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  :ملخص

ت ازداد وعى مؤسسات التراث المختلفة بالمجاالت مع ظهور شبكة اإلنترن 

ق باألخص بوهذا ينط ،هم إلى تفعيل التعامل بين فهارسهمتالمشتركة بينهم واحتياجا

مع احتياجاتهم الخاصة تتفق ل معايير تطويرالذين قاموا ب اتوالمكتب يفعلى األرش

ل تعريف ن أجيسعون حالياً إلى إقامة حوار م ، وهمف الوثائقيوصتفيما يتعلق ب

من المعايير يستطيع المهنيون فى مجال األرشيف والمكتبات متناسقة وتحديد مجموعة 

  .الرجوع إليها

هذا  سيرسم ،ألرشيف والمكتباتايحتفظ بها  التيبعد مناقشة سمات المجموعات 

 فيما يتعلقالمهنيون فى هذين المجالين  صورة للمعايير التى وضعها العرض

   :ةتياآل موضوعاتالب

  قائثالو فوص
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  نقط اإلتاحة في التسجيالت الوصفية واالستنادية

  وصف الوظائف

  ومجموعات الحفظ تتعريف مؤسسا

المكتبات من ناحية واألرشيف  طورتها التيويستنتج من هذه الدراسة أن المعايير 

 تُحفزكل مجموعة مهنية أن و ،تُكمل بعضها البعض ما من ناحية أخرى غالباً

  .خرى أو على األقل تستفيد منهااألمجموعة التها طور التيعايير ستخدام المال

ل التعامل يتناسق وتفع لحوار بين المهنتين ضرورة من أجل دعمااليوم وقد أصبح 

المعايير  فإن تطوير ،من ضرورة هذا التعاون بالرغمو .يقيةثالتو لمعايير واألدواتبا

ال يزال يتم من خالل  المعياري والعمل ،ىولبالدرجة األ تقسيميهعملية يزال  ال

من يتحد  ة إمكانية خلق مجموعات عملالتجربة الفرنسيتُظهر  .ارتباطات مهنية

والمبادرات أو الخطوات لخلق رؤية شاملة للمعايير  اترشيف والمكتبأمناء األخاللها 

المتسق  نوع من الترابط يجادوذلك إل -على حدة  كل -بها  ونيقوم التيالمبدئية 

وقت احترام تفعيل التعامل بينهم وفى نفس الالنهاية إلى  فيسيؤدى  والذي همبين

   .جالمل المطالب الخاصة لك

   :المقدمة

بدون  عالمين منفصلين يعيشان جنباً إلى جنب ولكنكتبات واألرشيف ت المظللقد 

إلى االنتهاء  هطريقفى هذا التقسيم فى األدوار  ..حوار حقيقى أو تعاون بينهما أي

إن وفى هذا الصدد ف .المؤسستين والمهنتينتشابه بين الأوجه  فقد بدأ اكتشاف ،اليوم

 مؤسسةإلى قامت بتحويل مكتبتها القومية وأرشيفها القومى  فقدكندا تقود الطريق 

  . م تحت اسم مكتبة وأرشيف كندا2004عام  في ةواحد

يما يتعلق فالمكتبات بين األرشيف واتجاهات ُمتكاملة ُيالحظ بصورة متزايدة وجود 

 ،المجالين لمستخدميساعد على تقديم خدمة أفضل ي وهو ما نقط اإلتاحةف ويوصبالت
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د معايير مشتركة بين المكتبات ووجمدى يمكن  أيإلى  وفى هذا العرض سندرس

  . مع احترام الطبيعة الخاصة لكل مهنةأن هذا يقوي بينهم واألرشيف وكيف 

  مهنتيناالهتمامات المشتركة بين ال

مسـئولية   فيلمكتبات يشتركون األرشيف وا فإن ،فيما يتعلق بطبيعة المجموعات 

حالـة   فـي . والمسجل سمعياً وبصـرياً  الحفاظ وإلقاء الضوء على التراث المكتوب

خالل تراث يتكون أساساً من وثائق أنتجتها إدارات ومعاهد أخرى لهذا ااألرشيف فإن 

وهكذا  ،تم جمعها والتيالوثائق المنشورة  فهيلمكتبات حالة ا فيأما  ،قيامهم بأعمالهم

