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 الجزائر

 :المستخلص

الرقمي للوثااق  والمعلوماات الجااجل الحييياي لكال المؤسساات يعتبر الحفظ 
. الوثاقيية كون المعلومات الرقمية معرضة للفيدان على المدى البعيد ألسباب عديدة

فيد . من وضع استراتيجيات مالقمة استنادا إلى معايير عديدة ولضمان حفظجا ال بد  
معلومااات واختيااار أصاابح حتميااا اليااوا علااى األرشاايفي تحماال مسااؤولية حفااظ ال

االسااتراتيجية المناساابة للحفااظ الرقمااي واقتااراح الحلااول المعياريااة الناجعااة لجاا   
ب من مجمته مماا ، المجمة فاألرشيفي هنا أماا حلول وك لك عراقيل وتحديات تصع 

يضطر  إلى الوقوف لمواججتجا ليضامن بيااه ها   المعلوماات فاي ظال بيقاة رقمياة 
 .متغيرة

ز بشكل أساسي في وقفتجاا األولاى هت ه   الدراسة لترك  انطالقا مما سب  جا
على حصر وتيديا تحديات الحفظ الرقماي العاالمي، وكا لك تحدياد وضابط اليضاايا 

 . المفاهيمية في ه ا المجال

أما الوقفة الثانية فجاهت باستراتيجية ميترحة من أجل مجابجة ه   التحديات 
المياااة الحديثاااة فاااي مجاااال الوثااااق  مساااتعينين فاااي  لاااك بالعدياااد مااان المعاااايير الع

 ISO 18492 ،ISO 14873 ، ISO 14721 ،ISOوالمعلوماات علاى اارار معياار 

13028 ،NFZ42-013. 

 :الكلمات المفتاحية

 .المعلومات -الوثاق  -حلول -معايير -الحفظ الرقمي -تحديات

                                                 
(*)Basset_ch@hotmail.fr 
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Abstract: 

The digital preservation of document and information is considered 

as real obsession for all documentary institutions. The fact that  digital 

informations are vulnerable to lose over long term for many reasons. 

Therefore, to ensure that conservation we should develop appropriate 

strategies based on several criteria. Today, it has become inevitable for 

the archival to take responsibility to save informations and to choose the 

appropriate strategy for digital preservation and to propose effective 

standard solutions for this task.So, the archival here is in front of 

solutions as well as obstacles and challenges that make his mission so 

difficult,  forcing him to face it in order to ensure the survival of his 

information in a changing digital environment. 

From the above, this paper comes to focus primarly on its initial 

inventory and provides digital preservation challenges of the world as 

well as identify and adjust the conceptual issues in this area.Also, the 

paper presents a proposed strategy in order to confront this challenges 

using modern international standards in the field of documentation and 

information  along the lines of the, ISO 18492, ISO 14872, ISO 14721, 

ISO 13028, NFZ42-013 

Key words:  

challenges, digital preservation, documentation, information, 

standard. 

 :اإلطار العاا ومنججية الدراسة .1

 :خلفية الدراسة ومشكلتها 1.1

لاااا يعاااد الاااور  الوعااااه الوحياااد لنيااال وحفاااظ المعلوماااات اإلدارياااة بشاااكل 
مصداقية، خاصة بعد أن أصبحت قوانين بعض الدول وتحت شاروط بموضوعي و

معينة تعطي للوثاق  الورقية والوثاق  االلكترونية األهمية نفسجا، ومن ثا أصبحت 
ختلااف األوعيااة سااواه أكاناات منتجااة فااي بيقااة تااولي أهميااة كبياارة لحفااظ ومعالجااة م

في بيقة إلكترونياة، ومان ثاا أصابحت تاولي أهمياة كبيارة لجا   األرصادة  اتيليدية أ
لمختلف المنتجات األرشيفية اإللكترونياة  المدى ل لك فان الحفظ الطويل. األرشيفية

يدا من ب مزمن المواضيع التي تتطل   المسجلة على مختلف األوعية، ومعالجتجا يعد  
 (ICA, 2012) .العناية واالهتماا من طرف األرشيفي
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وإقاارارا باألهميااة المتزاياادة للتااراق الوثاااقيي الرقمااي للبشاارية وبجشاشااته، 
اياار أن . ميثااا  اليونيسااكو بشاا ن صااون التااراق الرقمااي 2112اعتمااد فااي عاااا 

أشااارت إلاااى أن اليلياال مااان  2112الدراسااة االستيصااااقية التااي أجريااات فااي عااااا 
الحكومات في البلدان المتيدمة والبلدان النامية علاى حاد ساواه أقادمت علاى اعتمااد 
استراتيجيات لصون تراثجا الرقمي وضمان االنتفاع به أو على صيااة ها ا الناوع 

 .من االستراتيجيات

. ليد أصبحت الثيافاة الرقمياة تشاكل جازها ال يتجازأ مان المجتمعاات الحديثاة
ت االنتفاع بمختلف مصادر المعلومات في شاتى أنحااه فالتكنولوجيات الرقمية يسر  

وال شااك فااي أن التاادابير الراميااة إلااى ضاامان اسااتمرارية التااراق الوثاااقيي  ،العااالا
وفاي تحساين الوضاع االنسااني  ،الرقمي ستفضي إلى دعا الحكاا الرشايد والشافافية

كماا تعتبار . جتمعاات معرفاة منصافةوستسجا أيضا في بناه م ،وإلى حماية الحيو 
الييمة االقتصادية للمعلومات الرقمية عامال مجما بالنسبة للججود الرامية إلى تحيي  

فجي ثروة هاقلة للبلدان المعنية وللمجتمع بوجاه عااا، مماا يعناي  ،التنمية المستدامة
افيااة أن زوال التااراق ساايؤدى إلااى افيااار البلاادان ماان الناااحيتين االقتصااادية والثي

وسيجعل من الصعب انتاج معارف جديدة، ل لك فإنه من الضرورى زياادة الاوعي 
لتمكاين األجياال اليادماة  المدى البعيادباليضايا المرتبطة بحماية التراق الرقمي في 

ويجااب التصاادى . ماان االنتفاااع بجاا ا التااراق، وإال ساايفيد العااالا تاريخااه الرقمااي
ت التكنولوجياة ثاا تحاديات أخارى قانونياة التحاديا: لمجموعة من التحديات أبرزهاا

 )  .واقتصااادية وسياسااية وثيافيااة مجنيااة ماان أجاال اسااتمرارية المعلومااات الرقميااة

UNESCO, 2012) 

 Archive)مااااان المعلاااااوا أن المساااااؤولية األساساااااية لمااااادير األرشااااايف 

Administrator ) عجدته، وتنطوى ه   المسؤولية علاى بهي حماية المعلومات التي
التي ييوا بجا مادير األرشايف بطريياة مباشارة،                          المجاابعض 

 Database)قواعاااد البياناااات                 أو ايااار مباشااارة مااان خاااالل ماااديرى

Administrators )أو مديرى وساقط التخزين (Storage Administrators.)  وينبغي
عمال والمجااا الدورياة، ماع أن ييوا مدير األرشيف بوضع خطة وجدول زمني لأل

ه تسجيل نتاقج ه   األعمال في ملفاات المراجعاة، كماا أن مادير األرشايف مناوط با
متابعة مشكالت األرشايف والتحاديات الخاصاة باالحفظ الرقماي وتوضايح األساباب 
التااي أدت إلااى هاا   المشااكالت ووضااع الحلااول التصااحيحية واالقتراحااات الوقاقيااة 

 .المشكالت الالزمة لعدا تكرار ه  

كما ينبغي االنتبا  إلى أن مجمة حماية البيانات ينبغي أن تكون محل مراجعة 
ماان خااالل ججااات أخاارى داخاال المؤسسااة للت كااد ماان أن البيانااات المحفوظااة فااي 
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األرشاايف يااتا صاايانتجا وحفظجااا بطرييااة صااحيحة، وعلااى ماادير األرشاايف وضااع 
المادى البعياد وتفعيال النتااقج  الخطط واالستراتيجيات المناسبة للحفظ الرقماي علاى

كياف يمكان : ويبياى الساؤال الرقيساي لجا   الدراساة هاو. والتوصيات المنبثية عنجا
كيف يمكن مجابجة كل تحاديات : وبعبارة أخرى. لألرشيفيين فعل كل  لك وحدها؟

 . الحفظ الرقمي مجتمعة؟

 : أهداف الدراسة 2.1

الحفاظ اممان  للتاراق الرقماي "الجدف األسمى من ه   الدراساة هاو تحييا  
 :من خالل "والورقي العالمي وتبليغه لألجيال اليادمة

ضرورة التنبيه الفورى للمسؤولين بالتحدى الكبير في ه ا العصر المتمثال فاي  -
 .الجمع بين افرازات تكنولوجيا مستيبلنا والسعي للحفاظ على ماضينا الورقي

تعلية بالحفظ الرقماي وإباراز أهمياة تطبييجاا التعريف ب ها المعايير العالمية الم -
 .على أرض الواقع

 :أهمية الدراسة 3.1

اعتبااار  مصاادرا أساساايا لدراسااة هااي األهميااة الكبياارة لحفااظ األرشاايف الرقمااي  -
تاااااريش الشااااعوب ووساااايلة أساسااااية فااااي إعطاااااه الفعاليااااة لتساااايير اإلدارات 

حفااظ  مسااؤول  والمؤسسااات هاا ا ماان ججااة، وماان ججااة أخاارى كااون األرشاايفي 
 . وبعد  وأثناهكل شيه بدرجة أولى قبل 

االفتياد إلى الدراسات التي تعالج وتعرف با ها المعاايير العالمياة فاي األرشايف،  -
 .وطر  االستفادة من قدرات المتخصصين في ه ا الميدان

 : تساؤالت الدراسة 4.1

 :األسئلة التالية نحاولت هذه الدراسة اإلجابة ع

 بالحفظ الرقمي؟ما الميصود  -

 ما هي أها التحديات التي تواجه الحفظ الرقمي؟ -

 ما الحلول المناسبة لمواججة ه   التحديات؟ -

 كيف سيتا وضع استراتيجية للحفظ الرقمي على المدى الطويل؟ -

 ماهي أبرز االقتراحات والمعايير العالمية المنصوح بجا في ه ا المجال؟ -

 :منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات 5.1
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 ا  اعتمدنا في ه   الدراسة علاى المانجج الوثااقيي، ألناه يتضامن مساعى خاصا
حيق ينبغي على الباحق في بادئ األمر أن يياوا بجماع الوثااق  المتنوعاة ثاا يياوا 
بتيييمجا ونيدها قبل االعتماد عليجا في بحثه، ولج ا النيد مساتويين أحادهما خاارجي 

