرجعيــة إلــى األصــول التــي قــد ال تنتمــي إلــى نفــس الجهــة .وتشــمل املزايــا اإلضافيــة الجديــرة بالذكــرمــا يلــي:
•صون وحماية التراث الثقافي في اململكة العربية السعودية.
•سهولة الولوج إلى املعلومات املتعلقة بالتراث الثقافي وتبادلها.
•دعم البيانات املتسقة وموحدة املعاييرإلتاحة محتوى عالي الجودة.
•إقامة وتعزيزالعالقات بين جميع املؤسسات والهيئات الثقافية وغيرها من املؤسسات العامة والخاصة داخل اململكة العربية السعودية.
الجهة املركزية مكلفة بضمان اإلدارة السليمة لسجالت التراث الثقافي والحفاظ عليها ،وتشمل هذه املهمة مجموعة كبيرة من املسؤوليات بما
في ذلك إنشــاء أرشــيف رقمي وطني للت ـراث الثقافي وحفظه ،والعمل كجهة جمع رئيســية للمحتوى .وللقيام بذلك ،ينبغي ضمان اتباع املعايي ــر
واملبادئ التوجيهية بشكل صحيح من جانب املؤسسات واألفراد الراغبين في دمج أصولهم وعناصرهم في األرشيف الرقمي الوطني.
وبينما تديرالجهة املركزية األرشــيف الرقمي الوطني ،وتنســق جهود الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء البالد من خالل االســتفادة من
ً
ً
موقعهــا املركــزي ،وتظــل كل جهــة مســؤولة عــن قطــاع فرعــي مســؤولة أيضــا عــن جمــع محتــوى الت ـراث الثقافــي ،والتحقــق منــه ،ومشــاركة املحتــوى
ذي الصلة مع القطاعات ّ
املعنية.
يمكن أن تساهم االعتبارات التالية في تطويراألرشيف الرقمي الوطني:
•تشجيع املؤسسات الثقافية ودور النشروأصحاب الحقوق اآلخرين على إتاحة موادهم الرقمية لتضمينها في األرشيف الرقمي الوطني.
•ضمــان اســتخدام معاي ــيرالرقمنــة املشــتركة التــي تضعهــا الجهــة املركزيــة بالتعــاون مــع املؤسســات الثقافيــة لتســهيل تبــادل املــواد الرقميــة
علــى املســتوى الوطنــي.
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 .3.2.2املبادئ التوجيهية
أ) اعتبارات النشر
ب) منهجية النشر
ج) إدارة البيانات الوصفية
د) إدارة الحقوق
ه) اتفاقية تبادل البيانات (بين الجهة املركزية والجهات األخرى)
أ) اعتبارات النشر
ً
• نقل البيانات :يجب على مزود البيانات الذي يحتفظ بسجالت رقمية مشاركة البيانات واملحتوى وفقا للمعايي ــراملحددة للجهة املستقبلة
لتسهيل تكاملها ومشاركتها أونقلها.
ً
ً
•صيغ امللفات ومعاييرالبيانات :يجب أن يولي مزود البيانات اهتماما خاصا الختيار صيغ امللفات ومعاييرالبيانات املناسبة ،فدرجة انتشار
ً
الصيغة عند اآلخرين واالتساق معهم عامالن يجب أن ُي ّ
وجها القرار ،وبمجرد اختيار صيغ امللفات ،يجب أن يتوافق التنفيذ أيضا مع معايير
ِ
الصيغة.
•أسماء امللفات :يجب أن تحتوي سجالت البيانات على أسماء ملفات واضحة ومتناسقة وال ُل َ
بس فيها.
ً ً
• ُم َع ِّرف امللف :يجب أن تستخدم إدارة امللفات الرقمية معرفا ثابتا لكل أصل أوعنصر في حالة نقل امللفات.
ً
ً
•البيانــات الوصفيــة :يجــب علــى موفــرالبيانــات إنشــاء بيانــات وصفيــة جيــدة النوعيــة وفقــا للمخطــط املقبــول علــى نطــاق واســع (وفقــا للمبــادئ
التوجيهيــة لألرشــيف الوطنــي) لجميــع أصولــه الرقميــة ،ويمكــن إضافــة البيانــات الوصفيــة فــي األصــل الرقمــي أوتخزينهــا فــي ملــف مرتبــط.
•إدارة امللفــاتُ :ينصــح بتخزيــن وإدارة ملفــات الحفــظ الرئيســية بشــكل منفصــل عــن النســخ املخصصــة للنشــرلضمــان عــدم تعديــل أو تغي ــير
البيانــات قبــل نســخها.
ّ
•أمن البيانات :يجب على ُم َو ِفرالبيانات التأكد من حماية امللف واألنظمة من أي تهديد محتمل قد يتسبب في تلف أوخسارة من خالل وضع
تدابير األمان والنســخ االحتياطي.
•األصالة :يجب أن يتأكد موفرالبيانات من تعريف ملفاته ،باإلضافة إلى توثيق مصدرها وتاريخها لالحتفاظ بأدلة مستمرة على أصالتها.
ب) منهجية النشر
ً
عادة ما يكون دور الجهة املركزية في نشراملحتوى أونقل البيانات إما الستالم امللفات من املؤسسات ،أواالحتفاظ باألصل واملحتوى املرتبط به.
َّ
(املو ِف َرة للمحتوى) مشاركة وتقديم نسخة من املواد الرقمية مع املستندات وامللفات املرتبطة باألصل ،وفي حال كانت املؤسسة
يجب على الجهات
التــي قدمــت الطلبــات هــي جهــة تشــغيلية غ ــيرمعتمــدة ،يتــم إعــادة توجيــه املــواد وامللفــات املقدمــة إلــى الجهــة املســؤولة ذات الصلــة فــي القطــاع الفرعــي