اإليداع بينما  اإلداراتمن  عليه يحصلون تعتمد على ما القوميفإن مقتنيات األرشيف 

وبـالرغم  . قوميةال اتمكتبلل تكوين مجموعاتمن أجل ضرورة ال مفر منها  القانوني

المقتنيات األرشيفية و المخطوطات من من هذا فإن المكتبات تحتفظ أيضاَ بمجموعات

تُحفظ  التي )الخ..تاب واألساتذة ومقتنيات الجمعيات والناشرينمثل أوراق الكُ(الخاصة 

باإلضافة  .األرشيفيف يوصتالمؤسسات األرشيفية وتخضع لقوانين ال فيبدرجة كبيرة 

ف مجموعاتها يتفق تمامـاً مـع   يوصتإلى ذلك فإن األرشيف غالباً ما يضم مكتبات و

 صـارم  ومن ثم فليس هنـاك تقسـيم   .ISBD1 الببليوجرافييير الدولية للوصف المعا

  .بين الحين واآلخرمشاركة للمجموعات، ولكن يمكن أن تحدث 

 جعل مصادرهم معروفـة  فياالهتمام  فيكذلك فإن المكتبات واألرشيف يشتركون 

 يـرة كث وفى أحيانٍ. إليها حتى لو كان من خالل مصدر مشترك وفى تسهيل الوصول

بالنسـبة   ضحتفظ بها األرشيف والمكتبات تُكمل بعضـها الـبع  ي التيفإن المصادر 

لدرجة أن األرشيف يعكـس أنشـطتهم    ما ما أو بشخصية ؤسسةللباحثين المهتمين بم

تعتبر ثمـرة   التي، أما المكتبات فتجمع االصدارت مجالهميوضح على مدى الوقت و

   .هذا المجهود أو توثقها من زوايا مختلفة

                                                 
ISBD1  المعايير الدولية للوصف البيبليوجرافىھى.  
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يومنـا   فـي تتضاعف  والتي الرقمية لمكتباتل وليةأو الخطوات األ إن المبادرات

ل بعضها الـبعض  بأن مؤسسات التراث المختلفة تُكم الوعيتعكس بوضوح  ضرالحا

ثالن، هناك مو .مجموعات من المكتبات واألرشيف والمتاحف معاًتجميع عن طريق 

 والثـاني ، يكيـة واليات المتحدة األمرال في 2OAC لكاليفورنيا الرقمياألرشيف  األول

ق تساعد على الوصول مباشرة إلى وثائ التي بادراتهذه المإن .. باوأور في 3يوربيانا

إن .. لهذه الوثـائق  on line ف المباشريوصتة الزالت تعتمد على النرقممصورة  في

  .ئيسيةاليوم تحديات روانسجامها مع نقاط اإلتاحة تمثل ف يوصتالتفاعل المتبادل لل

بيانـات  نترنت مثـل فهـارس المكتبـات و   إلإن توفر أدوات البحث على شبكة ا

تسهيل البحث للمستخدمين يدفع المكتبات  فيباإلضافة إلى الرغبة المفصلة األرشيف 

  .كلما أمكن يسيرهاوت ممارساتهمواألرشيف إلقامة حوار من أجل بحث 

  عضهما البعض بإتجاهان للمعايير مكمالن ل

حقيقة واقعة لألرشيف اليوم  يمثل اإلتاحةف ونقاط يوصتقوانين اللمعايير وضع إن 

تُشـكل   التـي  إن طبيعة الوثائق. بالنسبة للمكتبات لوال يزا كما كان لفترة من الوقت

 اكتشـاف إلـى   -منذ وقت مبكـر  – اقد دفعته المكتباتالخاصة بالمجموعات  أساس

ـ تلل دولير يامعيمكن الحصول عليها من وجود  التيفوائد ال ، الببليـوجرافي ف يوص

 والتيات كبيرة من النسخ المتشابهة كمي فيالحقيقة وثائق منشورة ُأصدرت  في وهى

يمكـن إعطـاء    ،وباإلضافة إلى ذلك .كثير من المؤسسات في يمكن الحصول عليها

إن االهتمام . مستقل لكل طبعة ويمكن تكرارها من خالل الفهارس ببليوجرافيوصف 

تبادل معلومات ببليوجرافية أدى إلى أن قامت اإلفال بوضع برنـامج ُيحـدد    إمكانيةب

مع  الببليوجرافيف يوصتوهكذا تم تعريف معايير ال UBC الببليوجرافي العالميالتحكم 

ISBD أوائل السبعينات في اإلتاحة طاونق.  