 .ر داخليوامخ

هدفاه الت كاد والتحيا  مان أصاالة الوثيياة وإيجااد أصال الوثيياة  :نقد خارجي
 .ومعرفة منتججا ومكانجا األصلي

فيتا التركيز فيه على محتوى الوثاق  وعلى األسباب التي  :النقد الداخليأما 
. تاجااات المكتوبااةندعاات إلنتاججااا، فغالبيااة األعمااال البحثيااة تااتا فيمااا يباادو علااى ال

 (511 ،2112نجرس، أ))

في ه   الدراسة تا االعتماد بصورة كبيارة علاى معالجاة الوثااق   ات المحتاوى  -
الرقماي، المسااترجعة مان مواقااع الجيقاات العالميااة علاى ااارار المجلال الاادولي 

ماان أجاال إعااادة توجيااه تلااك الكتابااات . لألرشاايف والمنظمااة العالميااة للتيياايل
اإلشااكالية  نجدياادة تساااعدنا فااي اإلجابااة عااوالوثاااق  المتااوفرة وصاانع معرفااة 

 .والتساؤالت المطروحة

 :تقديم الدراسات السابقة مع التعليق عليها 6.1

اا مان الحصاول عليجاا والتاي عالجات  تتمثل أها الدراسات الساابية التاي تمكن 
 :موضوع تحديات الحفظ الرقمي للوثاق  واألرشيف راا قل تجا وندرتجا فيما يلي

مرشااااد : الوثااااائق اإللكترونيااااة:" بعنااااوان Andrew Mc Donaldدراسااااة  -*
 Conseil internationalالصادرة عان المجلال الادولي لألرشايف " األرشيفيين

des Archives وقاا بترجمتجا الخبير الادولي عباد. 2111 نيسان/ بتاريش أفريل 
 Translation in Arabic: Abdelkrim) 2112الكريا بجاجة ونشرها في يوليو 

badjadja) 

 مان تحريار لجناةإن ها   الدراساة هاي عباارة عان مرشاد  :التعريف بالدراساة -
األرشيف الجاارى فاي المحايط االلكتروناي للمجلال الادولي لألرشايف تسامى 

يعرض ه ا المرشد حلوال تطبييية إلدارة األرشايف . ICA 2111-2112لجنة 
وتا التركياز فاي كامال . اريةاالستمر" continuum"االلكتروني طوال حياتجا 

 .المرشد على الجانب التطبييي بدال من الجانب النظرى

إدارة ) ISO 15489-1: يصااوا المرشااد مصااطلحاته ومفاهيمااه ماان المعيااارين
 ISO/TR 15489-2: و( قواعاد توجيجياة: 5األرشيف الجارى والوسايط جازه 

 (.دليل التطبي : 2إدارة األرشيف الجارى والوسيط جزه )
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كتب المرشد مان وججاة نظار علاا األرشايف، ها ا يعناي أناه  :منهجية المرشد -
مرشد لكل شخص مجتا بإدارة وحفظ الوثاق  االلكترونية واتاحتجا في المادى 
الطويل، ييدا المرشد نصاقح عملية خاصة للا ين يجتماون بالتحاديات الناجماة 

 .عن المحيط االلكتروني

ن فااي مواججااة التحااديات الناجمااة عاان يساااعد كاال األرشاايفيي :فوائااد المرشااد -
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات، يسمح بالتوجه واالنسجاا في المحايط الا ى 
يتغير بسرعة، كما ييترح حلوال تكتيكية للمشاكل التطبييية ويتطار  لمختلاف 
المنااهج المطبيااة لضامان حفااظ الوثااق  االلكترونيااة علاى الماادى الطويال ماان 

التججيازات، المحايط الرقماي، مراقباة الجاودة، )مثال  خيارات ومنااهج عديادة
 ((Andrew, Mc Donald, 2005 (.إلى آخر ..األشكال والدعامات

الشاايه الاا ى لفاات انتباهنااا فااي هاا   الدراسااة هااو الفصاال الخااامل الاا ى يحماال  -
مادة أطاول مان : ، ويعني بالمادى الطويال"الحفظ في المدى الطويل": عنوان

وال تتعادى ها   . الا ى أنجاز الوثااق " الججااز والبرناامج"مدة تشاغيل النظااا 
كما يجدف ه ا . المدة عادة خمل سنوات، نظرا لسرعة التغيرات التكنولوجية

الفصل إلى التوضيح بعبارات تطبييية معناى حفاظ الوثااق ، ويصاف مختلاف 
امليات المستعملة حاليا لحفظ الوثاق  اإللكترونية، وييدا نوع ودور معطيات 

لبيانااات فااي عمليااة الحفااظ، ويحاادد المسااتلزمات والكفاااهات الضاارورية التااي ا
ا  -أو األساباب - كار السابب: عان جماع المعياارين مان بينجاا اتانج التاي تسااو 

حفااظ الوثاااق  االلكترونيااة ونوعجااا بالاا ات، كمااا يشااترط أن تكااون الوثاااق  
ة إعااادة أصاايلة، كاملااة، متاحااة ومفجومااة، قابلااة لالسااتخداا تينيااا مااع إمكانياا

الدراسااة اعتماادت علااى معياااريين  إلااى أن هاا  ويبيااى أن نشااير . االسااتعمال
ن يعتبااران ضاامن أهااا ياللاا  ISO/TR 15489-2 ؛ ISO 15489-1أساساايين 

المراجع المعيارية في ه ا المجال، بالراا من أنجماا أصايبا بالتياادا نوعاا ماا 
الحالياة تعتماد ايار أن دراساتنا . 2115ألن تاريش صادروهما يعاود إلاى سانة 

 .على أحدق المعايير العالمية الصادرة في ه ا المجال

نحو تحديد سياسة لحفاظ األرشايف : "بعنوان الكريم بجاجة عبد دراسة الخبير -*
 -2العادد -تا نشر ه   الدراساة بمجلاة سابراين". اإللكتروني في المدى الطويل

حول سياسات الحفظ طويل المدى في األرشيف تتمحور . 2111-أيلول/ سبتمبر
اإللكتروني، تبدأ الدراسة بميدمة حول أهمية الحكومة اإللكترونياة، ثاا تعارض 
التحديات التي تواجه عملية الحفظ في األرشيف اإللكتروناي، وبعاد  لاك أناواع 
الوساقط المستخدمة في عملية الحفظ وطول عمرها، لتضع الدراسة في األخير 

 . دارة األرشيف اإللكترونيسياسة إل
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ليااد حثاات الدراسااة علااى ضاارورة تكااوين فرياا  تفكياار وعماال يشاامل كاال 
اإلدارة المنتجاااة لألرشااايف : المتعااااملين المعنياااين باااإدارة األرشااايف اإللكتروناااي

اإللكتروني، وقسا تكنولوجيا المعلومات، وقسا األرشيف المعني بالحفظ في المدى 
ملين الثالثة الميااييل الخاصاة بمجالاه، ويطارح يحدد كل عضو من المتعا. الطويل

 :انشغاالته لألطراف األخرى

، وبتحدياد ال ى تنتجهتيوا اإلدارة بوضع الياقمة الشاملة لألرشيف اإللكتروني  -
 .احتياجاتجامدة الحفظ للبيانات حسب 

يتدخل قسا األرشيف لتحديد األرشيف اإللكتروني ال ى يجب حفظه في المادى  -
حسااب تعليماااات األرشااايف الااوطني، وطااارح المشااااكل ( بااال داقماااا  )الطوياال 

 .المتعلية بطر  الحفظ لضمان حماية البيانات اإللكترونية

ييتاارح قسااا تكنولوجيااا المعلومااات أنااواع الباارامج واألججاازة والاادعامات التااي  -
 .يمكن استخدامجا في المعاملة اليومية، ثا للحفظ في المدى الطويل

يا  المتكامال سياساة إلدارة األرشايف اإللكتروناي علاى سينبث  مان ها ا الفر
مسااتوى المؤسسااة المعنيااة، وتبيااى تلااك السياسااة قابلااة لبثااراه حسااب التطبياا  فااي 

مان ايار الممكان االساتفادة مان البلاورة "التكنولوجي، ألنه  الميدان وحسب التطور  
 !" السحرية ليراهة المستيبل التكنولوجي

علااى أفضاال الاادعامات الموجااودة فااي الوقاات لاا ا يجااب تحديااد سياسااة تعتمااد 
الحالي والتي تضمن حفظ األرشيف اإللكتروناي لمادة عشار سانوات، ماع العلاا أناه 
بعاااد هااا   المااادة يفتااارض اللجاااوه إلاااى حلاااول تكنولوجياااة أخااارى حساااب التطاااور 

 .التكنولوجي

في نجاية الدراساة نيال الخبيار رأى األرشايف الاوطني األمريكاي حاول أفضال  -
 الشااكل الثاباات"األرشاايف اإللكترونااي فااي الماادى الطوياال وهااو شااكل لحفااظ 

(persistent format)  ال ى يرتكز علاى اساتراتيجية للحفاظ تجادف إلاى التيليال
 من أضرار الزوال التكنولوجي، و إلاى التخفايض مان التبعياة تجاا  األججازة

(hardware) والباارامج (software) لاايمكن فااي المسااتيبل اسااترجاع البيانااات ،
 بجاجااة، عباادالكريم،)" إللكترونيااة ونسااخجا للحصااول علااى وثاااق  صااادقةا

2006.) 