إلجـراء املســتوى األول مــن املراجعــة ،ثــم إلــى الجهــة املركزيــة للمراجعــة النهائيــة واملوافقــة.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الجهة أواملؤسسة تقديم املعلومات التالية:
•املصادر واملعلومات املتعلقة بأصل املحتوى بما في ذلك( :اسم املؤسسة والشخص املسؤول).
•معلومات البيانات الوصفية.
ق
•وتوقيع اتفاقية تبادل البيانات بما في ذلك( :جميع املعلومات املطلوبة املتعلقة بحقو إدارة البيانات).
ج) إدارة البيانات الوصفية
بالتــوازي مــع عمليــة رقمنــة أصــول الت ـراث الثقافــي ،تقــوم الجهــات الفرديــة (جهــات التشــغيل أو الجهــات املســؤولة عــن قطــاع فرعــي) بإنشــاء بيانــات
ّ
الرقمي الذي يتم إنشاؤه ،وتتمثل إحدى امليزات الجاذبة لوصف أصول التراث الرقمي في إمكانية
وصفية ،ومعلومات منظمة خاصة لوصف األصل
ُ
العثــور عليهــا وفهمهــا ،وتعــد البيانــات الوصفيــة بحــد ذاتهــا مصــدرمعلومــات يجــب إدارتــه والحفــاظ عليــه ،باإلضافــة إلــى املــواد األساســية التــي تصفهــا.
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إذا كانــت الجهــات ترغــب فــي دمــج محتواهــا فــي األرشــيف الوطنــي ،ينبغــي التأكــد مــن أن بياناتهــا الوصفيــة تتوافــق مــع معاي ــيرالبيانــات الوصفيــة
التــي اقترحتهــا الجهــة املركزيــة ،وســيتم إجـراء مراجعــة للبيانــات الوصفيــة لضمــان االمتثــال للمعاي ــير واملبــادئ التوجيهيــة املحــددة قبــل املصادقــة
والنشــر ،ويجــب ً
دائمــا تحديــد املحتــوى الرقمــي ووصفــه بشــكل فريــد باســتخدام مخطــط البيانــات الوصفيــة الــذي يتــم تطويــره ونشــره مــن جانــب
الجهــة املركزيــة ألغـراض التشــغيل التوافقيــة والتكامليــة ،كمــا يجــب علــى الجهــات التشــغيلية التأكــد مــن أن بياناتهــا الوصفيــة متوافقــة بشــكل
كامــل مــع معاي ــيرالجــودة العاليــة.
تتضمن األمثلة على عناصرالبيانات الوصفية الرئيسية ألصول أو عناصرالتراث الثقافي ما يلي:
•االسم.
•معاينة األصل أو العنصر.
•اللغة املستخدمة في األصل أو العنصر(إذا تطلب األمر).
•نوع العنصرالرقمي.
•السياق والتفاصيل حول األصل أو العنصر.
•نوع مالك أصل أو عنصرالتراث الثقافي (إذا تطلب األمر).
•املسؤول في القطاع الفرعي.
•موقع املنشأ.
•التاريخ أو العمرأو الجدول الزمني.
•رقم التعريف.
•بيان الحقوق لوسائط األصل أو العنصر.
•رابط مباشرإلى الصفحة األصلية حيث ّ
تم نشراألصل أو العنصر(إذا تطلب األمر).
د) إدارة الحقوق
تخضع أصول التراث الرقمي ملجموعة متنوعة من الحقوق ذات الوضع القانوني الفعال ،ويجب تحديد القيود والحقوق وفق نوع املستخدمين
ً
والقيــود املفروضــة علــى األصــول التــي يحددهــا مالــك أو حامــل األصــل أو العنصــر ،وفــي حالــة جعــل األرشــيف متاحــا للجمهــور ،قــد يتــم ربــط بعــض
القيود مثل حقوق النشربحقوق امللكية الفكرية لألصل.
الحقوق التي ينبغي ألي جهة تهدف إلى جمع محتوى التراث الثقافي أو نشره أن تضعها في الحسبان:
حقوق الولوج وإعادة االستخدام:
يجــب تحديــد حقــوق الولــوج بنـ ًـاء علــى فئــات تســجيل الدخــول واملســتخدمين املختلفــة ،حيــث تســاعد فئــات تســجيل الدخــول فــي تحديــد مســتوى
التحكــم الــذي تمتلكــه كل جهــة أو فــرد علــى املحتــوى الرقمــي املنشــور:
•حقوق القراءة والعرض فقط.
•حقوق الولوج ألغراض مقيدة (بحث ،أو تعليم .)...
•حقوق تنزيل املحتوى.
•الحق في معاينة املحتوى املقيد.
يمكن ملوفرالبيانات تحديد القيود والشروط الخاصة بالولوج إلى األصل وإعادة استخدامه مع مراعاة حقوق امللكية الفكرية.
تخضــع بعــض األصــول لقيــود العــرض ،فــي هــذه الحالــة يجــب تقييــد عــرض األصــل أوالعنصــروالســماح بــه فقــط فــي حالــة الحصــول علــى املوافقــة،
ً
كمــا يمكــن أن تظهــررســالة إشــعاربــدال مــن الســجل الرقمــي الفعلــي تشــيرإلــى أن األصــل أوالعنصــريخضــع لقيــود العــرض ،ويمكــن الولــوج إليــه عــن
طريــق إرســال طلــب إلــى الجهــة املســؤولة عــن األرشــيف.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تخضــع بعــض األصــول لقيــود االســتخدام .وعلــى غ ـرار الحالــة املذكــورة أعــاه ،يجــب تقييــد اســتخدام األصــل أو العنصــر
