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دعوة للمشاركة



الخدمات
يقدم الفهرس العربي الموحد باقة من 

الخدمات التي ال �توفر إال بتعاون أعضائه على 
منصته ويحصل عليها األعضاء بكلفة �نافسية 

مقابل الفوائد المتحصلة من تلك الخدمات

الفهرسة األصلية
والفهرسة المنقولة

الفهرسة 
باستخدام قواعد 

(وام)

ط�ح األسئلة 
ذات العالقة 

بالتعامل الفني 
والحصول على 
إجابة من قبل 
ف��ق الفهرس

خدمات التد��ب 
والتطو�ر المهني

المنشو�ات 
والمطبوعات 
التي يصدرها 

الفهرس

ا�احة معلومات 
مقتنيات 

المكتبات ضمن 
البوابة المفتوحة 

للجمهور

الرؤيــــة
أن يكون الفهرس 

العربي الموحد منصة 
الخدمــات المعرفيــة 

للثقافة العربية

الرســـالة
يسعى الفهرس العربي الموحد 

بالتعاون مع أعضائه ألن يكون منصة 
الخدمات المعرفية التــي تمكنهــم مــن 

تقديم قيم إضافية ومبتكرة لمجتمعهم 
وتعظم األثر الثقافي والمعرفي الذي 

يحققونه. وذلك من خالل منظومة 
تشاركية مرنة ذات كفاءة 

وجــودة عاليتيــن.
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المشرف العام
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر

نائب المشرف العام
حين قال خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان يحفظه اهلل، وهو د. عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد

المثق��ف والمحب لعالم الفكر والمعرفة، ف��ي حفل افتتاح مكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز في بكي��ن: "أغتنم ه��ذه المناس��بة للتأكيد على 
اهتمام المملكة العربية الس��عودية بالعل��م والمعرفة، فالعلم هو 
أساس نهضة األمم وتقدمها"، فهو يؤكد -يحفظه اله- على أهمية 
المكتبات بصفتها مؤسس��ات تحتضن المعرفة وتدعم خطط التنمية 
ف��ي كافة المجاالت. إن مكتبة المل��ك عبدالعزيز العامة آخذة في 
االعتبار هذا االهتمام الملك��ي بالمعرفة والمكتبات والثقافة في 
كافة مش��اريعها وأنش��طتها وخاصة الفهرس العربي الموحد، هذا 
المش��روع العرب��ي الهوي��ة والعالم��ي التوجه ال��ذي كان له خالل 
العش��رة أعوام الماضية أثر بارز في خدمة الثقافة العربية وسيستمر 
في عش��ريته القادمة التي أعلنها في اللقاء الس��ابع لألعضاء الذي 
عقد في ديس��مبر الماض��ي تحت عنوان: )الفه��رس العربي الموحد 
في مرحلته الجديدة: منصة خدمات معرفية للمكتبات العربية( في 
التطوير ليس��اعد المكتبات العربية ف��ي العمل على تحقيق أهداف 
خطط التنمية المستدامة والتطوير الشامل الذي تحتاجه مجتمعاتنا 

العربية.
في هذا العدد، س��تطالعون ملفًا عن بوابة المكتبات التونسية التي 
دش��نها معالي وزير الشؤون الثقافية التونس��ي الدكتور محمد زين 
العابدين. كما س��تجدون تغطيات ش��املة ذات بع��د عربي وعالمي 
بدًءا من تغطية أحداث اللقاء الس��ابع لألعضاء، وحفل افتتاح مكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز ف��ي بكين، وتدش��ين بواب��ة المكتبات التونس��ية 

ومشاركات في مؤتمرات وندوات عربية وعالمية.
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ويجسد فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في 
جامعة بكين رمزًا للصداقة السعودية – الصينية، 
وجس��رًا للتواص��ل الثقاف��ي والمعرف��ي بي��ن 
الحضارتين العربية اإلسالمية والصينية، ومصدرًا 
م��ن مص��ادر المعرف��ة ع��ن المملك��ة للباحثين 
والدارسين في الصين، ودعم برامج تعليم اللغة 

العربية في أعرق الجامعات الصينية. 
ول��دى وص��ول خ��ادم الحرمين الش��ريفين مقر 
مكتب��ة الملك عبدالعزيز العام��ة بجامعة بكين، 
معال��ي   - اهلل  رع��اه   - اس��تقباله  ف��ي  كان 
وزي��ر التعليم الصيني تش��ن باوش��نغ؛ ومعالي 

المش��رف العام عل��ى مكتبة المل��ك عبدالعزيز 
العامة األس��تاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ 
ورئي��س مجل��س إدارة جامعة بكين ه��او بنق؛ 

وعدد من المسؤولين.
بع��د ذل��ك تفّض��ل خ��ادم الحرمين الش��ريفين - 
حفظ��ه اهلل - بإزاحة الس��تار عن لوحة تدش��ين 
مكتب��ة المل��ك عبدالعزي��ز العامة ف��ي جامعة 

بكين.
وبعد أن أخذ خادم الحرمين الش��ريفين - حفظه 
اهلل - مكانه في المنّصة الرئيس��ة للحفل الذي 
ُأقيم بهذه المناس��بة، ألقى رئيس مجلس إدارة 

جامعة بكين هاو بن��ق؛ كلمة رّحب فيها بخادم 
الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود - حفظ��ه اهلل - في جامع��ة بكين، 
وتش��ريفه حفل افتتاح مكتب��ة الملك عبدالعزيز 
العامة ف��ي الجامع��ة. وق��ال: إن افتتاح هذه 
المكتب��ة يع��ّزز العالق��ات الثنائية بي��ن البلدين 
الصديقي��ن وخصوص��ًا ف��ي المج��ال الثقافي، 
وهي خطوة كبيرة وش��اهد عل��ى ُعمق تطور 
عالقاتن��ا الثنائي��ة، ووس��يلة مثلى لنش��ر العلم 
والمعرفة خصوصًا باللغة العربية، وأحد جس��ور 
ورواب��ط التبادل الثقاف��ي بين البلدين، ش��اكرًا 

فرع مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة في بكين

رمز للصداقة السعودية – الصينية، وجسر 
للتواصل الثقافي والمعرفي

دّشــن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل  ســعود - حفظه اهلل في 18 جمادى اآلخرة 1438هـ الموافق 17 مارس 2017م، 
فــي جمهورية الصين الشــعبية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وتســّلم - أيّده اهلل - درجــة الدكتوراه الفخرية من الجامعة. 
ويعد فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين أول فرع تنشئه المكتبة في أسيا، إضافة كبيرة لتطور العالقات الثقافية السعودية 
– الصينية، الممتدة منذ آالف السنين عبر طريق الحرير وحركة التجارة، والتي ترسخت في العصر الحديث، وال سيما خالل العقود األربعة األخيرة 

التي شهدت تأسيس عالقات سياسية متكاملة بين البلدين.
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هاو بنق: إن افتتاح هذه المكتبة يعّزز العالقات الثنائية 
بين البلدين الصديقين وخصوصًا في المجال الثقافي، 

وهي خطوة كبيرة وشاهد على ُعمق تطور عالقاتنا 
الثنائية، ووسيلة مثلى لنشر العلم والمعرفة خصوصًا 

باللغة العربية، وأحد جسور وروابط التبادل الثقافي بين 
البلدين، شاكرًا جهود المملكة في تأسيس المكتبة

جهود المملكة العربية السعودية في تأسيس 
المكتبة ذات الطابع العالمي. ثم ش��اهد خادم 
الحرمين الش��ريفين والجميع، فيلم��ًا وثائقيًا عن 
مكتب��ة الملك عبدالعزي��ز العام��ة ودورها في 
نش��ر العلم والثقافة والعلوم والمعارف بشتى 
لغ��ات العالم، وف��ي تعزيز العالق��ات الثقافية 
بين المملكة والصين. واس��تعرض الفيلم إنشاء 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين 
منذ أن كانت فكرة إل��ى أن تحّققت على أرض 
الواق��ع، تهدف إلى التعري��ف بجهود المملكة 
ف��ي العل��م والثقافة، ولتأس��يس طري��ق جديد 
للمعرفة بين الحضارتي��ن العربية والصينية.  بعد 
ذلك ألقى المش��رف العام عل��ى مكتبة الملك 
عبدالعزي��ز العامة فيصل بن معم��ر؛ كلمة رّحب 

فيها بخادم الحرمين الش��ريفين لتشريفه تدشين 
المكتب��ة. وأوض��ح أن ه��ذه المكتب��ة كمرك��ز 
 - - إن ش��اء اهلل  ثقاف��ي وحض��اري س��تكون 
حاضنة لثقافتين عريقتي��ن، هما الحضارة العربية 
اإلس��المية والحض��ارة الصينية. وق��ال: من هذا 
المنطلق يأتي تأس��يس ه��ذه المكتبة والمركز 
��س  الثقاف��ي الذي يش��رف بحمل اس��م مؤسِّ
المملك��ة العربية الس��عودية ليؤّك��د التواصل 
العربي��ة  الثقافتي��ن  بي��ن  والمعرف��ة  والح��وار 
والصينية ودورهما في إثراء التجربة اإلنس��انية. 
الش��ريفين  الحرمي��ن  خ��ادم  افتت��اح  أن  وأّك��د 
للمكتبة هو أح��د إنجازات الخي��ر والعطاء التي 
تضمنته��ا رحلت��ه الميمونة لعدد من دول آس��يا 
التي تحّقق فيها الكثير من اإلنجازات العظيمة، 

ومنه��ا تأس��يس مركز الملك س��لمان للس��الم 
العالمي الذي س��يكون إن ش��اء اهلل منارة من 
منارات الس��الم العالمي. وق��ال: إن فرع مكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز العامة في بكي��ن هو غرس 
من غ��راس الخي��ر للمملكة العربية الس��عودية، 
وُأنش��ئ باتف��اق بي��ن الحكومتي��ن الس��عودية 
والصينية، واستغرق إنش��اؤها 20 شهرًا، وأقيم 
عل��ى مس��احة 13 ألف مت��ر مربع؛ ليس��توعب 
المبنى ف��ي قس��ميه العربي والصين��ي ثالثة 
ماليين كتاب ومخطوط، ليكتمل عقد مكتبات 
المل��ك عبدالعزي��ز العام��ة التي أّسس��ها خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك عب��داهلل بن عبدالعزيز 
آل س��عود - رحم��ه اهلل -، ف��ي الري��اض، وفي 
الدار البيض��اء بالمملكة المغربي��ة، وفي بكين، 
وإنه ليحدونا األمل بإنش��اء ه��ذه المكتبة في 
اإلس��هام في تعمي��ق العالق��ات الثقافية بين 
المملكة والصين، وأن تكون رمزًا لما تحّقق من 
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إنجازات خ��الل العقود الماضية وترس��يخنا لتطلعاتكم حفظكم اهلل 
لعالم يسوده الس��الم والوئام والتسامح بين البشر بمختلف أديانهم 

وثقافاتهم. 
عقب ذلك تس��ّلم خادم الحرمين الش��ريفين ش��هادة درجة الدكتورة 
الفخري��ة الت��ي ُمنحت له من جامعة بكين. ث��م ألقى خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - كلمة 

بهذه المناسبة. 
 عقب ذلك ج��رى إهداء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة 
بكي��ن، كتابْين قيمْي��ن، كتاب م��ن المملكة يعد من أه��م المصادر 
النادرة التي تهتم بأصول الخيل العربية األصيلة في الجزيرة العربية، 
ويع��ود تاريخ��ه إل��ى 1848 م، والكتاب اآلخر م��ن الجانب الصيني، 
يتضّمن مجموعة من الوثائق والمخطوطات النادرة ألحداث وحقب 

زمنية قديمة.
وبدأت فكرة إنش��اء فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة 
بكي��ن خالل زي��ارة الملك عبداهلل بن عبدالعزي��ز – يرحمه اهلل - للصين 
ع��ام 1426ه���/ 2006م، وأعقب ذلك ص��دور قرار مجل��س الوزراء 
بتاري��خ 1430/2/14ه� الذي تضمن تفويض أمين عام مكتبة الملك 
عبدالعزي��ز العامة في التباحث مع الجانب الصيني بش��أن مش��روع 
مذك��رة تفاهم بي��ن المكتبة وجامع��ة بكين حول إجراءات إنش��اء 
الفرع،  التي تم توقيعها رس��ميًا بحضور الملك عبداهلل بن عبدالعزيز - 
رحمه اهلل - والرئيس الصيني هو جنيتاو في 10 فبراير عام 2009م.

 وق��د تضمنت المذكرة الموافقة على إنش��اء ف��رع لمكتبة الملك 
عبدالعزي��ز العامة في جامعة بكين، تال ذل��ك توقيع اتفاقية مبدئية 
بي��ن المكتب��ة والجامعة ف��ي بكين تح��دد أهداف الفرع ورس��الته 
وأنش��طته، وفي إط��ار دعم القيادة الرش��يدة جه��ود المكتبة في 
خدمة الثقافة العربية واإلس��المية، صدر قرار مجلس الوزراء متضمنًا 
الموافق��ة على اعتماد إنش��اء فرع مكتبة المل��ك عبدالعزيز العامة 
ف��ي جامعة بكي��ن، وكذلك اعتماد ميزانية س��نوية لتش��غيل الفرع، 
وأش��رفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على جميع مراحل إنش��اء 
وتجهي��ز الف��رع في موق��ع متمي��ز بالقرب م��ن المدخل الرئيس��ي 
للجامعة، ليصبح صرحًا مهمًا لخدمة الثقافة العربية اإلس��المية في 
الجامع��ة الصيني��ة العريقة، وجس��رًا للتواصل بين الثقافتي��ن، ورافدًا 
لتعزيز العالقات الثقافية والعلمية بين البلدين، ونافذة لتعريف أبناء 
الصي��ن بتاريخ المملكة العربية الس��عودية وحضارته��ا. وفي الثامن 
من ش��هر صفر عام 1437ه� أقيم احتفال كبير لوضع حجر األس��اس 
للمش��روع بحضور نخبة من المس��ؤولين في البلدين، ووصف نائب 
رئيس جامعة بكين لي يان سونغ في كلمة ألقاها خالل الحفل حجر 
أس��اس فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بالجامعة بأن��ه ليس حجرًا عاديًا، 
بل رمز للصداقة بين الش��عبين الصديقين وطري��ق للمزيد من التبادل 
الثقافي بين المملكة العربية الس��عودية والصي��ن، مؤكدًا أن هذا 

بدأت فكرة إنشاء فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
في جامعة بكين خالل زيارة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

– يرحمه اهلل - للصين عام 1426هـ/ 2006م، وأعقب 
ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1430/2/14هـ 

الذي تضمن تفويض أمين عام مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة في التباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع 

مذكرة تفاهم بين المكتبة وجامعة بكين

نص كلمة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

-حفظه اهلل-
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد رئيس جامعة بكين
السيدات والسادة

الحضور الكرام.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم في رحاب 
جامعة بكين هذا الصرح العلمي المرموق، معربًا عن 

شكري وتقديري منحي هذه الدرجة العلمية.
وأغتنم هذه المناسبة للتأكيد على اهتمام المملكة 

العربية السعودية بالعلم والمعرفة، فالعلم هو أساس 
نهضة األمم وتقدمها.

ويسعدني أن تقام هذه المناسبة في جامعتكم العريقة 
في مقر مكتبة الملك عبدالعزيز - رحمه اهلل - التي تمثل 

أحد جسور التواصل الثقافي بين المملكة والصين.
أيها األصدقاء:

إننا ندعو من منبر هذه الجامعة إلى مزيد من التعاون بين 
المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية 

في مختلف مجاالت البحث العلمي بما يعود بالخير 
والمنفعة على بلدينا الصديقين.

أكّرر شكري لكم، آمال أن تسهم هذه المناسبة في تعزيز 
العالقات بين بلدينا في المجاالت كافة، خاصة العلمية 

والثقافية.
 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.   
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المش��روع الثقافي الكبير سوف يكون له أكبر 
األثر في تنمية العالق��ات الثقافية بين البلدين 

والوصول بها إلى آفاق أكبر.
 ويق��ع فرع المكتب��ة على مس��احة قدرها 13 
أل��ف مت��ر مرب��ع، ويتك��ون م��ن 6 أدوار ويضم 
قاعات للقراءة واالطالع تتس��ع ألكثر من 100 
باحث وزائر وتس��توعب ما يزي��د على 200 ألف 
كتاب وم��ادة معرفي��ة بمس��احة قدرها 500 
متر مرب��ع، وقاعة للمحاضرات ومركزًا للمعارض 
المتخصصة، إضافة إلى مركز للدراسات العربية 
الصيني��ة ومكتب��ة للمخطوط��ات القديمة في 
جامع��ة بكين، ومكاتب إدارية تتس��ع ألكثر من 
40 موظف��ًا. وتتول��ى مكتبة المل��ك عبدالعزيز 
العام��ة من خ��الل فرعها ف��ي جامع��ة بكين، 
وفقًا التفاقية تنفيذ المش��روع، تقديم خدمات 
االط��الع لل��رواد والباحثي��ن وط��الب الجامعة، 
وأوعي��ة  والمراج��ع  بالكت��ب  الف��رع  وتزوي��د 
المطبوعة واإللكتروني��ة، وتنفيذ  المعلوم��ات 
برامج علمية وثقافية متخصصة بما يجسد تطور 

المجتمع وث��راء الثقافة العربي��ة في المملكة 
العربي��ة الس��عودية، إلى جان��ب ترجمة الكتب 
والمراج��ع العلمي��ة واإلبداع ونش��رها باللغتين 
العربي��ة والصيني��ة، وكذل��ك دع��م المكتب��ات 
الصينية باحتياجاتها من مصادر المعرفة العربية 
والفهرس��ة اآللية م��ن خالل الفه��رس العربي 
الموح��د والمكتب��ة الرقمي��ة العربي��ة، وذل��ك 
بالتنس��يق م��ع إدارة جامع��ة بكي��ن م��ن خالل 
مجل��س إدارة خ��اص إلدارة ف��رع مكتبة الملك 

عبدالعزيز بالجامعة.
 ويأت��ي إنش��اء الف��رع نتيج��ة طبيعي��ة لعالقة 
الصداق��ة والتع��اون المتنامي��ة بي��ن المملكة 
العربي��ة الس��عودية وجمهورية الصي��ن، بهدف 
تعزي��ز العالقات الثقافية والعلمي��ة والمعرفية، 
وتعريف الش��عب الصيني بتاري��خ وحضارة األمة 
العربي��ة اإلس��المية توطي��د التب��ادل الثقاف��ي 
والتواص��ل المعرف��ي بي��ن المملك��ة والصين، 
وخدم��ة الباحثي��ن والعلم��اء ومس��اندة تعلي��م 
اللغة العربية ف��ي الجامعات الصينية، وتتضمن 

مه��ام مكتب��ة المل��ك عبدالعزي��ز العام��ة في 
تشغيل وإدارة الفرع: إنشاء بوابة معرفية إلتاحة 
مقتنيات��ه عبر ش��بكة اإلنترنت، وتزوي��ده بالكتب 
واإللكتروني��ة  الورقي��ة  المعلوم��ات  وأوعي��ة 
الت��ي تس��هم ف��ي التعري��ف بالثقاف��ة العربية 
اإلس��المية وتاريخ المملكة العربية الس��عودية، 
وإقامة برامج علمية وثقافية متخصصة يش��ارك 
فيها الباحثون العرب والمس��لمون مع الباحثين 
الصينيي��ن بما يعزز التواصل بي��ن الثقافة العربية 
اإلس��المية والثقاف��ة الصيني��ة ف��ي مختل��ف 
المج��االت، إضافة إل��ى ترجمة الكت��ب وعيون 
الثقاف��ة العربية اإلس��المية إلى اللغ��ة الصينية 
ونشرها، ودعم المكتبات الصينية بما تحتاج إليه 
من الكت��ب العربية والفهرس��ة اآللية من خالل 
الفه��رس العرب��ي الموح��د والمكتب��ة الرقمية 
العربية، واإلشراف على بوابة المكتبات العربية 
الصيني��ة التي ب��دأت مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز 
إنش��اءها فعليًا بالتعاون مع المكتبات الوطنية 

في جمهورية الصين.

تتولى المكتبة من خالل فرعها في جامعة بكين، 
وفقًا التفاقية تنفيذ المشروع، تقديم خدمات االطالع 

للرواد والباحثين وطالب الجامعة، وتزويد الفرع بالكتب 
والمراجع وأوعية المعلومات المطبوعة واإللكترونية، 
وتنفيذ برامج علمية وثقافية متخصصة بما يجسد تطور 

المجتمع وثراء الثقافة العربية في المملكة
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الفهرس العربي الموحد 
في خدمة الثقافة العربية المستدامة

معالي األستاذ فيصل بن معمر
المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
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أش��عر بالفرح والغبطة والسرور كلما اتس��ع المكان وكبرت دائرة األصدقاء، وأعني 
به��م المكتب��ات ومراكز المعلومات األعض��اء في الفهرس. وت��زداد غبطتي عندما 
تش��مل خدمات الفه��رس جمي��ع الباحثين والدراس��ين والمهتمين بالثقاف��ة العربية 
واإلس��المية في العالم أجمع. لقد قام الفهرس العربي الموحد على أس��اس إيجاد 
إطار عربي مشترك للعمل التعاوني للمكتبات العربية وذلك بتوظيف أحدث تقنيات 
المعلومات في أعمال الضبط الببليوجرافي واالستنادي اعتماًدا على أرقى المعايير 
والتقنين��ات الدولية المعتمدة في كبري��ات المكتبات العالمية بهدف ضمان جودة 
أعمال الفهرس��ة والتصنيف والعمل االس��تنادي. إن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
ممثل��ة في الفهرس العربي الموحد تس��عى إلى أن يتط��ور التعاون بين المكتبات 
العربية وينتقل من مرحلة التواصل إلى مرحلة العمل الجماعي المشترك واإلسهام 
الفاع��ل ف��ي كل ما يخدم مكتباتن��ا ويحقق احتياج��ات الباحثين والدارس��ين. فنجاح 
العمل المكتبي المش��ترك استمرار في تطوير مكتباتنا العربية لتنافس مثيالتها في 
الدولة المتقدمة، وإس��هام ف��ي تقدم الثقافة والبناء المعرف��ي العربي بما يحقق 
أه��داف التنمية. فالمعرفة في هذا العصر تأتي كأهم مصادر القوة وهي المحرك 
األساُس ن�حو تحقيق التنمية المس��تدامة للمجتمع، ومن هنا تصبح عملية االستثمار 
ف��ي توفير المعرف��ة وأدوات بنائها من أهم العوامل ف��ي تحديد مالمح مجتمعاتنا 

العربية ومستقبل أبنائها.

إن الفه��رس العربي الموح��د لم يعد أداة اختيارية لدى المكتب��ات العربية، بل أصبح 
جزًءا أساس��ًيا من منظومة العمل الفني ال يمكن االس��تغناء عنه حيث أس��هم في 
تطوير األداء المهني في آالف المكتبات العربية من خالل رفع كفاءتها في تنظيم 
المعلومات وتأهيل العاملين فيها، كما أوجد األدوات الالزمة للتنظيم وتقديم خدمات 
معلومات متطورة من خالل إنشاء بوابات للمكتبات العربية، وبوابة موحدة للبحث 
المرجعي، وبوابة للكتب المترجمة، وخدمة بحث للمخطوطات والرسائل الجامعية، 
وأحدث نقلًة كبيرًة في البرامج التدريبية حيث درب آالف المفهرسين والمفهرسات 
واالختصاصيي��ن ف��ي المكتبات العربية لتلح��ق بركب المكتبات المتط��ورة بالعالم. 
وبع��د كل هذه النجاحات التي تمت بتوفيق من اهلل ثم بتعاون ودعم األعضاء، فإن 
بداية مرحلة جديدة للفهرس العربي الموحد تتضمن تطويًرا مهًما في مجال تطبيق 
القواع��د الجدي��دة لتنظيم المعلومات لمواكب��ة أحدث التط��ورات العالمية والتي 
تتناسب مع البيئة الرقمية، والعمل في المشروع التعاوني في مجال بناء المحتوى 
الرقم��ي العربي في إط��ار مكتبة رقمية عربية واحدة س��تعمل على توفير الجهود 
وترش��يد التكلفة وتقديم كن��وز حضارتنا للعالم. باإلضافة إل��ى جملة خدمات أخرى 

تحتاجها مكتباتنا ويحتاجها الباحثون عن المعلومات في العالم العربي.