ماادى تطبيااق معااايير حفااظ األرشاايف فااي : "بعنااوان شااواو عبدالباسااطدراسااة  -*
دراساااة ميدانيااة بمركاااز : الجزائاار فااي ظااال التطااورات التكنولوجياااة الحديثااة

تبااات تااا نشاار هاا   الدراسااة بالمجلااة األردنيااة للمك. "أرشاايف واليااة سااطيف
 .2152 -آ ار -العدد األول -والمعلومات في المجلد الثامن واألربعون
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 :أهداف الدراسة

ف على الواقع الحالي لمركز أرشيف والية سطيف كان هدف ه   الدراسة التعر   -
 :من خالل 

 .تحديد المشاكل التي يواجججا المركز• 

المركز ومدى تطابيجا دراسة اليوانين والنصوص التشريعية المعمول بجا في • 
 .مع اليوانين والنصوص التشريعية المطلوبة لعملية الحفظ الجيد؟

تحديااد ماادى تطبياا  المركااز لبجااراهات العمليااة والفنيااة المتعااارف عليجااا • 
 .والمعمول بجا في معالجة األرصدة األرشيفية

فياه دراسة الواقع اإلدارى للمركز من خالل وصف الكوادر البشارية العاملاة • 
 .والموارد المادية والمبنى ومطابيتجا بالمعايير

التعريف باإلجراهات العلمية واإلدارية والفنية المطبية على األرشايف داخال • 
 .المركز

 :منهج الدراسة ووسائل جمع البيانات

اعتمد الباحق على المنجج الوصفي، مع اساتخداا األسالوب التحليلاي لتحليال 
أمااا مااا يتعلاا  بوساااقل جمااع . يااة سااطيف وتيييمااهواقااع الحفااظ بمركااز أرشاايف وال

البيانات فيد اعتمد على أسلوب المسح في تجميع النتاج الفكرى المتعل  بالحفظ من 
كتااب ومياااالت متخصصااة ومعاااجا وموسااوعات ومعلومااات متفرقااة ماان مواقااع 

فيما يخص الدراسة الميدانية فيد . وقواعد بيانات إلكترونية ه ا من الجانب النظرى
عتمد على أداة الميابلاة والمالحظاة فاي عاين المكاان، واعتماد كا لك علاى الوثااق  ا

المتوفرة داخل مركز األرشيف محل الدراسة من فجاارل وبطاقاات تعريفياة وأدلاة 
 .خاصة باألرصدة األرشيفية وايرها

 :أهم النتائج واالقتراحات التي توصلت إليها الدراسة

فعااال تينيااات المعالجااة العلميااة والفنيااة إن مركااز أرشاايف واليااة سااطيف يطباا   -
لألرشيف بصورة جيادة ماع تاوفير شاروط الحفاظ المالقماة لألوعياة التيليدياة 

انطالقااا ماان عمليااات المعالجااة العلميااة  .وهاا ا مااا يساامح بإطالااة عماار الوثاااق 
المعرفة والتصرف ثا العمليات الفنية والتينية مان دفاع،  وهي التجميع، الفجا،

 ف، تصنيف، ترقيا وترميز، ترتيب، حفظ وصيانة، إنتاج تشخيص، فرز، ح
وساااقل بحااق تيليديااة، وأخياارا تبليااأل وتااداول األرشاايف أى إتاحااة األرشاايف 

 .لالطالع عليه في حدود التشريع المعمول به وطنيا
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كمااا أن بنايااة المركااز مطابيااة فعااال للمعااايير المعمااول بجااا، وبإمكانجااا تااوفير  -
 .جا على األقل لعشر سنوات قادمة وأكثرفضاهات كافية لحفظ أرشيف

 .نيص الت هيل في استخداا وتطبي  إفرازات التكنولوجيا الحديثة  بالمركز -

اقترح الباحق توفير كوادر بشرية مؤهلة في اساتخداا تطبيياات اإلعاالا املاي  -
أخصاااقي األرشاايف علااى  تاادريب/ماان مجندسااين وتينيااين وضاارورة تكااوين

 .جياتاستخداا ه   التكنولو

ولكي تستفيد مؤسسات حفظ األرشيف فاي الجزاقار مان التكنولوجياات الحديثاة  -
خاصة في حفظ وإتاحة أرشيفجا، ينبغي أن تكون هناك قواعاد ساليمة لابدارة 
التيليدية لألرشيف، وينبغي قبل اقتناه الوساقل والتججيزات الحديثة أو تطبيا  

عي وكا ا تجيقاة بيقاة وظاروف أى نظاا جديد تجيقة المحيط التنظيمي والتشاري
 (2013شواو، عبدالباسط، ) .العمل المالقمة

نستخلص من خالل ه ا االستعراض الموجز لج   الدراسة أن دراساتنا الحالياة  -
مادى تطبيا  "تتشابه وتتياطع مع أهداف الدراساة األولاى التاي تحمال عناوان 

" التكنولوجياة الحديثاةمعايير حفظ األرشيف في الجزاقر فاي ظال التطاورات 
بيضااية الحفااظ بصاافة عامااة  فااي نيطتااين رقيساايتين األولااى تتعل اا  باالهتماااا

اااال ضاااارورة التنبيااااه الفااااورى  فااااي -وبصاااافة خاصااااة -         والثانيااااة تتمث 
ااال فاااي الجماااع باااين إلاااى للمساااؤولين  التحااادى الكبيااار فاااي هااا ا العصااار المتمث 

. لاورقي وحاضارنا الرقمايتكنولوجيا مستيبلنا والسعي للحفاظ على ماضاينا ا
بجاا  لج ا وجب على كافة المسؤولين ضرورة الاوعي التااا واالحاطاة الشااملة

تحيياا  و ،لليضااية ماان أجاال مواججااة هاا ا التحاادى التكنولااوجي المتزايااد يوميااا
الحفااظ امماان لتاااريش و اكاارة العااالا وتبليغجااا لألجيااال "الجاادف األساامى وهااو 

جاي أن الدراساة الحالياة تعتماد فلدراساتين أما نيطاة االخاتالف باين ا". اليادمة
علاااى احتاااراا مبااادأ التخصاااص فاااي مجابجاااة تحاااديات الحفاااظ الرقماااي وفااا  
استراتيجية محكمة وباالعتماد على معايير عالمية حديثة في ه ا المجال، فاي 

( 11)الدراسة األخرى اعتمدت في معالجة قضية الحفظ على خمساة أن حين 
ة البناية، حالة األرصادة، الماوارد البشارية وضعي: هي ،جوانب رقيسية عامة

ها ا ماا يجعال ها   الدراساة الحالياة و. والمالية، التبليأل والتداول، أمن الوثاق 
فريدة من نوعجا وحديثة، ونادرة التداول والمعالجة بين المتخصصين في ه ا 

 .المجال

 (:الوقفة األولى)تيديا للتحديات واليضايا المفاهيمية  .2
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ومكاتاب الدراساات،  المختباراتوانتشار الحواسيب فاي االدارات وإن تزايد 
أنظمااة المراقبااة، والمراكااز التجاريااة الكباارى نااتج عنااه تغياارات راقاادة فااي طاار  و

: كماا أن بعاض التكنولوجياات اليديماة مثال. التصميا، الصناعة، التسايير والتكاوين
اار التسااجيل الساامعي البصاارى، التصااوير، الراديااو، الجاااتف الثاباات،  التلفاااز الميع 
حيااااق نيصااااد . أزيحاااات واسااااتبدلت بالتكنولوجيااااات الرقميااااة فااااي بضااااع ساااانوات

لغة املاة فالمعلوماة الماراد دراساتجا ياتا تشافيرها فاي شاكل : "التكنولوجيا الرقميةب
حيق يتا ضغطجا وتخزينجا وعند استيبالجا تيوا املة بإزالة التشفير  (5-1)ثناقيات 

 ا  رماوز اأ ا  كانات حروفاأمضمون ه   المعلومة سواه  وب لك يستطيع المستيبل فجا
 ".ا  أصوات اأ

محصورة في مجال  5221-5211كانت التكنولوجيا الرقمية في السنوات فيد 
التكنولااوجي خااالل الساانوات األخياارة  اإلعااالا املااي والحواساايب، ومااع التطااور  

تكلفااة ت الشاابكات بشااكل كبياار، وارتفعاات معجااا ارتفعاات قااوة الحواساايب وتطااور  
إضاااافة إلاااى ظجاااور تينياااات الشااابكات . ت البرمجيااااتالتخااازين الرقماااي، وتطاااور  

مما أدى إلاى اازو النظااا الرقماي شايقا فشايقا . د خدمات األنترنتالمحلية، مع تعد  
ت كماا أثار  . الفنياةوالثيافية، والمؤسساتية، والتجارية، وجميع النشطات الصناعية، 

ماع ل نجاا عناه وثااق  رقمياة أصابحت لتحو  وه ا ا. على السلوك الشخصي لألفراد
 FRANOISE, 2011, 7) ) .مرور الوقت ارشيفا  رقميا  

 :مفهوم الوثيقة الرقمية 1.2

ISOحسب المنظمة العالمياة للتييايل 
مجموعاة متكوناة مان حامال أو "هاي  *

وعاه معلومات ومعطيات مسجلة على ها ا الوعااه بطريياة عاادة ماا تكاون داقماة، 
لوثييااة أن ل وال بااد  . مان طاارف اإلنسااان أو ماان طارف املااة ا  ميااروهوبشاكل يكااون 

لمنظماة لوفاي تعرياف آخار " تحافظ على كل ها   الخصوصايات مجماا كاان شاكلجا
كل معرفة محتفظة بجا ومسجلة علاى وعااه، ومثبتاة عان طريا  الكتاباة أو " جانفس

 ".كيمياقية، أو إلكترونية تشكل وثيية أو فيزياقية،أو عن طري  وسيلة ميكانيكية، 

هاي : "للمصاادر المكتبياة اإللكترونياة ISO/CD 2789وفي تعريف مواصافة 
تضاا المصاادر . كل وثيية في شكل إلكتروني تتطلب تججيازات خاصاة الساتعمالجا

الوثاااق  الرقمياة، الاادوريات اإللكترونياة، قواعااد المعلوماات، بااراهات : اإللكترونياة
". شكل إلكتروني والوثااق  السامعية البصارية المتاحاة عبار الشابكاتاالختراع في 

                                                 
* ISO : International organisation for standarization  المنظمة العالمية للتيييل 



 شواو عبد الباسط.أ 

 2152حزيران ، 2، ع(15)، مج المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات 165

 

ن أوال مان حياق طريياة اإلنتااج ان رقيسايافجنااك نوعاأناوا  الوثاائق الرقمياة  أما
 .وثانيا من حيق نمط اإلتاحة

 : من حيث طريقة اإلنتاج

للوثيية الرقمية ثالثة أوجه مختلفة، أو باألحرى ثالق كيفياات أو طار  إلنتاججاا 
 :هي

هااي الوثييااة التااي تنشاا  مباشاارة : «né numérique»الوثييااة اإللكترونيااة المنشاا  -
باساتخداا الحاسااب املااي والتاي ال تحتااوى إال علااى عناصار يساايرها برنااامج 

 .ا  صور اكانت نصية أأالتشغيل ال ى أنش ها، سواه 

أى يمكاان إجااراه عمليااة الرقمنااة انطالقااا ماان : «numérisé»الوثييااة المرقمنااة  -
وسيط كان، ولكن في االب األحيان الوثيياة المرقمناة هاي فاي األصال وثيياة 

وتتا الرقمنة بواسطة السكانير أو الماساحات ( الش...أو صورة أو فيلا)ورقية 
فالرقمناة  (Yves, 2004, 57). الضوقية وايرها من أججزة االلتياط المتطاورة

الورقيااة أو أى ماان  الوساايلة التينيااة التااي تعماال علااى تحوياال الصااورة تعااد  
الحوامل التيليدية للوثاق  إلى صاورة إلكترونياة، والرقمناة تجاتا بكال الوثااق  

ها انطالقا من مختلاف الحوامال كاالور ، المصاغرات الفيلمياة، ؤويمكن إجرا
األشاارطة المغناطيسااية، أشاارطة الفيااديو، الوساااقط، وايرهااا حيااق يااتا  لااك 