والســماح بــه فقــط فــي حالــة الحصــول علــى املوافقــة ،كمــا يمكــن أن تظهــررســالة إشــعارمــع الســجل الرقمــي تســلط الضــوء علــى القيــود والحــدود
املفروضــة علــى إعــادة االســتخدام وضــرورة الحصــول علــى إذن ألي نســخ أو تعديــل أو توزيــع ،إلــخ .بخــاف ذلــك ،ســيتم تحديــد هــذا األصــل أو
العنصــرعلــى أنــه خـ ٍـال مــن القيــود املعروفــة بموجــب قانــون حقــوق النشــر ،بمــا فــي ذلــك جميــع الحقــوق ذات الصلــة.
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حقوق امللكية الفكرية (بما في ذلك حقوق النشر):
قــد تتوفــرهــذه الحقــوق علــى مســتويات مختلفــة حســب تنــوع األصــل وأنماطــه ،وحــق امللكيــة الفكريــة هــو مصطلــح شــامل يشــيرإلــى القواني ــن
ً
التي تحمي التعبي ــرالخاص بفكرة ما في خطوطه مثال أو يشــير إلى قواني ــن حقوق الطبع والنشــرالتي تغطي التعب ــيرعن األفكار بشــكلها املرئي أو
املســموع.
ً
تختلــف ملكيــة «حقــوق امللكيــة الفكريــة» املتعلقــة باألصــل عــن امللكيــة الفعليــة لألصــل نفســه ،وقــد يكــون كل منهــا ممولــكا مــن قبــل أك ــثرمــن جهــة
ً
ُ
ّ
معنيــة مختلفــة ،علــى ســبيل املثــال :قــد تمتلــك مكتبــة كتابــا ،لكــن املؤلــف يمتلــك الفكــرة املعب ــرعنهــا فــي املحتــوى.
يجــب إدراك أن أحــكام قانــون حقــوق النشــرال تنطبــق علــى األصــول املنشــورة أو غ ــيراملنشــورة علــى حــد ســواء؛ نظـ ًـرا ألن األرشــيف ينشــراألصــول
والعناصــرمــن مجموعــة مختلفــة مــن املصــادر ،فمــن املهــم تحديــد حقــوق الطبــع والنشــراملختلفــة ،ومعالجــة ملكيــة حقــوق امللكيــة الفكريــة لــكل
أصــل قبــل نشــرأو نقــل أي معلومــات عــن األصــول أو العناصــر.
الحقوق التشريعية:
تتعلق الحقوق التشريعية بالحق املمنوح لبعض املؤسسات أو األفراد في جمع بعض املواد وحفظها والوصول إليها.
ه ) اتفاقية تبادل البيانات (بين الجهة املركزية والجهات األخرى)
اتفاقية تبادل البيانات هي وثيقة أساسية يجب توقيعها بين املؤسسات واألفراد الذين يقدمون البيانات ،والجهة املركزية التي تتلقى البيانات
ً
ُ
مــن أجــل تحديــد وتوضيــح العالقــة القانونيــة بينهمــا بطريقــة شــفافة ،وتعتبــراالتفاقيــة عقــدا بيــن الطرفيــن ،ويجــب أن تحـ ِّـد َد القواعــد واألدوار
َ
لــكل منهمــا ،ويلــزم النمـ ُ
ـوذج الجهــة مقدمــة البيانــات باالمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة لألرشــيف الوطنــي للتـراث الثقافــي ،وتهــدف االتفاقيــة إلــى توحيــد
الحقــوق بيــن موفــرالبيانــات ومتلقيهــا ،علــى أن توضــع فيهــا قواعــد بشــأن املوضوعــات التاليــة:
•اسم الجهة.
•شروط وأحكام استخدام البيانات وحقوق الولوج إليها.
•شروط وأحكام تحديث املحتوى.
•حالة حقوق التأليف والنشرلكل أصل وعنصر.
•موافقة مالك أو حامل األصل على حقوق امللكية الفكرية.
•معاييرالبيانات الوصفية الواجب اتباعها.
•تحديد املسؤولية وإنهاء العقد.
 .3.2.3اإلجراء
أ) الجهات التشغيلية غـيراملعتمدة التي تقدم املحتوى الخاص بها للنشر ،يجب اتباع اإلجراءات التالية:
الخطوة األولى :توقيع اتفاقية تبادل البيانات .ويجب إعادة النظرفي هذه االتفاقية عند قيام الجهة بإنشاء أو تجديد االتفاقيات والشروط
لقائمة مع الجهة املركزية .وبمجرد سريان مفعول اتفاقية تبادل البيانات هذه فيمكن للجهة أن تبدأ بالخطوة الثانية.
•االتفاق مع الجهة  -املركزية على شروط وأحكام اتفاقية تبادل البيانات.
•تعبئة وتوقيع ومشاركة اتفاقية تبادل البيانات (راجع «قسم املبادئ التوجيهية  -هـ)  -اتفاقية تبادل البيانات») التي يمكن الحصول عليها
مــن الجهة املركزية.
•الحصول على موافقة وتوقيع الجهة املركزية.
الخطوة الثانية :تقييم امتثال مواد األرشيف للمبادئ التوجيهية وجاهزيتها ُلتنقل إلى األرشيف الوطني.
•التحقق من االمتثال للمتطلبات الفنية املحددة:
 صيغ امللفات ومتطلبات الجودة (راجع  - 3.1رقمنة محتوى التراث الثقافي)؛ املبادئ التوجيهية للبيانات الوصفية ومنهجية النشر(راجع  - 3.2نشرمحتوى التراث الثقافي).•تحديد التغييرات والتحديثات وإجراء التعديالت حسب الحاجة للتوافق مع متطلبات الجهة املركزية.
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الخطوة الثالثة :تقييم الوضع القانوني للمحتوى الرقمي واألصول.