                                                 
2 http://www.oac.cdlib.org 
3 http://www.europeana.eu 
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سلسلة من حالة األرشيف مما يعنى إن مجموعاتهم تتكون من  فيبطأ أإن الحركة 

ُيشير إلى وصف  والذي، وتُصنف طبقاً لمنطق إنتاجهم لها طبيعة متميزة التي الوثائق

امكانية المشـاركة فـي   ونتيجة لذلك فإن . الخاصة مجالهم فييضع كل وثيقة  هرمي

العمل الوصفي لم تكن الحافز لوصف المعايير في حالة األرشيف ولكـن بـاألحرى   

مساعدات في وقت جعلت فيه الوسائل التقنية المنهج المالئم مع مراعاة الحصول على 

  .النشر الدولي ممكناً من خالل شبكة االنترنت

  

  الـدولي  مـؤتمر اله صـدر أ الذي األرشيفيف يوصتبال ةصإن إعالن المبادئ الخا

 األرشـيفي ف يوصتم عّرف أغراض معايير ال1992عام  فيمونتريال  فيألرشيف ل

  :يليما ب

  ) يفسر نفسه بنفسه(  وسهل فهمه ئمناسق ومالف متيوصتضمان وجود 

  لخاصة بالمواد األرشيفيةتسهيل الحصول وتبادل المعلومات ا

   ناديةتسبيانات االال فيتمكين المشاركة 

  نظام موحد للمعلومات  فيف األماكن المختلفة يصتوودمج إمكانية تحقيق 

 الـدولي ر المعيا ISAD(G) من مباشرة إصدار أول طبعة عن هذه المبادئ وقد نتج

عـام   فـي  ثـاني وتاله إصـدار   ،1994 إلى يعود والذي األرشيفيف يوصتالعام لل

رشيف جهـداً مـن أجـل وضـع معـاير      مناء األأ ومن ذلك الحين لم يأَل .م1999

تغطى الجوانب المختلفة مـن المقتنيـات    التيومجموعة متناسقة من المعايير الدولية 

  ISAAR( CPF)فقد ظهرت ، األرشيفيوصيف للت  ISAD(G) وباإلضافة إلى .األرشيفية

للهيئات واألشـخاص والعـائالت    يةاألرشيف ات االستناديةللملف الدوليوهى المعيار (

 فـي وهى ملفات تخص الذين كونوا مقتنيات أرشيفية وكان أول إصـدار   ،)المشتركة
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ف وظائف وأنشطة إدارية وكـذلك  يوصتمن أجل  4ISDFم وكذلك ظهرت 1996عام 

ISDIAH  فـي وكان أول إصدار  ،ف المؤسسات والمقتنيات األرشيفيةيوصتمن أجل 

 ISAAR( CPF)هذا المعيار األخير كتكملة لمعيار  تم تصميم وعملولقد  ،م2008عام 

  .متناسقة معهتطور بصورة كما 

   :ف الوثائقيوصت

ن تعكـس خصـائص   اقدمتها المهنت التيف الوثائق فإن المعايير يوصتفيما يخص 

كبيـرة للوثـائق   مالئم لدرجـة   ISBD ؛ إن معياريضمها كل مجال التيعات المجمو

 فـي عديـدة موجـودة    اًمستوى الوحدة وتضم نسـخ على صف َوتُ والتيالمنشورة 

 - هدف إلى وضع الوثائقي ISAD(G) معيار ومن ناحية أخرى فإن ،مؤسسات مختلفة

إلنترنـت إلـى   اشبكة و الميكنةوقد أدت  .إنتاجهم مجال في -وهى بصفة عامة نادرة

  .هتمامات متشابهةاظهور 

 الببليوجرافيف يوصتالمكتبات تناسب ال المج فيمستخدمة ال MARCإن مواصفات 

ف مستقل لكل وثيقة مـع القليـل مـن العالقـات     يوصتل عممن خالله يمكن  والذي

ولكنها ال  )وهى باألساس لها صلة بمجموعة منشورة أو سلسلة من المقاالت(الهرمية 

 تضـم  .األرشيفيف يوصتتسم بها الي والتيالمقتنيات الهرمية  بصورة مرضية عضدت

MARC21 ها غير متوائمة معوالمخطوطات ولكنالمقتنيات األرشيفية  وصفمجاالت ل 

للمقتنيات يقتصر  األوتوماتيكيإن الوصف ، MARCمواصفات ل الهرميالعمق  غياب

يمكـن أن يصـفها    ت الـدنيا ال ن المسـتويا أف حيث يوصتمستوى األعلى للال لىع

   MARC. تمواصفا

األرشيفي يعضد  اليحدده المج والذي )األرشيفي الكوديف يوصتال( EAD DTDإن 

 المبنية على مبادئ    قتنياتمللم وهرميف مفصل يوصتوالوصول عن ُبعد ل الميكنة

  ISAD(G)  ونتيجة ألوجه القصور فى مواصفاتMARC  فإنEAD  جـذبت   سريعاً مـا

                                                 
  المعيار الدولى لتوصيف الوظائف  4
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مـن  لقد أصـبح  . اتهم األرشيفية أو المخطوطيةنيتقتباه المكتبيين من أجل وصف منا