 .باستعمال أدوات االلتياط الرقمي

قاد . هي الوثيية التاي تمازج باين الناوعين الساابيين: «mixte»وثيية المختلطة ال -
تكون علاى سابيل المثاال وثيياة نصاية منشا ة باساتخداا الحاساب املاي والتاي 
يمكاان أن ناادمج بجااا صااورا رقميااة، كاا ن تيااوا بكتابااة بيااان ساايرتك ال اتيااة 

حويلجا إلى ثا تيوا برقمنة صورتك الشمسية أى ت. باستخداا معالج النصوص
ملااف شااكل إلكترونااي لياادمج مااع الملااف النصااي المنشاا ، وينااتج عنااه وثييااة 
مختلطة اعتمدت على طريية اإلدخال باستخداا لوحة المفاتيح لججاز الحاسب 
املااي وأساالوب الرقمنااة لياادمج الملفااين اإللكتاارونيين فااي ملااف واحااد، و لااك 

 .بطبيعة الحال لتثمين المحتوى المعلوماتي للوثيية

 : من حيث نمط اإلتاحة

والوثاااق  المتاحااة خااارج الخااط  «online»نجااد الوثاااق  المتاحااة علااى الخااط 
«offline». (Yves, 2004, 63) 
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إ ن فاألرشاايف الرقمااي هااو مجموعااة ماان الوثاااق  الرقميااة أنتجاات بشااكل 
، أو وثااق  مختلطاة، (بالتصاوير الرقماي)الكتروني مباشرة أو وثاق  تمت رقمنتجا 

 .متاحة على الخط المباشر أو خارجهأو وثاق  

 :مفهوم الحفظ الرقمي 2.2

وهااي سلساالة ماان اإلجااراهات  Digital preservation: باإلنجليزيااةييابلجااا 
الالزمااة لضاامان اسااتمرار إمكانيااة الوصااول إلااى المااواد الرقميااة كلمااا كااان  لااك 

فجو يجمع بين السياسات واالستراتيجيات واإلجراهات لضمان الوصول  ،ضروريا
بغض النظر عن التحديات التاي تواجاه فشال الوسااقط  محتوى رقميوتجيقة وتوليد 

هادف الحفااظ الرقمااي هاو اسااتخالص دقيا  لمحتااوى موثااو  . والتغيار التكنولااوجي
والمعلوماات يعتبر الحفاظ الرقماي للوثااق  و (.موسوعة ويكيبيديا)على مر الزمن 

الجاجل الحيييي لكل المؤسسات الوثاقيية كون المعلومات الرقمية معرضة للفيادان 
علااى الماادى البعيااد ألسااباب متعليااة بتيااادا األججاازة أو الوساااقط التااي تخاازن عليجااا 

مان وضاع  ولضمان حفظ المعلومات الرقمياة علاى المادى البعياد ال باد   ،المعلومات
ليااد أصاابح حتميااا . رقمااي اسااتنادا إلااى معااايير عدياادةاسااتراتيجيات مالقمااة للحفااظ ال

اااالياااوا علاااى األرشااايفي تح ل مساااؤولية حفاااظ المعلوماااات واختياااار االساااتراتيجية م 
فاألرشايفي هناا أمااا حلاول ، المناسبة للحفظ واقتاراح الحلاول الناجعاة لجا   المجماة

ا من مجمته مما يضطر  إلى الوقوف في مواججتج وك لك عراقيل وتحديات تصعب  
، والحفاااظ علااى (التكنولوجيااا)ليضاامن بياااه هاا   المعلومااات فااي ظاال بيقااة متغياارة 

ماان طاارف 100%إلااى 40%بنساابة  مضاامون هاا   الوثاااق  التااي زاد الطلااب عليجااا
ممااا يضااع األرشاايفي أماااا  المسااتفيدين والمجنيااين واألسااات ة والباااحثين والمااؤرخين

  .تحديات عديدة

ضااامان جعااال المعلوماااات : هالحفاااظ الرقماااي ب نااا" BERGER"كماااا عااارف 
الرقميااة قابلااة لليااراهة واالسااتخداا فااي المسااتيبل وال يحاادق هاا ا الضاامان بشااكل 

 .عاااارض حياااق يجاااب أن يكاااون هنااااك اساااتراتيجيات ومعاااايير للحفاااظ الرقماااي
((BERGER, 2011,17                            

ومن بين التعريفات ك لك ن كر تعرياف المنظماة العالمياة للتييايل حساب ماا 
حفظ المعلومات اإللكترونية على المدى "المتعل  بـ ISO/TR 18492جاه في معيار 

ال ى اشتمل على مصطلحي التخزين والصيانة وقابلية إتاحة الكيان الرقمي " البعيد
أو أكثار مان اساتراتيجيات الحفاظ على المدى الطويل و لك كنتيجاة لتطبيا  واحادة 

، الرقمي والتاي تتضامن الحفاظ التكنولاوجي ومحاكااة التكنولوجياا وهجارة البياناات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ISO/TR).كاا لك إمكانيااة اإلتاحااة المسااتمرة للمااوارد الرقميااة علااى الماادى البعيااد

18492, 2005) 

إضافة لما جااه فاي ها ا المعياار فإناه يساتلزا لصاون الوثااق  الرقمياة اتخاا  
تدابير محددة تختلف إلى حد كبير عن تدابير صون الوثااق  المساجلة علاى وسااقط 

ومااع أن الوثاااق  والسااجالت الرقميااة أصاابحت اليااوا المصاادر الرقيسااي . تيليديااة
. للمعارف، فإن استمراريتجا وأصالتجا وهويتجا وصحتجا معرضة للخطر باستمرار

اسااة وطنياة لصااون المعلومااات ولاا يياادا إال عاادد قليال ماان البلاادان علاى اعتماااد سي
الرقمية، كما أن معظا صانعي اليرارات يججلون خطر زوال الوساقل التي تستخدا 
عادة لنيال المعلوماات الرقمياة وحفظجاا ومنجاا البرياد االلكتروناي وقواعاد البياناات 
ومواقع األنترنت، وامثار المترتبة على تنفي  مشاريع خاصة بالرقمنة وعلى إنشاه 

رقميااة، وحجااا المااواد الالزمااة لصااون المعلومااات الرقميااة األصاالية  مسااتودعات
: لجا ا يجاب التصادى لمجموعاة مان التحاديات أبرزهاا. وضمان االنتفاع الاداقا بجاا

التحديات التكنولوجية ثا تحديات أخرى قانونية واقتصادية وسياسية وثيافياة مجنياة 
 .ويلمن أجل ضمان ديمومة المعلومات الرقمية على المدى الط

 :التحديات التكنولوجية 2.3

 :تحّدي الحجم 1.3.2

نحن في مواججة مفتوحة مع النماو الاداقا للمعلوماات الرقمياة كنتيجاة لزياادة 
أعباه العمل في مؤسسات الدولة، وليل هناك إحصاقيات دقيية حول إجمالي ما يتا 
إنتاجه من معلومات في شكل رقمي داخل اإلدارات، ولكن ماع اساتخداا تكنولوجياا 

ع بده استغالل شبكة األنترنت في الحاسبات والمعلومات في اإلدارات الحكومية وم
إتماااا العديااد ماان الصاافيات واألعمااال التجاريااة، أصاابحنا أماااا كميااات هاقلااة ماان 
المعلومات الرقمية التي تحتاج من األرشيفيين مزيادا مان البحاق والدراساة لوضاع 

 . المعايير الالزمة للتعامل معجا باعتبارها وثاق  رسمية تحتاج إلى حفظجا

 :لتنو  في الوثائق الرقميةتحّدي ا 2.3.2

هناك أنواع متعاددة مان الوثااق  الرقمياة فجنااك الملفاات النصاية مثال ملفاات 
وأيا كان  PDF (Portal Document Formant)وملفات  MS Wordمعالجة الكلمات 

شااكل الملااف فإنااه يجااب أن يتوافاا  مااع المواصاافات الدوليااة ألشااكال الملفااات مثاال 
 ASCH (American Standard Code for Informationالمواصافات األمريكياة 

Inter change) 



  تحديات الحفظ الرقمي

 521 2152حزيران   ، 2 ، ع(15)، مج المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات
 

 TIFF(Tagged Image fileوهناك الملفات اير النصية مثل ملفاات الصاور 

format)   وملفااات الاانص الفاااقHyber Text  مثاال ملفاااتHTML, XML  كمااا أن
ط ، فلا تعد الوثاق  قاصرة على مجرد الوثااق  النصاية فياVIDهناك ملفات الفيديو 

 .بل امتدت لتشمل أنواعا مختلفة مثل الصور والخراقط

د األشكال التي تمث ل السجالت الرقمية قد أوجاد نوعاا مان التعيياد فاي إن تعد  
التعاماال معجااا، وهاا ا مااا واجااه األرشاايف األمريكااي الاا ى وجااد نفسااه فااي بدايااة 

اإلدارى التسااعينيات أماااا أشااكال متنوعااة ماان المعلومااات خاصااة مااع أتمتااة العماال 
وظجور شبكات المعلومات، فالبيقة االفتراضية تحتفظ بعدد ال نجاقي مان الساجالت 

وهااا ا يتطل اااب مااان األرشااايفي بااا ل مزياااد مااان الججاااد لوضاااع المعاااايير  .الرقمياااة
 .واالجراهات ألرشفة مثل ه   األنواع من الوثاق 

 :Metadataتحّدي حفظ سياق الوثيقة الّرقمية  3.3.2

اار الوثيياااة الرقميااة إال إ ا كاااان علااى علاااا  ال يمكاان للمسااتفيد أن يفجاااا ويفس 
د  قمياة، فعلاى األرشايفي أن يحاد  بالظروف والبيقاة التاي أدت إلاى وجاود الوثيياة الر 
د موضوع الوثيية ووظيفتجا والغرض من إنشاقجا،  االدارات التي أنتجتجا، وأن يحد 

مى بماا وراه البياناات أو وما عالقتجا بالوثاق  األخرى، وه   البيانات الساياقية تسا
Metadataالبيانات الواصفة 
*. 