• تحديد الحقوق الالزمة.
• التحقق من تحديد حالة حقوق النشرلكل أصل رقمي (تصنيف السجالت الرقمية مع شرح قانوني).
• تفصيل صالحيات إمكانية الولوج وحقوق إعادة االستخدام لكل سجل رقمي.
ً
ً
• التحقــق مــن أن نظــام الحقــوق الــذي تـ ّـم التفــاوض عليــه مســبقا مــع مالــك الحقــوق ينطبــق أيضــا علــى األرشــيف املركــزي وإعــادة التفــاوض
إن لــم يكــن كذلــك.
الخطوة الرابعة :إرسال املحتوى املراد نشره للمراجعة واملوافقة.
•تحديد الحقوق القانونية لكل أصل من األصول الرقمية.
•نقل املحتوى الجديد إلى أرشيف الجهة املركزية مع املستندات الداعمة (مثل الحقوق املحددة)
ل
ى
بمجرد تقديم البيانات إلى الجهة املركزية ،يتم نقلها إلى الجهة املسؤولة ذات الصلة في القطاع الفرعي إلجراء املستو األو من املراجعة.
•تلقي املالحظات من الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي املعني ،وإنجازالتغييرات املطلوبة.
•إرسال املسودة النهائية ً
بناء على التغييرات املطلوبة واستالم املوافقة من الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي.
الخطوة الخامسة :الحصول على املوافقة النهائية من الجهة املركزية ودمج املحتوى في األرشيف الوطني.
بمجرد استالم موافقة الجهة املسؤولة عن القطاع الفرعي ،تنتقل البيانات التي سيتم نشرها إلى الجهة املركزية للمراجعة النهائية
•تلقي التعليقات أو املوافقة النهائية من الجهة املركزية على املحتوى ً
بناء على املستوى الثاني من املراجعة.
•التنسيق مع الجهة املركزية بخصوص تاريخ وشروط النقل أو الدمج.
•نقل البيانات واملحتوى إلى الجهة املركزية ً
بناء على الخطة املتفق عليها.
•الحصول على تصديق من الجهة الوطنية على نشراملحتوى في األرشيف الوطني.
ب) الجهات التشغيلية املعتمدة  -بالنسبة للجهات التشغيلية املعتمدة التي تقدم املحتوى الخاص بها للنشر ،يجب اتباع اإلجراءت التالية:
الخطوة األولى :توقيع اتفاقية تبادل البيانات ،ويجب إعادة النظرفي هذه االتفاقية عند قيام الجهة بإنشــاء أو تجديد االتفاقيات والشــروط
القائمة مع الجهة املركزية ،ومتى ما كانت اتفاقية تبادل البيانات صالحة ،فيمكن للجهة أن تبدأ بالخطوة الثانية.
•االتفاق مع الجهة املركزية على شروط وأحكام اتفاقية تبادل البيانات.
•تعبئــة وتوقيــع ومشــاركة اتفاقيــة تبــادل البيانــات (راجــع «قســم املبــادئ التوجيهيــة  -هــ)  -اتفاقيــة تبــادل البيانــات») التــي يمكــن الحصــول
عليهــا مــن الجهــة املركزيــة.
•الحصول على موافقة وتوقيع الجهة املركزية.
الخطوة الثانية :تقييم امتثال مواد األرشيف للمبادئ التوجيهية وجاهزيتها ُلتنقل إلى األرشيف الوطني.
 التحقق من االمتثال للمتطلبات الفنية املحددة:•صيغ امللفات (راجع  - 3.1رقمنة محتوى التراث الثقافي).
•معاييرالجودة (راجع  - 3.1رقمنة محتوى التراث الثقافي).
•املبادئ التوجيهية للبيانات الوصفية والدمج (راجع  - 3.2نشرمحتوى التراث الثقافي).
•تحديد التغييرات والتحديثات وإجراء التعديالت حسب الحاجة للتوافق مع متطلبات الجهة املركزية.
الخطوة الثالثة :تقييم الوضع القانوني للمحتوى الرقمي واألصول.
•التحقق من تحديد حالة حقوق النشرلكل أصل رقمي (تصنيف السجالت الرقمية مع شرح قانوني).
•تفصيل صالحيات إمكانية الولوج ،وحقوق إعادة االستخدام لكل سجل رقمي.
•تحديد الحقوق الالزمة لتنفيذ البرنامج املركزي.
ً
ً
ي
ق
•التحقــق مــن أن نظــام الحقــوق الــذي تـ ّـم التفــاوض عليــه مســبقا مــع مالــك الحقــو ينطبــق أيضــا علــى األرشــيف املركــز وإعــادة التفــاوض
إن لــم يكــن كذلــك.
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. إرسال املحتوى املراد نشره للمراجعة واملوافقة من الجهة املركزية:الخطوة الرابعة
.•تحديد الحقوق القانونية لكل أصل من األصول الرقمية
ق
.)•نقل املحتوى الجديد إلى أرشيف الجهة املركزية مع املستندات الداعمة (مثل الحقو املحددة
ً
.•تلقي التعليقات واملالحظات من الجهة املركزية وعكسها وإجراء التغييرات وفقا لذلك
.•إرسال نسخة أولية محدثة والحصول على املوافقة النهائية من الجهة املركزية على املحتوى املراد نشره
.•التنسيق مع الجهة املركزية بخصوص تاريخ وشروط النقل أو الدمج
.•الحصول على تصديق من الجهة املركزية على نشراملحتوى في األرشيف الوطني