ون�حن من جانبنا في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نبني آمااًل كبيرة على الفهرس 
العربي الموحد في إحداث نقلة ثقافية وعلمية عربية كبرى س��تتحقق -بإذن اهلل- 

بالتعاون مع المكتبات ومراكز المعلومات العربية.
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ترّأس صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن 
عبداهلل بن عبدالعزي��ز رئيس مجلس إدارة مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة مس��اء ي��وم االثنين 17 
م��ن رمضان 1438ه��� الموافق 12 م��ن يونيو 
2017م أعم��ال االجتماع الس��ادس من الدورة 
الرابعة لمجل��س إدارة المكتبة؛ الذي عقد بمقر 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمدينة الرياض.

ورف��ع أعض��اء مجل��س إدارة المكتب��ة خال��ص 
الش��كر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل – على 
الدعم والرعاية لمكتب��ة الملك عبدالعزيز العامة 
وتدش��ين فرع المكتبة بجامعة بكين بجمهورية 
الصين الشعبية، خالل الزيارة الملكية لجمهورية 

الصين الشعبية.

وأوضح الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المش��رف 
الع��ام عل��ى المكتب��ة أن االجتم��اع الس��ادس 
لمجل��س إدارة مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز العامة 

اس��تعرض عددًا من الموضوعات الهادفة لتعزيز 
المس��يرة الثقافي��ة والمعرفي��ة للمكتب��ة، التي 
انطلقت منذ تأسيس��ها بدعم ورعاية مؤسس��ها 
الملك عب��داهلل بن عبدالعزي��ز - يرحمه اهلل - بما 
يتواك��ب م��ع التطبيق��ات الحديثة ف��ي مجال 
المكتب��ات والمعلومات؛ بهدف تحقيق أهداف 
المكتبة ف��ي خدمة الثقاف��ة المحلية والعربية 
واإلس��المية، وتطوير مجاالت التبادل المعرفي 
وتوسيع النشاطات عبر المكتبة الرئيسية وفرعي 
المكتب��ة ف��ي المملك��ة المغربي��ة وجمهورية 

الصين الشعبية.

وأطلع المجلس على خط��ة العمل مع جامعة 
بكي��ن الس��تكمال متطلب��ات التش��غيل الكامل 
للف��رع، وتزوي��ده بجمي��ع متطلباته م��ن الكتب 
والمراج��ع والتجهيزات التقنية، وفق االتفاقيات 

الموقعة مع الجامعة في هذا الشأن.

وأش��ار إل��ى أن االجتم��اع اس��تعرض إنج��ازات 
المكتب��ة خ��الل ع��ام 2016م، وكذل��ك الخطة 
االس��تراتيجية التي تبدأ اعتب��ارًا من عام 2017م 
حتى عام 2022م، والبرنامج التشغيلي للمكتبة 

في العام األول منها.

وأقر مجلس اإلدارة خالل االجتماع ما قامت به 
المكتبة من إج��راءات لتطوير وتحديث أنظمتها 
اإلدارية والمالية، كما استعرض تقريرًا عن اللقاء 
الموّحد الثامن ألعضاء الفهرس العربي الموّحد 
والمكتبة الرقمية، الذي سيعقد بدولة الكويت 
خالل ش��هر نوفمبر 2017م، حي��ث ثّمن مجلس 
اإلدارة جهود المكتب��ة الوطنية بدولة الكويت 
الس��تضافة اللقاء؛ س��عيًا لتعزيز مكانة الفهرس 
العربي الموّح��د بوصفه منصة خدمات معرفية 
مشتركة لمس��اندة صناعة المعرفة العربية من 
خالل تعاون المكتب��ات أعضاء الفهرس العربي، 

وبإشراف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأك��د نائب المش��رف الع��ام عل��ى المكتبة أن 
االجتماع ناقش اإلج��راءات الخاصة بحفل توزيع 
جائ��زة المل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز العالمية 
للترجم��ة ف��ي دورتها التاس��عة ومق��ر وموعد 
إقام��ة الحف��ل، كما ناقش س��بل تطوي��ر نظام 
المكتب��ة اإللكترون��ي وفروعها ف��ي المملكة 
المغربي��ة والصي��ن، بما يت��الءم م��ع التطورات 
الحديثة التي تعتمد على النظام السحابي، وبما 
يحقق أفض��ل الحل��ول التقنية، وذل��ك بالتعاون 
م��ع الش��ركات المتخصص��ة في ه��ذا المجال. 
وثّمن مجل��س اإلدارة جه��ود المكتبة في بناء 
البوابة اإللكتروني��ة للمكتبات العربية والصينية، 
م��ع التأكيد على ضرورة أن يك��ون لها دور في 
تعزيز العالقات الثقافية والعلمية بين المملكة 
والصين، كما اطلع المجلس على التقرير المالي 

للمكتبة لعام 2016م.

خالل االجتماع السادس من الدورة الرابعة

مجلس إدارة مكتبة الملك المؤسس يثّمن جهود 
خادم الحرمين الشريفين في دعم العلم والمعرفة
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عقد ف��ي العاصمة بكين االجتم��اع الثاني 
 14 بمش��اركة  والصيني��ن  الع��رب  للخب��راء 
دول��ة عربي��ة ومندوبين لكاف��ة الجامعات 
والمكتبات الصينية، وشاركت مكتبة الملك 
عبدالعزي��ز العامة ممثلة للمملك��ة العربية 

السعودية.
وقد طرح نائب المشرف العام على المكتبة 
الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد خالل 
أعمال اللق��اء والذي تش��رف المكتبة عليه 
عل��ى أعماله بالتع��اون مع األمان��ة العامة 
لجامعة ال��دول العربية والمكتب��ة الوطنية 
في الصي��ن، ورقة علمية بعنوان مس��تقبل 
العالق��ات الثقافي��ة بي��ن الصي��ن وال��دول 
العربي��ة تن��اول خالله��ا العالق��ات الثقافية 
بين الصي��ن والعالم العرب��ي كتجربة مميزة 
تمتد آلالف الس��نين، فقد صاحب العالقات 
التجارية والسياسية تقارب ثقافي تمثل في 
نم��اذج متعددة موثقة ف��ي التراث العربي 
حيث يقول الجاحظ: أما سكان الصين فإنهم 

أصحاب الس��بك والصياغة واإلفراغ واإلذابة 
التصاوي��ر  وأصح��اب  العجيب��ة  واألصب��اغ 
والنس��خ.... ويقول أب��و حي��ان التوحيدي إن 
الحكم��ة نزلت عل��ى رؤوس الروم وألس��ن 
الع��رب وقل��وب الف��رس وأي��دي الصينيين، 
ويقول اب��ن بطوطة بالد الصي��ن آمن البالد 
وأحس��نها ح��ااًل للمس��افرين. وف��ي العصر 
الحدي��ث تزايد االهتم��ام والتعاون وتطورت 
جمي��ع  ف��ي  العربي��ة  الصيني��ة  العالق��ات 
المج��االت، وم��ن ضمنها المج��ال الثقافي 
والعلم��ي والمعرفي، وتم في ذلك توقيع 
االتفاقيات وتبادل الزيارات وعقد المؤتمرات 
ثقافي��ة  مش��اريع  إنج��از  عل��ى  والتوقي��ع 
مش��تركة بهدف تعزي��ز العالق��ات الثقافية 
بين الجانبي��ن، كما ذكر أنه تف��رض المصالح 
المشتركة بين البلدان العربية والصين تعاونًا 
وثيقًا في التنس��يق االقتصادي والسياسي 
والثقافي، واس��تثمار أرص��دة هذه العالقة 
ف��ي تحدي��ث نوع��ي لتوازن��ات عالقاته��م 

اإلقليمية والدولي��ة. وتمتلك كل من الصين 
والعال��م العرب��ي مقدرات متع��ددة يمكن 
لتفعيلها أن يحقق نتائج إيجابية في التعاون 
اإلس��تراتيجي وبم��ا يس��هم ف��ي الس��الم 
واالس��تقرار العالمي، ويشكل هذا التعامل 
الجامع��ة  بمحوري��ة  اعتراف��ًا  اإلس��تراتيجي 
العربي��ة كممثل للدول العربي��ة في تطوير 
ه��ذا التع��اون وتعزي��ز برامجه عل��ى كافة 

المجاالت.
وقدم مدير مركز الفه��رس العربي الموحد 
الدكتور صالح المسند، عرضًا للنسخة األولى 
م��ن البواب��ة اإللكترونية للمكتب��ات العربية 
الصينية وهو المش��روع الذي أسند لمكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز العامة من قب��ل جامعة 
ال��دول العربية ف��ي ب��ادرة علمي��ة وتقنية 
تضاف إلنجازات المملكة العربية السعودية 
في تفعي��ل العالقات الثقافي��ة بين الدول 

العربية وجمهورية الصين الشعبية.

االجتماع الثاني للخبراء العرب والصينيين

في مجال المكتبات والمعلومات والوثائق
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الفهرس العربي يرحب بانضمام نخبة جديدة من المكتبات
بانضم��ام  الموح��د  العرب��ي  الفه��رس  يرح��ب 
عدد م��ن المؤسس��ات الجديدة ضم��ن أعضائه 
لالنخراط ضمن بيئة العمل التعاونية التي تمثل 
نموذجا مثاليا لتبادل المعرفة والخبرات، وبذلك 

يصل ع��دد المؤسس��ات المنضمة حت��ى نهاية 
ش��هر يونيو لعام 2017 تس��ع جه��ات، ويكون 
إجمال��ي ع��دد الجه��ات األعض��اء خمس��مائة 
وتس��ع وس��بعون جهة يمثلون أكثر من خمسة 

آالف مكتبة فرعي��ة، ويتمنى الفهرس لألعضاء 
الجدد تحقيق الفائدة المرجوة من خالل مجتمع 

الفهرس وما يقدمه من خدمات.

الدولةالمكتبةالدولةالمكتبة

السعوديةمكتبة غرس قيمالسعوديةمكتبة المجلس األعلى للقضاء

السودانمكتبة جامعة بحريالسودانمكتبة القصر الجمهوري

الواليات المتحدةمكتبة مركز السلطان قابوس للتراثالسودانمكتبة الهيئة العليا للتعريب

السوداناألكاديمية العليا للدراسات االستراتيجيةالسودانمكتبة كلية النيل األبيض للعلوم

مجلس الفهرس يعقد اجتماعه في دورته الجديدة

 عل��ى هامش اللقاء الس��ابع ألعض��اء الفهرس 
العربي الموحد عقد المجل��س اجتماعه الثاني 
ف��ي دورته الثالث��ة، والذي يضم ف��ي عضويته 
معالي االس��تاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر 
مستش��ار خ��ادم الحرمين الش��ريفين المش��رف 
العام على المكتبة رئيس��ًا، والدكتور عبدالكريم 
ب��ن عبدالرحمن الزيد نائب المش��رف العام على 
المكتبة نائبًا للرئيس، ومعالي األس��تاذ الدكتور 
حس��ين األنصاري مدير جامع��ة الكويت عضوًا، 
الرئي��س  العبدالجب��ار  عبدالجب��ار  والمهن��دس 
التنفي��ذي لش��ركة النظ��م العربي��ة المتط��ورة 
عض��وًا، واألس��تاذ الدكت��ور أدريس خ��روز مدير 
المكتب��ة الوطني��ة المغربي��ة عضوًا، واالس��تاذ 
الدكتور شريف شاهين االستاذ بقسم المكتبات 
بجامعة القاهرة عضوًا، الدكتور خالد الحبش��ي 
مدير عام المعهد العالي للتوثيق بتونس عضوًا، 

واالستاذ الدكتور محمد الصغير جنجار نائب مدير 
مؤسس��ة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات 
اإلس��المية والعل��وم اإلنس��انية ف��ي المغرب 
عض��وًا، والدكتور صالح بن محمد المس��ند أمينًا 

عامًا للمجلس.
 رح��ب خالل��ه س��عادة الدكت��ور عبدالكري��م بن 
عبدالرحم��ن الزي��د نائب المش��رف الع��ام على 
المكتب��ة باألعض��اء وبإنعقاد المجلس ش��اكرًا 
ومقدرًا للجمي��ع حرصهم على الحضور ومتابعة 
أعم��ال ونش��اطات الفه��رس، وم��ن جانب آخر 
ناق��ش المجلس خ��الل اجتماعه االس��تراتيجية 
الجدي��دة الت��ي يطرحه��ا المرك��ز والنش��اطات 
لألعض��اء  تقديمه��ا  يعت��زم  الت��ي  والخدم��ات 
خالل الفترة القادمة، وإط��الع اعضاء المجلس 
على أه��م إنجازاته في القاع��دة الببليوجرافية 

واالستنادية ونشاطات التدريب.

الفهرس العربي يبدأ في تنفيذ 

أحد مشروعاته الطموحة 

بمجال الضبط االستنادي
يعل��ن الفه��رس العربي الموح��د عن بدء 
العمل في تنفيذ إحدى المبادرات الهامة 
بمجال العمل االستنادي على المستوى 
العربي، وهي البدء في المرحلة األولى 
من اس��تكمال بن��اء الملفات االس��تنادية 
الخاص��ة به، وتمث��ل هذه الخط��وة بداية 
خط��ة طموح��ة تس��تهدف بن��اء مل��ف 
البيئ��ة  ع��ن  يعب��ر  إلكترون��ي  اس��تنادي 
والثقافة العربية واإلس��المية ويستجيب 
ألحدث التطورات والمستجدات والتقانين 
في مجال الضبط االستنادي، ويستهدف 
تقديم تسجيالت اس��تنادية مكتملة البناء 
م��ن حيث اإلح��االت والعالق��ات والربط 
م��ع الملف��ات االس��تنادية العالمية، كما 
سيولي الفهرس اهتماما خاصا باألسماء 
العربية وخاص��ة القديمة منه��ا، وكذلك 
س��تكون هن��اك دع��وة للمش��اركة م��ن 
جان��ب المتخصصي��ن والمهتمي��ن إلب��داء 
رؤوس  صياغ��ة  ف��ي  والتفاع��ل  ال��رأي 
الموضوع��ات، وس��يتم اإلع��الن عنها عبر 
وسائل التواصل الخاصة بالفهرس العربي.
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المكتبة المركزية بجامعة األميرة نوره
احتضن��ت جامعة األمي��رة ن��ورة دورة )اإلجراءات 
الفني��ة للفه��رس العرب��ي الموحد والممارس��ات 
المقنن��ة( والت��ي نفذه��ا مرك��ز الفه��رس العربي 
المواف��ق  1438/07/19ه���  بتاري��خ  الموح��د 

2017/04/16م، في المكتب��ة المركزية للجامعة 
وركزت الدورة على كيفية اس��تفادة المكتبة من 
الخدمات التي يقدمها الفهرس، وكيفية استخدام 
أحدث التقنينات في مجال المكتبات والمعلومات، 

وتمكين المتدربات من ممارس��ة اإلجراءات الفنية 
في التس��جيالت الببليوجرافية،وتعريف المتدربات 
بآلي��ات الفهرس��ة المنقولة، واس��اليب وأش��كال 

عمليات البحث، والدعم الفني واإلحصائيات.

مركز الفهرس العربي الموحد يلتقي بمسؤولي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
في إطار جه��ود الفهرس العرب��ي الموحد لتعزيز 
أوجه التكامل المعرفي والثقافي ورس��الته في 
تعزيز األدوار المشتركة بين الجهات التقى سعادة 
مدير مركز الفهرس العربي الموحد الدكتور صالح 
بن محمد المس��ند وكيل جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية للدراسات العليا والبحث العلمي 
س��ابقًا األس��تاذ الدكت��ور فه��د العس��كر، وذل��ك 
لمناقش��ة تطوير العالق��ة بين المرك��ز والجامعة 
وتعزيز التع��اون بينهما في مج��االت اهتمامهما 

والت��ي تتمث��ل ف��ي الجوان��ب العلمي��ة والبحثية 
والتدريبية من خ��الل البرامج األكاديمية والعلمية 
والثقافي��ة والتدري��ب وتأت��ي تل��ك االجتماع��ات 
لتعزي��ز أواص��ر التع��اون والتنس��يق والتكامل بين 
المكتب��ة والجامع��ة من خ��الل الفه��رس العربي 
الموح��د ال��ذي أنش��أته المكتبة وحق��ق نجاحات 
عظيمة في خدم��ة الثقافة العربية واإلس��المية 
ومش��روع الفهرس العربي لالستش��هادات الذي 
تعمل جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلسالمية 

على إنش��ائه لتطوير البحث العلمي والدراس��ات 
واألطروح��ات العلمي��ة ف��ي الجامع��ات العربية. 
وأكد معاليه على أن المكتبة تس��عى دائًما إلى 
تعزيز أواصر التع��اون وتكامل الجهود الرامية إلى 
بناء مجتمع المعرفة الذي يسعى والة األمر إلى 
تحقيق��ه من خالل خط��ة 2030 وبرنام��ج التحول 
الوطن��ي 2020. حض��ر االجتم��اع عمي��د ش��ؤون 
المكتبات في الجامع��ة الدكتور محمد الخليفي، 
وعميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن المقبل.
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على الرغ��م من أن اللغة العربي��ة تمثل خامس 
لغات العالم انتشاًرا، إذ يتحدث بها )500( مليون 
ش��خص، إال أن المحت��وى العربي على ش��بكة 
اإلنترن��ت يعان��ي ضعًف��ا واضًحا وال يتس��ق مع 
أهمي��ة اللغ��ة العربية، حيث تس��تخدم فقط ما 
نسبته )%0.7( من مواقع اإلنترنت اللغة العربية. 
كما صرحت ش��ركة جوج��ل العمالقة في عام 
2013 أن المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت 
ال يتج��اوز )%3( من إجمالي محتوى الش��بكة. 
وم��ن جهة أخ��رى ف��إن المقص��ود بالمحتوى 
العرب��ي على ش��بكة اإلنترنت هن��ا والذي قد 
يس��مى أيًضا )المحتوى الرقمي أو اإللكتروني 
العرب��ي( ه��و كل ما ق��د تحويه هذه الش��بكة 
باللغ��ة العربي��ة كالمواق��ع وصفح��ات الويب، 
واألبح��اث، والكت��ب، والفيديو، والموس��يقى، 
بل وحت��ى النصوص في المنتديات وش��بكات 
التواصل االجتماعي. وعل��ى الرغم من أن عدد 
مستخدمي خدمات ش��بكة اإلنترنت العرب قد 
قفز إل��ى )142( مليون مس��تخدم ف��ي العام 
2017م، إال أن هذه الزيادة الهائلة لم تتواكب 
مع زيادة مماثلة ف��ي المحتوى العربي. وفي 
الوق��ت ال��ذي تتواجد مب��ادرات واع��دة لدعم 
ه��ذا المحتوى العربي كمبادرة الملك عبد اهلل 
للمحت��وى العربي بإش��راف من مدين��ة الملك 
عبدالعزي��ز للعل��وم والتقنية، مكتب��ة محمد بن 
راش��د التي أطلقتها مؤسس��ة الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم؛ إال أن هذه المبادرات تظل غير 
كافي��ة خصوًصا إذا ما أخذنا ف��ي االعتبار حجم 
الجهد المطل��وب لرقمنة كنوز الحضارة العربية 
وتوفير المحتوى العرب��ي الجديد الذي تحتاجه 
األجي��ال الش��ابة والمتطلعة للعل��م والمعرفة. 
مما يعني أن الطريق ما زال طويال، لكن اجتيازه 
ليس مستحياًل. وهنا تأتي أهمية إنشاء الفهرس 
العرب��ي الموح��د والمكتب��ة الرقمي��ة العربية 

الموحدة. 

وفي س��ياق دعمه للغ��ة العربية، فقد ش��ارك 
الفه��رس العربي الموحد في الي��وم العالمي 
للغ��ة العربية الذي انعقد في مقر اليونس��كو 
بباريس في 18 ديس��مبر من عام 2016 بورقة 
بعن��وان: "الفهرس العرب��ي الموحد: قصة نجاح 
في خدم��ة اللغ��ة العربي��ة" تناول��ت التعريف 
بالفه��رس وأهداف��ه وأنش��طته، بالتركي��ز على 
اإلنج��از العظي��م الذي تحقق في حص��ر اإلنتاج 
الفك��ري في قاع��دة واح��دة وأيًضا مش��روع 
المكتب��ة الرقمي��ة العربية الموح��دة التي من 
أهدافه��ا دعم المحت��وى العربي الرقمي في 
ش��بكة اإلنترنت وتيس��ير الوصول إلى المعرفة. 
وفي السياق ذاته، كان للفهرس مشاركة في 
مؤتم��ر اللغ��ة العربية الدولي الس��ادس الذي 
عقد في دب��ي في الفت��رة 1-4 مايو من عام 
2017 بورقة بعنوان: الفهرس العربي الموحد: 
منصة لخدمة اللغة العربية" للتعريف بإسهامات 

الفهرس في دعم اللغة العربية.

علمًا أنه جاء احتفال منظمة "اليونس��كو" تحت 
ش��عار "تعزيز أنتش��ار اللغة العربية" وحضره عدد 
كبير من المفكرين والمثقفين العرب واألجانب 
إلى جان��ب بعض الوفود العربية واإلس��المية، 
وتأتي ه��ذه المناس��بة في كل ع��ام ليحتفي 
العالم بالي��وم العالمي للغ��ة العربية وذلك أثر 
قرار اليونس��كو تخصي��ص هذا الي��وم لالحتفال 
بلغ��ة الض��اد ع��ام 2012م. والذي يع��ود إلى 
إص��دار الجمعية العامة لألم��م المتحدة قرارها 
رقم 3190 بتاريخ 18 ديسمبر 1973م، القاضي 
بإدخ��ال اللغة العربي��ة ضمن اللغات الرس��مية 
ولغ��ات العمل ف��ي المنظم��ة الدولية لتكون 
بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها االمم 
المتحدة، وهي العربية واإلنجليزية والفرنس��ية 
والصيني��ة والروس��ية واإلس��بانية، بع��د مقترح 
تقدمت به كل من الس��عودية والمغرب وليبيا 

خالل ال��دورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة 
اليونس��كو حيث يتحدث باللغة العربية أكثر من 
400 مليون ش��خص في العال��م باإلضافة إلى 
أكث��ر م��ن 130 ملي��ون يتحدثون به��ا بوصفها 
لغ��ة ثانية، وتع��د من أكث��ر لغات العال��م غنًى 
بالمف��ردات والمصطلحات، وعل��ى ذلك قررت 
الهيئة االستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة 
العربي��ة )أرابيا( التابعة لليونس��كو بعد احتفالها 
باللغة العربية في ع��ام 2012م، اعتماد اليوم 
العالمي للغة العربية كأحد العناصر األساس��ية 

في برنامج عملها كل سنة.
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د. عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد
نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

مستقبل العالقات الثقافية 
بين الصين والدول العربية
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الحزام مع الطريق هو مشروع بمبادرة من الصين لتطوير 
الحزام االقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في 

القرن 21 يشمل مناطق جغرافية واسعة في العالم من 
ضمنها الدول العربية، ويشكل المشروع حزامًا اقتصاديًا معمم 

الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع 
ويتميز بطابع االنفتاح واالستيعاب الثقافي

تمثل العالقات الثقافية بين الصين والعالم العربي تجربة 
مميزة تمتد آلالف السنين، فقد صاحب العالقات التجارية 

والسياسية تقارب ثقافي تمثل في نماذج متعددة موثقة في 
التراث العربي حيث يقول الجاحظ:

أما سكان الصين فإنهم أصحاب السبك والصياغة واإلفراغ 
واإلذابة واألصباغ العجيبة وأصحاب التصاوير والنسخ. ويقول 

أبو حيان التوحيدي:
أن الحكمة نزلت على رؤوس الروم وألسن العرب وقلوب 

الفرس وأيدي الصينيين.
ويقول ابن بطوطة:

بالد الصين آمن البالد وأحسنها حااًل للمسافرين.
وفي العصر الحديث تزايد االهتمام والتعاون وتطورت 

العالقات الصينية العربية في جميع المجاالت، ومن ضمنها 
المجال الثقافي والعلمي والمعرفي، وتم في ذلك توقيع 

االتفاقيات وتبادل الزيارات وعقد المؤتمرات والتوقيع على 
إنجاز مشاريع ثقافية مشتركة بهدف تعزيز العالقات الثقافية 

بين الجانبين، ويمكن عرض بعض النماذج في هذا اإلطار.
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منتدى التعاون العربي الصيني
تأس��س بهدف تعزي��ز الح��وار والتع��اون ودفع 
التنمي��ة والتق��دم وت��م اإلعالن عنه خ��الل زيارة 
الرئيس الصين��ي هو جينتاو إل��ى جامعة الدول 
العربي��ة ع��ام 2004م ويش��مل الصي��ن وجميع 
الدول العربية األعضاء في الجامعة، وقد حقق 
هذا المنتدى خالل السنوات الماضية العديد من 
اإلنجازات من خالل االجتماع الوزاري كل سنتين 
وكذلك االجتماع��ات الدورية للجان المتخصصة 
والت��ي عملت عل��ى تحديد آلي��ات التعاون في 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  المج��االت  مختل��ف 

والثقافية واإلعالمية والتنموية.