 :تحّدي التقادم التكنولوجي 4.3.2

تتغير تكنولوجيا المعلومات كل بضعة أشجر ال تتجاوز أصابع اليد الواحادة، 
مما يخل  بيقة اير مستيرة تجدد استمرار العمل باألججزة والبرامج لفتارات زمنياة 

ضامان اساتمرارية التعامال ماع البياناات المخزناة طويلة، وتكمان المشاكلة هناا فاي 
. وامكانية استخدامجا والوصول إليجا على الدواا وفي أى شكل من األشكال الرقمية

 :دا هيايتأنواع من ال ةتخضع السجالت إلى ثالث

فجناك وسااقط تخازين لاا تعاد تساتخدا امن مثال  Mediaتيادا وساقط التخزين . أ
، 5.22وحل اات محلااه  1.1ميااال  FD( األشاارطة الممغنطااة)الياارص الماارن 

 .وما يستحدق من وساقط DVD, CDوك لك األسطوانة المضغوطة 

المسااتخدمة فااي الوصااول إلااى السااجالت ورؤيااة  Hardwareتيااادا األججاازة . ب
  األججزة اير صالحة لالساتخداا وساقط التخزين إ  بمرور الوقت تصبح ه 

                                                 
 .هي البيانات التي تصف السيا  ومحتوى وهيكل السجالت وإدارتجا عبر الزمن: الميتاداتا *
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 11إلاى  12نتيجة لظجور أججزة أحدق منجا ويتراوح عمر ه   األججزة مان 
 .سنوات بعدها تبدأ بالتيادا

قميااة  Softwareتيااادا الباارامج . جااـ المسااتخدمة فااي قااراهة وتاادوين السااجالت الر 
وباارامج  operating systemوالوصااول إليجااا، وتشاامل باارامج نظااا التشااغيل 

 Word starوعلااى ساابيل المثااال برنااامج  Application Softwareلتطبييااات ا
كان يستخدا فاي بداياة الثمانيناات ولايل لاه وجاود امن، وظجارت إصادارات 

 .وهك ا Word 2010, Word 97منه أكثر تطورا مثل 

ولعل المبدأ الياقل ب ن الوثيياة الرقمياة أقال عمارا مان األججازة والبرمجياات 
قوال خاطقا ألنه قد يوجد من الوثاق  الرقمية ما يملك من الخصاقص ما يؤهلاه  يعد  

ط عمر تكنولوجيا المعلوماات يتاراوح ماا باين  للحفظ طويل األمد في حين أن متوس 
 (.255-252 ،2011 الشريف، أشرف عبد المحسن،) .سنوات تيريبا 51إلى  11

 :تحديات أخرى 4.2

برناامج  اكارة العاالا الصاادر عان اليونيساكو ليد وردت تحديات أخارى فاي 
 :التي تبحق في إشكالية الرقمنة والحفظ الرقمي العالمي وهي

 : تحدي قانوني أخالقي 1.4.2

نظرا ألهمية ت مين وحماية الوثاق  الرقمية ال بد  لعملية الرقمنة أن تضع في 
ة تحديات قانونية تتمث ال فاي ماا مادى موثوقياة وأصاالة الوثيياة؟، وهال  االعتبار عد 

؟ وهاال باإلمكااان (الحكومااة اإللكترونيااة)هااي خاضااعة لمباادأ االدارة اإللكترونيااة 
التحي   مان مصادر المعاملاة؟، وضامان عادا إنكاار مصادرها؟، والتحي ا  مان عادا 

اضااافة لمعوقااات  .تخطااي الصااالحيات الممنوحااة؟ وعاادا العبااق بجااا وتزويرهااا؟
 .ية، وحماية البيانات الشخصيةقانونية متصلة بالملكية الفكرية والماد

 : تحدي اقتصادي 2.4.2

تتمثل أبرز ه   التحديات في تكاليف التكنولوجيا، تكاليف الخبارة والتكاوين، 
 .تكاليف الرقمنة والحفظ، تكاليف االستعانة بمصادر خارجية

 : تحّدي سياسي 3.4.2

اال فااي عاادا إعطاااه الحكومااة درجااة عاليااة ماان األولويااة للبنااى  األساسااية تتمث 
التكنولوجية، وانعداا سياسة وطنية واضحة لتسيير وحفظ المعلومات الرقمية، وإن 

 .وجدت فجي ناقصة تتخللجا الكثير من الثغرات ك لك عدا ثبات األنظمة السياسية
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 : تحّدي ثقافي مهني 4.4.2

تتمحور في الثيافة اليديمة الساقدة في المؤسسات والمنظمات حول األرشيف 
                 األرشاايف )من بااه ؤاألرشاايفي علااى تغيياار وسااط يخاااف الجديااد أو ال ياا أى قاادرة

ك لك تتمثل في نيص في التعااون بشا ن تكنولوجياا المعلوماات والمسااقل (. الرقمي
وباين دور المحفوظاات والمكتباات والمتااحف وايار  لاك مان المؤسساات  اليانونية

 (.UNESCO, 2012) .والمجنيين

 (:الوقفة الثانية)مجابجة تحديات الحفظ الرقمي  .3

 :حلول لمجابهة التحديات التكنولوجية والسياسية 1.3

لمجابجة التحديات التكنولوجية والسياسية مجتمعة ال بد من توفر استراتيجية 
محكمة من أهداف وعناصار وطار  وتادابير لابدارة اإللكترونياة والحفاظ الرقماي 

 .ها الحكومة الوطنيةعلى المدى الطويل تعد  

هااي عبااارة عاان مجموعااة ماان اإلجااراهات والسياسااات  :تعريااف االسااتراتيجية -
اايتجا األساسية إطالة عمر وثاق  المؤسسة واالستثمار في قوة وثروات ها   

 :لج ا ؛المؤسسة وتيديا خدمات رقمية

يلااازا تحدياااد واضاااح لبااارامج األعماااال والتيسااايا الزمناااي للمشاااروع وتوثيياااه  -
 .رص على تطبييهوالح

تحديد المعايير التينية المعتمدة، بما في  لك التنسي  وضغط الملفاات والبياناات  -
 .واختيار المعدات والموارد الالزمة لدعا التحويل والحفظ الرقمي. الوصفية

عمليااات التخطاايط والرقابااة والتنفياا  للتحوياال الرقمااي، بمااا فااي  لااك تلااك التااي  -
 .، مثل عمليات مراقبة الجودة وبعد  وأثناه لرقميتعجدت بجا قبل التحويل ا

وضع اساتراتيجيات فيماا يتعلا  بالمتطلباات اليانونياة لرقمناة وحفاظ الساجالت  -
 (ISO / TR 13028. )االلكترونية

وخاصة فاي المملكاة المتحادة وكا لك فاي أمريكاا  -ليد بدأت الدول األوروبية
التكنولااوجي واالسااتفادة منااه فااي حفااظ كياناتجااا إلااى لجاا ا التطااور  باالنتبااا  -وكناادا

لجاا مان ججاة ومان ججاة أخارى  الورقية المعرضة للزوال بفعل االستعمال المكثاف  
اه التياادا الزمناي لجاا و لاك بداياة مان تساعينات اليارن الماضاي،  ،اهتراقجا من جر 

 حيق قامت تلك الدول بتحويل ما تمتلكه من رصيد ضخا من الوثااق  الورقياة إلاى
مان وثااق  األرشايف  %21وثاق  رقمية وإتاحتجا عبر شبكة األنترنات، فا كثر مان 

 .بالفعل إلى وثاق  رقمية يمكن الوصول إليجا عبر الويب االبريطاني تا تحويلج
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وهنااك  بعااض الادول التااي وضاعت سياسااة إلدارة أرشايفاتجا اإللكترونيااة يمكاان * 
 :ففي ،االستفادة من تجربتجا

شرعت الحكومة بتحدياد سياساة للوصاول إلاى الحكوماة اإللكترونياة  :بريطانيا -
بمتابعاة  ، وكلفات مؤسساة األرشايف الاوطني البريطااني2112نجاياة سانة  في

العملية وبتوفير المياييل إلدارة األرشايف اإللكتروناي وحفظاه علاى مساتوى 
 .جاكل مؤسسات الدولة

إجاراه يجادف إلاى تطاوير  521قامات الحكوماة بوضاع برناامج يشامل : فرنسا -
، قصاااد تساااجيل كااال الخااادمات 2117اإلدارة اإللكترونياااة فاااي اضاااون سااانة 

اإلدارية المتججاة إلاى الجمجاور، لياتمكن الماواطن مان مخاطباة كال اإلدارات 
وتلبيااة حاجاتااه اإلداريااة باادون الخااروج ماان بيتااه مكتفيااا  باسااتخداا الكمبيااوتر 

 ( 2004،61 ،بجاجة) .الشخصي

دخلت رسميا  في عجاد الحكوماة اإللكترونياة  :الواليات المتحدة األمريكيةوفي  -
، وتجاادف السياسااة 2111ديساامبر  51بموجااب قاارار رقاسااي صاادر بتاااريش 

الجديدة إلى الحفظ اممن للمعلومات الرقمية، وتينين العالقات اإللكترونية بين 
خااادمات وداخااال الحكوماااة باااين اإلدارات المعنياااة ب ،الحكوماااة والماااواطنين

  .وبين الحكومة وقطاع األعمال ،الجمجور

 :أهداف استراتيجية الحفظ على المدى الطويل 1.1.3

 :هناك عدة أهداف الستراتيجية الحفظ على المدى البعيد وتتمثل في

ينبغاي أن تضامن : في الوثاق  اإللكترونية  التمكن من قراهة المعلومات المحتوا. أ
استراتيجية الحفظ على المدى البعيد إمكانياة قاراهة المعلوماات اإللكترونياة فاي 

وهنااك . المستيبل وإمكانية الوصول إليجا بواسطة النظااا أو ججااز الكومبياوتر
عدة عوامل تجعل المعلومات اإلكترونياة المخزناة علاى وسااقط تخازين رقمياة 

 :لة لليراهة ن كر منجااير قاب

تعارض الوساااقل المساتخدمة لتخاازين المعلومااات اإللكترونياة للظااروف البيقيااة  -
 .في درجة الحرارة والرطوبة التي تؤدى إلى تلفجا السيقة كالتغير  

عدا اليراهة قد تحدق نتيجة تيادا وسااقط التخازين والا ى يحادق عنادما يكاون  -
أججازة الكومبياوتر المتاحاة وبالتاالي ال ججاز التخزين اير متواف  مادياا ماع 

 .  يمكن قراهتجا

ا: تحديد المعلومات اإللكترونية. ب ن إن استراتيجية الحفاظ علاى المادى البعياد تمك 
من تحديد وتعريف المعلومات اإللكترونية التي تكون مرتبة ومنظماة ومصانفة 
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جميااع بطرييااة تساامح للمسااتخدمين بااالتمييز بااين مختلااف المعلومااات كمااا أن ت
ل عملياااة البحاااق المعلوماااات اإللكترونياااة فاااي فقاااات حساااب خصاقصاااجا تساااج  

 .واالسترجاع

إن اسااتراتيجية الحفااظ علااى الماادى البعيااد : اسااترجاع المعلومااات االلكترونيااة. ت
وترتبط . تمكن من استرجاع المعلومات اإللكترونية وعرضجا عند الحاجة إليجا

ببرنااامج تشااغيل الججاااز وتطبياا  عمليااة اسااترجاع المعلومااات ارتباطااا وثييااا 
 . البرمجيات وك ا نظاا التشغيل