 املصادر.3.2.4
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Europeana Publishing Guide, Europeana, July 2019.
Europeana Pro-Process (Process Europeana Pro).
Cultural Heritage - Digitisation, online accessibility and digital preservation, European Commission, June 2016.
Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation, UNESCO/ Persist, March 2016.
Digital Preservation Policy, Preserving Archival Digital Records Transferred from Commonwealth Agencies, National
Archives Australia, June 2020.
Guidelines for the preservation of digital heritage, National Library of Australia, March 2003.
The Archival Advantage: Integrating Archival Expertise into Management of Born-digital Library Materials, Online
Computer Library Center, July 2015
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 .3.3حفظ املحتوى الرقمي للتراث الثقافي وتحديثه
 .3.3.1نظرة عامة
ً
ً
يعــد حفــظ املحتــوى الرقمــي مكونــا أساســيا لألرشــفة الرقميــة حيــث يتــم تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة للحفــاظ علــى املعلومــات الرقميــة ،وضمــان
ديمومــة واســتمرارية الســجالت الرقميــة.
ال يتعلــق الحفــظ الرقمــي بعمليــة نســخ املــواد التناظريــة إلــى شــكل رقمــي (املعــروف باســم الرقمنــة) ،بــل باإلجـراءات املتصلــة بامللفــات الرقميــة التــي تـ ّـم
إنشــاؤها نتيجة للرقمنة.
ً
ّ
أحد التحديات الرئيسية لحفظ السجالت الرقمية هوالتعامل مع حقيقة أن التكنولوجيا مستمرة في
التطور ،ونظرا لتعقيد وهشاشة طبيعة
السجالت الرقمية  ،فهناك تهديد كبير يتمثل في عدم إمكانية الولوج إلى البيانات التي يتم االحتفاظ بها في غضون سنوات قليلة.
هنــاك حاجــة إلــى وضــع اســتراتيجيات الحفــظ؛ لضمــان بقــاء الســجالت الرقميــة لتتجــاوز عمــرالنظــام الــذي تــم إنشــاؤها عليــه ،ولضمــان اســتمرارية
املعلومــات الرقميــة ،ومــن الضــروري إدارة هــذه املعلومــات ،والحفــاظ عليهــا بشــكل جيــد منــذ لحظــة إنشــائها.
ً
تتطلــب املــواد واملحتــوى الرقمــي اســتراتيجيات مخططــة ومــدارة جيــدا ومســتدامة لحمايــة البيانــات والحفــاظ عليهــا كأســس ال غنــى عنهــا لتحقيــق
ً
ً
االستمرارية .وعادة ما تتضمن االستراتيجيات املطلوبة تخصيصا واضحا للموارد واملسؤوليات ،وتوفيرالبنية التحتية التقنية املناسبة والتعامل
املناســب مــع املحتــوى الرقمــي وإمكانيــة الوصــول.
يستلزم حفظ املحتوى الرقمي تحديث املحتوى الرقمي والحفاظ على إمكانية الولوج إليه على املدى الطويل.
•يهدف تحديث املحتوى الرقمي إلى ضمان تحديث معلومات جميع البدائل الرقمية التي ّ
تم إنشاؤها خالل جهود الرقمنة والدمج في األرشيف
ً
الرقمي ،ويتم حفظ النسخ األصلية دائما للقدرة على تتبع التعديالت.
•يهــدف الحفــظ علــى إمكانيــة الولــوج علــى املــدى الطويــل إلــى ضمــان قابليــة االســتخدام املســتمرة للســجالت ومحتوياتهــا ،باإلضافــة إلــى ضمــان
ً
الولــوج املســتمر إلــى الســجالت الرقميــة حتــى فــي حالــة حصــول تغي ــر فــي البيئــة التقنيــة ،وتشــير إمكانيــة الولــوج أيضــا إلــى القــدرة علــى تحديــد
واســترجاع الســجالت الرقميــة مــن جانــب أي نــوع مــن املســتخدمين ،وتهــدف بنفــس القــدر إلــى ضمــان الجــودة واألصالــة وأداء الوظائــف.
 .3.3.2املبادئ التوجيهية
أ) التهديدات الرئيسية وإدارة املخاطر
ب) استراتيجيات حماية البيانات
ه ) املحافظة على إمكانية الولوج إلى املعلومات على املدى الطويل
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أ) التهديدات الرئيسية وإدارة املخاطر
العديد من التهديدات املستمرة لسالمة البيانات التي من املحتمل أن تواجهها جهات جمع التراث ،ومنها ما يلي:
•ظهور األخطاء العادية التي تطرأ في أنظمة األرشفة الرقمية.
ً
•إنهيارالوسائط الناقلة للمعلومات ،ألن معظمها يتعطل بعد فترة استخدام قصيرة نسبيا.
•الهجمات الضارة والتخريبية التيي يتسبب بها قراصنة األنظمة اإللكترونية ،أو الفيروسات ،أو املوظفون ،أو الدخالء الخارجيين الذين
يتعاملون مع نظام األرشــيف.
•التصرفات غيراملقصودة من جانب املوظفين أو الزوار مثل إيقاف تشغيل الطاقة أو إعادة تهيئة أجهزة األرشيف.
التهديدات