أو  Marcباستخدام  ةفهرسالإلى جانب  EADالشائع اليوم للمكتبات أن توفر بيانات جرد 

العديد من بيانات الجرد  فيمتداخلة يضم مجاالت بحث  والذي EADأن يقدموا فهرس 

ـ فرنسا  ففي.. المنشورة  الفهـرس المباشـر   (  Calames بيل المثـال نجد على س

الوكالة الببليوجرافية للتعليم  هبعمل قامت والتي )لألرشيف والمخطوطات للتعليم األمثل

تضـم المكتبـة القوميـة     والتيلألرشيف والمخطوطات  BNFو  (ABES)األعلى 

  .معاً EADلفرنسا وقوائم الجرد لـ 

تشـير إليـه    الذيدراية بالمعيار جعلهم على    EADلـ إن استخدامات المكتبات

EAD  وG) (ISAD   ـ توجعلهم يقومون بمراجعة قـوانين ف المخطوطـات  يوص

وهكذا  G) (ISADوضعتها  التيوالمقتنيات األرشيفية على ضوء المبادئ والعوامل 

األرشـيف  (  APPMمحـل  ) معيار محتـوى  :فيف األرشيوصت(  DACSحلت 

وفى فرنسا توجـد  . يات المتحدة األمريكيةالوال في) واألوراق الخاصة والمخطوطات

ف المخطوطات الحديثة يوصتوأرشيف لعمل معيار ل اتمكتبأمناء مجموعة عمل من 

  .وثائق مرجعيةكISAD  (G)  & DACS  صرة باستخداماوالمع

 Access Points in description )الببليوجرافي(نقاط اإلتاحة في الوصف 

يمكن  الذية تمثل المجال دياستنسجالت اإلال طريقالتحكم في نقاط اإلتاحة عن إن 

كثـر مـن   أأن يتم فيه التعاون بنجاح من أجل التفاعل بـين المكتبـات واألرشـيف    

ت المكتبات قوانينها ضعو أيضاً ومن هذا المنطلق. واألرشيفي الببليوجرافيف يوصتال

ليـة  فت مبادئ بـاريس بصـورة دو  عرَّم 1961فمنذ عام  ،ألرشيفوقت سابق ل في

وبناء على هذه المبـادئ فـإن المعـايير    . الببليوجرافي اإلتاحة للوصفاختيار نقاط 

مثل  ابتكاريهقد تم عملها دولياً بواسطة اإلفال من أجل عمل أفكار  الرؤوسالخاصة ب

  . واأللقابوقومياً لبعض األشخاص  ،الهياكل المشتركة
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 فـي تبات لها مجال أوسع طورتها المك والتي في شكل وبناء الرؤوس معاييرالإن 

ف من أجـل  يرشأمناء األبواسطة  اولقد تم استخدامه ،التطبيق عن فهارس المكتبات

، وفى الملفات 5األرشيفيف يوصتالمجال  فيللذين يعملون اإلتاحة  لنقاطخلق معيار 

فـإن   وفى هـذا المجـال  . األرشيف نشئونتصف الذين يعملون أو ي التياإلستنادية 

ISAA (CPF) فـي بس توصيات اإلفال على شكل وهيكل العنـاوين المشـتركة   تقت 

 رسـمي عمل شـكل   من أجل AACR2إلى  DACS شيرالبيبليوجرفيا المعيارية وت

  .أو المؤلف نتجالم السم

وعلى الرغم مـن   تسجيالت استناديةمن المكتبات واألرشيف يقومون بعمل  إن كلٍ

لم يتبعوا أبداً وثيقة معيارية دولية من هذا المجال فإنهم  فيأن المكتبات لها باع طويل 

قدمت  GARRومن بعدها  GARAإن . ستناديةاال لتسجيالتامحتوى أجل تعريف 

عـرف  تُ فهي MLARأما بالنسبة لـ  التسجيالت االستناديةعرض  تخصتوصيات 

توفر وصـف   من أجل أغراض التبادل ولكنها ال تسجيلة االستناديةالمحتوى األدنى لل

واقع األمـر لقـد  أوضـحوا     في ،التسجيلة االستناديةتكون  التيناصر للع تفصيلي

 MARCواليوم فإن المواصفات الدولية للتبادل  ستناديةالمكتبة اال تسجيالتمحتوى 

21/ A   وUNIMARC/A     لها محتوى مشـترك مبنـى علـىGARR   ولكـنهم

 UNIMARC/A ف مختلفة إلدارة األشكال المختلفة السم المنظمـة  يوفرون حلوالً

 MARCبينما تتحكم  غير مستخدمةألشكال المتوازنة واألشكال المقنن لتميز الشكل ال

21/ A غير مستخدمةواألشكال ال فى الشكل المقنن.  