كمااا أن األشااكال الجدياادة للملفااات تساااعد علااى ضاامان الياادرة علااى اسااترجاع 
 .المعلومات اإللكترونية

ضمان وضوح ه   المعلومات ولضامان  لاك  :وضوح المعلومات اإللكترونية. ث
 .يجب ان تنيل لحواسيب  ات دقة عالية لتسجيل قراهتجا

إن الجاادف الرقيسااي ماان  (:أماان وصااحة المعلومااات اإللكترونيااة)المصااداقية . ج
اساااتراتيجية الحفاااظ علاااى المااادى الطويااال هاااو المحافظاااة علاااى أمااان وساااالمة 
المعلوماات حيااق تسااعى المنظمااات لاا لك بااالتركيز علااى ثالثااة جوانااب رقيسااية 

 : وهي

مان الصاعب حماياة المعلوماات اإللكترونياة مان التغييار طالماا : النيل والحجاز• 
وقابلااة للكتابااة لاا لك يجااب نياال هاا   تبيااى فااي بيقااة اإلنتاااج وليساات مخزنااة 

 .المعلومات لمستودع التخزين وفيا للسياسات والممارسات الموثية

إ  يجااب تحديااد بيقااة تخاازين ثابتااة للوساااقط التااي تحتااوى علااى : بيقااة التخاازين• 
 .المعلومات لحمايتجا من الخطر والتلف

ت لتيييااد حيااق ينبغااي تااوفير آليااا: الوصااول وحمايااة المعلومااات اإللكترونيااة• 
الوصااااول للمعلومااااات اإللكترونيااااة وحمايتجااااا ماااان التحريااااف والتلااااف ألن 
المعلومات اإللكترونية المخزنة على وساقط التخزين يمكن تغييرها دون ترك 

 . أى أثر

كما تجدر اإلشارة إلى أن المعلومات اإللكترونية عرضاة للفسااد أيضاا أثنااه 
على ه ا األسال تسعى المنظمات إلى نيلجا بين وساقط التخزين ونظا المعلومات و

وضااع السياسااات والممارسااات المناساابة الياقمااة علااى التكنولوجيااا لضاامان صااحة 
 .المعلومات اإللكترونية

 :العناصر التي تتضمنها استراتيجية الحفظ على المدى الطويل 2.1.3



 شواو عبد الباسط.أ 

 2152حزيران ، 2، ع(15)، مج المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات 173

 

قسا أو جزه يشير إلى سياسات الحفظ على المدى الطويل، يتعل  األمر بحجية • 
 .المعلومات الموجودة في الوثاق  المعالجة

وصف نوع الوثاق  االلكترونية الموجاودة علاى مساتوى مساتودعات التخازين • 
 ...اليانونية، اإلدارية: مثال

وصااف ألفضاال الممارسااات وكيفيااة إدارة المعلومااات اإللكترونيااة التااي يجااب • 
 .على مستودعات التخزين اليياا بجا

ساايتا فيجااا اليياااا ب نشااطة التججياار والطاار  األساسااية تحديااد الظااروف التااي • 
 .والمنطيية لليياا بمثل ه   األنشطة

 .شرح أنواع وطر  المراقبة للعمليات التي ستياا• 

 .توضيح دور موظفي مستودعات التخزين وتحديد مسؤوليات كل واحد منجا• 

 :طرق واستراتيجية الحفظ على المدى البعيد 3.1.3

إن الجادف مان نساش المعلوماات اإللكترونياة  :ثاائق اإللكترونياةنسخ الو 1.3.1.3
هو الحفاظ عليجا وحمايتجا وضمان موثوقيتجا عن طري  نساش المعلوماات مان 

 جانفساوسيط تخزين قديا الى وسيط تخزين جديد مع الحفاظ علاى المواصافات 
والشكل ودون أى خسارة في الجيكل والمحتاوى أو السايا  ويجاب أن ال يتغيار 

 .عندما يتا نسخه إلى وسيط تخزين جديد( عدد البتات)حجا الملف 

 : أسباب النسخ

هناك ثالق حاالت يجب على مستودعات التخزين الييااا فيجاا بعملياة النساش 
 :وهي

في حالاة نيال وسااقط التخازين مان مساتودع حفاظ إلاى آخار يجاب إعاداد نساش  -
 .للوساقط األصلية

ين وتحديااد المجااددة بااالتلف لليياااا بعمليااة اليياااا بفحااص دورى لوساااقط التخااز -
 .نسخجا

نسااش البيانااات ماان وساااقط التخاازين اليديمااة عنااد وصااولجا إلااى نصااف عمرهااا  -
 .وعدا االنتظار حتى تصل إلى عمرها النجاقي

 : موثوقية النسخ

على الاراا مان أن حجاا الوثااق  اإللكترونياة األصالي ال يتغيار عناد نساخه 
عدا اكتمال نجاح العملية و لك بفياد مجموعاة مان البتاات ولكن يبيى هناك احتمال ل
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ماان الموثوقيااة يجااب علاااى  ماان حجااا الملااف المنسااور ولتااوفير مسااتوى ماارض  
ا ة مستودعات التخزين أن تضع سياسة لمراقبة الجودة، وتتضمن اإلجاراهات المتبع 
ش لتنفي  ه   السياسة معلومات وافية وكافية حول جميع الخطاوات المتبعاة فاي النسا

 :ل في مايليوتتمث  

 .تحديد الشخص ال ى قاا بتنفي  العملية -
 .تاريش حصول العملية -

 .شكل البيانات نص، صورة، فيديو، صوت -

 .عدد البتات الخاصة بالملف -

الميارناة البصارية لعادة نساش مان الوثااق  اإللكترونياة ماع نظيراتجاا فاي وساااقط  -
 (ISO :18492, 2005). التخزين اليديمة

هو تحويل البيانات الرقمية من شكل إلى شكل ومن وسيط إلى  :التهجير 2.3.1.3
وهاي عملياة منظماة  -وسيط وف  طريية معيارية مان أجال ديموماة المعلوماات

 .ومخططة ويسبيجا دراسة لتحديد الخساقر المحتملة لضياع المعلومات

في المحتوى تحويل البيانات الموجودة في الوسيط إلى وسيط آخر دون التغيير  -
 .المعلوماتي، وه ا يسمى تججير الوساقط

خر مع التغيير في طريية ترميز الملفات وبنيتجا آتحويل شكل الملف إلى شكل  -
 .دون تغيير في المحتوى، وتسمى تججير الشكل

 :تهجير الوسائط .أ

OAIS:علينا أن نميز بين حالتين ميترحتين من طرف نمو ج
*
  

خار مان آيرتكز على إعادة نسش محتاوى وسايط علاى وسايط  :تنشيط الوسائط -
علاى  CDإعاادة نساش محتاوى كال * :مثاال نفساجا قدرة التخازينو نفسه النوع

CD جديد. 

، نفساه يرتكز على إعادة نسش محتوى الوسيط على وسايط مان الناوع :التكرار -
 :  لكن قدرة التخزين تكون عموما أكبر مثل

*5 DVD 51إلى  1يعادل في المحتوى من CD. 

  :تهجير األشكال. ب

                                                 
* OAIS : Open Archival Information System: Modèle de référence pour un Système 

Ouvert d’Archivage  

 نظاا المعلومات األرشيفية المفتوحة
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ه   العملية صعبة وهي ترتكز على تحويل شكل تمثيل المعلومات إلى آخر، 
نيااوا بتحويلااه إلااى شااكل  Microsoft Wordمااثال لاادينا عاادد ماان الوثاااق  فااي شااكل 

PDF/A من أجل حفظ الوثاق  على المدى البعيد. 

 :ن من التحويالتاولهذا النو  من التهجير، هناك نوع

 . التغيرات مزدوجة العدد قابلة لالنعكال بفضل الخوارزميات :قابل لالنعكال -

التغياارات المزدوجااة اللغااة اياار قابلااة لالنعكااال باادون : اياار قاباال لالنعكااال -
 .الخوارزميات

 :وتهجير األشكال يكون في الحاالت التالية

تساامح البرمجيااات باسااتغالل المعلومااات األكثاار جاهزيااة  ،التيااادا التكنولااوجي -
 .وتدعا التطورات الجديدة من أجل الت قلا مع البرمجيات في المنصات الجديدة

عدا قدرة المنتج على توزيع وثاق  لألرشيف في أشكال كالتي يحددها األرشيف  -
 (OAIS,2005). بدقة من أجل ديمومة محتوى المعلومات

  هي تينية تعمل على تطوير برمجية تكون قادرة على محاكااة :المحاكاة 3.3.1.3
الخدمات التي تيوا بإعاادة إحيااه الشاكل الياديا وقراهتجاا بالشاكل الجدياد و لاك 
بإعادة إنشاه البيقة اليديمة بشكل افتراضاي فاي البيقاة الحديثاة حتاى ناتمكن مان 

 .فيجااالستفادة من الكيانات الرقمية التي كانت موجودة 

هي تينية ترتكاز علاى وضاع البرمجياات الياادرة علاى محاكااة  :وبعبارة أخرى
إن تطبياا  هاا   التينيااة يساامح  .الخاادمات ومختلااف الباارامج المصااممة للياعاادة

بمحاكاة تججيزات وبرمجيات النظااا مان أجال االساتفادة مان تمثيال المعلوماات 
خاللجا نستطيع المحافظة من  ،اليديمة أو التطبي  ال ى يتطلب وجود بيقة قديمة

علااى مصاادر الشااكل الرقمااي بحيااق يااتا اإلبياااه علااى الشااكل األصاالي للبيانااات 
و لاااك مااان خاااالل االحتفااااظ بالحاسااابات املياااة وتججيزاتجاااا وباااالبرامج املياااة 

و لاك  ،والتطبييية التي ساهمت في إنشاه السجالت الرقمية كما هي دون تغيير
لكي تظل السجالت متاحة على الدواا وصالحة لالستخداا فاي المساتيبل وحتاى 

 .يمكن الرجوع إلى السجالت في شكلجا األصلي ال ى أنش ت عليه

هااي بيانااات عاان البيانااات تحتااوى علااى معلومااات عاان  :حفااظ الميتاداتااا 4.3.1.3
عالقاة بحفاظ كماا لجاا  ،السيا  وعن الوثاق  اإللكترونية بصفة عامة ومحتواها

ويمكن أن تنش  الميتاداتا بصافة تلياقياة مثال . واسترجاع المعلومات اإللكترونية
كمااا أناه ياتا إدخااال . حجاا الملاف وشااكله وتااريش إنشااقه وايرهااا مان البياناات

الميتاداتاااا يااادويا مثااال فتااارة الحفاااظ، التصااانيف، السلسااالة األرشااايفية، الكلماااات 
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 .المفتاحية وايرها

لجياد للمصاادر الرقمياة يتطلاب تاوفر نظااا فعاال للميتاداتاا ومنه فإن الحفاظ ا
 . بغية وصف تلك المصادر وإدارة الوصول إليجا وضمان حفظجا