ما تؤثرعليه

ظهور األخطاء
العادية

سالمة
البيانات

إنهيارالوسائط
الناقلة للمعلومات

سالمة
البيانات

االحتمالية
ً
مؤكد تقريبا

سرعة البدء
تدريجي

قد ال تعمل البيانات؛
وقد يمنع استعادة
البيانات

التحقق من األخطاء وتصحيحها
وتحديث البيانات ونقلها

مؤكد ملعظم صيغ تدريجي
الوسائط

شديد؛ قد تصبح
البيانات غيرقابلة
للقراءة أو لالسترداد

استخدام منتجات عالية
الجودة ،التحقق من الحالة
بشكل متكرر ،ونقل البيانات
إلى صيغة جديد عند الحاجة

من املحتمل أن يكون
ً
شديدا ،وقد يتضمن
إعادة كتابة أو إتالف
البيانات

تدابيرأمنية منطقية ومادية؛
جدران الحماية ،وضوابط
الولوج ،وإمكانية نقل البيانات
في وضع عدم االتصال باإلنترنت

الهجمات الضارة
سالمة
شبه مؤكد
من املحتمل
القرصنة
والتخريبية:
لألرشيفات املتصلة أن يكون
البيانات
ً
والفيروسات والدخالء وهوية امللفات بالشبكة
مفاجئا
التصرفات غير
املقصودة من
جانب املوظفين أو
املستخدمين اآلخرين

األثر

خيارات الوقاية

سالمة
من املحتمل ما لم من املحتمل يتفاوت ما بين مزعج
ن
البيانات
تتم إدارته
أن يكو
إلى كارثي
امللفات
وهوية
متوقع
غير
ٍ

