
 ينسج الفاعلون اليساريون املادة التي يُكتب منها التاريخ الحقا ويقوم 
 مسؤولو األرشيف بحفظها. الوثائق الورقية والرقمية للنشاط اليساري 
 ليس مكانها القبو أو سلة املهمالت. األرشيف هو املكان الصحيح لهذه 

الوثائق. .

عن اللجان:
)باألخص عن لجان قيادية ومكاتب إدارية، دوائر عمل، مجموعات عمل، لجان 

تحقيق، لجان فحص(
  أوراق انتخاب )برامج انتخابية، تحقق من حق الرتشح لالنتخاب، أوراق 

املرشحني واملرشحات(
  بروتوكوالت )طلبات، قرارات( لجلسات واجتامعات مغلقة

  خطط عمل، مراسالت
  مرشوعات قوانني، طلبات تغيري واستفسارات

  توثيقات وملفات خاصة بالقضايا التي تتوجب معالجتها.
  مواد عن العمل العام )الفتات، صور، مواد صوتية ومرئية، منشورات، 

مطويات، مقاالت للدعاية، مواد(
  بيانات صحفية ومقاالت صحفية، أوراق عن فعاليات ومؤمترات

عن أشخاص
)باألخص عن نواب، ومسؤولني حزبيني، شخصيات يسارية(

  مستندات بخط اليد ومراسالت
  صياغات مطولة لخطابات، منشورات، بيانات صحفية ومقاالت صحفية

  أنشطة السفريات
 العمل الحزيب السيايس

  عمل برملاين
)offline( نسخ من مواقع اإلنرتنت 

  مواد عن أشخاص
  الفتات، صور، مواد صوتية ومرئية، منشورات، مطويات،

 مقاالت للدعاية، مواد

عروض الخدمات
ANFRAGEN an archiv@rosalux.org

للتواصل هاتفيا: 422-44310 030
أو 476 

لتقديم استشارة يف املكان
مواعيد فتح قاعة القراءة:

من االثنني إىل الجمعة
الساعة 9 - 12 صباحاً، والساعة 1 ظهراً - 6 مساًء  

Straße der Pariser Kommune 8A

الطابق األول 

للجوالت اإلرشادية باألرشيف والفعاليات التعريفية يرجى الحجز مسبقاً

للتواصل
منظمة روزا لوكسمبورغ 

التحليل املجتمعي والتعليم السيايس )جمعية مسجلة(
أرشيف
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هكذا تصلون إلينا:

Berlin-Ostbahnhof بالقطار وقطار املدينة الرسيع: محطة
مبرتو األنفاق: U5, Weberwiese محطة 

بالباص: 240، 347

أرشيف
االشرتاكية الدميقراطية 



يتوىل أرشيف االشرتاكية الدميقراطية )ADS( مهمة جمع تحقيق وحفظ وثائق 
عن تطور حزب اليسار واملنظمتني السابقتني له، وهام حزب حزب االشرتاكية 

الدميقراطية )PDS( وحزب العمل والعدالة االجتامعية - البديل االنتخايب 
)WASG( وإتاحة تلك الوثائق للعامة.

 تم تأسيسه عام 1999 كأرشيف للحزب يضم التيارات السياسية الرئيسية لالشرتاكية 
الدميقراطية، يبدأ التوثيق مبؤمتر حزب الوحدة االشرتاكية األملاين )SED(/ حزب 
االشرتاكية الدميقراطية )PDS( يف ديسمرب 1989، كام يعترب األرشيف مع أقسام 
املكتبة والتاريخ، وكذلك املركز املختص بروزا لوكسمبورغ جزًء رئيسياً من نطاق 

مركز تاريخ االشرتاكية الدميقراطية التابع ملنظمة روزا لوكسمبورغ )جمعية 
مسجلة(.  

لعمل توثيق شامل لنشأة وتطور حزب اليسار )منذ 2007(، حزب العمل والعدالة 
االجتامعية - البديل االنتخايب WASG )2004 - 2007( وحزب االشرتاكية 

الدميقراطية )2007-1999، منها 2005-2007 الحزب اليساري، و حزب االشرتاكية 
الدميقراطية PDS( يتوىل األرشيف املواد التالية:

 مجلس إدارة الحزب/ مجلس إدارة عىل مستوى االتحاد األملاين وفروعه املركزية 
 اتحادات الواليات ومنظامت دوائر مختارة

 كتل نيابية برملانية عىل مستوى االتحاد األملاين والواليات
  نواب الربملان األملاين )البوندستاج( ونواب برملان الواليات،