مشروع »الحزام مع الطريق«
وه��و مش��روع بمب��ادرة م��ن الصي��ن لتطوي��ر 
الح��زام االقتصادي لطريق الحري��ر وطريق الحرير 
البح��ري في القرن 21 يش��مل مناطق جغرافية 

واس��عة عل��ى مس��توى العال��م م��ن ضمنه��ا 
ال��دول العربية. ويش��كل ه��ذا المش��روع حزامًا 
اقتصادي��ًا معمم الفائدة على أس��اس المنفعة 
بطاب��ع  ويتمي��ز  للجمي��ع  والكس��ب  المتبادل��ة 
االنفتاح واالستيعاب الثقافي، ومبادرة »الحزام 
والطري��ق« فك��رة إس��تراتيجية وطني��ة عظيمة 
طرحها الرئيس الصيني ش��ي جي��ن بينغ إنطالقًا 
من األوض��اع الواقعية للصي��ن والعالم. وتتمتع 
في ه��ذه المب��ادرة منطقة الش��رق األوس��ط 
بقيمة إس��تراتيجية واضحة في تحقيق المنفعة 
المتبادلة وتعزيز الجانب االقتصادي والسياسي 
والثقافي وتحس��ين البيئة الجيوسياس��ية وبناء 
نظام جديد لالقتصاد الدولي، وقد انتهت إعمال 
قم��ة »الحزام والطريق« للتع��اون الدولي في 
بكين األسبوع الماضي بمشاركة 1500 شخصية 
يمثلون )130( دولة والتي تعهد الرئيس الصيني 
ش��ي جينيبينج في بتخصي��ص )124( مليار دوالر 

لخطة طريق الحرير الجديد لتكون طريقًا للس��الم 
ولم الشمل والتجارة الحرة.

اجتماعات التعاون العربي الصيني في مجال 
المكتبات والمعلومات وحفظ الوثائق:

استضافت األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
– قط��اع اإلع��الم واالتص��ال/إدارة المعلومات 
الع��رب  للخب��راء  األول  االجتم��اع  والتوثي��ق 
والصينيي��ن في مجال المكتب��ات والمعلومات 
وحفظ الوثائق في الفترة من 2015/4/30-27، 
وذل��ك بمش��اركة نخبة م��ن مدي��ري وممثلي 
المكتب��ات العربي��ة والصينية. وش��هد االجتماع 
التوقيع عل��ى مذكرة تفاهم بين مكتبة األمانة 
العامة لجامع��ة الدول العربي��ة ومكتبة الصين 
الوطنية، كذلك تس��ليم مجموع��ات من الكتب 
والمراج��ع باللغة العربية والتي تختص بالحضارة 
واالجتماع��ي  الثقاف��ي  والتاري��خ  اإلس��المية 
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والسياسي العربي مهداة من المكتبات العربية 
إل��ى المكتب��ات الصيني��ة. وس��يعقد االجتم��اع 

الثاني في بكين في الفترة 2017/5/26-23.

فــرع مكتبة الملك عبدالعزيــز العامة بجامعة 
بكين:

انطلق��ت فك��رة إنش��اء ف��رع لمكتب��ة المل��ك 
عبدالعزيز العامة في جمهورية الصين الش��عبية 
خ��الل زيارة المل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز –رحمه 

اهلل- إلى الصين عام 2006م.
والمكتبة مركز ثقافي حضاري يهدف إلى تعزيز 
التبادل المعرف��ي والثقافي بين الصين والعالم 
العربي، وخدم��ة الباحثين والعلماء ودعم تعليم 
اللغ��ة العربية ف��ي الجامعات الصيني��ة وتوفير 
الكت��ب ومص��ادر المعلوم��ات العربي��ة ورقي��ًا 
وإلكتروني��ًا مما يس��هم في فتح آف��اق التعاون 

العلمي والمعرفي.

وق��د تفض��ل خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز مل��ك المملك��ة العربية 
السعودية بافتتاح هذه المكتبة في شهر مارس 
للعام 2017م، ويتضمن الفرع مركزًا للدراس��ات 
العربي��ة الصيني��ة إضافة إل��ى مرك��ز للمعارض 

وقاعة للمحاضرات.

بوابة المكتبات العربية الصينية
وه��ي بواب��ة إلكتروني��ة تحت��وي عل��ى مصادر 
المعلوم��ات  وأوعي��ة  الكت��ب  م��ن  المعرف��ة 
الصيني��ة والعربية مما يع��زز التبادل العلمي بين 
الجامع��ات والمكتبات والمراك��ز الثقافية في 

الصين والدول العربية.
والمش��روع تحت إش��راف مركز التوثيق باألمانة 
العام��ة لجامعة الدول العربي��ة وقد تم تكليف 
باألش��راف  العام��ة  المل��ك عبدالعزي��ز  مكتب��ة 
عل��ى تنفيذه. وبوابة المكتب��ات العربية الصينية 

أداة لتفعي��ل التب��ادل المعرف��ي وتعزيز الحضور 
الثقافي بين الجانبين.

خاتمة
تفرض المصالح المش��تركة بين البل��دان العربية 
والصي��ن تعاونًا وثيقًا في التنس��يق االقتصادي 
والسياس��ي والثقافي، واس��تثمار أرصدة هذه 
العالقة في تحديث نوع��ي لتوازنات عالقاتهم 
اإلقليمي��ة والدولي��ة. وتمتل��ك كل م��ن الصين 
يمك��ن  متع��ددة  مق��درات  العرب��ي  والعال��م 
لتفعيله��ا أن يحق��ق نتائج إيجابية ف��ي التعاون 
اإلستراتيجي وبما يسهم في السالم واالستقرار 
العالمي، ويش��كل ه��ذا التعامل اإلس��تراتيجي 
اعترافًا بمحورية الجامعة العربية كممثل للدول 
العربي��ة في تطوير هذا التع��اون وتعزيز برامجه 

على كافة المجاالت.

بوابة المكتبات العربية الصينية هي بوابة 
إلكترونية تحتوي على مصادر المعرفة من 

الكتب وأوعية المعلومات الصينية والعربية 
مما يعزز التبادل العلمي بين الجامعات 

والمكتبات والمراكز الثقافية في الصين 
والدول العربية.
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جاءت فكرة إنش��اء المكتب��ة العامة بناء على 
رغب��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر ماجد 
بن عب��د العزي��ز -يرحمه اهلل- في إنش��اء مركز 

حضاري وثقافي لخدمة مدينة جدة وزوارها.

مكتبة الملك
فهد العامة
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وتم إنشاء المكتبة بناء على تأييد وتوجيه خادم 
الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك فهد بن عب��د العزيز 
-يرحم��ه اهلل-، وف��ي عه��ده وبرعاي��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير ماجد بن عبد العزيز أمير 
منطق��ة مكة المكرمة تم وضع حجر األس��اس 
لمبنى مكتب��ة الملك فهد العام��ة وذلك يوم 
الثالث��اء 1416/12/27ه�، وتم االنتهاء من بناء 
المكتب��ة عام 1420ه� وس��لم المبن��ى إلدارة 
الجامعة بتاري��خ 1423/8/1ه�، ثم صدرت برقية 
من نائ��ب مجلس الوزراء آنذاك صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير عبد اهلل بن عب��د العزيز -يرحمه 
اهلل- المتضمن��ة أن تظ��ل مكتب��ة المل��ك فهد 
العامة بجدة تحت إش��راف جامع��ة الملك عبد 
العزيز لوقوعه��ا داخل الحرم الجامعي. ثم وجه 
صاحب الس��مو الملكي األمير عب��د المجيد بن 
عب��د العزي��ز -يرحم��ه اهلل- أمي��ر منطق��ة مكة 
المكرمة آنذاك بأن تح��ال المكتبة إلى الوقف 
العلمي لدعم أبحاث جامع��ة الملك عبد العزيز 

مما سيس��هل بإذن اهلل عملية التش��غيل وصدر 
بذلك صك شرعي من المحكمة العامة بجدة.

وفي يوم األربعاء 1435/6/2ه�� افتتح صاحب 
الس��مو الملكي األمير مش��عل بن عبد اهلل بن 
عبدالعزي��ز أمي��ر منطقة مك��ة المكرمة مكتبة 
الملك فهد العام��ة بجدة وذلك بحضور معالي 
وزير الثقاف��ة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز خوجة 
ومعالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور أسامة 
ب��ن ص��ادق طي��ب ووكالء الجامع��ة وعم��داء 

الكليات وجمع من المثقفين والمسؤولين.
و تخ��دم المكتب��ة مجتمع مدينة ج��دة وزوارها 
بكافة ش��رائحهم من اآلباء واألمهات والشباب 
الخاص��ة  االحتياج��ات  وذوي  واألطف��ال 
والمثقفون ومنس��وبي القطاع الخاص والعام 
والمؤسس��ات التعليمية )م��دارس – جامعات – 

كليات – معاهد(.
وتكم��ن رؤي��ة المكتبة ورس��التها ف��ي كونها 
من��ارة ثقافي��ة للباحثين ع��ن العل��م والمعرفة، 

ومرسى ألمة اقرأ محليًا وعالميًا.
و تهدف مكتبة الملك فهد العامة إلى تحقيق 

األهداف التالية:
• المس��اهمة في إنشاء جيل قارئ مثقف واٍع 

ومنتج، وباحث للعلم والمعرفة. 
• دع��م التعل��م الذات��ي والع��ام عل��ى كاف��ة 

المستويات.
• إتاحة كافة أنواع المعارف والمعلومات في 

متناول المستفيدين.
• توفي��ر إمكاني��ة التطوي��ر الش��خصي وتنمية 
والبرام��ج  الكت��ب  عب��ر  والمه��ارات  الق��درات 

المختلفة.
• جم��ع عناصر الثقافة وحفظه��ا وتعزيز الهوية 

الثقافية للمجتمع المحلي.
• تقدي��م خدمات المكتب��ة اإللكتروني��ة لتصبح 

المعرفة في متناول الجميع في أي مكان.
• عق��د أنش��طة موجه��ة للمجتم��ع المحل��ي 
داخ��ل أروقة المكتب��ة مثل: اللق��اءات العلمية 

مكتبة الملك
فهد العامة
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والدورات، وإقامة المعارض العلمية والمهنية. 
• إيجاد ملتقى عام لدع��م التواصل االجتماعي 

والفكري بين أفراد المجتمع.
و مبن��ى مكتبة الملك فه��د العامة يتكون من 

ثالثة مباني رئيسية:
أواًل: المبنى المربع، ويضم:

البدروم: مكتبة الوسائط المتعددة.
الدور األرضي: مدخل كبار الزوار والمعرض.

الدور الثالث: االدارة الرجالية.
ثانيًا: المبنى المستطيل، ويضم:

الدور األرضي: مكتبة الش��باب + غرفة للقراءة - 
ومكتبة المبصرين - والصالة المتعددة األغراض 
ال��دور األول: المنطق��ة الرئيس��ية + أرب��ع غرف 

للقراءة - ومكتبة المراجع.
ثالثُا: المبنى الدائري، ويضم:

الدور األرضي: مكتبة الطفل.
الدور األول: مكتبة المرأة.

و فيما يلي اس��تعراض ألهداف كل مكتبة من 
المكتبات السابقة:

مكتبة الوسائط المتعددة: 
هي مكتبة رقمي��ة مليئة بالحيوية واألنش��طة 
يتم فيها اس��تخدام أحدث التقني��ات اإللكترونية 

والوسائط المتعددة حيث تحتوي على:
مصادر المعلومات االلكترونية.

المواد السمعية والبصرية.
األلعاب االلكترونية.

الفئة المس��تهدفة: تس��اهم هذه المكتبة في 
اس��تقطاب فئات المجتمع المختلفة لالستفادة 
ثقافته��م  تعزي��ز  ف��ي  الحديث��ة  التقني��ة  م��ن 

ومعرفتهم ودراستهم.

مكتبة الشباب: 
تع��د أول مكتب��ة مخصص��ة لفئ��ة الش��باب من 
الجنس��ين بالمملك��ة العربية الس��عودية والتي 
تقدم مجموعة منتقاة من المصادر المعلوماتية 
الت��ي تتناس��ب م��ع ميوله��م واهتماماته��م، 
باإلضاف��ة إلى برامج وأنش��طة مبتكرة كإقامة 
التدريبي��ة ومناقش��ة  ورش العم��ل وال��دورات 
تقدي��م  به��دف  العلمي��ة  واللق��اءات  الكت��ب 

المعرفة في قالب عصري وإبداعي.

لق��د تم مراعاة أن يكون تصميم المكتبة عصري 
وممي��ز لمواكب��ة التق��دم المعرف��ي والتقني 

وملبية الحتياجات الشباب الفكرية والمعرفية.
الفئة المس��تهدفة: أثناء انتق��اء مجموعاتها تم 
مراعاة أن تكون مناسبة للفئة الشبابية من عمر 

)12( سنة وما فوق.

مكتبة المبصرين: 
ه��ي مكتب��ة صغي��رة تط��رح مفهوم��ًا جدي��ًدا 
لالهتمام باحتياجات المعاقين بصريًا باس��تخدام 
أح��دث أس��اليب تقني��ة المعلوم��ات لتمكينهم 
م��ن الق��راءة والكتاب��ة، إضافة إلى األنش��طة 
المصاحب��ة من الدورات التدريبية والمش��اركات 

المجتمعية.
الفئة المستهدفة: ذوي اإلعاقة البصرية.

المكتبة الرئيسية والمراجع:
ُتعد المكتبة الرئيسية مصب االحتياجات البحثية 
والعلمية، إذ إّن ُجل اهتمامها توفير مجموعات 
كبيرة من الكتب العلمية المتخصصة في كافة 
ف��روع المعرف��ة البش��رية، باإلضاف��ة إلى غرف 
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للقراءة وخدمات البحث المباشر.
الفئة المس��تهدفة: جميع فئ��ات المجتمع على 

اختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية.
مكتبة الطفل: تعد مكتبة الطفل من المكتبات 
العربي��ة  المملك��ة  مس��توى  عل��ى  الن��ادرة 
السعودية الموجهة للطفل والملبية الحتياجاته 
الفكرية، حيث إنها ال توفر للطفل مجموعة رائعة 
م��ن الكت��ب لقراءتها فق��ط ؛ بل تس��عى لزيادة 
اهتمام الطفل بالقراءة وذلك في محيط يجمع 
بين المتعة والمعرف��ة، باإلضافة إلى عدد كبير 
من األنش��طة والبرامج المتجددة والمدروس��ة 
بعناية م��ن قبل المتخصصين، التي تس��هم في 
تقديم المعرفة لهم في قالب عصري وإبداعي.

الفئة المستهدفة:
األطف��ال من عم��ر 5 إلى 10 س��نوات لألوالد، 

وإلى 12 سنة للفتيات.
معلم��و ومعلم��ات مرحلت��ي ري��اض األطف��ال 
والمرحل��ة االبتدائية وكل من له اهتمام بثقافة 

الطفل.
 - )الباحث��ون  الطف��ل  بثقاف��ة  المهتم��ون 
المتخصصون في مجال الطفل - أولياء األمور(.

مكتبة المرأة:
عب��ارة ع��ن ملتق��ى ثقاف��ي للس��يدات يق��دم 
مجموعة كتب ومجالت وبرامج تناس��ب المرأة 
حيث ُتث��ري فكرها، تنم��ي مهاراته��ا وقدراتها 
وتراع��ي اهتماماته��ا الفكري��ة والثقافية. كما 

تق��دم برامج متجددة للمرأة واألس��رة من خالل 
االستفادة بما يتوافر فيها من:

»قاعة التدريب« وهي مجهزة بأحدث األجهزة 
واألثاث.

»غرف��ة الق��راءة« حي��ث تنعق��د به��ا اللقاءات 
العلمية والثقافية الخاصة بالسيدات.

الفئة المستهدفة: السيدات. 
و بالنسبة لساعات دوام المكتبة تعمل المكتبة 
ط��وال أيام االس��بوع ماع��دا ي��وم الجمعة من 
الس��اعة الثامن��ة صباح��ًا وتنتهي عند الس��اعة 

التاسعة مساًء. 

وتضم المكتبة المقتنيات التالية: 
كتب مطبوعة ومسموعة.
كتب بنظام وطريقة برايل.

دوريات.. 1
قواعد بيانات.. 2
صحف ومجالت.. 3
4 ..)CDs – DVDs( أقراص مدمجة
مصغ��رات فيلمية ومواد س��معية وبصرية . 5

كأش��رطة الفيديو وCD من أفالم وألعاب 
وبرامج.

و تق��دم مكتبة المل��ك فهد العام��ة الخدمات 
التالية للمستفيدين:

مصادر المعلومات والكتب والمراجع.. 1
الخدمات اإلرشادية.. 2
الخدمات المرجعية.. 3
اإلحاطة الجارية.. 4
خدمة اإلعارة.. 5
خدمة النسخ والتصوير.. 6
غرف القراءة.. 7
دورات تدريبية.. 8
إقامة المعارض وورش عمل.. 9

تنظيم البرامج والفعاليات.. 10
خدمات لذوي االحتياجات الخاصة ) برامج . 11

– كتب مسموعة(.
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تمّيــزت العالقــات التونســية - الســعودية بعراقتها، حيث تعــود إلى عهد الملك المؤســس 
عبدالعزيز آل ســعود رحمه اهلل وطّيب ثراه، الذي اســتقبل سنة 1951 زعيم الحركة الوطنية 
التونســية المرحوم الحبيــب بورقيبة بصحبة المرحــوم محمد المصمــودي وزير الخارجية 
التونســي األسبق، مقّدًما لهما الدعم المعنوي والمادي السخي الذي ساهم في دعم الحركة 
الوطنيــة التونســية في نضالها من أجل نيل االســتقالل. كما أبرم البلدان إثر االســتقالل في 
عــام 1966 اتفاقيــة الصداقــة والتعاون بيــن تونس والمملكة، وفي نفس الســنة اســتقبلت 
تونس، الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه اهلل، الذي زارها ثانية سنة 1973. وعلى نهج األخوة 
والتعاون، الذي رسمه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل، ورسخ دعائمه خادم 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، حفظــه اهلل، توطدت العالقة بين تونس 
والمملكة وتوطدت عبر تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجاالت السياســية واالقتصادية 

والثقافية في عهد فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي.

العالقات الثقافية
السعودية التونسية 
تبادل ثقافي ومعرفي
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وتش��ترك المملكة العربية الس��عودية وتونس 
في الدي��ن واللغة والتاريخ مم��ا يجعل التعاون 
والتبادل على المستوى العلمي والثقافي بين 
البلدين عملية ذات أهمية بالغة على المستوى 
المس��توى  وعل��ى  المبدعي��ن  بي��ن  المباش��ر 
الثقافي��ة  المؤسس��ات  بي��ن  المؤسس��اتي 
وعلى رأس��ها الجامع��ات والمكتب��ات ومراكز 
المعلوم��ات ومراكز البح��وث. ولتونس تجربتها 
التحديثية منذ مش��روع أحمد باي التحديثي في 
منتصف القرن التاسع عشر الميالدي مما أسهم 
في تشكيل الوعى الثقافي التونسي والعربي 
الحديث بمش��اريع تطويرية من مثل أعمال الوزير 
خير الدين التونس��ي والشيخ عبدالعزيز الثعالبي 
والدكتور حبيب ثامر والطاهر الحداد وصواًل إلى 
اإلنت��اج اإلبداعي والعلمي التونس��ي المعاصر 
في المس��رح والس��ينما وس��ائر ضروب اإلبداع. 
وتشارك المملكة في مهرجان قرطاج الدولي 
الذي تجاوز عمره الخمسين عاًما والذي يتضمن 
فعاليات متنوعة تجمع بين العروض المس��رحية 
والسينمائية والحفالت الموسيقية واالمسيات 
الش��عرية وعروض االطفال ومختل��ف األنماط 

الثقافية. 
البلدي��ن  التب��ادل الثقاف��ي بي��ن  وف��ي إط��ار 
اس��تضافت تون��س األي��ام الثقافية الس��عودية 
في عام 2005 دش��ن في "دار الفنون" وس��ط 

العاصم��ة مع��رض الحرمين الش��ريفين ومعرض 
المخطوط��ات ومعرض��ًا ثالثًا لصور الح��ج ورابعًا 
للخ��ط العرب��ي. وش��ارك ف��ي مع��رض الفنون 
التش��كيلية 48 رس��امًا ورس��امة وفي معرض 
الص��ور 51 مصورًا فوتوغرافي��ًا من جيلي الرواد 
والش��باب. كم��ا اس��تضافت المملك��ة العربية 
السعودية األيام الثقافية التونسية بمركز الملك 
فه��د الثقاف��ي بالرياض في ع��ام 2006، حيث 
تأت��ى تنفي��ًذا لالتفاقي��ة الثقافي��ة التي عقدت 
بي��ن المملكة وتون��س، وقد تكون��ت فعاليات 
األس��بوع الثقافي التونسي من معرض الفنون 
التش��كيلية ومعرض اللب��اس التقليدي ومعرض 
للت��راث اإلس��المي  العرب��ي ومع��رض  الخ��ط 
التونس��ي ومع��رض الكت��اب التونس��ي. كم��ا 
تضمنت محاض��رات أدبية عن المش��هد األدبي 
واإلبداع��ي في تونس والتجربة التونس��ية في 
المحافظ��ة على الت��راث الثاب��ت المنقول وعن 
النهضة الثقافية في تونس وأمس��يات ش��عرية 
في الشعر الش��عبي والش��عر الفصيح وعروًضا 
فنية لفرقة الفنون الش��عبية التونسية وعروضا 
س��ينمائية لبع��ض االف��الم التونس��ية الطويلة 

والقصيرة.
وتع��د معارض الكتاب الدولي��ة من أهم الفرص 
والرواف��د للتعلي��م وتعزي��زه ك��ون الكتاب من 
التعليمي��ة،  العملي��ة  ف��ي  األساس��ية  الركائ��ز 

ووج��ود ه��ذه المعارض تش��جيع عل��ى القراء. 
ويح��رص البل��دان على المش��اركة في معارض 
الكت��ب الت��ي تق��ام في تون��س والري��اض كل 
ع��ام. فمع��رض تون��س الدول��ي للكت��اب رائدا 
بي��ن المعارض، حي��ث كرنفااًل جمي��اًل يجمع بين 
الثقاف��ات المختلفة، العربي��ة واألجنبية والدور 
الحكومية واألهلية مما ينتج منه تثاقًفا وتمازًجا 
بي��ن ما أنتجت��ه الثقافات العالمي��ة من معارف 
وعل��وم ودراس��ات علمي��ة. وكان��ت مش��اركة 
المملك��ة هذا العام في معرض تونس الدولي 
للكتاب في دورته الثالثة والثالثين متميزة حيث 
زار معالي وزير الشؤون الثقافية جناح المملكة 
ونوه باإلصدارات الت��ي تميز بها جناح المملكة، 
مثمنًا حرص المملكة على المش��اركة السنوية 
في معرض تونس الدول��ي للكتاب، مؤكدًا أن 
هذه المشاركات الس��نوية من شأنها أن تعمق 
أواص��ر التبادل الثقافي بين البلدين الش��قيقين. 
وتحرص دور النش��ر التونس��ية على المش��اركة 
ف��ي معرض الرياض الدول��ي للكتاب الذي يعد 
أحد أهم معارض الكتب في العالم العربي من 
حيث عدد الرواد وأحجام المبيعات؛ حيث شارك 
8 من أهم وأكبر دور النش��ر التونس��ية في هذا 
الع��ام ولقيت إصدارتها اهتماًما عظيًما من قبل 

رواد المعرض. 