نسخ احتياطي للبيانات؛
وتدريب املوظفين ،ووضع
ضوابط الولوج املادي

ب) استراتيجيات حماية البيانات
قــد تكــون بعــض مــواد الت ـراث قــد تجــاوزت ف ــترات اإلهمــال ،إال أن ذلــك غ ــير ممكــن بالنســبة للبيانــات الرقميــة ،إذ تتطلــب العناصــر الرقميــة
اســتراتيجيات جيــدة وخطــط وإدارة جيــدة؛ لضمــان اســتدامة حمايــة البيانــات كأســس ال غنــى عنهــا لتحقيــق االســتمرارية .وعــادة مــا تتضمــن
االســتراتيجيات املطلوبــة مــا يلــي:
•توزيع واضح للمسؤوليات؛
•توفيرالبنية التحتية التقنية املناسبة ،بما في ذلك األنظمة وأجهزة التخزين؛
•برامج الصيانة والدعم واستحداث األنظمة؛
•ترحيــل البيانــات إلــى نواقــل تخزيــن جديــدة بصــورة منتظمــة لتفــادي أي تهديــدات مســتقبلية تطـرأ نتيجــة اســتخدام الوســائط ،أو نتيجــة
ات فــي األجهــزة الحاســوبية وملحقاتهــا ممــا يمنــع الولــوج إلــى تلــك البيانــات؛
فشـ ٍـل أو تغييـر ٍ
عال من حماية ،النظام بما في ذلك الضوابط املفروضة على الولوج إلى البيانات؛
•مستوى ٍ
•التخطيط للتأهب للكوارث.
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ج) تحديث املحتوى الرقمي
ً
ً
ً
ً
كل جهــة ســواء كانــت جهــة مســؤولة فــي قطــاع فرعــي ،أوجهــة تشــغيلية ،أوفــردا يمتلــك تراثــا ثقافيــا ،أوذا عالقــة معينــة بــه ،فيكــون مســؤوال عــن توفيــر
تمثيــل كامــل ودقيــق لألصــل أوالعنصــراألصلــي.
فــي حــال إجـراء أي تغي ــيرات أوتحديثــات علــى املحتــوى الرقمــي الحالــي ،يجــب علــى كل جهــة التأكــد مــن الجهــة املركزيــة بهــذه التغيي ـرات إيضاحهــا بشــكل
مناســب فــي األرشــيف املركــزي.
ً
ُ َ
ينبغي أن يضمن األرشيف االحتفاظ بالسجل األصلي لألصل دائما ،وإجراء االتدقيق ،وتتبع التاريخ الكامل لإلجراءات ،مثل التعديالت التي ن ِّفذت
على السجل ،من أجل االحتفاظ باملعلومات الكاملة ،واستطالع السجل الرقمي.
د) املحافظة على إمكانية الولوج إلى املعلومات على املدى الطويل
ً
ً
تعد املحافظة على إمكانية الولوج إلى املواد واملحتوى الرقمي هدفا رئيسيا للحفظ الرقمي .ويمكن أن تؤدي سرعة التغيرالتكنولوجي في الوقت الحالي
إلى فقدان العديد من املواد الرقمية املتاحة ً
حاليا .ولذلك ،ينبغي النظرفي العديد من التدابيرلجعل املواد التي تم إنشاؤها في املتناول وصالحة مع
التقنيات املستجدة واملعاصرة.
 اســتدامة الصيــغ :املحافظــة علــى إمكانيــة الولــوج إلــى الســجالت الرقميــة واســتخدامها مــن خــال املراقبــة املنتظمــة ونقــل امللفــات إلــى صيــغ جديــدة،حيــث أن صيغهــا يمكــن أن تتلــف ،وتصبــح باليــة ومهجــورة مــع مــرورالوقــت.
 سالمة البيانات :ضمان عدم تغييرالبيانات عن غيرقصد ،وتتبع جميع التعديالت املصرح بها بمرورالوقت في سجل البيانات من أجل التمكن منَ
استطالع األصل بشكل كامل .تتطلب عملية إنجاز تكامل البيانات القيام بإجراءات ت َح ُّق ٍق مستمرة للبحث عن األخطاء في البيانات ،ولضمان ثبات
ً
امللفات ،وكذلك إجراء عمليات الفحص بحثا عن الفيروسات والتهديدات.
 إدارة امللفات :الحفاظ على إدارة ملفات واضحة ومنظمة من خالل التأكد من أنها َّتأس َست باستخدام قواعد جيدة لعنونة امللفات واملجلدات
َ َّ
املنظمة لضمان عدم فقدان املعلومات ،وتسهيل الولوج إليها ،واستخدامها بسهولة
وتسميتها .يجب تنظيم امللفات باستخدام مخططات التصنيف
من جانب اآلخرين ،واستدامتها بشكل عام.
 حفظ البيانات الوصفية :التحديث املستمرللبيانات الوصفية ومواءمة سماتها مع أي تعديل مرتبط بالسجل الرقمي الفعلي لضمان االستدامةمع مرورالوقت .وهناك عدد من العناصرالتي يجب مراعاتها من أجل حفظ البيانات الوصفية:
 الهيكلة :تنظيم البيانات الوصفية في هيكل مستند حسب مواصفات. الربــط :الحفــاظ علــى الروابــط بيــن ســجالت البيانــات الوصفيــة واألصــول أو العناصــرالرقميــة التــي تصفهــا .وبشــكل عــام ،يو�صــى بإرفــاق البيانــاتً
تلقائيــا.
الوصفيــة باألصــل أو العنصــرالتــي تصفــه حتــى تتمكــن أدوات البرامــج مــن معالجــة أي تحديــث
 مراقبة الجودة :يجب تحديد تدابيرمراقبة الجودة كلما ّتم إنشاء أوتغييرسجالت البيانات الوصفية.
 الحماية :يجب ضمان سالمة سجالت البيانات الوصفية. إدارة التخزين والنسخ االحتياطي :يتم إنشاء النسخ االحتياطية عندما يتم نسخ املعلومات املوجودة على أحد األصول الرقمية إلى وسائط تخزينمختلفة ملنع فقدان املعلومات في حالة حدوث تهديد أوكارثة .ومع ذلك ،قد ال تتضمن النسخة املنسوخة البيانات الوصفية ذات الصلة ،وبالتالي ال
ً
ينبغي اعتبارها بديال عن امللفات الرئيسية لألصول.
 الحفاظ على املوثوقية (األصالة) :للتأكد من أن املواد أواألصول الرقمية جديرة بالثقة وأصلية ،كما يجب تنفيذ ممارسات تكنولوجيا املعلوماتاملستمرة ،مثل ضمان أمن البيانات ،واملراقبة ،لتجنب أي تعديالت غيرمقصودة في األصول الرقمية.
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 اإلجراء.3.3.3
 تقييم وإنشاء خطط للحفاظ على األصول الرقمية:الخطوة األولى
 وتحديــد اإلجـراءات الالزمــة التخــاذ خطــوات،الغــرض مــن التخطيــط للحفــاظ علــى األصــول الرقميــة هــو مراقبــة التهديــدات علــى األصــل الرقمــي
.اســتباقية لدرئهــا أو االســتجابة لهــا
: إجراء مراقبة للسجالت الرقمية بما في ذلك.•مراقبة الجودة
.•سبل الولوج إلى البيانات
.•قابلية قراءة البيانات
.•تكامل البيانات
.•حماية البيانات
.•تخزين البيانات
ً  وتخصيص املوارد الالزمة،•إعداد خطة أنشطة الحفاظ على السجالت الرقمية
.بناء على املهارات املطلوبة
. تنفيذ التحديثات املطلوبة على محتوى التراث الثقافي:الخطوة الثانية
 تحويــل الســجالت الرقميــة مــن خــال اســتخدام الصيــغ والوســائط واألنظمــة:تتضمــن اإلجـراءات فــي كث ــيرمــن األحيــان تغي ــيرحزمــة املعلومــات
. وإدارة التخزيــن وغيرهــا مــن املعلومــات، وتغيي ــرالبيانــات الوصفيــة التــي تصــف وســائل الولــوج إلــى املعلومــات،الجديــدة
. النسخ االحتياطي والحفاظ على السجالت الرقمية للتراث الثقافي:الخطوة الثالثة
. والتأكد من حماية السجالت،إجراء عمليات نسخ احتياطي منتظمة لتفادي خسارة املعلومات عند حدوث الكوارث
 املصادر.3.3.4
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