 للتسـجيلة االسـتنادية  معيار  تطويرلقد تبنى األرشيف عملية متكاملة عن طريق 

ISAAR(CPF) ـ    وأشار إلى المعايير التي طورتها بنـاء  كل والمكتبـات علـى ش

إن مراجعـة معيـار   . السـم المؤسسـات   الرؤوس من أجل إقامـة شـكل مقـنن   

ISAAR(CPF) عن  اإلتاحةنقاط  فيص بالتحكم تاستفاد من خبرة المكتبات فيما يخ

                                                 
5  ISAD(G)  دع .3.2.1عامل دعين(اسم المب دم ا): " المب ة يجب أن يُق ة أو القومي ؤتمرات الدولي ا تنصح الم ة كم السم فى صورة معياري
  ISAAR(CPF) مبادئتفاق مع باال
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مسودة الطبعة الثانيـة   التعليقات الفرنسية علىوقد ُأعدت .  االستناديةطريق الملفات 

) م2004(والطبعـة الثانيـة    يف والمكتباتاألرشأمناء من خالل مجهود مشترك بين 

جاهد من أجل تعريف النقاط المشـتركة بـين الملفـات    ت ISAAR(CPF) لمعيار  

وفـى نفـس الوقـت    . كليهما يخدم تحكم نقاط المدخل ،الرئيسية لألرشيف والمكتبات

ألرشيف إلى ما ابتذهب  والتيلألرشيف  ستناديةتدرس الخصائص الفردية للملفات اال

لوثـائق  ا مجال إنتاجوتحتوى على معلومات أكثر توضح  اإلتاحةنقاط  فيلتحكم بعد ا

، المهنتين في التسجيالت االستناديةوهناك فرق آخر فيما يختص باستخدام  ،الموصوفة

علـى  لمـن يعملـون    االستناديةملفات الف مجال األرشيف تكون محدودة بخال ففي

طـى فقـط الهياكـل واألشـخاص     يغ  ISAAR(CPF)إن معيار . مقتنيات أرشيفية

 فـي من أجل الـتحكم   يخلق المكتبيون الملفات االستنادية والعائالت المشتركة بينمات

  .بما فيها العناوين والموضوعات اإلتاحةجميع نقاط 

ونتيجة للطبيعة المتكاملة للمعايير فإن العمل على ملفات رئيسية يبدو للوهلة األولى 

. هذين المجالين من أجل دعم التفاعل بينهما فيالمهنيين  مجاالً يؤدى إلى التعاون بين

يبـدو   –م 2004عـام   فيتبين أهميته  ما وهو  -إن االهتمام بوجود حوار وتفاعل 

التسجيالت االستنادية ووضع نمـاذج للبيانـات   دولياً على  الجاريالعمل  فيواضحاً 

بواسطة البيئة  مقننةبيانات اللإلفال من ناحية وتحديد ال العمليطار اإلمن خالل  المقننة

  .لألرشيف الدوليللمجلس   ISAAR(CPF)على معيار المبنية األرشيفية 

ـ المتطلبات الوظيفية للبيانـات اال (  FRADأثناء مراجعة دولية لنموذج  ) ية تنادس

م ببحث عن قرب علـى  على القياحثت المكتبة القومية الستراليا مجموعة عمل اإلفال 

EAC  من أسلوب  وأن تستلهمEAC    إن . فى تحليل وتعريف عناصـر البيانـات

من أجل التعامل مـع   EACقامت به  الذيالتعليقات الفرنسية جذبت االهتمام للتحليل 

ذلك فقد أصـرت المكتبـة القوميـة     ىباإلضافة إل. الصفات الشائعة لهيئات مختلفة 



 10 

 

ر والتعـاون مـع   سيحصل عليها المشروعان من الحـوا  التيستراليا على األهمية أل

EAC  وخاصة بالرجوع إلى نموذج فكرى.  

أنِشأت حديثاً  التيفمجموعة العمل الدولية  EACهذه الرغبة على االنفتاح تؤكدها 

إن التسـاؤل عـن اسـتخدام    . أمناء أرشيف ومكتباتتتضمن  EACمن أجل تفعيل 

EAC أظهر إن المكتبات تستخدم  الحالي وهو سابق للعملEAC   .  ل فعلـى سـبي

لقد بدأ . االستراليالمثال فإنه الشكل المختار بواسطة المكتبة القومية الستراليا للشعب 

هو علـى احتـرام معـايير المراجـع      الرئيسيالعمل منذ وقت قريب ولكن التركيز 

 فـي وتفاعلها مع خطط أخرى لهـا رمزيـة    EADاألرشيفية كفاءاتها وتناسقها مع 

لـى سـبيل المثـال أسـلوب     ام عمجاالت مشتركة وذلـك عـن طريـق اسـتخد    

NAMESPACES هيكلية  تخصصاً وخطط بيانية من أجل البحث عن مراجع أكثر 

METADATA حالة االحتياج إليها في.  

