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ملخص تنفيذي – تقرير مسح اإلرشيفات الدينية
•

•

•

•

•

•

اإلرشيفات الدينية مھمة لمجموعتين ھما المجتمعات الدينية والمجتمع العام ككل في البلدان المكونة
للمملكة المتحدة ألنھا تمثل عنصرا أساسيا من تراثنا الوطني .ليس جميع اإلرشيفات متوفرة لإلطالع
عليھا بسھولة من قبل الجميع  ،ولكن من المھم جدا المحافظة عليھا من التلف مھما كانت الظروف
معاكسة ويتم ذلك إما من قبل مالكيھا أو من قبل مستحدثيھا وذلك كجزء من ھذا التراث .تغطي ھذه
اإلرشيفات نطاق واسع من المواضيع وتخدم حيثما يمكن توفيرھا نطاق ا واسعا من الباحثين من
األكاديميين الى علماء األنساب.
من الضروري تحسين وتوسيع الدعم المتوفر والالزم للمحافظة على الموارد المتمثلة بھذه اإلرشيفات.
كما أن من الضروري تغطية النقص الموجود في المجموعات التي توفرھا المؤسسات البحثية الجامعة
إلطالع الجميع .لذلك فمن الضروري توجيه النصح واإلرشاد والموارد الالزمة نحو العناية بھذه
اإلرشيفات المحافظ عليھا من قبل مستحدثيھا.
يجب تشجيع وتقوية عادة حفظ السجالت من قبل المجتمعات الدينية والزعماء الدينيين وكذلك من قبل
زعماء اآلراء الجديدة إذا كانت اآلراء ال تزال غير متمثلة في مؤسسات .إن ھذا األمر مھم خصوصا
في عصرنا الرقمي حيث أن السجالت التي تتزايد لتصبح أرشيفات في المستقبل تتطلب اإلدارة بعناية
من بداية تسجيلھا .إن أھمية الحفظ الجيد للسجالت بالنسبة لإلدارة الجيدة يحتاج كذلك ألن يفھم جيدا
على ضوء قوانين الجمعيات الخيرية الراھنة .في حالة كون السجالت التاريخية للمجموعات الدينية
موجودة فقط بصيغ شفھية أو تسجيالت صوتية  /صورية ،فمن الضروري تنظيم ترتيبات مناسبة
للمحافظة عليھا لمنفعة األجيال القادمة.
ھناك حاجة الى تمثيل ودفاع على مستويات عالية في زمن التقشف لرفع معالم اإلرشيفات الدينية
وجلبھا الى أنظار مكوني اآلراء وصانعي السياسات ضمن المجتمعات الدينية وداخل البلد ككل .من
المھم أن يكون أي إجراء لتغطية إحتياجاتھم أن يعكس تنوع المجتمعات الدينية اليوم في المملكة
المتحدة.
من الضروري تشجيع المؤسسات التمويلية على دعم وتقوية التنظيمات الالزمة للعناية بمجموعات
اإلرشيفات وجعلھا )حسب المناسب( متوفرة لإلطالع عليھا من قبل الجميع ،حيث أن ذلك سيؤدي الى
اإلعتراف بمركزية ھذه الموارد بالنسبة لتاريخ المملكة المتحدة وأھميتھا الى ھويتنا المشتركة.
يجب على مؤسسة اإلرشيفات الوطنية واتحاد اإلرشيفات والسجالت ومجموعة اإلرشيفات الدينية الى
جانب المنظمات األخرى التي لھا اھتمام متواصل بقطاع اإلرشيفات الدينية أن تحاول الحصول على
الدعم والتشجيع من أجل التطور المتواصل لكياناتھا .من الضروري القيام بالمزيد من البحوث الھادفة
ولمشاورات لكي يصبح ھذا الدعم مركزا تركيزا مناسبا وأكثر فاعلية.
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