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  مسح ا�رشيفات الدينيةتقرير  – ملخص تنفيذي

 
لبل�دان المكون�ة لديني�ة والمجتم�ع الع�ام كك�ل ف�ي االمجتمع�ات ا ھم�ا ا رشيفات الدينية مھمة لمجم�وعتين •

ل7ط�6ع ل�يس جمي�ع ا رش�يفات مت�وفرة . نھا تمثل عنصرا أساسيا من تراثنا الوطني- لكة المتحدةمللم
ليھ�ا م�ن التل�ف مھم�ا كان�ت الظ�روف لجميع ، ولكن من المھ�م ج�دا المحافظ�ة عمن قبل ابسھولة عليھا 

تغط�ي ھ�ذه . ھ�ذا الت�راثكج�زء م�ن وذل�ك مستحدثيھا من قبل معاكسة ويتم ذلك إما من قبل مالكيھا أو 
م��ن الب��احثين م��ن  اواس��ع اا رش��يفات نط��اق واس��ع م��ن المواض��يع وتخ��دم حيثم��ا يمك��ن توفيرھ��ا نطاق��

 . ا-كاديميين الى علماء ا-نساب
. سيع الدعم المتوفر وال6زم للمحافظة على الموارد المتمثلة بھذه ا رشيفاتمن الضروري تحسين وتو •

كما أن من الضروري تغطية النقص الموجود في المجموعات التي توفرھا المؤسسات البحثية الجامعة 
ل��ذلك فم��ن الض��روري توجي��ه النص��ح وا رش��اد والم��وارد ال6زم��ة نح��و العناي��ة بھ��ذه . الجمي��ع  ط��6ع

 .المحافظ عليھا من قبل مستحدثيھا ا رشيفات
يجب تشجيع وتقوية عادة حفظ السج6ت من قبل المجتمعات الدينية والزعماء ال�دينيين وك�ذلك م�ن قب�ل  •

إن ھذا ا-م�ر مھ�م خصوص�ا . مؤسسات Q تزال غير متمثلة فيزعماء اOراء الجديدة إذا كانت اOراء 
لتصبح أرشيفات في المستقبل تتطل�ب ا دارة بعناي�ة في عصرنا الرقمي حيث أن السج6ت التي تتزايد 

7دارة الجي�دة يحت�اج ك�ذلك -ن يفھ�م جي�دا ل�إن أھمية الحفظ الجيد للسج6ت بالنس�بة . من بداية تسجيلھا
ف�ي حال�ة ك�ون الس�ج6ت التاريخي�ة للمجموع�ات الديني�ة . على ضوء قوانين الجمعيات الخيرية الراھنة

ص��ورية، فم��ن الض��روري تنظ��يم ترتيب��ات مناس��بة / موج��ودة فق��ط بص��يغ ش��فھية أو تس��جي6ت ص��وتية 
 . للمحافظة عليھا لمنفعة ا-جيال القادمة

الديني�ة  ا رش�يفاتھناك حاجة ال�ى تمثي�ل ودف�اع عل�ى مس�تويات عالي�ة ف�ي زم�ن التقش�ف لرف�ع مع�الم  •
م�ن . وجلبھا الى أنظار مكوني اOراء وصانعي السياسات ض�من المجتمع�ات الديني�ة وداخ�ل البل�د كك�ل

المھ��م أن يك��ون أي إج��راء لتغطي��ة إحتياج��اتھم أن يعك��س تن��وع المجتمع��ات الديني��ة الي��وم  ف��ي المملك��ة 
 .المتحدة

للعناي�ة بمجموع�ات من الضروري تش�جيع المؤسس�ات التمويلي�ة عل�ى دع�م وتقوي�ة التنظيم�ات ال6زم�ة  •
من قبل الجميع، حيث أن ذلك س�يؤدي ال�ى  متوفرة ل7ط6ع عليھا) حسب المناسب(وجعلھا  ا رشيفات

 .ا عتراف بمركزية ھذه الموارد بالنسبة لتاريخ المملكة المتحدة وأھميتھا الى ھويتنا المشتركة
الديني�ة ال�ى  ا رشيفاتموعة والسج6ت ومج ا رشيفاتالوطنية واتحاد  ا رشيفاتيجب على مؤسسة  •

أن تح�اول الحص�ول عل�ى  الديني�ة ا رشيفاتجانب المنظمات ا-خرى التي لھا اھتمام متواصل بقطاع 
من الضروري القيام بالمزيد من البح�وث الھادف�ة . الدعم والتشجيع من أجل التطور المتواصل لكياناتھا

 .ا وأكثر فاعليةولمشاورات  لكي يصبح ھذا الدعم مركزا تركيزا مناسب
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