  :ف الوظائفيوصت

لألرشـيف تسـتطيع    الدوليبواسطة المجلس  تطويرهاتم  التيمن ضمن المعايير 

ـ تب الخـاص  ISDFمعيـار   فيما يفيدها  منها المكتبات أن تجد ف الوظـائف  يوص

إن هذا المعيار ُيجيب على احتياج خاص لألرشيف أال وهو المواد . واألنشطة اإلدارية

األرشيفية التى تُنتج من خالل أداء الوظائف واألنشطة اإلدارية ومن ثم فإن وصـفهم  

يفيد فى توضيح البيئة التى تنتج فيها المواد األرشيفية ويوفر فهم افضل لكيفية انتاجها 

. عامل هام من أجل تقيـيم وتصـنيف األرشـيف   ب القيامستخدامها مما يساعد على وا

فإن الوظائف ُينظر إليها على أنها أكثر ثباتاً من الهياكل اإلداريـة   ،لى هذاإباإلضافة 

المعرضة إلعادة التنظيم فالوظيفة اإلدارية الواحدة يمكن أن تُنقل أو تتغير فى خـالل  

  .بنجاح بواسطة هياكل متعددة إعادة تنظيم ويمكن أداؤها

نموذج لمعلومات األرشيف يحدد ثالث هياكل تشير إلى مواد  يأتيومع هذا المعيار 

 ISAD(G):عمال ووظائف مبنية على استخدام هـذه المعـايير الثالثـة   أرشيفية وأ
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ISAAR(CPF) and ISDF      الهياكل واألشـخاص والعـائالت المشـتركة تـؤدى

  . ق من خالل أداء هذه الوظائفوظائف وتنتج أو تدير وثائ

 الذيعالقة بكود الوظائف  أيإن الوظائف اإلدارية كما يعرفها األرشفيون ليس لها 

ون من أجل التعبير عن العالقة بين شخص ما أو هيئة مشـتركة أو  يستخدمه المكتبي

 التيفإن العالقة الوحيدة  EACو EADمع . عائلة أو مصدر أوجدته أو أشارت إليه

وأرشفة التسجيالت االستنادية هي بين وصف المواد  الحاليالوقت  فياعتبارها يمكن 

  ".المنشء"

 أمناء األرشيفوضعها  التيف الوظائف واألنشطة يوصتوعلى الرغم من هذا فإن 

الملفات الرئيسية تصف هيئات مشـتركة   : قد يكون مفيداً للملفات الرئيسية للمكتبات 

نشـطة  ها عن طريق عالقات وصف الوظائف واألؤثراوبالتحديد هيئات عامة يمكن إ

يُرضى احتيـاج   وبالتاليسيساعد هذا على وصف نشاطهم . يمارسونها التياإلدارية 

تستخدمه المكتبة  الذي INTERMARC/Aإن تصميم .  الملفات الرئيسية مستخدمي

صـورة   فـي صورة مختصرة  فيالقومية بفرنسا يوفر هذا النموذج من المعلومات 

وقد أوضحت التجربة أنها معلومات مفيدة ومثيرة لالهتمام لعمالء . ومات لها كودمعل

  .اختياريكمعيار ) BNF( لمكتبة القومية الفرنسيةل ستناديةالملفات اال

  

   الدوليمحددات المعيار 

ومقتنياتها يمثل مجاالً آخر يكون فيه االسـتخدام المشـترك    إن تحديد المؤسسات

إن استخدام مراجع مشتركة بـين  . جل تشجيع التبادل بين المهنتينللمعايير مفيداً من أ

يومنا هذا وفى عصـر   فياألنواع المختلفة من مؤسسات التراث قد أصبح ضرورة 

حثت هنا . فهو باب يضم المكتبات واألرشيف والمتاحف ،المكتبة الرقميةمشروعات 

وقد قـاموا   ،يفدات مبكرة قبل األرشدضرورة وجود محعلى مرة أخرى المكتبات 

ُمحـدد   -  ISOإن معيار . يحتاجونها من أجل فهارسهم الجماعية  التيبعمل المعايير 
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 سـرح هو ناتج لهذه العملية على الم -للمكتبات والمنظمات المتشابهة الدوليالمعيار 