وعناصر الميتاداتا مطلوبة لدعا اختيار استراتيجية الحفظ المتبعة في الحفاظ 
الرقمي حيق أنجا تتيح معلومات مفصلة لوصاف أشاكال الملفاات المساتخدمة وبيقاة 

وضاابط إتاحااة  حااول إدارة الحيااو  والعتاااد وقااد تتضاامن أيضااا معلومااات الباارامج
 :وهناك ثالق طر  لحفظ ما وراه البيانات. الوصول

 .تحفظ مع الوثيية -

 .تحفظ في ملف منفصل عن الوثيية -

 .تحفظ مستيلة في قاعدة بيانات -

من مل عليه توتسمى الميتاداتا  ك لك بمعلومات الديمومة وه ا تفصيل لما تش
 :عناصر

وهااي تصااف الااروابط بااين محتااوى المعلومااات (: الساايا )معلومااات المحتااوى * 
وبيقتجا، أسباب انشاه المحتوى المعلوماتي، عالقته مع مختلف المواضيع من 

 .....(وثيية، ملف)خالل ربط كيان واحد أو عدة مجموعات 

ا كافاة تبين األصل أو مصادر محتاوى المعلوماات التاي ترسا :معلومات المنش * 
جا مثل تعديل تنسي  البيانات و لك ألسباب تياادا قالتغيرات الحاصلة من  إنشا

 .المستفيدين في شكل جديد احتياجاتاألوعية اليديمة وتلبية 

فاات  :المعلومات التعريفية*  وضع تعريف موحد لكل كيان رقمي من خالل معر 
برمجيااات كمااا هااو مرتبطااة بتعريااف البنيااة التحتيااة للكومبيااوتر، بنيااة نظاااا ال

الحاال لاابعض العناااوين المنشااورة فااي األنترناات لجااا أجاال محاادد و لااك بساابب 
 .التغيرات الحاصلة في البنى التحتية

يااوفر إمكانيااة ضاامان سااالمة الكيانااات الرقميااة  :معلومااات األماان والسااالمة* 
ويخزن بصمات األصابع الرقمية لضمان عدا التعديل أو التحريف في الكيان 

 .الرقمي

و لك من خالل تحديد األنظمة واليوانين التي : معلومات حول حيو  الوصول* 
تحديد قياود وضاوابط الوصاول إلاى  ،(حيو  الت ليف، النشر)تتعل  بالبيانات 

الكيانات الرقمية، تسجيل معلوماات حياو  الوصاول بلاون مغااير ألناه صادر 
 .في الطبعة الجديدة والت كد من معياريتجا

(ISO :14721,2012) 
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 :تدابير تطوير استراتيجية الحفظ على المدى الطويل 4.1.3

تسعى مستودعات التخزين لتوفير الحفظ على المدى البعيد للوثااق  األصالية 
ومعالجتجا إلكترونيا، ويجب توفير مواد تصف سياساتجا وإجراهاتجا التي تعزز من 

. امال معجاا باساتمرارصحة المعلومات االلكترونية وتجعلجا كدليل وتساعد فاي التع
 :تتمثل ه   التدابير فيما يلي

ن المعلومااات اإللكترونيااة المحفوظااة تعتباار  ات إإ   :مراقبااة الجااودة 1.4.1.3
إضاافة . أصالة ومصداقية بعد االنتجاه من اإلجراهات اليانونية المطبية عليجا

 إلى أنه يجب تخزين المعلومات على وسااقط قابلاة للكتاباة مارة واحادة وايار
 .قابلة للتغيير

يجب على مستودعات التخزين اتباع التدابير  :مراقبة الوصول المادي 2.4.1.3
 :التالية من أجل السيطرة على الوصول المادى للوثاق 

يجب وضع سجل ي كر فيه التاريش والوقات وهوياة كال شاخص يادخل إلاى • 
 .مستودع التخزين

األشااخاص الاا ين تااا سااجل ياا كر فيااه األشااخاص المصاارح لجااا باااالطالع و• 
 .حرمانجا ويسجل فيه الوقت والتاريش واسا الشخص وأسباب حرمانه

يجب على المسؤولين اليياا بمراجعة دورية لج   السجالت للتحي  من مدى • 
امتثال الموظفين لج   اليوانين ويجب أن تحفظ ه   الساجالت كادليل علاى 

 .تتبعجا امتثال مستودعات التخزين ودليل على السياسات التي

يجاب علاى مساتودعات التخازين اتبااع التاادابير  :الحماياة مان الضايا  3.4.1.3
 :التالية من أجل حماية الوثاق 

يجب أال تيع مستودعات التخزين في المناط  المجددة بالكوارق الطبيعية مثال • 
 .الفيضانات والزالزل والحراق 

دخول البشارى ايار يجب أن تكون مججزة ب ججزة كشف الحراق  والتحسل لل• 
 .المراوب فيه

 .خطة للوقاية من الكوارق واسعة النطا  إلنيا  وساقط التخزين• 

يجب تحديد مواقاع تخازين الوسااقط بعيادا عان المحركاات مثال أججازة تكيياف • 
 .الجواه ومحركات الطاقة

 :سياسة األمن 4.4.1.3
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أو تحرياف يمكان يجب حماية المعلومات اإللكترونياة مان أى تغييار أو تعاديل . أ
أن تتعاارض لااه؛ إ  يجااب علااى مسااتودعات التخاازين أن تضاابط وتشااغل آليااا 
تسجيل أى تغيير يمكن أن يمل محتوى المعلومات اإللكترونية، كما بجب أن 
ال تكون المعلومات اإللكترونية في متناول الجميع ويتا  لك من خالل اختيار 

 .البرامج والتطبييات بدقة والتحي  منجا

 :على مستودعات التخزين تطوير اإلجراهات األمنية حول يجب. ب

اإلجراهات األمنية التي اتبعت أثناه نيل الوثاق  اإللكترونية إلى مستودعات  -
 .التخزين

 .ا في الوصول ورصد ه   اإلجراهاتإجراهات التحك   -

 .االلتزاا والتييد بالمعايير المعترف بجا بش ن التعامل مع وساقط التخزين -

 ترتيبات إلنشاه نسش احتياطية  -

مثال هشاشاة وسااقط التخازين اإللكترونياة : التحكا ومراقبة الظاروف البيقياة. ت
 :، وجب عليجا اتباع التدابير التالية...والرطوبة والحرارة

توفير ظروف بيقية مناسبة للمعايير المحددة المعماول بجاا مان درجاة حاراة  -
 .ورطوبة مناسبة

مصااممة إلزالااة جزيقااات الغبااار ماان الجااواه والملوثااات تااوفير نظااا تينيااة  -
 .الجزقية الغازية داخل المخازن

 .حظر استجالك المواد الغ اقية والمشروبات والتدخين -

تنفي  برنامج لياراهة عيناة إحصااقية مان الوثااق  اإللكترونياة سانويا لتحدياد  -
 .الخساقر الحالية أو التي على وشك أن تصيب المعلومات

 (ISO :18492,2005)  

 :حلول لمجابهة التحديات األخرى

 :الحل لمجابهة التحديات القانونية واألخالقية 1.2.3

نحتاج إلثبات موثوقياة وأصاالة الوثيياة الرقمياة وحمايتجاا مان أى تزويار أو 
إنكار أو تالعب بالبيانات الشخصية إلى ثالق تينيات تتب ع تجدف لضمان أن الوثيية 

 : الرقمية تحافظ على األصل في كامل دورة حياة الوثاق  وهي
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وفير سلساالة ماان الجاادف ماان البصاامة االلكترونيااة هااو تاا :البصاامة اإللكترونيااة. أ
وراه البيانات التي تميزها وتساعدها على حفظ الوثاق  وه   البياناات تسامى 

إن تينية البصمة هي بمثابة ضمان سالمة الملف ألن أى تعديل ولاو . التجزقة
 .كان قليال يؤدى إلى تغيير عمي  في البصمة

ات المناسابة يتا إضافة البيانات إلاى مجموعاة مان البيانا :التوقيع اإللكتروني. ب
يضامن التوقياع اإللكتروناي هوياة المؤلاف . لضمان النزاهة ومصداقية أصلجا

 . من خالل كشف التغيرات التي طرأت على الوثيية

اا :الخااتم الزمنااي والتاااريخي. ت ل وقاات ت ساايل هاا   البيانااات يعطااي بيانااات تمث 
 (NFZ42-013,2010). لحظة إنشاقجا وف  منصات التوقيت الزمني العالمي

وال سايما حيااو  أماا المعوقاات اليانونيااة المتصالة بالملكياة الفكريااة والمادياة 
تتناااول ماان أن  ال بااد   .الشخصااية الطبااع والنشاار والخصوصااية وحمايااة البيانااات

التاي تياوا  ل مان خاالل تاوفير المؤسسااتاليوانين الوطنية ه   المخاطر بشكل فعاا  
رشفة عبر األن من األكثر فعالية للتمك  بالحماية اليانونية، وه   األخيرة هي اإلطار 

كما يمكن إدخال أرشيف مواقاع الوياب عان طريا  التشاريع وعلاى . ودعمه الويب
أو اإليداع اليانوني أو األعمال التي تحدد على وجه التحديد /والنشر و حيو  الطبع

 (ISO/ 14873,2012. )المجاا لكل شخص ووضع تراخيص مناسبة لكل منجا

 : جابهة التحدي االقتصاديالحل لم 2.2.3

وتكااليف دورة حيااة  الوثااق  الرقمياة ( الحفاظ الرقماي)يجب تيادير تكااليف 
على المدى الطويل وهي مجمة صاعبة قبال الييااا با ى عمال و لاك مان أجال اتخااد 

 .التدابير الالزمة والتي من ش نجا أن تساعد في تيليص التكاليف

: للتكلفة ييوا بتيديا معلوماات مفصالة عنجااإن تيدير التكاليف يتا بوضع نمو ج  -
حساااب تكاااليف  -ماان حساااب للنفيااات، حساااب النفيااات للماادى البعيااد واليريااب

تحديااد اتجااا  التكلفاة فااي األجلااين المتوسااط والطوياال  -تكاااليف العماال -األججازة
 .(سنوات 51أو  5 -51على سبيل المثال )

 : ومن طرق الحد من التكلفة المرتفعة نذكر

حيق أن المواد التي يمكن االحتفاظ بجا إلى أجال (: فترة االستبياه: )الحفظ مدة* 
اياار مساامى سااتكون أكثاار تكلفااة ماان تلااك الوثاااق  التااي ماادة حفظجااا قصاايرة، 
وعليه يمكن التخلص من المواد اير المطلوبة بشكل داقا وبجا ا سنيتصاد فاي 