A Guide for Managers Who Are Planning and Implementing Digitization Projects, Government of Canada, Canadian
Heritage Information Network, 2020.
Recommendation concerning the preservation of and access to, documentary heritage including in digital form,
UNESCO’s Memory of the World program, November 2015.
Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation, UNESCO/ Persist, March 2016.
Digital Preservation Policy, Preserving Archival Digital Records Transferred from Commonwealth Agencies, National
Archives Australia, June 2020.
Guidelines for the preservation of digital heritage, National Library of Australia, March 2003
Guidelines for the selection of digital heritage for long-term preservation, UNESCO/Persist, November 2015.
Recordkeeping for good governance toolkit, Pacific Regional Branch International Council on Archives, ICA.
Guide for managing electronic records from an archival perspective, Committee on Electronic Records, ICA, February
1997.
Guidelines for the preservation of digital heritage, National Library of Australia, March 2003.
The Archival Advantage: Integrating Archival Expertise into Management of Born-digital Library Materials, Online
Computer Library Center, July 2015.
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امللحق
املرحلة

التعريف

اإلجراء

النماذج الالزمة

الغرض

اإلجراءات الالزمة

 :1.1تعريف أصول أو
عناصرالتراث الثقافي

نموذج تعريف أصول أو جمع املعلومات األولية عن
عناصرالتراث الثقافي األصل أو العنصر

 :1.2تعريف وتصنيف
أصول أو عناصرالتراث
الثقافي.

نموذج تعريف األصول
أو العناصر

تحديد املعلومات املطلوبة تقوم الجهة التشغيلية أو الجهة
لتصنيف وتعريف األصل أو املسؤولة عن القطاع الفرعي بإنشاء
العنصر
نموذجها الخاص حسب نوع األصل

نموذج بيان األهمية

تقييم أو تبريرقيمة وأهمية
األصل أو العنصر

تقوم الجهة التشغيلية أو الجهة
املسؤولة عن القطاع الفرعي بإنشاء
نموذجها الخاص حسب نوع األصل

نموذج التحقق من
تحديد املعلومات املطلوبة
معلومات التراث الثقافي للتقديم ليتم التحقق من
صحتها

تقوم الجهة التشغيلية أو الجهة
املسؤولة عن القطاع الفرعي بتقديم
النموذج الذي يوفره األرشيف

تقوم الجهة التشغيلية أو الجهة
املسؤولة عن القطاع الفرعي أو الفرد
بتقديم النموذج الذي يوفره األرشيف

 :1.3تقييم أهمية أصول
أو عناصرالتراث الثقافي
بيان الحالة الحالية لألصل
تقييم الحالة :حالة
وحالتها األولية
تقوم الجهة التشغيلية أو الجهة
الحفظ أو حالة القابلية أو العنصرباإلضافة إلى
املسؤولة عن القطاع الفرعي بإنشاء
املشكالت التي يمكن أن تظهر
لالستمرار
نموذجها الخاص حسب نوع األصل
وتؤثرعلى سماته وخصائصه

 :2.1التحقق من صحة
معلومات أصول أو
عناصرالتراث الثقافي
واملصادقة عليها وبيانات
ترشيح األصل أو العنصر تقييم االكتمال
التوثيق
األولي
 :2.2إعداد سجل أصول
أو عناصرالتراث الثقافي
والحفاظ عليه

األرشفة  :3.2نشرمحتوى التراث
الرقمية الثقافي
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إنشاء قائمة مراجعة تحتوي
تقوم الجهة التشغيلية أو املسؤول
على أسئلة إرشادية للتحقق
في القطاع الفرعي بإنشاء نموذجها
من االكتمال واالمتثال
الخاص
للمعاييراملطلوبة

نموذج محتوى السجل

تحديد وتوحيد املعلومات
املطلوبة التي يجب تغطيتها
لألصل أو العنصراملطلوب
تسجيله

 تقوم الجهة التشغيلية أو الجهةاملسؤولة عن القطاع الفرعي بإنشاء
نموذجها الخاص
 تقوم الجهة التشغيلية أو الجهةاملسؤولة عن القطاع الفرعي بتقديم
النموذج الذي يوفره األرشيف للسجل
الوطني

اتفاقية تبادل البيانات

تنظيم العالقة بين مزود
البيانات واألرشيف الوطني

تقوم الجهة التشغيلية أو الجهة
املسؤولة عن القطاع الفرعي بإنشاء
نموذجها الخاص حسب نوع األصل

ﺡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ١٤٤٣ ،ﻫـ

ﻓﻬﺭﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗَﻣﻳّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺙ ﺍﻟﺛﱠﻘﺎﻓﻲ ﻭﺃﺭ َ
ﻖ ﺍﻟﺗّﺭﺍ ِ
ﺷﻔَ ِﺗ ِﻪ ﱠ
ﺩﻟﻳﻝ ﺗﻭﺛﻳ ِ
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ / .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ  -.ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ،
١٤٤٣ﻫـ
..ﺹ ؛ ..ﺳﻡ
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٤٢-١٠-٧ :
 -١ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ  -ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ  -٢ﺍﻻﺭﺷﻳﻑ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃ.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺩﻳﻭﻱ ٣٠١٫٢٩٥٣١

١٤٤٣/٤٤٦٨

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ١٤٤٣/٤٤٦٨ :
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٨٣٤٢-١٠-٧ :

)ﻣﻼﺣﻅﺔ( :ﻻ ﻳﺗﻡ ﻁﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﺳﻔﻝ ﻣﻊ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻬﺭﺳﺔ
ﺗﺄﻣﻝ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻣﻭﺣﺩ  ،ﻭ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﻠﻑ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻁﺑﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﺭﺩﻣﻙ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺍﻷﻳﺳﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ .
ﻭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻭﺭ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻁﺑﺎﻋﺗﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻣﺧﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺹ ﻣﺩﻣﺞ ) (CDﻭﺷﻛﺭﺍ ،،،
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