عد معارض الكتاب الدولية من أهم الفرص 
والروافد للتعليم وتعزيزه كون الكتاب من 

الركائز األساسية في العملية التعليمية، 
ووجود هذه المعارض تشجيع على القراء.
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حفل تدشين البوابة المعرفية 
لمكتبات الجمهورية التونسية

دشن معالي وزير الشؤون الثقافية معالي الدكتور محمد زين العابدين بوابة المكتبات التونسية وبحضور مدير مركز الفهرس العربي الموحد 
الدكتور صالح المسند، والملحق الثقافي السعودي الدكتور محمد التوم ووفد من سفارة حادم الحرمين الشريفين في الجزائر، ورئيس 

االتحاد العربي للمكتبات الدكتور خالد الحلبي ورئيس المعهد العالي للتوثيق عضو مجلس الفهرس الدكتور خالد الحبشي والمديرة العامة 
للكتاب األستاذة هالة الوردي ومديرة الشؤون العلمية والفنية بدار الكتب الوطنية السيدة هاجر الساحلي، ومديرة المطالعة العمومية 

األستاذة منية حمدون، وعدًدا من النخب اإلعالمية والثقافية. 

وقال وزير الش��ؤون الثقافية الدكتور محمد زين 
العابدين أنني س��عيد بهذا التع��اون الذي يصل 
الفه��رس العرب��ي الموح��د بالمكتب��ة الوطنية 
التونس��ية ف��ي س��ياق التع��اون والتكامل بين 
والجمهوري��ة  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
التونس��ية، وه��ذا تع��اون ننطلق منه لنؤس��س 
حلقة م��ن حلقات البن��اء الثقاف��ي والحضاري 
العرب��ي، ومن خ��الل الثقاف��ة يمك��ن أن يصل 

بعضن��ا البع��ض لما يمك��ن أن يكون أفًق��ا رحًبا 
للعم��ل واالجتهاد المعرف��ي والفكري والبناء 
البحثي ليؤسس لمبادئ وقيم جديدة. وأضاف: 
إن بواب��ة المكتبات التونس��ية هي في س��ياق 
الحلق��ات المتصلة م��ن إخواننا ف��ي المملكة 
العربية السعودية ومواصلة هذا المشروع في 
دول عربي��ة كثيرة، واالش��تغال والس��عي في 
توحي��د المفاهيم المعرفية م��ن خالل الفهرس 

العربي الموح��د لنصل إلى الخدم��ات الفكرية 
ف��ي  نبارك��ه  منطل��ق  والبحثي��ة  والمعرفي��ة 
تون��س. وأضاف الدكت��ور محمد زي��ن العابدين: 
أن المملكة العربية الس��عودية حقيقة س��باقة 
إلى تأصيل ما تؤسس��ه الثقاف��ة بمعنى الحياة 
وبمعنى العل��م وبمعنى المعرفة في الوجود 
وباعتبار اإلنس��ان منطلق أساس��ي وغاية نبيلة. 
واللغ��ة العربي��ة مرجعنا وهدف أساس��ي في 
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عالم يفرق ويجمع فيما بيننا، وهذه طريقة في 
اس��ترجاع رمزيات اإلنسان في عالقته بالمعرفة 
والدي��ن والتقالي��د، وف��ي عالقت��ه باالجته��اد 
العلمي وبالتوثيق وتوظيف المعرفة والمنهج 
كسبل لالرتقاء باإلنس��ان في إطار ما يمكن أن 
يكون ش��راكة بي��ن العل��وم واآلداب والفنون، 

ولسانها العربي مهم جًدا.

وقالت الس��يدة هاجر الساحلي مديرة الشؤون 
العلمي��ة والفنية في كلمتها نياب��ة عن مديرة 
دار الكتب الوطنية: إن تدش��ين بوابة المكتبات 
التونس��ية وربطه��ا بالفه��رس العرب��ي الموحد 
خط��وة مهمة للتع��اون على مس��توى العالم 
العرب��ي في مجال الفهرس��ة والكت��اب، وهو 
فرصة للعمل المشترك ن�حو صناعة ببليوغرافية 

المعايي��ر وف��ق  توحي��د  تعتم��د عل��ى  عربي��ة 
المواصفات العالمية. وأضاقت: أن هذه البوابة 
س��تكون ذات فائ��دة عظيم��ة للباحثي��ن حيث 
س��توفر مصادر المعلوم��ات المختلفة وجعلها 
في متن��اول متصفح��ي المواق��ع اإللكترونية 
ومس��تخدمي التطبيق��ات الرقمي��ة. وأش��ارت 
مدي��رة دار المطالع��ة العمومية الس��يدة منية 
ن م��ا يقوم ب��ه الفهرس  حم��دون إل��ى أن أثمِّ
العرب��ي الموحد هو ما يقدم من خدمات جليلة 
ومن جهود في س��بيل دفع العم��ل المكتبي 
عل��ى مس��توى الوط��ن العربي لالرتق��اء بأداء 
المكتبيي��ن والمهنيين. وأضافت الس��يدة منية 
حمدون: إنني أثمن م��ا قدمه الفهرس العربي 
وتكوي��ن  مجاني��ة  اش��تراكات  م��ن  الموح��د 

للمكتبي��ن العاملي��ن في المكتب��ات العمومية 
لالرتقاء بعملهم، وسنحقق المزيد من النجاحات 
فف��ي المرحل��ة المقبلة بالتع��اون مع الفهرس 

العربي الموحد.

 وبدوره أكد المدير العام لمركز الفهرس العربي 
في مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز العام��ة الدكتور 
صالح المس��ند في كلمت��ه أن الفهرس العربي 
الموح��د “يقدم نموذجا للتع��اون الحقيقي بين 
ال��دول العربي��ة ويس��ير بخط��ى ثابت��ة وداعمة 
للثقافة العربية مستش��رفا المس��تقبل وأهميته 
لبن��اء المعرفة اإلنس��انية التي نتش��ارك بها مع 
األمم ونخدم بها تطلعات شبابنا”. وقال المسند 
إن ه��ذا األمر مهم ف��ي مرحلة التط��ور والبناء 
عل��ى صعي��د اإلنس��ان أوال والم��كان ثانيا فقد 
كان��ت خطوات أعض��اء مركز الفه��رس العربي 
الموحد متسقة ومتسارعة لتضافر الجهود بغية 
الوصول بالمكتبات العربي��ة والعاملين بها إلى 
مص��اف ال��دول المتقدمة والتي س��ارعت منذ 
وق��ت مبك��ر لرفع قيم��ة المكتب��ات والتعويل 
عليه��ا ف��ي دع��م الثقاف��ة والح��وار والبح��ث 
العلم��ي في إط��ار خطط التنمية المس��تدامة. 
وذك��ر أن تدش��ين بواب��ة المكتب��ات التونس��ية 
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بالتعاون مع المكتبة الوطنية وإدارة المطالعة 
العمومية حدث مهم وسعيد للغاية كونه يأتي 
اس��تكمااًل للعمل المش��ترك الذي نعيش��ه في 
هذا التجمع المكتبي الكبير من خالل منظومة 
الفه��رس العربي الموحد، الذي يش��كل أهمية 
قص��وى ف��ي حف��ظ اإلنت��اج الفكري وتيس��ير 
الوص��ول إلي��ه، كم��ا أنه يحف��ظ ألمتن��ا العربية 
مكانتها العلمي��ة والمعرفية والثقافية ويقارب 
بينه��ا وبين الثقاف��ات العالمي��ة، والذي تحقق 
بالجه��ود المبذولة من مكتب��ة الملك عبدالعزيز 
العامة والتع��اون المتبادل مع الجهات األعضاء 
حيث أصبح هذا العمل محل اهتمام المسؤولين 
والمثقفين في العالم العربي وحظي بإشادات 

وشراكات عالمية كبيرة ومهمة.

وفي نهاية الحفل، تس��لم معالي وزير الشؤون 
الثقافية التونس��ي الدكتور محمد زين العابدين 
درعًا تذكاريًا م��ن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
لرعايت��ه وتش��ريفه لحف��ل التدش��ين واهتمامه 
ودعمه للمكتبات والعاملين بها، وتسلمت كل 
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من مديرة الش��ؤون العلمية والفنية بدار الكتب 
الوطنية الس��يدة هاجر الس��احلي ومديرة إدارة 
المطالع��ة العمومية األس��تاذة مني��ة حمدون 
درعين بهذه المناس��بة. كما تسلم مدير المعهد 
العال��ي للتوثيق عضو مجلس الفه��رس العربي 
الموح��د األس��تاذ الدكت��ور خال��د حبش��ي درًعا 
تذكارًيا نظير ما أس��هم به من جهد في الفهرس 

العربي الموحد.

وبوابة المكتبات التونس��ية هي البوابة الحادية 
عش��رة ضمن بوابات مكتبات الدول التي أنجزت 
ضم��ن منظومة الفهرس العرب��ي الموحد. فقد 
قام��ت مكتبة المل��ك عبدالعزي��ز العامة ممثلة 
في مركز الفهرس العربي الموحد بالشراكة مع 
دار الكتب الوطني��ة وإدارة المطالعة العمومية 
التونسية بتطوير بوابة المكتبات التونسية بهدف 
خدم��ة الباحثي��ن والمهتمي��ن بالت��راث الفكري 
التونس��ي لتيس��ير الوصول إليه من خ��الل بوابة 
واحدة في ش��بكة اإلنترنت. وتع��د هذه البوابة 
الفهرس الوطني الموحد الذي يجمع المكتبات 

التونس��ية بجميع أش��كالها وأنواعها في شبكة 
مكتبي��ة واح��دة. ومما يميز ه��ذه البواب��ة أنها 
تأتي في إطار الشراكات التي يقدمها الفهرس 
العربي الموحد من أج��ل بناء قاعدة معلوماتية 
موح��دة لكاف��ة األوعي��ة والمحتوي��ات العربية 
ولتحق��ق أهدافها ف��ي خدمة الثقاف��ة العربية 
واإلسالمية وتطوير المكتبات العربية بما يجسد 
أه��داف خط��ة التنمي��ة المس��تدامة ويواكب 
معطيات عص��ر المعرفة في ظل المس��تجدات 
العلمي��ة والتكنولوجية واالحتياج��ات المتزايدة 
لبن��اء أس��س التكامل للوح��دة المعرفي��ة بتنوع 
مصادرها ومشاربها. ومما يميزها أيًضا أنها تخدم 
الجه��ود الرامية إلى الوحدة الثقافية بين عالمنا 
العربي من خالل التواص��ل الفكري والمعرفي 
والثقافي بين المشرق والمغرب وتبادل األفكار 
الت��ي س��تحقق التنمي��ة المس��تدامة والنهضة 
العربية الشاملة لكافة أقطار العالم العربي، كما 
تتطلع إل��ى خدمات معلوماتي��ة فاعلة ومؤثرة 
خاص��ة م��ا يتعل��ق باإلنت��اج الفكري التونس��ي 

وتيس��ير والوص��ول إل��ى مقتنيات��ه. ف��ال يمكن 
االستغناء عن المعرفة في بناء النهضة التونسية 
والتقدم عل��ى صعيد االقتصاد والبحث العلمي. 
وال يمكن تحقي��ق هذا الهدف إال بتعزيز التعاون 
والتشارك بين المكتبات التونسية في إطار عربي 
وصناع��ة معرفية عربية. إن ه��ذه البوابة أضحت 
من أهم المصادر لنشر التراث الفكري والثقافي 
التونس��ي ومحققة المش��اركة والتع��اون بين 
كاف��ة المكتب��ات العربي��ة حيث تش��كل نافذة 
جديدة للباحثين والمهتمي��ن وعموم القراء في 
كل أرجاء العالم لالطالع على فهارس المكتبات 
التونس��ية وكنوزها المعرفية، ونقلة نوعية في 
عالم يثمن المعلوم��ات ويجعلها أهم مقومات 
اقتصاد المعرفة الذي تس��عى إلي��ه الجمهورية 
التونس��ية بخطى حثيثة لتكون مكتباتها ومراكز 
بحوثه��ا رافًدا مهًما في مس��يرة التطور والنماء 
ال��ذي تعيش��ه. وتتس��م البواب��ة بأنها ج��زء من 
منظوم��ة بواب��ات مكتبات ال��دول العربية في 

نطاق الفهرس العربي الموحد.
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البوابة المعرفية..
لمكتبات الجمهورية التونسية

شراكات مستمرة للبناء
تهدف بوابة المكتبات التونس��ية والتي أنش��ئت بالشراكة 
بي��ن مركز الفهرس العرب��ي الموح��د ودار الكتب الوطنية 
وإدارة المطالعة العمومية إلى خدمة الباحثين والمهتمين 
بالتراث الفكري التونس��ي بتيس��ير الوص��ول إليه من خالل 
بواب��ة واح��دة ف��ي ش��بكة اإلنترن��ت. وتعد ه��ذه البوابة 
الفهرس الوطني الموحد الذي يجمع المكتبات التونس��ية 

بجميع أشكالها وأنواعها في شبكة مكتبية واحدة. 

ومم��ا يمي��ز هذه البواب��ة أنها تأت��ي في إطار الش��راكات 
الت��ي يقدمها الفهرس العربي الموحد من أجل بناء قاعدة 
معلوماتي��ة موحدة لكاف��ة األوعية والمحتوي��ات العربية 
ولتحقق أهدافها في خدمة الثقافة العربية واإلس��المية 
وتطوير المكتبات العربية بما يجس��د أهداف خطة التنمية 
المس��تدامة ويواك��ب معطي��ات عصر المعرف��ة في ظل 
المستجدات العلمية والتكنولوجية واالحتياجات المتزايدة 
لبناء أس��س التكام��ل للوح��دة المعرفية بتن��وع مصادرها 
ومش��اربها. ومم��ا يميزها أيًض��ا أنها تخدم الجه��ود الرامية 
إل��ى الوحدة الثقافية بين عالمنا العربي من خالل التواصل 
الفك��ري والمعرف��ي والثقاف��ي بين المش��رق والمغرب 

وتبادل األفكار التي س��تحقق التنمية المستدامة والنهضة 
العربية الش��املة لكافة أقطار العال��م العربي، كما تتطلع 
إلى خدم��ات معلوماتي��ة فاعلة ومؤثرة خاص��ة ما يتعلق 
باإلنتاج الفكري التونس��ي وتيسير والوصول إلى مقتنياته. 
فال يمكن االستغناء عن المعرفة في بناء النهضة التونسية 
والتقدم عل��ى صعيد االقتصاد والبحث العلمي. وال يمكن 
تحقي��ق ه��ذا اله��دف إال بتعزي��ز التع��اون والتش��ارك بين 
المكتبات التونسية في إطار عربي وصناعة معرفية عربية.

إن ه��ذه البوابة أضحت أهم المصدر لنش��ر التراث الفكري 
والثقافي التونس��ي ومحقق��ة المش��اركة والتعاون بين 
كافة المكتبات العربية حيث تشكل نافذة جديدة للباحثين 
والمهتمي��ن وعموم القراء في كل أرج��اء العالم لالطالع 
على فهارس المكتبات التونسية وكنوزها المعرفية، ونقلة 
نوعي��ة في عالم يثمن المعلومات ويجعلها أهم مقومات 
اقتص��اد المعرفة الذي تس��عى إليه الجمهورية التونس��ية 
بخط��ى حثيثة لتكون مكتباتها ومراك��ز بحوثها رافًدا مهًما 
في مس��يرة التط��ور والنماء الذي تعيشه. وتتس��م البوابة 
بأنه��ا جزء من منظومة بوابات مكتبات الدول العربية في 

نطاق الفهرس العربي الموحد.
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دار الكتب الوطنية التونسية 
الحالية تح��ت  الوطني��ة  الكت��ب  دار  ُأْنش��ئت 
اس��م المكتب��ة الفرنس��ية بمقتض��ى مرس��وم 
ف��ي 08  الثالث الم��ؤرخ  باش��ا  الباي عل��ي 
المعه��د  م��ن  آن��ذاك  مارس 1885 واتخ��ذت 

العلوي بتونس مقرا لها.
وتش��كل رصيده��ا ف��ي البداية م��ن مجموعة 
كت��ب من إدارة التعليم العمومي أضيفت إليها 
فيم��ا بعد مكتبة قنصل فرنس��ا “ش��ارل تيس��و”. 
ولم تع��رف هذه المكتب��ة انطالقته��ا الفعلية 
إال ف��ي غض��ون س��نة 1910 إث��ر نقله��ا إل��ى 
سوق العطارين بالمدينة العتيقة، بثكنة قديمة 
لالنكش��اريين األت��راك حي��ث ت��م تعيين” لويس 
بارب��و“، محافظ��ا لها، ومن هنا جاءت تس��ميتها 

المعروفة “بمكتبة العطارين”.
العتبارات  آن��ذاك  المكان  هذا  اختيار  ويعزى 
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أه��م��ه��ا م��ح��اذات��ه ل��ج��ام��ع 
من  جملة  ق��رب  ووج��وده  الزيتونة المعمور 
القصبة  كساحة  العريقة  التاريخية  المعالم 
ومقرات الوزارات المختلفة وكونه يمثل همزة 
األوروبية  ونظيرتها  العتيقة  المدينة  بين  وصل 

التي أنشأها الفرنسيون في عهد الحماية. 

إدارة المطالعة العمومية
مثل��ت مكتبت��ا الجام��ع األعظم ف��ي القيروان 
ومكتب��ة جام��ع الزيتون��ة بمدين��ة تون��س أهم 
المكتب��ات التي تم إنش��اؤها بالبالد التونس��ية 
اعتب��ارا لما احتوته من مجموعات ثرية ومتنوعة 
من المخطوطات والوثائق النادرة. ثم ش��هدت 
القرون الثالثة األخيرة حركة واس��عة في بعث 
المكتبات أنشئ أغلبها بمدينة تونس وضواحيها 
كمكتبة مسجد بيت الباشا في باردو والمكتبة 
الخلدوني��ة )1901( والمكتب��ة العام��ة بتونس 
أو المكتب��ة الوطني��ة )1985(، ومكتبة التلميذ 

الزيتوني المركزية )1942(.
ومن��ذ ذل��ك التاري��خ تضاع��ف ع��دد المكتب��ات 
العمومي��ة لتش��مل كامل والي��ات الجمهورية 
وصنف��ت بين جهوية بمراك��ز الواليات، ومحلية 
بالمناط��ق البلدية ومتنقلة تغط��ي التجمعات 
الريفي��ة ليبل��غ عدده��ا حالي��ا 406 مكتبة قارة 

ومتنقلة.
وتش��رف على ه��ذه المكتب��ات العام��ة إدارة 
مركزي��ة ترجع بالنظر ل��وزارة الش��ؤون الثقافية 

»إدارة المطالعة العمومية«

بوابة إلى العلم والمعرفة 
س��يتمكن الباحث��ون وغيره��م م��ن منس��وبي 
المكتب��ات األعض��اء م��ن التواص��ل عب��ر بواب��ة 
المكتبات التونس��ية مع المكتبات األخرى في 
الشبكة، سعيًا للبحث في فهارسها اإللكترونية 
ع��ن تس��جيالت معّين��ة أو طلب��ًا لتنزي��ل بع��ض 
م��ن ه��ذه التس��جيالت أو رغبة ف��ي الحصول 
عل��ى معلومات محددة م��ن مكتب الخدمات 
المرجعية أو لمعرفة وجود أو عدم وجود كتاب 
أو دورية أو غيرها داخل مقتنيات مكتبة معينة. 

منظومة مكتبات التونسية 
تتأل��ف منظومة مكتبات تون��س من مجموعة 
من المكتبات الجامعي��ة والمتخصصة والعامة 
وباإلضافة إلى دار الكتب الوطنية،  وترتبط معًا 
ل قاعدة معلومات  بفهرس وطني ّموحد يشكِّ
قياس��ية مش��تركة تمث��ل آلي��ة معياري��ة للبحث 
واالس��ترجاع للمعلوم��ات الببليوجرافية للكتب 
والدوري��ات وغيره��ا م��ن أوعي��ة المعلوم��ات 

المقتناة في أي واحدة من تلك المكتبات. 
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ثمرة 
العمل 

المشترك

6
جودة خدمات 

المعلومات

3
توفير المواد

4
توحيد الممارسات

5
جودة ال�يانات

1
عضوية بوابة 

المكتبات التونسية 
والفهرس العربي 

الموحد

2
جودة التسجيالت

http://www.aruc.org/ar/web/auc-tn

البعد الكمي لمنظومة المكتبات 
أس��همت المنظومة المترابطة للفه��رس العربي الموحد 
ف��ي ارتفاع م��ردود خدم��ات المكتب��ات لصال��ح الباحث 
وإيق��اف اله��در الكبير للم��ال والوق��ت والجه��د، الناجم 
عن فهرس��ة الكتاب الواح��د مئات الم��رات داخل الدولة 
الواحدة، وكان هذا حال المكتبات األعضاء قبل انضوائها 
تح��ت مظلة الفهرس، حيث يتعذر وص��ول الباحث إلى ما 
يبتغي��ه م��ن مواد متواف��رة في مكتبات بعي��دة عنه وال 
يعرف عنها شيئًا، وال يتاح له البحث في أقرب مكتبة إليه. 

وق��د بل��غ ع��دد المكتب��ات األعض��اء بالفه��رس العربي 
الموح��د حت��ى اآلن ) 5.000 ( مكتبة تمثل ) 560 (  هيئة 
ومؤسس��ة من )29( دولة. وأصبحت موارده��ا الوثائقية 
متاح��ة للباحثين والمهتمين في تون��س وفي أي مكان 

في العالم العربي وخارجه. 