ع مجال تطبيقه علـى  َسوكما يشير اسمه فلقد تم عمله من أجل المكتبات وتَو ؛الدولي

وهنـاك مخـاطرة   . أخرى على الرغم أنه قد ال يكون على تشاور معهم معاهد ثقافية

فرنسـا حيـث مركـز     فـي إلى موقف ينقصه التناسق كما حدث  ننتهيشديدة بأن 

الوكالة وهى  ABES الوكالة البيبليوجرافية للتعليم األعلىتديره  والذي RCRالمعلومات 

لمتاحف واألرشيف، وهناك معظمها مكتبات والقليل من ا فيوتضم  ISILالقومية للـ

حددها األرشيف من ناحية والمتاحف من ناحية أخرى من أجل ينظم تعريف متوازية 

  .اهتماماتهم الخاصة

  ISCI“ قتنياتللم دولي معياريمحدد  تطوير"مشروع  فيأداة ضرورية  ISILيعتبر 

لـى  إ ينتمـي  الذيويسبق المحدد   ISCIو من المقرر أن يكون هو الجزء األول من 

  .ISILصنفتها  التيكما حددتها المؤسسة  مقتنياتال

وهو ما انتهـى  –تضم مقتنيات أرشيفية  التيتوصيف المؤسسات  فيأثناء تفكيرهم 

فلقد تبين ألمناء األرشيف أهميـة تحديـد هويـة      ISDIAHمع معيار  2008عام  في

أو مسـودة   ISOلقد حددوا ثالثة معـايير  . األرشيف من أجل زيادة التعاون والتبادل

 التمهيدي، والمعيار  ISCIوبالتأكيد  ISIL: بالغرض تفيمن الممكن أن  والتيلمعايير 

ISNI ) وهدفه هو التعرف علـى أشـخاص أو هيئـات    ) لتحديد االسم الدوليالمعيار

حياة منتجات فكرية بداية من خلقهم إلى إدارة  فيمرتبطة بالمراحل المختلفة  مشتركة

فال بد أن يعكسوا اهتماماً بتطـوير واسـتخدام هـذه     ،ستخداماتهمالحقوق المرتبطة با

 .ينون استخدامها التيالمعايير 

إال أن المكتبات لـم تعـرف    ISILمحدد مع  دوليعلى الرغم من أن لديهم معيار 

يتعاملون معها وهو ما يفعله أمنـاء األرشـيف مـع     التيللمؤسسات  دوليتوصيف 

ISDIAH  الفهارس الرقميـة   لمستخدميفمن المهم أن نوفر  عصر االنترنت فيواليوم

وثائقها وأن يحصلوا على نسـخ   يريدون االستفادة من التيمعلومات عن المؤسسات 



 13 

 

نا لهم توصيفاً يتناسق من بلد االنترنت إذا ما قدم لمستخدمي جيدة ستكون خدمة. منها

تبات من قراءة حدود المهن والمؤسسات، وستستفيد المكنطاق أو ى آخر فيما وراء إل

 .المحـدد  ISILكخطة عقلية قوية توفر بيانات مرتبطة ب   ISDIAHعن قرب لمعيار 

  .المكتبات واألرشيف فيويمكن استعمال هذه البيانات 

  :تعميق التعاون من أجل تطوير المعايير

واالستنادية أو  ةالتو صيفيالملفات  في نقاط اإلتاحةعندما يتم توصيف الوثائق أو  

يقوم به أمناء المكتبات واألرشيف ال  الذيعلى مؤسسات الحماية، فإن العمل  التعرف

ومن األفضل أن نعمق من هذا  .بغ بالتنافسية، بل باألحرى يكمل بعضه البعضطيص

التكامل عن طريق التحاور والتشاور عند عمل معايير، ولكن لي هذا هو الحال اآلن 

  .على األقل على المستوى الدولى

المنظمات المهنيـة  المهنتين، وتقوم بعض  فيات عمل المعايير متشابهة إن إجراء

 فـي  المعيـاري بالعمل  ICA لألرشيف الدوليوالمجلس  للمكتباتفال الدولية مثل اإل

إن معايير توصيف الوثائق هو مسئولية وحـدة  . مجاالت األنشطة الخاصة بكل مهنة

الممارسـات  أفضـل   اإلفال ولجنة وبالتحديد قسم الفهرسة داخل الببليوجرافيالتحكم 

المجالين إال  فيعلى الرغم من أن مسئوليات المعايير واضحة . ICAداخل  والمعايير

، وبدالً الدوليانه من المؤسف عدم وجود تبادل مشترك بين المنظمتين على المستوى 

  .من أن يتم عمل المعايير معاً، فهو يتم بطريقة متوازية

 TC46التقنية  ISOتم عملها من خالل لجنة  التيالمعايير  في أيضاً ونجد هذا التقسيم

عليها تمثيل كل قطاعات التوثيق خارج نطاق الحـدود   والتي" للمعلومات والتنسيق" 