  (.منخفضة)التكلفة 
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يد السياسات والمباادئ التوجيجياة وضع مجموعة واضحة من التوجيجات وتحد* 
 .التكاليف منفي العمل سوف ييلل 

اختيار األشكال الرقمية التي تتناسب والحفظ األرشيفي طويل األمد من  البداية * 
وفي مرحلة االستخداا الجارى باإلدارات و لك لتجنب تكاليف نيال الساجالت 

 .الرقمي إلى شكل أو وسيط آخر

وهي مختلاف التينياات واألفكاار التاي تاوفر ساوقا : األرشيفلخدمات  التسوي * 
والحفاااظ علااى هاا ا ( جلااب زباااقن جاادد إلااى قاعااة المطالعااة بياعااة األرشاايف)

 (Stephan,2015). السو  وتطوير 

أو الحوسبة السحابية هي عبارة عان تينياة افتراضاية : خدمة التخزين السحابي* 
ختلف التينيات الكمبيوترية من سحابية فجي مصطلح جديد بمفجوا قديا يضا م

تساااها فااي مساااعدة  ا  أججاازة وبرمجيااات وايرهااا وهااي خدمااة وليساات منتجاا
 :من مميزاتهاالمستفيد في تخزين واسترجاع بياناته في أى مكان وأى زمان 

من نفيات تكنولوجياا المعلوماات أى خفاض التكااليف  %21إلى  %21توفير من  -
تاااوفير : إضاااافة إلاااى( الخاااوادا، التخااازين، رخاااص البرمجياااات)بشاااكل عااااا 

. التحديثات للبرامج والتطبييات وتحسين أمان البياناات والاتحكا فيجاا ومراقبتجاا
وتبيى الحوسبة السحابية في عالمنا العربي بحاجاة ماساة لمزياد مان الدراساات 

 (Jean, 2013. )والمبادرات والتجارب

 : الحل لمجابهة التحّدي الثقافي المهني 3.2.3

يواجه األرشيف واألرشيفيون في العصر الرقمي تحديات كبيرة، ل لك يجب 
علاايجا لينجحااوا فااي مجمااتجا أن يراجعااوا أنفسااجا وعالقااتجا مااع األقساااا المنتجااة 

وف يفيادون مان قادرة لألرشيف، ه ا التحدى اير اختياارى إ  مان المؤكاد أنجاا سا
الت ثير ومن المصداقية إن لا ينجازوا حلاوال تناساب احتياجاات عمالقجاا فاي مجاال 

ولكن يصبح المنظور جيدا إ ا تجاوبوا على المستوى االساتراتيجي . الحفظ الرقمي
ات ياوراجعوا موقعجا المؤسساتي والمجني، لج ا الغارض يجاب علايجا اكتسااب كفا

التعاماال مااع الاا ين تتااوافر لااديجا الكفاااهات الضاارورية  جدياادة، وأن يتعلمااوا كيفيااة
وأكثر من ه ا يجب عليجا أن يعرفوا كيفياة التا ثير فاي . إلدارة الوثاق  اإللكترونية

منتجي األرشيف في العجاد الرقماي، وببسااطة ال يمكان أن يتيوقاع األرشايفيون فاي 
. اة األرشاايفقاادرتجا علااى إدارة الوثاااق  بالبياااه جاماادين فااي آخاار مرحلااة ماان حياا

 .سوف ييودها الموقع الجامد أو المت خر في ه ا المجال إلى عدا الجدوى
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بمكان و لاك  يعتبر من األهميةالحفظ الرقمي اممن تكوين األرشيفيين على ف
نظاارا للتحااديات التااي تواجااه المجنيااين يوميااا فااي مختلااف اإلدارات والمؤسسااات 

التكنولاوجي المتزاياد  أن التحادىالمساتويات، كماا  ومراكاز األرشايف وعلاى كافاة
بمجاماه بكال دقاة  يوميا يضيف إلى أهمية إعاداد األرشايفي الياادر علاى االضاطالع

وباستخداا أساليب علمية وأدوات حديثة متكاملاة يجعلاه يادرك تماماا أهاداف مجنتاه 
 وصعوباتجا والحلول الممكنة لكل عيبة وااللتزامات اليانونية المرتبطة بالمجال من

 يعاال تعلايا/ كماا أن  خضاوع طلباة الوثااق  واألرشايف لتكاوين .أو من بعيدقريب 
المستوى سيجعل مانجا أشخاصاا مشاب عين بالثيافاة المعلوماتياة، يسااهمون بياوة فاي 
بناااه العااالا الرقمااي والحفاااظ عليااه، ويتعاااملون بفعاليااة وكفاااهة مااع جميااع المااواد 

وماااع المساااتفيدين بتاااوجيججا الرقمياااة وتججيزاتجاااا وتينياتجاااا الحديثاااة مااان ججاااة، 
وإرشااادها فااي إطااار منظومااة متناسااية ماان ججااة أخاارى، وكنتيجااة لتعاادد كفاااهات 
دت أيضااا أماااكن عملجااا  ومجااارات هااؤاله األخصاااقيين وتعاادد أدوارهااا، فيااد تعااد 

ن قطااع وميادان األرشايف مان حياق التوزياع إدها ويمكننا أن نياول وومناط  وج
وبالتااالي . الااش...جتماعيااة، الثيافيااة، والسياساايةيشاامل كافااة المجاااالت الحياتيااة اال

ف خصاقي األرشيف نجد  في جميع ه   األماكن واليطاعات، لجا ا السابب ال باد أن 
لج   المجمات النبيلاة التاي  تعليا/ يكون ه ا الشخص قد تلي ى واكتسب أحسن تكوين

. لرقمايمن أبرزها السعي للحفاظ على التاراق الاوطني والعاالمي خاصاة التاراق ا
 (.366، 2014 شواو،)

أما أالب المساقل والتساؤالت التي تدور حول ه   المجنة النبيلة في العصار 
 :ل فيتتمث  فالحالي 

هااال بإمكاااان ماااوظفي األرشااايف أن ياااؤثروا فاااي أصاااحاب اليااارار بااااإلدارة،  *
ومساعدة المؤسسة في تخطيط سياساات ومنااهج، وإصاالحات تركيبياة لادعا 

 إدارة الوثاق  الرقمية؟ 

تساامح لجااا بمساااعدة المؤسسااات ( وقاادرة)هاال موظفااو األرشاايف فااي وضااعية * 
لمشاكل المسااعدة فاي االدارية في حل مشاكل الحفظ الرقمي؟ هل تشمل ه   ا

الخاصااااة باألرشاااايف ( مثاااال معطيااااات البيانااااات)تحديااااد الوثاااااق  المناساااابة 
 اإللكتروني، أو في اختيار الوثاق  التي يجب حفظجا؟

هل بإمكان األرشيفي مساعدة المؤسسات اإلدارية في معالجاة المشااكل التينياة * 
أحساان برنااامج  المتعليااة بااإدارة الوثاااق  واألرشاايف اإللكترونااي، مثاال اختيااار

لوظاقف حفظ الوثاق ، أا تحديد أفضل منجج لججرة الوثاق  مان محطاة تينياة 
 إلى أخرى؟
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سااوف يمكاان لألرشاايفي إ ا تااوافرت لااه ظااروف العماال المالقمااة أن ييااوا 
ال للت ثير على اإلدارة من مجال ينطلا  مان اليماة نحاو الياعادة . بتطوير برنامج فع 

المؤلماااة والخسااااقر الكبيااارة التاااي ساااتتكبدها وسيتضاااح دور  الجااااا بعاااد التجاااارب 
اه تجماايد هاا ا الكااادر البشاارى عناادها . اإلدارات والمؤسسااات والمنظمااات ماان جاار 

أى ميدرة . ستتغير الثيافة اليديمة الساقدة في المؤسسات والمنظمات حول األرشيف
 .علااااااى مجابجااااااة تحااااااديات الحفااااااظ الرقمااااااي( األرشاااااايفي) لااااااك المخااااااتص 

(Andrew,2005,17-18) 

 : اقتراحات الدراسة

فااي ظاال مااا جاااه فااي هاا   الدراسااة نيتاارح ضاارورة اطااال  مشااروع وطنااي 
د لكل دول العالا من أجل تطوير البنية التحتية وحفظ المعلومات الرقمية علاى موح  

 :المدى الطويل من خالل

تااوفير المعرفااة الكاملااة للضااغوط والتحااديات المتعليااة بالحفاااظ علااى الوثاااق   -
 .جالرقمية على المدى البعيد، وضرورة تنبيه الحكومات والمصادر ال

وضع االستراتيجيات والخطوط اإلرشادية المتعلية بالتكوين والتدريب واضحة  -
الخطاااى والمعاااالا إلدارة وتشاااغيل الحفاااظ الرقماااي علاااى المساااتوى اليصاااير 

 .والمتوسط وعيد ورشات وطنية داقمة ومستمرة لج ا الغرض

في  المخططات المبرمجة، والبنااه والمشااركة فاي صايانة تشكيل لجنة تتولى تن -
 .وحفظ المصادر الرقمية

ضرورة االلتزاا بحفظ المحتوى الرقمي باستخداا األشكال المعيارياة للملفاات،  -
ممااا يجعلجااا أقاال عرضااة للاازوال والتغيياار، كمااا نوصااي بضاارورة تطبياا  

 ISO 14873، ISO 14721 ،ISO) المعااايير الميترحااة فااي هاا   الدراسااة 

13028 ،NFZ42-013 ،ISO 18492.) 

يعتبر النسش الورقي والميكروفيلا من وساقط التخزين األكثر ثباتا بين الوساقط  -
الرقمية ويحييان الحفاظ بعياد المادى، فالنساش الاورقي ياتا فاي أى لحظاة، أماا 
الميكاااروفيلا فيعتبااار أقااادا وسااايط تخااازين أثبااات نجاعتاااه فاااي الحفااااظ علاااى 

 .سنة511لمدة قد تفو  المعلومات 

مااان مساااؤولية ويبياااى الحفاااظ الرقماااي لااايل تينياااة عادياااة فياااط  فاااي األخيااار
المختصين في الوثااق  واألرشايف وحادها، بال يتعلا  األمار بسياساات وإجاراهات 
ومعااايير ومواصاافات عالميااة واسااتراتيجيات الزمااة لجاا   التينيااة، باال هااو مشااروع 

ة أطااراف فااي إطااار عماال وطنااي وعااالمي متكاماال تتاادخل فااي إعااداد  وتن فياا   عااد 
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التينااي، واليااانوني، )تشاااركي متعاادد التخصصااات كاال حسااب موقعااه ومسااؤولياته 
اإلدارى، المتخصصاااين فاااي المعلوماتياااة، المتخصاااص فاااي المعالجاااة الوثاقيياااة، 

 (.وأطراف أخرى فاعلة في المجال...ومتخصصي حفظ التراق
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