آلية البحث في البوابة 
يمك��ن البحث ع��ن كافة األوعي��ة الموج��ودة بمقتنيات 
المكتبات التونس��ية األعضاء في المنظومة أو الشبكة. 
فمن خ��الل مرب��ع البحث تس��تطيع أن تبحث ف��ي جميع 
مقتني��ات األعض��اء أو بتحدي��د مكتبة بعينه��ا للبحث في 

فهرسها.
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كلمة معالي الدكتور محمد زين 
العابدين وزير الشؤون الثقافية

خالل حفل تدشين بوابة المكتبات التونسية
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يش��رفني أن أكون معكم وبينكم أيها الحضور 
الكري��م في س��ياق ه��ذا التع��اون ال��ذي يربط 
مرك��ز الفه��رس العرب��ي الموح��د ب��دار الكتب 
الوطني��ة وفي س��ياق م��ن التع��اون والتكامل 
بين المملك��ة العربية الس��عودية والجمهورية 
التونسية. وأريد أن أش��كر حضور ممثلي سفارة 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية والس��يد مدي��ر 
مرك��ز الفه��رس العربي الموحد. وه��ذا حقيقًة 
تع��اون ننطلق منه لنؤس��س حلق��ة من حلقات 
البن��اء الثقافي والحض��اري العربي، وما أحوجنا 
إل��ى ذلك في ه��ذا اإلطار العرب��ي المجرد من 
السياس��ي المفعم ولألسف ما يمكن أن يكون 
من هزات وإطار فيه من االنش��قاق السياس��ي 
والتجزئة واالختالف والخالف ما يجعل الثقافة 
اليوم ربما هذه الملجأ األمين واآلمن لكي يصل 
بعضنا البعض ولنؤسس معًا لما يمكن أن يكون 
أفقًا رحبًا للعمل واالجتهاد المعرفي والفكري 

والبناء البحثي ليؤسس��وا لمبادئ وقيم جديدة. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أري��د أن أذكر ب��أن ثوابت 
المكتبات التونس��ية في س��ياق هذه الحلقات 
المتصلة باعتبار أن المملكة العربية الس��عودية 
واصلت المش��روع في دول عربية كثيرة ذكرها 
الس��يد مدير المركز واالش��تغال والس��عي في 
توحي��د المفاهيم المعرفية م��ن خالل الفهرس 
العرب��ي الموحد لكي نص��ل لخدمات المعرفية 
والفكري��ة والبحثي��ة ه��ذا كل��ه ف��ي الحقيقة 
منطل��ق نباركه ف��ي تونس وكم��ا تعرفوا فإن 
تونس هي ترأس مجلس وزراء ثقافة العرب من 
سنتين منذ ديسمبر 2016، ومثل هذه المشاريع 
التي تؤس��س بمعنى حقيقي للفك��ر واللجوء 
لإلنس��ان ف��ي س��ياق م��ن التواص��ل والتظافر 
اإلنس��اني المهم العربي يؤت��ي الدليل أن هذا 
العال��م العرب��ي ال يتعامل فقط مع ه��ذا البناء 

السياسي واالجتماعي بمفهوم الملل والنحل، 
ولك��ن بمفه��وم م��ا يؤس��س بمعن��ى الحياة 
بمعن��ى العل��م بمعن��ى المعرف��ة، والمملكة 
العربي��ة الس��عودية حقيقة س��باقة إلى تأصيل 
ه��ذه المعاني األساس��ية في الوج��ود وفي 
اعتب��ار اإلنس��ان كمنطلق أساس��ي وغاية نبيلة 
فيه��ا المبعث وفيها النهاية والغاية األساس��ية 
الت��ي نريد كلنا أن نأت��ي لما يمكن أن يكون من 
عمل ومن ش��أن وم��ن توحيد لمعان��ي الوجود 
لمعاني اإلنسان. وباالعتبار العلمي والمعرفي 
والجمال��ي واإلنش��ادي والدالل��ي والخطابي 
اللغ��ة العربية مرجعنا وهذا أساس��ي في عالم 
كذلك يجزأ ويف��رق بيننا، وعالم كذلك لألس��ف 
يهم��ن في��ه القوى الت��ي لديها الم��ال ولديها 
الس��الح ولديها االقتصاد ولديه��ا التكنولوجيا. 
فه��ذه طريقة في اس��ترجاع الرمزي��ات؛ رمزيات 
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عالقته  ف��ي  اإلنس��ان 
وف��ي  الدي��ن  ف��ي 
عالقته  ف��ي  التقاليد، 
ف��ي  ذل��ك  ف��ي 
العلم��ي  االجته��اد 
المعرف��ة  وتوظي��ف 
كس��بل  والمنه��ج 
ه��ذا  ف��ي  لالرتق��اء 
االنس��ان في س��ياق ما 
م��ن  يك��ون  أن  يمك��ن 
تعاون وشراكة بناءة بين 
والفنون  العلوم واآلداب 
عام��ة،  بصف��ة  والثقاف��ة 
ولساننا العربي هام جدًا ونعرف 
لألسف أن هذا اللسان العربي يكاد 
يك��ون غريًبا اليوم في س��ياق اللغات 
المهيمنة والمس��يطرة على اإلنس��ان 
والوجود والكيان. في هذا أعتبر أن في 
هذا التواصل الحقيقي بين مركز الفهرس 
الوطني��ة  الكت��ب  ودار  الموح��د  العرب��ي 

التونس��ية تأصي��ل ف��ي معاني الفك��ر ومعاني 
المعرفة ومعان��ي االجتهاد ومعاني اإلنس��ان، 
وه��ذا توظيف هذا العمق وه��ذا المد التاريخي 
الحضاري الذي منطلقه اللغة العربية وأساس��ه 
اللغ��ة العربي��ة ومنتهاه ه��ذه الحض��ارة العربية 
المتنوعة في س��ياقها الجغرافي وفي سياقها 
التاريخ��ي وف��ي س��ياقها الدالل��ي أن أقول أن 
ه��ذا يجعل من حضارتنا وم��ن لغتنا ومن حضارتنا 
منطلق��ًا اساس��يًا كناف��ذة على عال��م المعرفة. 
وال ب��د في ه��ذا الس��ياق أن نبلغ ه��ذا الصوت 
ال��ذي ي��دل علين��ا وه��ذا الص��وت ال��ذي يتكلم 
باس��منا لكي يك��ون هذا الجهد الع��ام هو جهد 
تأسيس��ي ال جهد تخريب أو جهد تفسيد والتجزئة 
بين الثقاف��ات وال��دول العربية. أقوله��ا صراحة 
م��ن موقع��ي الش��خصي بمعن��اه باعتب��ار هذه 
المس��ؤولية الوطنية في وزارة الشؤون الثقافة 
وكذلك في مستوى رئاسة تونس لمجلس وزراء 
الع��رب في س��نتين يعن��ي حقيقة أري��د أن أنوه 
به��ذه العالقة وهذه الش��راكة وهذه التظاهرة 
بمستوى المعنى بمستوى المضمون بمستوى 
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المملكة العربية السعودية أوصلت المشروع في دول عربية 
كثيرة ذكرها السيد مدير المركز والشهاد توحيد المفاهيم 

المعرفية من خالل الفهرس العربي الموحد لكي نصل لخدمات 
المعرفية والفكرية والبحثية هذا كله في الحقيقة منطلق 

نباركه في تونس وكما تعرفون تونس هي ترأس مجلس وزراء 
ثقافة العرب

الفك��ر بمس��توى المعرف��ة بمس��توى البحث 
بمس��توى المنه��ج لكي نؤس��س مع��ًا كدول 
عربية إلس��الم حضاري إلس��الم ثقافي إلسالم 
فك��ري حقيقة هو في س��ياق اإلس��الم الذي 
يؤس��س المعاني التي أعطت لإلنسانية بصفة 
عام��ة والحضارة لغة وقرار ومدونة وتراث وآثار 
إلى اليوم تحفظ، وهي شاهدة على قوة هذا 
الدين ونفاذ هذا الدين بين األمم مهما اختلفت 
دياناته��ا ومهم��ا تع��ددت لغاتها. فه��ذا الطرح 
ه��و طرحنا األساس��ي ف��ي مقاربه في ش��أن 
نوظ��ف من خالله هذا التاريخ المش��ترك وهذه 
اللغ��ة المش��تركة تأسيًس��ا للمعنى وتأسيًس��ا 
لظرف وتأسيًس��ا للرمز الذي كما قلت هو في 
الحقيقة هو الداللة األساس��ية للتعاون العربي 
العربي، وهنا المثال الذي يحتذى اليوم يعطى 
من المملك��ة العربي��ة الس��عودية والجهورية 
التونس��ية. إذن في هذا الس��ياق وانطالقًا من 
معان��ي الكت��اب والمكتوب ومعان��ي يعنى 
البحث العلمي والتعريف بهذه المدونة العربية 
الضاربة في القدم والضاربة في التاريخ والضاربة 

ف��ي أعماق ووجود اإلنس��انية كيف يمكن أن 
نؤس��س أكثر فأكثر لثقافة تبني لقيم اإلنس��ان 
وتبني لقيم االعت��راف بالمكان��ة العربية، وقد 
ُغيبنا كثيرًا وقد ُجزأنا كثيرًا ولألسف في مواقع 
ومواضع من التاريخ وقع العبث بنا، وأعتبر اليوم 
أن هذا هو صمام األمان الحقيقي الذي يجمع 
بي��ن الدول العربية وه��و المالذ اآلمن واألمين 
وه��و المرج��ع الذي ننطل��ق منه لتأس��يس ما 
يمكن تأسيس��ه من معان��ي حقيقية هو الفكر 
وهو األدب وهو الثقافة. يعني هذه الرمزيات 
ن من ن�حن إلى جانب اعتبارنا  التي من خاللها نبيِّ
لقضاي��ا اللغة والدين ولقضايا المعرفة والبحث 
العلم��ي. وهنا أري��د أن أن��وه ب��دور المطالعة 
بصفة عامة ودور الدولة في الحفاظ على هذا 
الحق في التربية والتنشئة والمطالعة والتفكير 
والحري��ة والمبادرة لكي يك��ون وعينا في هذا 
الفض��اء الع��ام وعي مثقف في ه��ذا الكتاب 
والوعي الناف��ذ إلى أعماق التاري��خ والمعرفة 
والصي��رورة الت��ي كما قلت ف��ي الحقيقة بين 
أيدين��ا باعتبار هذه المس��ؤولية الت��ي لدينا في 

بلداننا. ولكن كذلك وجب أن نعطيها أكثر فأكثر 
من اإلمكانيات ومن المجال ومن السياق ومن 
النفاذ لكي ال تبق��ى هذه المعرفة كما يريدها 
البعض معرفة سطحية معرفة عابرة ال يمكن أن 
تؤسس لحقيقة الثقافة، ونحن ال بد أن ننفذ إلى 
جذور األشياء في معرفتنا بتاريخنا بحضارتنا بلغتنا 
بتقالدين��ا بديننا. وهذه ف��ي الحقيقة منطلقات 
أساس��ية لفرض الذات مهم��ا كان. ولهذا نقول 
أن بواب��ة مكتب��ات الجمهورية التونس��ية اليوم 
هي إطاللة على هذا الثراء الفكري والحضاري 
والتاريخ��ي والمعرف��ي الذي كتبه من س��بقنا 
إلى اإلس��الم وم��ن هو الي��وم ال ي��زال يواصل 
بالعم��ل ومن يلحق بهذا الركب مس��تقباًل لكي 
يتواصل هذا الحض��ور العربي الفكري الحضاري 
ش��امًخا بي��ن األم��م، وخاص��ة دااًل عل��ى أعالم 
الثقاف��ة العربي��ة وأعالم الفك��ر العربي وأعالم 
السياق العلمي والمعرفي العربي والمنهجي، 
وهاذا مهم جدًا في س��ياق م��ن التجادل اليوم 
ال��ذي وكأن في��ه يرجع إلى المرب��ع األول في 
قضاي��ا الثقاف��ة والدي��ن واللغ��ة ف��ي االعتبار 
الجغرسياس��ي المرجع��ي والمقص��دي. ولهذا 
وعينا بثقافتنا ووعين��ا بمعرفتنا ووعينا بمناهجنا 
ووعين��ا بأعالمنا ووعينا بذاتنا ه��ذا الضارب في 
جذور التاريخ  والحض��ارة هو يدل علينا، وال بد أن 
ف به، وال بد أن نش��عَّ قيمه  نداف��ع عنه وأن نعرِّ
بين الن��اس وبين الحضارات وبي��ن الدول، وهذا 
واجب على دولتنا، واعتبر من هذه اإلس��هامات 
بواب��ة مكتبات الجمهورية التونس��ية ومن هذه 
اإلس��هامات دور المملك��ة العربية الس��عودية 
اليوم لإلس��ناد ودعم وتشجيع وتنويع المشاريع 
العربية في تكل��م حقيقي أواًل يجمع بيننا في 
معرفة بعضنا للبع��ض أواًل، ثم ينطلق في هذه 
المعرفة ليسخرها ويجعلها متاحة للعالم ليطلع 
أكثر فأكثر على ثقافتنا الوطنية وثقافتنا العربية 
وثقافتنا القطرية، وه��ذا كله من باب االجتهاد 
الجغرسياسي ومن إستراتيجيات التنمية الثقافية 
والمعرفية ومن هذا الطموح اإلنس��اني لكي 
ف عنها. وأريد  نقت��دي بتقاليدنا وبثقافتنا فلنع��رِّ
أن أن��وه أكثر فأكثر من هذا المنطلق بدور مركز 
الفه��رس العرب��ي الموح��د في ه��ذا التواصل 
العربي لنؤس��س لمن نحن عليه اليوم ولما نحن 
في سياق إدراكه من أمل وأفق حقيقي لكي 
تلعب الثقاف��ات العربية بإس��هامها وبحقيقتها 
وبفهمه��ا وبوقعها الميداني على ما يمكن أن 
يكون إس��ناًدا لقيم المعنى لقي��م الحياة، لقيم 
االجتهاد لقيم الفكر المس��ند بلغة المسند بدين 
المس��ند بانتماء، وخاصة المسند بإرادة حقيقية 
وإص��رار حقيقي على ه��ذا الفخر وهذا ش��رف 

النتمائنا بثقافة العربية.    
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اللقاء السابع ألعضاء الفهرس: 
انطالقة واعدة إلى مرحلة جديدة

مضى على انطالق مســيرة الفهرس العربي الموحد عشــر ســنوات، حقق خاللهــا نجاحًا كبيراً فاق التوقعات حيث تجــاوز عدد المكتبات األعضاء 
التي تســتفيد من خدمات الفهرس أكثر من )4500( مكتبة وجامعة ومركز بحث موزعة على )25( دولة. كما تمكن الفهرس من إنشــاء قاعدة 
بيانات قياسية ألوعية المعلومات العربية مطابقة ألحدث المعايير الدولية وتجاوز عدد التسجيالت الببليوجرافية في قاعدة الفهرس الرئيسة 

مليونين ومائة ألف )2،200،000( تسجيلة.
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ونظ��ًرا لمعايير الجودة الت��ي التزم بها الفهرس 
فإن��ه يع��د أه��م مؤسس��ة عل��ى المس��توى 
العالم��ي تهتم بالضب��ط االس��تنادي للمداخل 
االس��تنادية باللغة العربية، وقد تمكن الفهرس 
من بناء أضخم ملف اس��تنادي لألسماء العربية 
بلغ حجمه )528،000( تسجيلة، كما بنى أشمل 
ملف استنادي إلكتروني لرؤوس الموضوعات 
العربي��ة عدد تس��جيالته تج��اوزت )320،000( 
أل��ف مدخ��ل معتم��د. وعل��ى صعي��د التفاعل 
مع األعض��اء واللقاءات الس��نوية معهم، فقد 

عقد الفهرس س��تة لقاءات، ثالث��ة في الرياض، 
وارتحل في ث��الث عواصم عربية ف��ي لقاءاته 
الثالث األخي��رة؛ حيث كانت ف��ي مدينة العين 
��ان، والدار  اإلماراتي��ة، والعاصم��ة األردني��ة عمَّ
البيضاء في المملكة المغربية بحضور رس��مي 
ومهني متميز. فضال عن عش��رات ورش العمل 
التطبيقية ح��ول العالم العربي والتفاعل الكبير 
على مواقع التواصل االجتماعي للفهرس مع 

أعضاءه وجمهوره.

وأتى اللقاء الس��ابع ألعضاء الفهرس في عقد 
ف��ي ديس��مبر 2016 تح��ت عن��وان )الفهرس 
العرب��ي الموحد ف��ي مرحلته الجدي��دة: منصة 
خدم��ات معرفي��ة للمكتب��ات العربي��ة( لعرض 
الجدي��دة  االس��تراتيجية  والتص��ورات  ال��رؤى 
للفهرس العرب��ي الموحد وتوجهاته الرئيس��ية 
خالل الس��نوات العش��ر القادمة والتي تهدف 
إلى تحقيق استدامة ناجحة له وتطوير خدماته 
ضمن مبادئ العم��ل التعاوني لألعضاء وفي 
إط��ار التكام��ل والتع��اون العرب��ي والعالمي 

شارك في اللقاء أكثر من )200( شخص من )15دولة عربية( 
من العلماء والمختصين والمهتمين في مجال المكتبات 

والمعلومات، وبحضور رسمي كبير
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اشتمل اللقاء على حفل االفتتاح وخمس جلسات، وورشتي 
عمل، وثالث دورات تدريبية، وجلسة ختامية ُتلي فيها البيان 

الختامي
وبما يخدم حس��ن اس��تيعاب المكتبات العربية 
لمس��تجدات تنظي��م المعلوم��ات ف��ي البيئ��ة 
والتحديث��ات  التط��ورات  ظ��ل  ف��ي  الرقمي��ة، 
الكبي��رة التي تمر بها المكتبات وإدارة المعرفة 
والمعلومات على الصعي��د العالمي. وقد وفر 
اللقاء فرصة ممتازة لمناقش��ة وعرض سياس��ة 
العضوية في الفهرس العربي الموحد بالتوازي 
م��ع مرحلت��ه الجديدة وبم��ا يضمن اس��تمراريته 
ويوف��ر المص��ادر الضروري��ة للقي��ام باألعم��ال 
التطويرية المتعددة والضرورية. كما وفر اللقاء 
فرص��ة إلحاط��ة أعض��اءه بالتطوي��رات الكبرى 
التي ستش��هدها خدمات الفهرس الحالية حيث 

باإلضاف��ة لتطوي��ر وتنويع الخدم��ات المتعلقة 
بالعمل الفن��ي داخل المكتب��ة، فيجري العمل 
على اس��تحداث خدمات متقدم��ة تهتم بباقي 
نش��اطات المكتب��ات. وه��و ما س��يتيح الفرصة 
للحص��ول على مرئيات األعض��اء بخصوص هذه 
المش��اريع الكبرى التي ينوي الفهرس العربي 
إطالقه��ا عل��ى غرار المكتب��ة الرقمي��ة العربية 
الموحد السحابية، وقائمة رؤوس الموضوعات 
العربي��ة اإللكتروني��ة، وإتاح��ة اقتن��اء الملفات 

االستنادية. 

وقد ش��ارك في اللقاء أكثر من )200( ش��خص 
من )15دول��ة عربية( من العلم��اء والمختصين 
والمهتمين في مجال المكتبات والمعلومات، 
وبحض��ور رس��مي كبي��ر تمث��ل بحضور س��عادة 
األمين العام لمكتبة الكويت الوطنية األس��تاذ 
كامل العبدالجليل وسعادة مدير المركز العالي 
للتوثيق بتونس الدكتور خالد الحبشي وسعادة 
األس��تاذ بقس��م علوم المكتبات والمعلومات 
ش��اهين  ش��ريف  الدكت��ور  القاه��رة  بجامع��ة 
وس��عادة األس��تاذ الدكتور إدريس خ��روز أمين 

المكتبة الوطنية المغربية سابًقا.
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بدأ حف��ل االفتتاح ب��آي من الذك��ر الحكيم، ثم 
ألق��ى معال��ي المش��رف الع��ام عل��ى مكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز العام��ة األس��تاذ فيص��ل بن 
عبدالرحم��ن ب��ن معم��ر كلم��ة مكتب��ة الملك 
عبدالعزي��ز العام��ة رحب في��ه بالحض��ور وترحم 
فيها عل��ى باني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
وراع��ي ه��ذا المش��روع من��ذ بدايت��ه كفك��رة 
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل س��عود، وأش��اد 
بالدع��م الذي تقدم��ه حكومة خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز - حفظه 
اهلل - للمش��اريع الثقافي��ة الت��ي تص��ون هوية 
األم��ة العربي��ة وترف��ع من ش��أنها بي��ن األمم. 
وأش��ار معاليه إلى إن هذا المش��روع الثقافي 

والعلمي الكبير الذي تشرفت مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة بتنفيذه وإدارته اس��تطاع أن يقدم 
خدمات جليلة م��ن خالل دعمه للثقافة العربية 
واإلسالمية، ومن خالل تعزيز التعاون والتشارك 
بي��ن مكتب��ات العال��م العرب��ي حيث تجس��دت 
هذه الش��راكة في نجاح الفهرس خالل العش��ر 
س��نوات الماضية عندم��ا أطل��ق خدماته رئيس 
مجل��س إدارة مكتب��ة الملك عبدالعزي��ز العامة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي االمي��ر عبدالعزيز بن 
عبداهلل بن عبدالعزي��ز حفظه اهلل في أبريل من 
عام 2007. وشدد معاليه على أهمية التعاون 
والتنس��يق بين الفه��رس والمكتب��ات األعضاء. 
ثم ألقى س��عادة األس��تاذ كام��ل العبدالجليل 

األمي��ن الع��ام للمكتبة الكوي��ت الوطنية أثنى 
فيه��ا عل��ى مكتب��ة المل��ك عبدالعزي��ز العامة 
وامتدح دورها الريادي في المش��اريع الثقافية 
وعلى رأسها مشروع الفهرس العربي الموحد، 
وأش��اد باللقاء الس��نوي الذي يقيمه الفهرس 
ألعضائ��ه وال��ذي يجتمع في��ه المختصون في 
مجال المكتبات والمعلوم��ات من كافة أرجاء 
العالم العربي لمناقش��ة المستجدات والتشاور 
حول ما يقدمه الفهرس من خدمات وأنش��طة، 
وأش��اد بالجهود التي يبذلها الفه��رس العربي 
الموحد في خدمة الثقافة العربية واإلسالمية، 
وتطوي��ر فه��ارس المكتبات األعض��اء، وتطوير 
بوابات مكتبات الدول بالتع��اون مع المكتبات 
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د على أهمية التعاون  الوطنية والتدريب، وش��دَّ
في بناء المحتوى الرقمي العربي في المرحلة 
القادم��ة. وألقى الدكت��ور صالح المس��ند مدير 
مركز الفه��رس العربي الموحد اس��تعرض فيها 
مس��يرة الفهرس المتميزة خالل العش��رة أعوام 
الماضية وكذلك المالمح الرئيس��ة إلس��تراتيجية 
الفه��رس الجديدة الت��ي تضمنت تطوي��ًرا كبيًرا 
ن التعاون  للخدمات وآليات العمل المشترك وثمَّ
الكبي��ر ال��ذي تحقق بي��ن الفه��رس والمكتبات 
األعضاء. ثم أعقب ذلك تكريم األعضاء الحاصلين 

على جوائز الفهرس 

واش��تمل اللق��اء على حف��ل االفتت��اح وخمس 
جلسات، وورش��تي عمل، وثالث دورات تدريبية، 
وجلس��ة ختامية ُتلي فيها البيان الختامي. ترأس 
الجلسة األولى الدكتور عبدالكريم الزيد وُقدمت 
فيه��ا مداخلت��ان: قدم الدكتور محم��د الخليفي 
ف��ي المداخل��ة األولى بعنوان: "تقييم مس��يرة 
الفه��رس خ��الل العش��رية األول��ى" اس��تعرض 
فيها مسيرة الفهرس بمناس��بة انقضاء العشرية 
األول��ى م��ن عم��ر الفه��رس العرب��ي الموح��د 
وبمناس��بة إط��الق المرحلة التش��غيلية الجديدة 

من خالل دراس��ة تقييمة للوق��وف على ما تم 
تحقيق��ه من أهداف معلنة وعلى ما يزال يحتاج 
لتحقيق. وق��دم المداخلة الثاني��ة الدكتور صالح 
المسند بعنوان: "اإلس��تراتيجية الجديدة للعشرية 
الثاني��ة للفه��رس" أوض��ح فيه��ا رؤي��ة الفهرس 
الجدي��دة  للمرحل��ة  اعتمده��ا  الت��ي  ورس��الته 
وش��رح مالمح الخدم��ات التي س��يقدمها وفق 
احتياج��ات المكتب��ات األعضاء. ورأس الجلس��ة 
الثاني��ة المهندس عبدالجب��ار العبدالجب��ار وفيها 
مداخلت��ان: ق��دم األول��ى األس��تاذ حس��ن عليه 
بعنوان: "جيل جديد من خدمات الفهرس العربي 
الموحد" تن��اول فيها الجيل الجديد من الخدمات 
التي يس��عى الفه��رس لتقديمها ف��ي األعوام 
القادمة والتي ستستجيب لمتطلبات المكتبات 
ومؤسس��ات المعلومات في المرحلة القادمة 
مثل الوب الداللي والخدمات الس��حابية والتي 
يصعب جًدا أن توفرها المكتبات العربية منفردة، 
وذل��ك بن��اًء على م��ا حقق��ه الفه��رس العربي 
الموحد من نجاحات في مجال المعالجة الفنية 
ألوعي��ة المعلوم��ات العربية وإرس��اء الفهرس 
التعاونية بين مختل��ف المكتبات العربية. وقدم 
المداخل��ة الثاني��ة المهندس وج��دي طحموش 

فيصل بن معمر: استطاع هذا المشروع 
أن يقدم خدمات جليلة من خالل دعمه 

للثقافة العربية واإلسالمية، وتعزيز التعاون 
والتشارك بين مكتبات العالم العربي
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أشاد األستاذ كامل عبدالجليل باللقاء السنوي 
الذي يقيمه الفهرس ألعضائه والذي 

يجتمع فيه المختصون في مجال المكتبات 
والمعلومات من كافة أرجاء العالم العربي

أول��ى  العربي��ة:  الرقمي��ة  "المكتب��ة  بعن��وان: 
خدم��ات الفه��رس الجدي��دة" اس��تعرض فيه��ا 
مش��روع المكتب��ة الرقمي��ة العربي��ة م��ن حيث 
الرؤية واألهداف والمعايير والخدمات وأس��س 
التع��اون والتكامل في بناء أكب��ر مخزن رقمي 
عرب��ي مرتق��ب مس��تلهمة التجرب��ة المتمي��زة 
للفهرس العربي الموحد في أرساء أكبر قاعدة 

بينات ببليوغرافية عربية مرجعية.