 ومكاتبهم، والعاملني والعامالت بها
 شخصيات تؤدي وظائف بالحزب

 شخصيات ذات أهمية يف تطور حزب اليسار 

يضم محتوى األرشيف أكرث من 1600 مرت متصل من املستندات، كذلك 7,7 تريا 
بايت من املواد الرقمية، ميتد محتوى املجموعة املحققة إىل حوايل 1200 تسجيل 

صويت، 2200 الفتة، 1000 مطوية ومنشور، 700 صورة و200 مادة/ شهادة 
موضوعية. برلني، أكتوبر 2021

متاشيا مع منوذج التوثيق والتجميع ألرشيفات املنظامت السياسية يف أملانية من 
أجل ضامن تطور أرشيف الحزب القريب من املنظمة، يتيح أرشيف االشرتاكية 

الدميقراطية )ADS( ما ييل:
  التوصل إىل مصادر ذات صلة وحيازتها

  إجراءات الحيازة املنظمة 
  تقييمها من جهة استحقاقها لألرشفة

   التأكد من وإعداد املستندات يف إطار اسرتاتيجية التحقيق
  تجهيز املحتويات األرشيفية املحققة يف إطار الضوابط القانونية.

تقسيم املحتوى األرشيفي:
محتويات أرشيفية لألشخاص:

 سياسيون وسياسيات

 برملانيون وبرملانيات
 شخصيات يسارية هامة

 محتويات أرشيفية للحزب:
  حزب اليسار )مجلس إدارة الحزب، اتحادات الواليات، منظامت الدوائر، 

منظامت، اتحادات ومؤسسات يف محيط الحزب(.
  حزب العمل والعدالة االجتامعية - البديل االنتخايب WASG )مجلس إدارة 
عىل مستوى االتحاد األملاين، اتحادات الواليات، منظامت الدوائر، منظامت، 

اتحادات، مؤسسات يف محيط الحزب(
  حزب االشرتاكية الدميقراطية PDS)مجلس إدارة الحزب، اتحادات الواليات، 

منظامت الدوائر، منظامت، اتحادات، مؤسسات يف محيط الحزب(

محتويات أرشيفية للنشاط الربملاين:
  الربملان األورويب )وفد يف الكتلة النيابية الربملانية لليسار األوريب املتحد/ اليسار 

)GUE/NGL( األخرض الشاميل
  الربملان األملاين )كتلة نيابية برملانية(

  برملانات الواليات )كتل نيابية برملانية(

محتويات أرشيفية للحركات و املنظامت، االتحادات واملؤسسات:
محتوى أرشيفي ملنظمة روزا لوكسمبورغ

محتويات أرشيفية للمجموعة )باألخص الفتات، صور، تسجيالت صوتية ومرئية(

مكونات محتويات 
أرشيف منظمة روزا 

لوكسمبورغ
)نهاية 2021(

فيام ييل مختارات من الفهرست املنشور: 
  فهرست/14:

 محتوى أرشيفي: مجلس إدارة حزب الجمهورية الدميقراطية
  األملانية )PDS( - حقبة جويس

)1989 حتى 1993(

  فهرست/12:
)WASG( محتوى أرشيفي: حزب العمل والعدالة االجتامعية - البديل 

)2004 حتى 2007(

  فهرست/01:
محتوى أرشيفي: كتلة نيابية برملانية لحزب الجمهورية الدميقراطية األملانية 

 )PDS( يف مجلس الشعب بجمهورية أملانيا الدميقراطية 
)مارس حتى أكتوبر 1990(

  فهرست/02:
 محتوى أرشيفي: حزب االشرتاكية الدميقراطية

  )PDS( يف الربملان األملاين )البوندستاج(
)1990 حتى 1994(

  فهرست/06:
 محتوى أرشيفي: حزب االشرتاكية الدميقراطية

  )PDS( يف الربملان األملاين )البوندستاج(
)1994 حتى 1998(

  فهرست/09:
 محتوى أرشيفي: حزب االشرتاكية الدميقراطية )PDS( يف الربملان 

 األملاين )البوندستاج(
)1998 حتى 2002(

  فهرست/07:
 محتوى أرشيفي: د. جورج غيزي عضو الربملان األملاين )البوندستاغ(

)1990 حتى 2002(

  فهرست/08:
 محتوى أرشيفي: بروفيسور د. كريستا لوفت، عضو الربملان األملاين )البوندستاغ(

)1994 حتى 2002(
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مجلس إدارة الحزب  الكتلة النيابية الربملانية يف
 الربملان األملاين )البوندستاج(

اتحادات الواليات

كتل نيابية برملانية يف برملانات الواليات

وفد يف الربملان األوريب

أرشيف املنظمة

محتويات املجموعة

محتويات األشخاص

 )باألخص الفتات، صور،
 تسجيالت صوتية ومرئية(
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