إال أنهم معنيين بدرجة  TC46لجنة  فيعلى الرغم من وجود أمناء األرشيف . المهنية

تهمهم بصورة مباشرة؛  والتي" يفإدارة ملفات األرش" SC11أكبر بعمل اللجنة الفرعية 

تطوير معيـار   فيكذلك فلم يشاركوا  ISCIمجموعة العمل على  فيوهم غير ممثلين 

ISIL . لجنـة  بديـه  ت الذيتغير هذا الوضع بناء على االهتمام يولكن من المرجو أن
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 الـذي تجاه هذين المعيارين وعالقته بالعمل   ICAالـ فيأفضل الممارسات والمعايير 

  لها مقتنيات أرشيفية التيبه فيما يتعلق بتوصيف وتعريف المؤسسات  تقوم

فعلى سبيل المثال فـان مجموعـة العمـل    . ولكن هناك مجاالت للتعاون رغم هذا

أتت بأمناء األرشيف والمكتبات معاً مما يدل علـى االسـتعداد    EACلتطوير  الدولية

  . مجالينالواضح اليوم من أجل إقامة حوار وتبادل منفعة بين ال

الوضع الخاص جـداً   إن. القوميكذلك يمكن أن يتم الحوار والتعاون على النطاق 

ال يتم من خالل جمعيات مهنية، ولكن من خـالل   الذي – فرنسا فيلمعايير الفهرسة 

مجموعات  فيوذلك أثبت أنه إضافة  - AFNORاإلطار العام للوكالة القومية للمعايير 

 الكـودي التوصـيف  ( EAD DTDأن توضع بالقرب مـن   يمكن التيالعمل المشتركة 

واستخدامها لألرشيف والمكتبـات الفرنسـية، والبيانـات االسـتنادية، أو      )األرشيفي

  .توصيف المخطوطات الحديثة والمعاصرة

ـ  تطبيقيوعمل دليل  EAD Tag Library للـأثناء العمل على الترجمة الفرنسية   للـ

EAD ة العمل على فرنسا، فقد اقترحت مجموع فيEAD DTD    إجراء تغييرات علـى

DTD  أجل توصيف المخطوطات مثل تنادى بها المكتبات من  التيلتعكس االحتياجات

  . incipits upon encodingإلى  اإلشارةضرورة 

تتبع بدرجة كبيرة العمل  فهيأما بالنسبة لمجموعة العمل على البيانات االستنادية، 

لقـد مهـدت   . قوم به هذان المجاالن المهنيـان ي والذية  الخاص بالملفات االستنادي

وهى حالياً  FRADعلى نموذج   ISAAR(CPF)للتعليقات الفرنسية على مراجعة معيار 

وهكذا أصبح لها رؤية شاملة  EACالعمل على إجراء تعديالت على معيار  فيمنهمكة 

حديد مجاالت مشـتركة   تتمكن من ت وبالتاليمجال االستناد،  فيتم إنجازه  الذيللعمل 

  .العمليات فيواقتراح إطار بين االتجاهات المختلفة من أجل تحقيق تفاعل وتداخل 

  :الخاتمة
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البداية ثم تالها األرشيف بعمل معايير توصيفية مـن أجـل    فيلقد قامت المكتبات 

واليوم فإن الحاجة إلـى إلقـاء الضـوء علـى هـذه      . الوصول إلى مقتنياتها حسينت

من خالل شبكة االنترنت يتطلب اتخاذ خطوات جديدة تؤكد حدوث تفاعل  المجموعات

وتسمح بدرجة أكبر من التعـاون بـين المؤسسـات الثقافيـة      بين المعايير والنماذج

  .د مختلفةهتضم معا التيوالمشروعات المشتركة مثل مشروعات المكتبة الرقمية 

مختلفة وبطرق إجرائية المعايير على موضوعات  فيلقد ركزت المهنتان جهودهما 

إن الطبيعـة المتكاملـة   . وهكذا عملوا وطوروا معايير مكملة بعضها لبعض مختلفة

ولكن اآلن نجد أمناء . مكسب يستفيد منه الجميع هيللمعايير الببليوجرافية واألرشيفية 

 خالف أيالمكتبات واألرشيف على وعى باحتياجاتهم إلى إقامة حوار من أجل تسوية 

المجـالين وهـم    لمستخدميمن شأنها تقديم خدمة أفضل  ان بأفضل ممارساتتيأو اإل

  .عادة نفس األشخاص

تقـوم بعمـل وتطـوير     التيوسيكون مفيداً لهذا الحوار أن يكون متاحاً للمنظمات 

 ICAاإلفـال و  بينن، وبالتحديد فال بد أن يكون هناك مجاالت للمناقشة تيمعايير للمهن

     . ICA فيفى اإلفال ولجنة أفضل الممارسات والمعايير  وباألخص بين قسم الفهرسة

    

  

   

 