ورأس الجلس��ة الثالث��ة الدكت��ور صالح المس��ند 
وق��دم فيه��ا الدكت��ور خال��د حبش��ي مداخلة 
بعن��وان: "تطوير برنامج عضوية الفهرس العربي 
الموحد" استعرض فيها الرؤية الجديدة لسياسة 
عضوي��ة الفهرس العرب��ي الموحد التي طورت 
بن��اًء على م��ا تحقق م��ن نجاحات من��ذ إطالق 
خدم��ات الفهرس قبل عش��ر س��نوات حيث تم 
خاللها مس��اعدة مئات المكتبات العربية على 
تأس��يس فهارس��ها اإللكتروني��ة باإلضافة إلى 
تأهيل مفهرس��يها م��ن خ��الل دورات التدريبية 
متنوع��ة. وتناول��ت المداخل��ة األس��س الت��ي 
روجعت بن��اًء عليها سياس��ة العضوي��ة وتحديد 
رسوم العضوية ومش��اركة األعضاء في تحمل 
كلف��ة التش��غيل ف��ي المرحل��ة القادم��ة مع 
مراعاة خصوصيات المكتب��ات العربية. وأعقب 

ذلك تعقيبات ونقاشات. 

أما الجلس��ة الرابعة التي رأسها األستاذ الدكتور 
إدريس خروز فاش��تملت على مداخلتين: األولى 
قدمها األس��تاذ محمد ع��ادل بعن��وان: "تطوير 
خدمات الفهرس األساسية لتحقيق قيم إضافية" 
عرض فيها الجهود الكبيرة التي يبذلها الفهرس 
ف��ي تطوي��ر خدم��ات المعالجة الفني��ة للوعاء 
المعلومات��ي العربي مع بداي��ة المرحلة الثانية 
وذل��ك لتأكي��د األهمي��ة التي أواله��ا وال يزال 
الفهرس العربي الموحد بالمعالجة الفنية إذ لن 
يكتفي الفهرس بما حققه في مجال المعالجة 
الفني��ة بل سيس��عى جاه��دا لتحقي��ق مزيد من 
اإلنج��ازات في ه��ذا المجال. وق��دم المداخلة 
الثانية األس��تاذ حس��ن علية بعن��وان: الخدمات 

الفني��ة اإلضافي��ة المس��اندة لدع��م األعض��اء" 
استعرض فيها التعريف بالخدمات الفنية التي ال 
تندرج ضمن الخدمات األساس��ية وآليات تقديم 
ه��ذه الخدمات عن��د الطلب بخ��الف الخدمات 
األساس��ية الت��ي يحص��ل عليه��ا األعض��اء عند 
االنخ��راط في عضوية الفهرس العربي الموحد. 
الدكت��ور  األس��تاذ  الخامس��ة  الجلس��ة  ورأس 
يونس أبو العدوس واش��تملت على مداخلتين: 
األولى قدمها األس��تاذ س��عد المفل��ح بعنوان 
"آفاق خطة الفهرس المستقبلية للتدريب ونقل 
المعرفة" استعرض فيها جهود الفهرس العربي 
الموحد في تطوير مهارات الكوادر الفنية في 
المكتبات العربية خالل العش��ر سنوات الماضية 
في معالجة الوعاء العربي فهرسة وفق أرقى 
المعايي��ر والتقنين��ات الدولية وخط��ة الفهرس 
المستقبلية في مجال التدريب المتخصص وفق 
المس��تجدات في مجال تنظيم المعلومات مع 
 .RDA التركي��ز على تطبيق��ات قواع��د الوصف
وق��دم المداخل��ة الثاني��ة ف��ي هذه الجلس��ة 
األستاذ محمود مسروة بعنوان: "مشروع تطوير 
الملفات االس��تنادية للفهرس العربي الموحد"، 
اس��تعرض فيها الخطة الطموح��ة التي أعدها 
الفه��رس العرب��ي الموح��د لتطوي��ر الملف��ات 
االس��تنادية وإتاحتها لألعضاء م��ن خالل خدمة 
جدي��دة متمي��زة وذلك وف��ق أح��دث المعايير 
والممارس��ات الدولية مما سيس��اعد في ضبط 
جودة فهارس المكتبات العربية ودقة استرجاع 
المعلوم��ات في البيئة الرقمي��ة بكفاءة عالية 

لتلبية احتياجات المستفيدين بكافة فئاتهم. 
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كما عقد الفهرس ثالث دورات تدريبية، وورشتي 
عمل. وكان��ت ال��دورة التدريبية األولى باس��م: 
فهرسة المواد المطبوعة وإتاحتها وفق قواعد 
وام ومعيار مارك 21 )الكتب-الدوريات-األعمال 
 )80( وحضره��ا  الجامعي��ة(،  التحليلية-الرس��ائل 
متدرب��ًا ومتدربة، والدورة الثانية باس��م: معالجة 
المحت��وى الرقمي، وش��ارك فيه��ا )40( متدرًبا. 
والدورة الثالثة باسم: إدارة التغيير في المكتبات 
قدمها األستاذ الدكتور حسن السريحي وشارك 
فيه��ا 25 متدرب��ًا ومتدرب��ة وقدم��ت أربع ورش 
عمل األولى باسم: الحلول السحابية للمكتبات 
العربية، قدمها األس��تاذ تيسير الحانوتي وشارك 
فيها )50( مفهرس ومفهرس��ة م��ن المهتمين 
بتطوي��ر البيئات اإللكتروني��ة وأنظمة المكتبات 
ومراك��ز المعلوم��ات. والورش��ة الثانية باس��م: 
الفه��رس العربي الموحد واالنتق��ال إلى الوب 
الداللي، قدمها الدكتور صالح المسند واألستاذ 
حس��ن علية وش��ارك فيها )50( م��ن المهتمين 
بتطوير فهارس المكتبات العربية. والثالثة باسم: 
مش��روع قائم��ة رؤوس الموضوع��ات العربي��ة 
اإللكتروني��ة، قدمته��ا الدكت��ورة إيم��ان محمد 
واألستاذ محمد عادل وشارك فيها )25( مفهرسًا 
ومفهرس��ة م��ن المعنيي��ن في تطوي��ر الملف 
االستنادي لرؤوس الموضوعات في المكتبات 
العربية. والورشة الرابعة باسم: المكتبة الرقمية 

العربية-التطلعات والمتطلبات، قدمها الدكتور 
صال��ح المس��ند والمهندس وج��دي طحموش 
وش��ارك فيه��ا )25( مفهرس��ًا ومفهرس��ة من 
المعنيي��ن المحتوى الرقمي وتطوي��ر المكتبة 

الرقمية. 

وق��د نجح اللق��اء في تحقيق أهدافه بش��هادة 
الحض��ور واش��ادة بالفه��رس العرب��ي الموح��د 
بصفت��ه أداة م��ن أهم أدوات العم��ل المكتبي 
والثقاف��ي العربي. كما نوهوا بالجهود الكبيرة 
التي تبذل على تطوير الفهرس العربي الموحد 
وخدمات��ه وبرام��ج التدري��ب المتخص��ص ف��ي 

مجاالت الضبط الببليوجرافي واالستنادي. 

الحائزون على جوائز التكريم:

جائــزة التميز في المســاهمة فــي الفهرس 
العربي الموحد وحصل عليها 

مكتبة الكويت الوطنية، وتس��لمها المدير • 
العام للمكتبة األستاذ كامل العبدالجليل.

مكتب��ة األمير س��لطان للعل��وم والمعرفة • 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
وتسلمها عميد ش��ؤون المكتبات الدكتور 

محمد بن صالح الخليفي.

الدكتور خالد حبشي: ساعد الفهرس مئات 
المكتبات العربية على تأسيس فهارسها 

اإللكترونية باإلضافة إلى تأهيل مفهرسيها 
من خالل دورات التدريبية متنوعة
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اإلم��ام •  بجامع��ة  المركزي��ة  المكتب��ة 
عبدالرحمن الفيصل وتسلمها وكيل عمادة 
ش��ؤون المكتب��ات الدكت��ور عبدالعزيز بن 

محمد آل سليمان.

مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز العامة تس��لمها • 
الفني��ة  والخدم��ات  التزوي��د  إدارة  مدي��ر 

األستاذ فهد بن غانم الغانم.

جائــزة التميز في اســتخدام الفهرس العربي 
الموحد وحصل عليها 

المكتبي��ة •  الخدم��ات  ف��ي  التمي��ز  مرك��ز 
للجامعات األردنية الرسمية وتسلمها رئيس 
مجلس اإلدارة األستاذ الدكتور يوسف أبو 

العدوس.

مكتبة المل��ك عبداهلل الجامعي��ة بجامعة • 
أم القرى وتس��لمها وكيل عمادة ش��ؤون 
المكتبات الدكتور عب��داهلل بن عبدالرحمن 

المحضار.

المغربي��ة •  للمملك��ة  الوطني��ة  المكتب��ة 
وتسلمها المدير العام الدكتور أدريس خروز.

مكتبة مراك��ز مصادر التعلم بمدارس وزارة • 
التربي��ة والتعليم البحرينية وتس��لمها مدير 

مكتبة مراكز مصادر التعلم األس��تاذ صالح 
الدين احمد السيد.

إدارة المطالع��ة العمومي��ة ف��ي تون��س • 
وتس��لمها نيابة عنهم مدير المعهد العالي 

للتوثيق الدكتور خالد الحبشي.

النيلي��ن ف��ي الس��ودان •  مكتب��ة جامع��ة 
تسلمها عميد كلية اآلداب الدكتور المزمل 

الشريف حامد.

جائــزة التفاعل مع الفهــرس العربي الموحد 
وحصل عليها 

األس��تاذ ابراهي��م بن ش��عيب ب��كاري من • 
مكتبة الحرم المكي.

األس��تاذ فهد بن حس��ن النخيالن من إدارة • 
المعلومات بمجلس الشورى السعودي

األس��تاذة س��هام بنت كاظم األس��تاذ من • 
وزارة التربية الكويتية.

األس��تاذة ش��يماء بنت احمد الشنفري من • 
مكتبة المديري��ة العامة للت��راث والثقافة 

بمحافظة ظفار سلطنة عمان.
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بعدسة التسجيلة
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الفهرس العربي الموحد
يشارك في المؤتمر اإلقليمي الثالث لالتحاد 

الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساته )إفال( 
في المنطقة العربية في تونس
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تعد قضايا التنمية المس��تدامة من أهم القضايا 
المحوري��ة ذات االهتمام العالمى في األعوام 
القليلة الماضية منذ االتف��اق الذى وقعته أكثر 
من 150 دولة في األمم المتحدة في س��بتمبر 
المس��تدامة  التنمي��ة  مب��ادرة  إلنج��اح   ،2015

.2030-2015

المفه��وم  المتح��دة  األم��م  ح��ددت  لق��د 
 Sustainable المس��تدامة  للتنمي��ة  الع��ام 
Development. بأن��ه المحافظة وتنمية األرض 
والم��دن والمجتمع��ات والمي��اه لك��ى تلب��ى 
احتياج��ات الجي��ل الحاض��ر وتحافظ عل��ى البيئة 
لألجيال القادمة مع تحقيق المس��اواة والعدل 
االجتماع��ي. لق��د كان تجاوب كل م��ن االتحاد 
العرب��ي للمكتب��ات والمعلوم��ات فوري��ا بعقد 
ورشة عمل بعمان في األردن في نوفمبر 2015 
لتوعية مجتم��ع المكتبات والمعلومات العربي 
بأهمي��ة التنمي��ة المس��تدامة ودوره فيها، كما 
ش��ارك االتح��اد الدولي للمكتبات ومؤسس��اته 
في ه��ذا الصدد بإعالن ليون وح��ث الجمعيات 
واالتحادات الوطنية على االهتمام والمشاركة 
ووضع الخطط والسياسات لتنفيذ خطة التنمية 
المس��تدامة، وح��دد األه��داف الت��ي ال ب��د أن 

تسعى إليها المكتبات ومراكز المعلومات ودور 
الوثائق واألرشيف بأنها المساهمة الفاعلة في 
عمليات التنمية عن طريق المش��اركة في وضع 
السياس��ات الوطنية للتنمية المستدامة وتنمية 
الوع��ى ل��دى واضعي ه��ذه السياس��ات بدور 
المكتبات خاص��ة فيما يتعلق بالمح��اور الخاصة 
بإتاح��ة المعلوم��ات والمعرفة ف��ي المجتمع 
وتوفير قاع��دة صلبة من تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت للمواطني��ن وكفالة وصول األفراد 
والمؤسسات إلى المعلومات وحماية الحريات 
األساسية وفًقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات 
الدولي��ة، بحي��ث تظه��ر المكتبات ومؤسس��ات 
المعلوم��ات األخ��رى قدرته��ا عل��ى التفاع��ل 

والمشاركة في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة. 

ويهدف المؤتمر لمناقشة وضع قطاع المكتبات 
والمعلوم��ات ودوره ف��ي التنمية المس��تدامة 
في خطط التنمية العربية، وتوعية المس��ؤولين 
ع��ن المكتبات ومراكز المعلوم��ات والجمعيات 
واالتح��ادات الوطنية بدوره��م المؤثر في تنفيذ 
خط��ط التنمية المس��تدامة، وع��رض نماذج من 
مش��اركات المكتب��ات وغيره��ا من مؤسس��ات 
المعلومات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

محاور المؤتمر:
المكتب��ات  لجمعي��ات  الدول��ي  االتح��اد   .1
ومؤسس��اته واالتح��اد العرب��ي للمكتب��ات 
)جلسة  المس��تدامة  والتنمية  والمعلومات 

افتتاحية(.

قط��اع المكتبات والمعلومات في الخطط   .2
العربية للتنمية المستدامة.

والمعلوم��ات  المكتب��ات  مؤسس��ات  دور   .3
العربية في التنمية المستدامة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية   .4
المستدامة.

الجمعي��ات واالتح��ادات الوطني��ة العربي��ة   .5
ودورها في التنمية المستدامة.

أقيم المؤتمر اإلقليم��ي الثالث لالتحاد الدولي 
لجمعي��ات المكتب��ات ومؤسس��اته )إف��ال( في 
المنطقة العربي��ة بالتعاون م��ع االتحاد العربى 
العال��ي  والمعه��د  والمعلوم��ات  للمكتب��ات 
للتوثيق بجامعة منوب��ة في تونس – الحمامات 
ف��ي الفترة 26-27 أبري��ل 2017 حول موضوع 
المعلوم��ات  المكتب��ات  مؤسس��ات  "دور 

د.المسند: الفهرس العربي الموحد والمكتبة 
الرقمية العربية الموحدة أدوت معرفية 

للتنمية المستدامة في العالم العربي
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واألرشيف العربية في التنمية المستدامة".

وقد بدأ فعاليات المؤتمر بآيات من القرآن الكريم 
ثم ألقت الس��يدة أنجريد بون ممثل اإلفال كلمة 
اإلف��ال وأوضح��ت فيه��ا أهمية ش��راكة اإلفال 
م��ع المؤسس��ات الوطنية واإلقليمي��ة لتحقيق 
أهداف التنمية المس��تدامة، ث��م ألقى الدكتور 
خال��د الحبش��ي مدير المعه��د العال��ي للتوثيق 
بجامعة منوبة كلمة المعهد رحب فيها بضيوف 
المؤتم��ر، ثم ألق��ى الدكتور خال��د الحلبى رئيس 
االتح��اد العربى للمكتب��ات والمعلومات كلمة 
رحب فيها بالمش��اركين وأك��د على دور االتحاد 
في تنفيذ خطة التنمية المستدامة وأثنى فيها 
عل التعاون المثمر م��ع المعهد العالي للتوثيق 

واإلفال.

وقد ش��ارك فى أعم��ال المؤتم��ر حوالى 180 
مشاركًا من كل من:

األردن – اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة – تونس – 
الجزائر – الس��ودان – السعودية – سلطنة عمان – 
العراق - قطر – فلس��طين –الكويت – لبنان – ليبيا 

– مصر – اليمن.

وقد تم في المؤتمر مناقش��ة 15 ورقة علمية، 
نوقش��ت عل��ى م��دار يومي��ن موزع��ة على 4 
جلس��ات علمية باإلضافة إلى جلس��تين عامتين 
تناول��ت األول��ى دور اإلف��ال في تنفي��ذ أجندة 
المعلوم��ات  ومراك��ز  المكتب��ات  ودور   2030
فيه��ا، كم��ا ناقش��ت الجلس��ة الثاني��ة القضاي��ا 
األساس��ية المتعلقة بدور مؤسسات المكتبات 
والمعلوم��ات واألرش��يف العربي��ة ف��ي تنفيذ 

أجندة 2030 للتنمية المستدامة. 

الفهرس العربي الموح��د يقدم ورقته: الفهرس 
العرب��ي الموح��د والمكتب��ة الرقمي��ة العربي��ة 
الموح��دة أدوات معرفي��ة للتنمية المس��تدامة 

في العالم العربي

تناول��ت الورق��ة األدوار المهم��ة الت��ي لعبه��ا 
الفهرس العربي الموحد خالل العش��ر س��نوات 
الماضي��ة في خدم��ة الثقافة العربي��ة، والنقلة 
نوعي��ة التي أحدثها في المكتب��ات العربية من 
خ��الل تطوير تنظي��م المعرف��ة العربي��ة وإيجاد 
أدوات متط��ورة لتقني��ن الضب��ط الببليوجرافي 
واالس��تنادي لإلنت��اج الفك��ري العرب��ي وف��ق 
أح��دث المعايي��ر والتقنين��ات الدولي��ة وتأهي��ل 
الك��وادر البش��رية العاملة في مج��االت تنظيم 
المعلوم��ات مم��ا أدى عل��ى االرتق��اء بالعمل 
الفن��ي وتوحي��د الممارس��ات ف��ي المكتب��ات 
العربي��ة، وما وفره من وق��ت وجهد ومال في 
إطار تعاوني وتكاملي. وستسلط الورقة الضوء 
عل��ى الخط��ة الجدي��دة للفهرس والت��ي تتمثل 
ف��ي تطوي��ر القاع��دة الببليوجرافي��ة والمفات 
 ،RDA االس��تنادية وفق قواعد الوصف الجديدة
وإنش��اء المكتب��ة الرقمي��ة العربي��ة الموح��دة، 
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والتوس��ع في برامج التدري��ب والتأهيل للكوادر 
المكتبية ف��ي العالم العرب��ي، وخدمات أخرى 
نوعي��ة مم��ا يجع��ل الفه��رس العرب��ي الموحد 
والمكتب��ة الرقمية العربية الموح��دة أدوات ال 
تس��تغني عنه��ا المكتب��ات العربي��ة وغيرها من 
المؤسس��ات لدع��م مجتمع المعرف��ة واقتصاد 
المعرف��ة وفق ما يحقق أه��داف خطة التنمية 
المس��تدامة 2030 التي دخلت حيز التنفيذ في 
األول م��ن يناي��ر 2016، والت��ي اعتمدها قادة 

العالم في سبتمبر 2015. 

ختام المؤتمر:
وقد أوصى المشاركون فى المؤتمر بالتالى:

للمكتب��ات . 1 العرب��ي  االتح��اد  يتول��ى  أن 
والمعلوم��ات وض��ع اس��تراتيجية موح��دة 
ل��دور المكتب��ات وغيره��ا م��ن مؤسس��ات 

المعلومات في دعم التنمية المستدامة.

تشكيل لجنة تابعة لالتحاد العربي للمكتبات . 2
والمعلوم��ات لدع��م ومتابع��ة المكتب��ات 
المس��اهمة  ف��ي  المكتب��ات  وجمعي��ات 
والمش��اركة في أجندة التنمية المستدامة 

لألمم المتحدة.

ح��ث قط��اع المكتب��ات والمعلومات في . 3
البل��دان العربي��ة عل��ى وضع اس��تراتيجيات 
التنمي��ة  ف��ي  المكتب��ات  ل��دور  وطني��ة 

المستدامة.

وغيره��ا . 4 المكتب��ات  مس��اهمة  ض��رورة 
م��ن مؤسس��ات المعلوم��ات ف��ي تواجد 
الخط��ط  ف��ي  والمعرف��ة  المعلوم��ات 
االس��تراتيجية الوطني��ة للبل��دان العربية لما 
له��ا م��ن أهمي��ة وقيم��ة ف��ي تنفي��ذ تلك 

االستراتيجيات.

العمل علي تجهيز الموارد البشرية المؤهلة . 5
ف��ي المكتب��ات والمعلومات للقي��ام بدور 
فاع��ل ف��ي دع��م خط��ط وبرام��ج التنمية 

المستدامة.

المعرض المصاحب:
ش��ارك الفه��رس العربي الموحد ف��ي فعاليات 
المؤتم��ر من خالل المع��رض المصاحب للمؤتمر 
بع��رض مطبوعات��ه واه��م اصدارات��ه باالضافة 
لبروش��ورات ومطويات تعريفية بمشاريع مكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز العام��ة والتعري��ف بالفهرس 
ومنجزات��ه لل��زوار المختصي��ن وغي��ر المختصي��ن 
كرؤية تتبعها إدارة المركز للصول بالمعرفة إلى 
جميع ش��رائح المجتمعات العربية كذلك ش��هد 

اقبال واسع من المشاركين في المؤتمر.
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لم يعد أداء األعمــال المختلفة هو الهدف 
ألي مؤسســة بل أصبح الهــدف هو تقديم 
عمل على مســتوى عال مــن الجودة يلبي 
متطلبات الســوق ويحقق مستوى الجودة 
والدقة في األداء، وقد بدأ مصطلح مراقبة 
الجودة Quality Control في الظهور في 
مجــال الصناعة وعلى مســتوى الشــركات 
التجارية ثــم تطور اســتخدام الجودة وظهر 
الحاجــة إليها في مختلــف المجاالت، حيث 
أصبــح الهــدف هــو الوصول إلــى عمل بال 
أخطــاء أفضــل كثير مــن تصحيــح األخطاء 

وإعادة العمل. واألعمال المكتبية من أهم 
األعمال التي تحتاج إلــى ضبط الجودة بها 
ســواء على مستوى العمل الفني أو على 
مســتوى تقديم الخدمــات، وإدارة الجودة 
في مجــال المكتبات ومراكــز المعلومات 
هــي الثقافــة التــي يجــب أن يتســلح بها 
المكتبي لمواجهة المصاعب في المجال، 
وضــرورة اســتيعاب العامليــن فــي مجال 
المكتبات للتقييم الدوري وإخضاع عملهم 
إلــى االختبــار والتصحيــح ســر مــن أســرار 
نجاحهــم فــي أداء أعمالهــم، إلــى جانب 

إن الجودة ليســت هدفًا فــي حد ذاتها، بل 
هي اســتراتيجية عمــل يتقنها من يقتنع بها 
وهدفــًا يســعى إلــى التحســين والتطوير 
المســتمرين للعمل. والضبط الببليوجرافي 
أو تنظيــم المعلومات في علوم المكتبات 
والمعلومات مــن أهم األعمــال المكتبية 
التــي تحتــاج إلى دقــة وتطبيــق للقواعد. 
ويعنــى بالضبــط الببليوجرافــي إجــراءات 
لتمكيــن  المعلوماتــي  الوعــاء  وصــف 
أوعيــة  إلــى  الوصــول  مــن  المســتفيد 
المعلومات واختيار ما يتناسب مع احتياجه 

ورقة الفهرس العربي الموحد في مؤتمر 
جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج

الضبط الببليوجرافي في المكتبات األعضاء.. 
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المعرفي. وتشمل أوعية المعلومات الكتب 
والفيــديaو والملفات الصوتــي واألوعية 
اإللكترونيــة والوثائق... الــخ. ويخضع الضبط 
الببليوجرافــي لقواعد تحكــم اختيار البيانات 
الببيلوجرافيــة وصياغتها بشــكل مقنن، كما 
تســتخدم صيغ حفــظ البيانات أو ما يســمى 
بالميتاداتا بهدف تســهيل االسترجاع وتبادل 
البيانات. وابرز هذه الصيغ المســتخدمة في 
المكتبــات هــي صيغة مــارك 21. وألهمية 
هــذا الموضــوع فقد شــارك الفهــرس في 
مؤتمــر جمعية المكتبــات المتخصصة / فرع 
الخليــج العربــي الــذي عقد فــي العاصمة 
البحرينيــة المنامــة فــي الفتــرة 7-9 مارس 
مــن عــام 2017 بورقــة بعنــوان: "قيــاس 
جودة الضبط الببليوجرافــي لدى المكتبات 
األعضاء في الفهرس العربي الموحد". وقد 
تناولت الورقة نتائج الدراسة التي أجريت عن 
مســتوى جــودة الضبــط الببليوجرافي في 
المكتبــات األعضــاء فــي الفهــرس العربي 
الموحد من خالل تحليل عينة من التسجيالت 
األعضــاء  المكتبــات  قبــل  مــن  المحملــة 
الموحــد.  العربــي  الفهــرس  علــى قاعــدة 
واســتعرضت الورقــة األخطاء فــي الحقول 
والمؤشــرات،  الفرعيــة  والحقــول  الرئيســة 
واختتمت بتوصيات لالرتقاء بمستوى جودة 
التسجيالت الببليوجرافي ألهميته في تعزيز 

اســترجاع المعلومات من قواعــد المكتبات 
وتلبية احتياجات المستفيدين منها:

بيانــات 	  لقاعــدة  المســتمر  التقييــم   
الفهرس العربي الموحد وتطوير العمل 
بالقاعــدة حســب المعاييــر والتقنينات 

الدولية
تطوير الفهرس العربي الموحد والعمل 	 

علــى تزويــده بتســجيالت ببليوجرافيــة 
كاملة البيانات.

إخطار أعضاء الفهــرس العربي الموحد 	 
بــأن تكــون القــوى العاملــة بأقســام 
الفهرســة والتصنيف بهــا مؤهلة علميًا 
وفنيــًا ولديهــا خبــرة كافيــة ببيانــات 
التسجيلة الببليوجرافية وأن يكون هناك 
مراجعــة لتلــك البيانات لضبــط جودتها 
قبل إرسالها إلى قاعدة بيانات الفهرس 

العربي الموحد.
التأكيــد علــى أعضــاء الفهــرس باتبــاع 	 

الفهــرس(  )سياســة  الموحــد  المنهــج 
البيانــات  حقــول  كافــة  لتســجيل 
بهــا  تســتقيم  التــي  الببليوجرافيــة 
)المســتوى  الببليوجرافيــة  التســجيلة 

الكامل للفهرسة(.
االهتمــام بتدويــن البيانــات الوصفيــة 	 

كاملــة لألوعيــة داخــل قاعــدة بيانات 

الفهرس العربي الموحد.
إخطار اعضاء الفهرس بوجوب االهتمام 	 

بمــلء بيانات التــاج )949( تــاج الهيئة 
المالكــة من )رقــم التصنيــف وحروف 
 ) النســخة  المؤلــف والعنــوان وعــدد 

بصورة صحيحة.
ضرورة عمل بعض الدراســات من وقت 	 

آلخــر علــى قاعــدة بيانــات الفهــرس 
العربــي الموحد حتــى نتأكد من ســير 
العمــل وضبــط البيانــات الببليوجرافية 

بالقاعدة على أكمل وجه.
ضرورة االهتمام من قبل ضابط الجودة 	 

بجميع البيانــات الببليوجرافية وأال يترك 
حقــل دون مراجعة وضبــط وإي نقص 
فــي البيانات يتــم إخطار الجهــة الوارد 
منهــا التســجيلة الببليوجرافيــة بالنقص 

الموجود فيها.
االهتمام الدائم من قبل إدارة الفهرس 	 

العربي الموحــد بضرورة إجــراء دورات 
تدريبيــة مكثفة عن )اإلجــراءات الفنية 
فــي الفهــرس العربي الموحــد( حتى 
يتــم تعريف أعضــاء الفهــرس بالقواعد 
والتقنينات المتبعــة في قاعدة بيانات 

الفهرس العربي الموحد.

على المستوى الببيلوغرافي: عند 
تأسيس الفهرس العربي الموحد 

كانت هنالك حاجة ماسة جدا 
إليجاد مرفق ببليوغرافي عربي 
مطابق لمعايير الدولية لوصف 

وتبادل البينات الببليوغرافية 
لتسريع عملية التحويل الراجع اآللي 

ألرصدة الوثائق العربية. 
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جمعية المكتبات 
والمعلومات السعودية 

تنظم حلقة نقاش تعليم 
المعلومات والمكتبات: 

واقعه ومستقبله في ظل 
رؤية المملكة 2030
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للمكتب��ات  الس��عودية  الجمعي��ة  نظم��ت 
والمعلوم��ات حلقة نقاش تح��ت عنوان »تعليم 
المعلوم��ات والمكتبات ف��ي المملكة العربية 
السعودية« واقعه ومس��تقبله في ظل »رؤية 
2030« ف��ي الري��اض خ��الل الفت��رة 15 - 17 
م��ارس   16  -  14 المواف��ق  اآلخ��رة  جم��ادى 
2017م، وعلى هامش��ها أقي��م اجتماع عمداء 

شؤون المكتبات في الجامعات السعودية.

وته��دف حلقة النق��اش إلى جم��ع المتخصصين 
ف��ي م��كان واح��د ليناقش��وا الوض��ع الحال��ي 
لتعلي��م المعلوم��ات، والتحدي��ات الت��ي تواجهه 
وليستشرفوا المس��تقبل المنظور له، كما تهدف 
إل��ى الخ��روج برؤى مش��تركة م��ن ش��أنها تعزيز 
مكانة التعلم من ناحية وتكوين ”مجموعة عمل" 
لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية من ناحية 
أخ��رى، ويمك��ن صياغة هذه ال��رؤى في "وثيقة 
إرش��ادية غير ملزمة" ألقسام المعلومات، كالتي 
تصدره��ا جمعي��ة المكتب��ات الجامعي��ة والبحثية 
ACRL. استشرافا للمستقبل واهتمامًا بالمجاالت 

التي يفضل التركيز لها من جانب كل قسم.

واعتم��دت الجمعية ف��ي حلقة النق��اش على 
مبدأ الحوار والنقاش أكثر من البحوث، وتضمنت 
ث��الث محاور، المح��ور األول )األقس��ام العملية 
للمعلومات والمكتبات بالجامعات الس��عودية( 
وتضمن الواق��ع واألدوار المرتقب��ة، والتحديات 

البرام��ج  وطبيع��ة  والمس��تقبلية،  الحالي��ة 
)بكلوريوس أو ماجستير أو دكتوراه(، واالقسام 
المجتمعي��ة، والمه��ارات  العلمي��ة والش��راكة 
غي��ر التخصصية المطلوب��ة للخريجين كالمهارات 
اإلدارية والشخصية، وآفاق التعاون الدولي مع 
المؤسس��ات األكاديمي��ة الخارجي��ة في الدول 
المتقدمة، والتكاملية بين أقس��ام المعلومات 
ف��ي المملك��ة. أما المح��ور الثان��ي )الوظائف 
الحكومي��ة ( وتضمنت االحتياجات والمتطلبات، 
ومس��تقبلها،  وضعيته��ا  العام��ة  والمكتب��ات 
واألدوار الغائبة والمس��تقبل المأمول، والمراكز 
المجتمعية بداًل عن المكتبات العامة، وش��ركاء 
واالحتياج��ات  والمخرج��ات،  المنتج��ات  ف��ي 
الوظيفي��ة، والمس��ميات الوظيفي��ة والوصف 
الوظيف��ي، والكفاي��ات المنتظرة. أم��ا المحور 
األخي��ر )القط��اع الخ��اص( وتضم��ن الكفايات / 
المطلوبة،  المطلوبة، والتخصص��ات  المه��ارات 

ومتطلبات سوق العمل، ماذا يريد.

الحفل:
ب��دأ الحفل بآيات م��ن الذكر الحكي��م وبعد ذلك 
قدم رئيس الجمعية الدكتور سعد الزهري كلمة 
رحب فيها بس��عادة وكيل جامعة الملك سعود 
للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د أحمد سالم 
الغامدي لدعمه الجمعي��ات العلمية والمهنية، 
ومقدم��ا لجامعة الملك س��عود التي احتضنت 

هذه الجمعية وش��قيقاتها األخرى في مختلف 
التخصص��ات. كما رحب رئي��س الجمعية بمعالي 
أ.د. علي النملة عضو مجلس أمناء الجمعية وأحد 
الداعمي��ن لها مقدرًا حضوره وتش��جيعه، ورحب 
الدكت��ور الزهري بكافة الحض��ور لهذه الفعالية 
الذي��ن يأت��ي حضوره��م دلياًل عل��ى اهتمامهم 
بالمجال والتخصص وبالمهن��ة وبموضوع حلقة 
النق��اش. ثم ألقى س��عادة وكيل جامعة الملك 
س��عود للدراس��ات العليا والبح��ث العلمي في 
جامع��ة الملك س��عود كلمة ضافية اس��تعرض 
فيه��ا جه��ود جامعة الملك س��عود ف��ي رعاية 
ودعم نح��و 50 جمعية علمية ٌتص��در العديد من 
الدوري��ات العلمي��ة والت��ي منها س��ت مجالت 
ف��ي قائمة.SIS وأثنى س��عادته عل��ى الجهود 
التي تق��وم بها الجمعية وح��ث القائمين عليها 
على العم��ل على اس��تعادة الجمعي��ة مكانها 
في صدارة الجمعيات. ثم قدم بعد ذلك الش��اعر 
الملهم صال��ح إبراهيم الع��وض قصيدة فصيحة 
تغن��ى بالكت��اب وبالعاملين عليه وب��دوره في 
حي��اة المثقف والمجتم��ع. وقبل نهاية جلس��ة 
االفتتاح، تم تكريم رؤس��اء الجلسات المشاركين 
في الحلقة وع��دد من الباحثين الذين ش��اركوا 
بمداخ��الت، كم��ا تم تكري��م المتح��دث الرئيس 
البروفس��ور ه��اري ولي��ام بروس عميد مدرس��ة 
المعلومات بجامعة واشنطن في مدينة سياتل 

األمريكية.
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برنامج حلقة النقاش: 
وتضم��ن اليوم األول من برنام��ج حلقة النقاش، 
كلم��ة المتح��دث الرئي��س للبروفس��ور ه��اري 
ويليم بروس عميد مدرس��ة المعلومات بجامعة 
واشنطن )سياتل( وبعد ذلك بدأت جلسة النقاش 
األولى بعن��وان )اقس��ام المعلوم��ات: الواقع 
والمس��تقبل( رأس��ها الدكتور س��ليمان الرياعي 
وش��ارك فيها كل من د.محمد عارف، د.هش��ام 
فرحات، د.عبالرحمن دبور، د.محمد الطيار، د.ياسر 

الصالح، د.نوال المطيري، د.فوزية الغامدي.

والي��وم الثاني تضمن الجلس��ة الثاني��ة بعنوان) 
الوظائ��ف الحكومي��ة( ورأس��ها الدكت��ور فالح 
الضرم��ان، وش��ارك فيه��ا كل م��ن د.عبدالحميد 
الس��ليمان د.حم��د العم��ران، د.نج��اح القب��الن، 
د.عبدالرحم��ن العاصم. والجلس��ة الثالثة بعنوان 
) وظائ��ف القطاع الخاص( والتي رأس جلس��تها 
د.مشعان العتيبي، وش��ارك بها د.صالح المسند، 
د.علي الشويش، م.عبدالجبار العبدالجبار، أ.محمد 

الفريح، أ.عبدالرحمن الحميدي.

التوصيات:
خلص المش��اركون إلى توصيات يمكن إجمالها 

فيما يلي:

العم��ل عل��ى وضع خط��ة لتنمي��ة مهارات . 1
العاملي��ن في قطاع المكتبات الس��عودية 
بم��ا يتواكب م��ع رؤية 2030 بالتنس��يق مع 
وزارة الخدمة المدنية، وبعض المؤسس��ات 

األكاديمية وبعض مؤسسات المعلومات.

العمل على اس��تحداث ما يس��مى بالرخصة . 2
المهني��ة في مج��ال المكتبات ف��ي البيئة 

الرقمية.

تكوين لجنة من رؤس��اء األقس��ام العلمية أو . 3
أعضاء هيئ��ة تدريس يمثلون األقس��ام وعدد 
ممثلي القط��اع العام والخاص يكون مقرها 
جمعي��ة المكتبات والمعلومات الس��عودية 
تس��عى إلى تطوي��ر البرام��ج التعليمية وفق 
الممارسات الناجحة و متطلبات سوق العمل.

العمل على تذليل معوق��ات التوظيف من . 4
خ��الل وض��ع/ اقت��راح خارطة طري��ق مبنية 
عل��ى تحديد االحتياج��ات الوظيفية وربطها 
ببرامج تعليم المكتبات والمعلومات تمهيدًا 
للخروج بخطة وطنية طموحة متوافقة مع 
رؤية 2030 ترفع للمقام السامي للموافقة 

عليها.

وضع آلية إلتاح��ة أبرز الفرص الوظيفية في . 5
القطاعي��ن الحكومي والخ��اص عبر صفحة 
الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات 
على ش��بكة الويب كما هو الحال بالنس��بة 
للجمعي��ات المهني��ة الدولية الش��هيرة في 
التخصص ( األمريكية، والكندية، و البريطانية، 
واألسترالية. ويتطلب ذلك توطيد العالقات 
بين الجمعي��ة وجهات التوظيف الحكومي 

والخاص.

أن تتبنى الجمعية برنامج تدريبي الختصاصي . 6
المكتب��ات العام��ة ف��ي المملك��ة بهدف 

إعادة إحياء دورها، ومساعدتها على القيام 
بدوره��ا الحي��وي الحديث في المس��اعدة 

على تحقيق رؤية 2030.

تش��جيع ش��راكة بين الجمعي��ة والقطاعات . 7
الحكومية تس��اهم ف��ي تعزيز االس��تفادة 
من المعلومات المؤسس��ية على مستوى 

الوطن.

تش��جيع الجمعية لوضع آلي��ة لتعزيز الوعي . 8
بأهمي��ة المعلومات لدى المس��ئولية في 
قيادة القطاعات الحكومية لالس��تفادة من 

المعلومات في اتخاذ القرار.

حول البرامج التعليمية في مجال المكتبات . 9
والمعلوم��ات م��ن برام��ج تدري��ب وتأهي��ل 
ف��ي  تس��اهم  برام��ج  إل��ى  المتخصصي��ن 
صناعة وتصمي��م أدوات المعلومات الناقلة 
والمعالج��ة والمحللة لها وذلك بتفعيل دور 

الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي.

للمكتب��ات . 10 الس��عودية  الجمعي��ة  تتبن��ى 
لخط��ة  علمي��ة  كجمعي��ة  والمعلوم��ات 
وطني��ة مقترحة لتوظيف خريجي األقس��ام 
األكاديمي��ة، ووضع المس��ميات الوظيفية 

وتوصيف كل منها.

دعوة مؤسس��ات القطاع الخ��اص األخرى . 11
غي��ر العاملة ف��ي مجال المعلوم��ات للقاء 

المتخصصين، وذلك لفتح سوق للخريجين.
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عق��د عم��داء ش��ؤون المكتبات الس��عودية 
جمعي��ة  نظمت��ه  ال��ذي  األول  اجتماعه��م 
ي��وم  الس��عودية  والمعلوم��ات  المكتب��ات 
الخمي��س 17 / 6/ 1438 ه��� وذل��ك عل��ى 
هام��ش حلقة النق��اش »تعلي��م المعلومات 
والمكتبات واقعه ومس��تقبله في ظل رؤية 

المملكة )2030 (.

وقد اس��تهل اللق��اء رئيس الجمعي��ة الدكتور 
س��عد الزه��ري بكلمة رح��ب فيه��ا بالحضور 
وش��كرهم على التفاعل مع دعوة الجمعية، 
قب��ل أن يفت��ح المج��ال للحضور بتقدي��م رؤية 

أولي��ة لما ي��رون بأن��ه يمك��ن الب��دء بالعمل 
عليه، وقد ش��ارك مدير مركز الفهرس العربي 
الموحد الدكتور صالح المسند في االجتماع، 
وتم مناقشة إنش��اء فهرس موحد للمكتبات 
المرك��ز  يق��وم  وأن  الس��عودية،  الجامعي��ة 
بوضع تص��ور حول إنش��ائه والخدم��ات التي 
يقدمها مثل االع��ارة المتبادلة بين المكتبات 
والمشاركة في الموارد، وقد حضر االجتماع 
د. عبداهلل بن س��ليمان الغفيلي عميد شؤون 
المكتبات بالجامعة االسالمية، د. عبدالرحمن 
بن عبدالعزيز السدحان عميد شؤون المكتبات 
بجامعة شقراء د. محمد بن كشيم الكيرعاني 

عميد شؤون المكتبات بجامعة بيشة، د. فهد 
بن س��ليمان العاي��د عميد ش��ؤون المكتبات 
بجامعة االمام محمد بن س��عود اإلس��المية 
د. محم��د ب��ن راضي الش��ريف عميد ش��ؤون 
المكتبات بجامعة الحدود الش��مالية د. عادل 
ب��ن احم��د باناعمة عمي��د ش��ؤون المكتبات 
بجامع��ة أم الق��رى د. عبد العزيز ب��ن إبراهيم 
العم��ران عمي��د ش��ؤون المكتب��ات بجامعة 
المجمعة د. س��ليمان بن إبراهي��م الرياعي د. 
نبيل بن عبداهلل قمصاني نائب رئيس الجمعية 
وعمي��د ش��ؤون المكتب��ات جامع��ة المل��ك 

عبدالعزيز.

مشاركة الفهرس في االجتماع االول لعمداء 
شؤون المكتبات 
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العالم الجليل
الدكتور حشمت محمد علي قاسم 

- أستاذ علم المعلومات – جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم 
المكتبات والوثائق والمعلومات إلى رحمة اهلل

ـــات ـــي ـــص ـــخ 58ش
العدد 35 شوال 1438 هـ يونيو 2017 م



إعداد/ التسجيلة
الحم��دهلل ال��ذي علم بالقل��م، علم اإلنس��ان ما 
لم يعلم، والصالة والس��الم عل��ى من بعثه اهلل 
معلم��ًا، وجعل��ه إل��ى الخي��رات دلي��اًل ومعلمًا، 
ورضي اهلل عن أصحابه الذين حرصوا على تعلم 
العل��م والتفقه في الدين، فف��ازوا بخير الدارين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
ف��إن للعل��م ف��ي اإلس��الم مكان��ة ال تعدله��ا 
مكان��ة، إذ ه��و الدلي��ل عل��ى الخي��ر والمرش��د 
إل��ى الب��ر، والطري��ق الموصل إل��ى معرفة اهلل 
وخش��يته، ومعرف��ة الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه 
وس��لم وتوقي��ره ونصرته، ولهذا ح��رص العقالء 
عل��ى تحصيل��ه، وبذل��وا الغال��ي والنفيس في 
طلب��ه، ولم يزل من ن��ور اهلل بصائرهم له طالبين 
وبه عاملي��ن، وكان من بين ه��ؤالء هذا العالم 
الجلي��ل الدكت��ور حش��مت محمد علي قاس��م 
الش��خصية العبقري��ة الفذة التي تس��لحت بكل 
مقوم��ات الفك��ر واإلب��داع والثقاف��ة واألدب 
واللغ��ة، ث��م تزين��ت بمحاس��ن األخ��الق ورقي 
الخل��ق، والذي يعتبر بحق رائد المدرس��ة الحديثة 
ف��ي عالمنا العربي ب��كل ما ألف��ه وترجمه من 
أعمال جادة تتص��ل بعلم المعلوم��ات وتقنياته 
ومناهجه ودراساته وبحوثه، وما أحدثه ذلك من 
تأثير كبير على التخصص، س��واء على مس��توى 
مؤسس��اته الميدانية لالخت��زان والضبط أم على 
مس��توى مؤسس��اته األكاديمي��ة، تمث��ل في 
التطوير والتحديث والتغيير الجذري في األسس 
والمفاهي��م النظرية والممارس��ات والتطبيقات 
العملية للتخصص، ويعك��س ذلك مدى القيمة 
العلمي��ة لهذا العالم الجليل الذي يمثل مدرس��ة 
قائمة بذاتها في المجال ؛ وكل من عاصره في 
مجال التخص��ص يدرك مدى منهجية هذا العالم 
الجليل وانضباطه والتزامه باألخالقيات العلمية 
والمنهج العلم��ي الرصين تأليفًا وتدريس��ًا وبحثًا 
وإش��رافًا وترجمة، فضاًل عن احترام��ه لوظيفته 
األكاديمي��ة وتخصص��ه وحرصه على إكس��اب 
طالب��ه ه��ذه الصف��ات المهمة، وي��رى طالبه 

ومحبي��ه أنه ق��د آن األوان لرد ج��زء من الفضل 
والجميل لرجل يس��تحق منا أكث��ر من ذلك بكثير، 
وأن نق��ف احترامًا لحجم عطاءه وتقديرًا لحس��ن 
أدائه فيما قدم، فه��و لم يأخذ حقه من التكريم 
المؤسسي الذي يس��تحقه في عالمنا العربي، 
ف��كان لزام��ا علينا أن نرد له بع��ض الجميل حتى 
ول��و بعد وفات��ه بتعريف العامة بس��يرته وغزارة 
علم��ه ف��ي مج��ال التخص��ص أال وه��و »عل��م 

المعلومات«.

أواًل: البيانات الشخصية:
االسم: حشمت محمد علي قاسم

تاريخ ومكان المي��الد: 16 مارس عام 1943م - 
عزبة قاس��م بمركز بس��يون - محافظة الغربية – 

مصر.
ول��د األس��تاذ الدكت��ور حش��مت قاس��م بعزبة 
قاس��م التابعة لمركز بس��يون بمحافظة الغربية 
بمص��ر ف��ي 16 م��ارس ع��ام 1943م ألس��رة 
ريفية متوس��طة الح��ال، وكان ترتيبه الس��ادس 
واألخير بين من عاش لوالديه من أنجال، وتلقى 
تعليم��ه الع��ام بنف��س المحافظ��ة، فعندما بلغ 
السادسة من عمره عام 1949م ألتحق بمدرسة 
ش��براتنا االبتدائية النموذجية، ثم مدرسة بسيون 
االبتدائية، ثم مدرسة بس��يون اإلعدادية وحصل 
منها على الش��هادة اإلعدادية عام 1957م، ثم 
التحق بمدرسة طنطا الثانوية للبنين عام 1957م 
وتخرج منها عام 1960م والتحق بقس��م الوثائق 
والمكتبات بكلية اآلداب - جامعة القاهرة في 

نفس العام.
الحال��ة االجتماعية: متزوج م��ن الدكتورة تهاني 
عم��ر عبدالعزي��ز خضر، أس��تاذ مس��اعد المكتبات 
عي��ن  – جامع��ة  اآلداب  كلي��ة   – والمعلوم��ات 
شمس، وله من األبناء أربعة، ولدان وبنتان، وهما: 

د. حس��ين حش��مت محمد علي قاسم، أستاذ • 
مساعد القلب واألوعية الدموية – كلية طب 

القصر العيني – جامعة القاهرة.

د. تام��ر حش��مت محمد علي قاس��م، مدرس • 
بقس��م الفيزياء والرياضيات الهندس��ية – كلية 

الهندسة – جامعة القاهرة.
د. ن��زاد حش��مت محمد علي قاس��م، مدرس • 

بقس��م اللغة اإلسبانية وآدابها – كلية اآلداب 
– جامعة القاهرة.

د. عالية حش��مت محمد علي قاس��م، مدرس • 
بقس��م اللغة اإلسبانية وآدابها – كلية اآلداب 

– جامعة القاهرة.
تاريخ الوفاة: يوم الخميس 12 ش��وال 1438 ه� 

الموافق 6 يوليو 2017م.

ثانيًا: المؤهالت العلمية:
حص��ل على ليس��انس اآلداب ف��ي الوثائق . 1

ع��ام  القاه��رة  جامع��ة  م��ن  والمكتب��ات 
1964م.

حص��ل على درجة الماجس��تير ف��ي التوثيق . 2
العلمي م��ن نفس الجامعة ع��ام 1971م، 
وبعد حصوله على الماجس��تير بقليل أرس��ل 
في بعث��ة علمي��ة حكومي��ة إل��ى بريطانيا 

للحصول على درجة الدكتوراه.

حص��ل عل��ى درج��ة الدكت��وراه ف��ي عل��م . 3
المعلومات من جامعة لندن عام 1978م.

ثالثًا: الخبرات والمناصب العلمية:
ت��درج الدكت��ور حش��مت قاس��م ف��ي الدرجات 
األكاديمية المختلفة بقسم المكتبات والوثائق 
بجامعة القاهرة )اآلن قسم المكتبات والوثائق 

والمعلومات( على النحو التالي:

أ- الوظائف الجامعية:
معي��د بقس��م الوثائ��ق والمكتب��ات - كلي��ة • 

اآلداب، جامعة القاهرة عام 1964م.
مدرس - جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم • 

المكتب��ات والمعلومات - القاه��رة )من عام 
1978-1983م(

ولد األستاذ الدكتور حشمت قاسم بعزبة قاسم التابعة لمركز 
بسيون بمحافظة الغربية بمصر في 16 مارس عام 1943م 
ألسرة ريفية متوسطة الحال، وكان ترتيبه السادس واألخير 

بين من عاش لوالديه من أنجال
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أستاذ مساعد - جامعة القاهرة، كلية اآلداب، • 
قس��م المكتبات والمعلومات - القاهرة )من 

عام 1983 – 1989م(
أس��تاذ - جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم • 

المكتب��ات والمعلوم��ات - القاهرة )من عام 
1989 – 2003م(

أستاذ متفرغ )أستاذ علم المعلومات – جامعة • 
المكتب��ات  قس��م  اآلداب،  كلي��ة  القاه��رة، 
والوثائ��ق والمعلوم��ات(. )من ع��ام -2003 

حتى وفاته(

ب- الخبرات المهنية واإلدارية:
أستاذ زائر لمعهد التربية للمعلمين والمعلمات • 

في الكويت في الفصل الدراسي األول عام 
1980/1979م.

أعي��ر العالم الجليل الدكتور حش��مت قاس��م • 
خبي��رًا للمكتب��ات بجامع��ة اإلم��ارات العربية 

المتحدة )من عام 1981 – 1984م(
وأعير مديرًا لدار الكتب الوطنية في أبوظبي • 

)المدير المؤسس( )من عام 1984 – 1987م(
عمل مدي��رًا لمرك��ز النش��ر لجامع��ة القاهرة • 

)المدير المؤسس( )من عام 1990 – 1995م(
أعير أس��تاذًا بقس��م المكتبات والمعلومات – • 

جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية 
)من عام 1997 – 2002م(

عم��ل مدي��رًا لمرك��ز بح��وث نظ��م وخدمات • 
المعلوم��ات – كلية اآلداب – جامعة القاهرة 

)من عام 2003 – 2007م(
مستش��ارًا للتوثي��ق والمعلوم��ات بالمنظمة • 

العربي��ة للتربي��ة والثقاف��ة والعل��وم وبعض 
المنظمات والهيئات الوطنية العربية األخرى.

التوثي��ق •  اس��تراتيجية  صياغ��ة  لجن��ة  عض��و 
والمعلومات في الوطن العربي.

مارس مهنة التدري��س منذ كان معيدًا وحتى • 
وفاته.

كان أستاذًا زائرًا بعدد من الجامعات العربية.• 
ق��ام بالتدريس في كثير من الدورات التدريبية • 

في المكتبات والمعلومات في مصر وبعض 
الدول العربية األخرى.

أس��هم ف��ي تطوي��ر برام��ج لدراس��ة لع��دد • 
م��ن أقس��ام المكتب��ات والمعلوم��ات في 

الجامعات العربية.
أش��رف بصف��ة مباش��رة عل��ى عدد من أقس��ام • 

المكتب��ات والمعلوم��ات بمص��ر: وهي قس��م 
المكتبات والمعلوم��ات بكلية اآلداب – جامعة 
أسيوط، وقس��م الوثائق والمكتبات بكلية اللغة 
العربية بالمنوفية – جامعة األزهر، وقسم الوثائق 

والمكتبات بكلية اآلداب – جامعة طنطا.
أسهم في التعليم المستمر في المجال في • 

كثير م��ن المؤسس��ات، ولعل أبرز إس��هاماته 
في هذا الصدد قيامه بالتخطيط لسلسلة من 
الدورات التدريبية ف��ي التوثيق والمعلومات 
في الدول العربية من خالل المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم.
رئيس تحرير الكتاب الدوري المحكم “دراسات • 

عربية في المكتب��ات والمعلومات )من عام 
1996 حتى وفاته(.

ج -العضويات العلمية والمهنية:
 • Education for مجل��ة  تحري��ر  عض��و 

Information )من عام 1983 – 1989م(
عضو لجان تحرير بع��ض الدوريات العربية في • 

مجال المكتب��ات والمعلومات، ومحكم في 
الكثي��ر م��ن المج��الت العربي��ة المتخصص��ة، 

وكذلك في بحوث المؤتمرات.
للوثائ��ق •  الدائم��ة  العلمي��ة  اللجن��ة  عض��و 

 ،1988  –  1995 ع��ام  )دورات  والمكتب��ات 
2004 – 2007 و2008 – 2011م(

للوثائ��ق •  الدائم��ة  العلمي��ة  اللجن��ة  عض��و 
والمكتبات بجامعة األزهر )من عام 2005 م 

حتى وفاته( 
العلم��ي •  اإلنت��اج  فح��ص  ف��ي  مش��اركته 

للمرش��حين للترقية من أعض��اء هيئة التدريس 
بالجامعات السعودية والعراقية واألردنية.

اإلش��راف على الرس��ائل العلمية بالجامعات • 
المصرية في المجال ومتحنًا لها.

يعد ممتحنًا خارجيًا في مناقشة بعض الرسائل • 
في الجامعات السعودية.

عض��و لج��ان تحكيم جوائ��ز جامع��ة القاهرة، • 
وجامعة حلوان، وأكاديمي��ة البحث العلمي 

والتكنولوجيا.
عض��و لج��ان االختبار لمن��ح هيئ��ة الفولبرايت • 

بالقاهرة.
كان عضو لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم • 

االجتماعية – جامعة اإلمام محمد بن س��عود 
اإلسالمية )من عام 1997 – 2002 م(
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عضو للجنة الكتاب والنش��ر بالمجلس األعلى • 
للثقافة بمصر.

عض��و مجل��س إدارة مكتبة القاه��رة الكبرى • 
)من عام 2011 حتى وفاته(

مقرر لجنة تطوير المكتبات الجامعية، جامعة • 
القاهرة )من عام 2003 – 2004م حتى عام 

2006 – 2007م(
للمكتب��ات •  المصري��ة  الجمعي��ة  عض��و 

والمعلومات.
عضو االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات • 

)من عام 1986 حتى وفاته(
عض��و الجمعي��ة األمريكي��ة لعل��م وتقني��ات • 

المعلومات )ASIS&T( )من عام 1987 حتى 
وفاته(

عضو جمعي��ة المكتب��ات البريطانية )من عام • 
1974 – 1978 م(

عض��و جمعية المكتب��ات المتخصصة ومراكز • 
 –  1974 ع��ام  )م��ن   )ASLIB( المعلوم��ات 

1978م(
ش��ارك في الكثير من المؤتم��رات والندوات • 

وعل��م  المكتب��ات  مج��ال  ف��ي  التخصصي��ة 
المعلومات داخل العالم العربي وخارجه.

رابعًا: بعض إنتاجه العلمي ومؤلفاته:
فق��د بلغ��ت مؤلفاته وإنتاج��ه العلم��ي تقريبًا 
حوالي 304 عمل تنوعت ما بين رس��الة علمية، 
وكت��ب مؤلف��ة، وكت��ب تجميعي��ة، ومقدمات 
لكتب، ومراجعات كتب، وكتب مترجمة، وتقارير 
علمي��ة، وبح��وث مؤتمرات، وبحوث ودراس��ات 

منش��ورة ف��ي دوري��ات، ومق��االت مترجم��ة، 
وح��وارات،  التحري��ر، ومحاض��رات  وافتتاحي��ات 
المؤتم��رات،  وتقاري��ر  الكت��ب،  ومراجع��ات 
ومراجعات أعده��ا آخرون لكتب الرجل المؤلفة 
والمترجمة، وورقيات، ورسائل علمية )ماجستير- 
دكتوراه( أشرف عليها، وفي هذا المقال سوف 
يتم ع��رض رس��ائله العلمي��ة والكت��ب المؤلفة 

والمترجمة له فقط على النحو التالي:

أ- الرسائل:

 رسالة الدكتوراه:
• Hishmat Kasem. Arabic in specialist 

information systems; a study in 
linguistic aspects of information 
transfer. London: University College 
London، 1978. 226 p. Ph.D.

 رسالة الماجستير:
حشمت قاس��م. التوثيق العلمي ودوره في • 

خدمة البحث في الجمهورية العربية المتحدة 
/ إش��راف أحمد أنور عمر.- القاه��رة:  جامعة 
المكتب��ات  قس��م  اآلداب،  كلي��ة  القاه��رة، 

والوثائق، 1971.أ- ك، 507، 34 ص.

ب - الكتب:

 الكتب المؤلفة:
خدمات المعلومات: مقوماتها وأش��كالها . 1

/ حش��مت قاس��م.- القاه��رة: مكتبة غريب، 
1984. 525ص.

التخصصية االلكتروني��ة: تطورها . 2 الدوري��ات 
وتحدياتها االجتماعية واالقتصادية/ حشمت 
قاس��م.- الري��اض: مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز 

العامة، 1423 ه�/ 2002م، 29 ص.

الدوريات اإللكتروني��ة والمكتبات الرقمية / . 3
حش��مت قاس��م.- ط1.- القاهرة: دار غريب، 

2010. 183ص.

مدخل لدراس��ة التكش��يف واالس��تخالص/ . 4
حشمت قاس��م.- القاهرة: دار غريب، 2000. 

ز-ي، 300ص.

مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات/ . 5
مكتب��ة  القاه��رة:  قاس��م.-  حش��مت 

غريب،1990. 206 ص.

دراس��ة لمش��كالت . 6 المعلوم��ات:  مص��ادر 
توفيره��ا ف��ي المكتبات ومراك��ز التوثيق / 
حش��مت قاس��م.- القاه��رة: مكتب��ة غريب، 

1979. 208 ص.

فقد بلغت مؤلفاته وإنتاجه العلمي تقريبًا حوالي 304 عمل 
تنوعت ما بين رسالة علمية، وكتب مؤلفة، وكتب تجميعية، 
ومقدمات لكتب، ومراجعات كتب، وكتب مترجمة، وتقارير 

علمية، وبحوث مؤتمرات، وبحوث ودراسات منشورة في 
دوريات، ومقاالت مترجمة، وافتتاحيات التحرير، ومحاضرات 

وحوارات، ومراجعات الكتب، وتقارير المؤتمرات، ومراجعات 
أعدها آخرون لكتب الرجل المؤلفة والمترجمة، وورقيات، 

ورسائل علمية )ماجستير- دكتوراه( أشرف عليها
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مقتني��ات . 7 وتنمي��ة  المعلوم��ات  مص��ادر 
المكتب��ات/ حش��مت قاس��م.- ط2، مزي��دة 
ومنقح��ة.- القاه��رة: مكتبة غري��ب، 1988. 

399ص.

المكتب��ات المتخصص��ة: إدارته��ا وتنظيمها . 8
وخدماته��ا / أحم��د بدر وحش��مت قاس��م.- 
الكويت: وكالة المطبوع��ات، 1972. 502 

ص.

المكتبة والبحث / حشمت قاسم.- القاهرة: . 9
مكتبة غريب، 1984. 256ص.

 الكتب المترجمة:
أبوت، كرس��تين. قي��اس األداء في خدمات . 1

المكتب��ات والمعلومات / ترجمة حش��مت 
اإلس��كندرية  اإلس��كندرية: مرك��ز  قاس��م.- 
   .2006 والمكتب��ات،  الثقافي��ة  للوس��ائط 

124ص.

أثرت��ون، بولين. مراك��ز المعلومات: تنظيمها . 2
وإدارتها وخدماتها / ترجمة حشمت قاسم.- 

ط2.- القاهرة: دار غريب، 1996. 434ص.

أثرتون، بولين. مراك��ز المعلومات ؛ تنظيمها . 3
وإدارتها وخدماتها / ترجمة حشمت قاسم.- 

ط1.- القاهرة: دار غريب، 1981.  495ص.

أوين��ز، جون ما كن��زي. المقالة العلمية في . 4
عص��ر الرقمن��ة / ترجم��ة وتقدي��م حش��مت 
قاس��م.- ط1.- القاه��رة: المرك��ز القوم��ي 
للترجم��ة، 2011. 363ص. ملخ��ص الكتاب 
http://arab-librarians. الراب��ط:  عل��ى 
b l o g - /0 2 /2 0 1 2 /b l o g s p o t . co m

html.6617_post

بيرك، توماس، وماكس��ويل ليم��ان. تقنيات . 5
االتص��االت وتدف��ق المعلوم��ات / ترجم��ة 
حش��مت قاس��م.- الري��اض: جامع��ة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، 1993. 196ص.

تينوبي��ر، كارول ودونال��د كنج. ف��ي الطريق . 6
إلى الدوريات اإللكترونية / ترجمة حش��مت 
قاس��م.- ط1.- القاه��رة: المرك��ز القوم��ي 
للترجم��ة، 2011. 747ص. ملخ��ص الكتاب 
http://arab-librarians. الراب��ط:  عل��ى 
b l o g - /0 2 /2 0 1 2 /b l o g s p o t . co m

html.3170_post

جارف��ي، ولي��م. االتص��ال أس��اس النش��اط . 7
العلمي / ترجمة حش��مت قاس��م.- بيروت: 
الدار العربية للموسوعات، 1983.  472ص.

ج��روش، أودري. تقني��ات المعلوم��ات في . 8
المكتب��ات والش��بكات / ترجم��ة حش��مت 
قاس��م.- الري��اض: مكتب��ة المل��ك عبدالعزيز 

العامة، 1999. ه� – ص، 740ص.

جلفان��د، موريس. المكتب��ات الجامعية في . 9
ال��دول النامي��ة / ترجم��ة حش��مت قاس��م، 
القاه��رة:  عبداله��ادي.-  فتح��ي  ومحم��د 
جمعية المكتبات المدرسية، 1972.239ص.

فسواناثان، س.ج. الفهرسة: أسسها النظرية . 10
وتطبيقاتها العملية / ترجمة حشمت قاسم، 
القاه��رة:  عبداله��ادي.-  فتح��ي  ومحم��د 
جمعية المكتبات المدرسية،1970. 370ص.

عل��م . 11 فيك��ري.  وإلين��ا  براي��ن،  فيك��ري، 
المعلومات بي��ن النظرية والتطبيق / ترجمة 
حش��مت قاس��م.- القاه��رة: مكتب��ة غريب، 

1991. 420ص.

ولص��ون . 12 ج��ي  وآرنس��ت  براي��ن،  كاهي��ن، 
)محرران(. مبادرات البنى األس��اس الوطنية 
للمعلوم��ات: الرؤي��ة ورس��م السياس��ات / 
ترجمة حشمت قاسم.- الرياض: مدينة الملك 
عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة، 2004.  826، 

30ص.
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كرستين زهن – واي كيانج. ثورة المعلومات . 13
االقتص��ادي  التح��ول  ادارة  الصي��ن:  ف��ي 
واالجتماع��ي / ترجم��ة حش��مت قاس��م.- 
القاه��رة: الهيئ��ة المصرية العام��ة للكتاب، 
عل��ى  الكت��اب  2008. 232ص. محتوي��ات 
http://arab-librarians.blogspot. :الراب��ط

/com

كروفورد، ج��ون. تقييم خدم��ات المكتبات . 14
والمعلوم��ات / ترجم��ة حش��مت قاس��م.- 
للوس��ائط  اإلس��كندرية: مركز اإلس��كندرية 

الثقافية والمكتبات، 2007. 107ص.

كنت، ألن. الحاس��بات اإللكتروني��ة واختزان . 15
المعلومات واسترجاعها ]إصدارة جديدة من 
ثورة المعلومات[ / ترجمة حش��مت قاسم، 
وشوقي سالم؛ مراجعة أحمد بدر.- الكويت: 

وكالة المطبوعات، 1979. 484ص.

كن��ت، أل��ن. ث��ورة المعلوم��ات: اس��تخدام . 16
اخت��زان  ف��ي  اإللكتروني��ة  الحاس��بات 
المعلومات واس��ترجاعها / ترجمة حش��مت 
قاس��م، وش��وقي س��الم ؛ مراجع��ة أحم��د 
ب��در.- الكويت: وكال��ة المطبوعات، 1973. 

484ص.

االس��تراتيجي . 17 التخطي��ط  ش��ايال.  ك��ورول، 
لخدم��ات المكتبات والمعلوم��ات / ترجمة 
مرك��ز  اإلس��كندرية:  قاس��م.-  حش��مت 
اإلسكندرية للوس��ائط الثقافية والمكتبات، 

1998.ل، 69ص.

النكس��تر، ف��ردرك ولف��رد. نظ��م اس��ترجاع . 18
المعلومات / ترجمة حش��مت قاسم.- ط2.- 

القاهرة: مكتبة غريب، 1981.  527ص.

وورن��ر. . 19 وآم��ي  ولف��رد،  ف��ردرك  النكس��تر، 
)نظ��م  المعلوم��ات:  اس��ترجاع  أساس��يات 
مزي��دة  ط3،  المعلوم��ات(.-  اس��ترجاع 
ومنقح��ة.- الري��اض: مكتب��ة المل��ك فه��د 
عل��ى  مت��اح  ص.   454  .1997 الوطني��ة، 

 /http://www.kfnl.gov.sa :الرابطة

وب��ث س��اندور. . 20 ف��ردرك ولف��رد،  النكس��تر، 
التقني��ات واإلدارة في خدم��ات المكتبات 
والمعلوم��ات / ترجم��ة حش��مت قاس��م.- 
الري��اض: مكتبة المل��ك عبد العزي��ز العامة، 

2000. ش، 456 ص.

لس��تر، ج��ون وواالس س��ي توهلر. أس��س . 21
دراس��ات المعلومات: اإللمام بالمعلومات 
وبيئته��ا / ترجمة حش��مت قاس��م.- الرياض: 

مكتبة المل��ك عبدالعزيز العام��ة، 2012. غ، 
702ص.

مي��دوز، جاك. آف��اق االتص��ال ومنافذه في . 22
العل��وم والتكنولوجي��ا / ترجم��ة حش��مت 
قاس��م.- القاه��رة: مكتب��ة غري��ب، 1979.  

356ص.

نيك��والس، ديف��د. التحقق م��ن االحتياجات . 23
 / واألس��اليب  األدوات  المعلوماتي��ة: 
ترجمة حش��مت قاسم.- اإلس��كندرية: مركز 
اإلسكندرية للوس��ائط الثقافية والمكتبات، 

2006. 141ص.

المراجع:
دع��اء . 1 إع��داد   / قاس��م  عل��ي  محم��د  حش��مت   / د.  أ. 

= الراب��ط  عل��ي  موج��ودة  أبوعل��ي،  مصيلح��ي   محم��د 
blog- /02 /2008 /http://librariansinmenofia.blogspot.com

html.782_post

اإلنتاج الفكري لألس��تاذ الدكتور حشمت قاس��م: وراقية / د. عبد الرحمن . 2
فراج.- Cybrarians Journal.- ع30 )ديسمبر 2012م( – متاحة على الرابط: 

/http://www.journal.cybrarians.org

رحلة عربية في المكتبات وعلم المعلومات: دراسات مهداة إلى األستاذ . 3
الدكتور حش��مت قاسم بمناسبة بلوغه سن الس��بعين / تحرير عبد الرحمن 
ف��راج.- ط. 1.- القاه��رة: دار غريب للطباعة والنش��ر والتوزي��ع، 1434 ه�/ 

2013 م.، 379 ص.
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إعداد: األستاذ حسن علية 

الفهرس في عشريته الثانية: 
مبادرات رائدة ومشاريع كبرى

64مــــــــــقــــــــــال
العدد 35 شوال 1438 هـ يونيو 2017 م



لم تشهد س��احة المكتبات العربية حدًثا أعمق 
تأثيًرا عل��ى واقع معالجة أوعي��ة المعلومات 
العربي��ة م��ن الفه��رس العربي الموح��د. فقد 
تمكن خالل عقد واحد من الزمن من تأس��يس 
أكب��ر تجم��ع تعاون��ي لمكتب��ات عربي��ة يضم 
قراب��ة 5000 مكتبة من 26 دول��ة. كما نجح 
في إنش��اء أضخم قاعدة بيان��ات ببليوغرافية 
لمختلف أوعية المعلومات العربية حيث تجاوز 
عدد التس��جيالت الفريدة 2.200.000 تسجيلة 
كما كانت إنجازاته االستنادية ال تقل إبهاًرا عن 
إنجازات��ه الببليوغرافي��ة حيث تمك��ن من ضبط 
وتوحيد م��ا يق��ارب م��ن 1،000،000 مدخل 
استنادي موزعة على خمسة ملفات اسنادية 
من ملف أس��ماء األش��خاص ومل��ف الهيئات 
الموضوع��ات  رؤوس  ومل��ف  والملتقي��ات 
وملف األس��ماء الجغرافية ومل��ف العناوين 
الموح��دة. ولقد عم��ت الفائدة م��ن الفهرس 
مئ��ات المكتب��ات العربي��ة من مختل��ف أرجاء 
الوط��ن العربي حي��ث تم تنزي��ل 2.000.000 
تسجيلة ببليوغرافية مباشرة من قاعدة بيانات 
الفه��رس كم��ا ق��ام الفه��رس بضب��ط جودة 
عش��رات الفهارس الببليوغرافية حيث بلغ عدد 
التس��جيالت المعالج��ة 6.000.000 تس��جيلة 
ببليوغرافي��ة. كم��ا ال ننس��ى الجه��د التدريبي 
ال��ذي قام ب��ه الفه��رس لفائدة المفهرس��ين 
الع��رب حيث كان للفهرس حض��ور دائما طيلة 

على المستوى الببيلوغرافي: عند تأسيس الفهرس 
العربي الموحد كانت هنالك حاجة ماسة جدا إليجاد مرفق 

ببليوغرافي عربي مطابق لمعايير الدولية لوصف وتبادل 
البينات الببليوغرافية لتسريع عملية التحويل الراجع اآللي 

ألرصدة الوثائق العربية. 

العش��ر س��نوات الماضية في كل المناس��بات 
المهنية وقدم خاللها عشرات الدورات التدريبية 
المتمي��زة مجانا بهدف تطوير قدرات المفهرس 
العرب��ي الموح��د وق��د بلغ ع��دد المفهرس��ين 
المنتفعين بالدورات التدريبي��ة للفهرس العربي 
الموح��د 4800 مفه��رس. ونظ��را ألن الفهرس 
ي��زال يه��دف دائم��ا لخدم��ة قط��اع  كان وال 
المكتب��ات والمعلومات خاص��ة وقطاع صناعة 
الثقاف��ة عام��ة ونظ��را للتحديات الجدي��ة التي 
أفرزها واقع مجتمع المعرفة والتي يجب على 
مؤسس��ات الثقاف��ة أن ترفعها. والت��ي تتمثل 
في التق��ارب وانتفاء الحواجز بين مختلف مهن 
المعلوم��ات م��ن مكتبات ومتاحف وأرش��يف، 
والدة واق��ع تنافس��ي لمؤسس��ات المعرف��ة 

حي��ث أصبحت عدي��د الجهات مقص��دا لطالبي 
المعلوم��ة وليس��ت المكتبة بالض��رورة أولهم، 
المستفيدون تعودوا بأنماط جديدة من خدمات 
المعلوم��ات ال تقدمه��ا المكتب��ات التقليدي��ة، 
ببيئة تكنولوجية س��ريعة التطور وفي حالة تغير 
مس��تمر. كل هذا يؤذن بثورة في مجال تنظيم 
المعلوم��ات س��تغير عملي��ة المعالج��ة الفني��ة 
برمتها وستطرح أس��ئلة على المدى القريب لم 

يكن أحد يتوقعها. 

في ضل هذا المخاض الشامل ومن واقع شعور 
الفه��رس العربي الموحد بمس��ؤوليته التاريخية 
تج��اه القط��اع فلق��د قرر إل��ى جان��ب مواصلة 
الري��ادة في مج��ال المعالجة الفنية أن يوس��ع 
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جمهور أعضائ��ه حيث س��يتوجه لخدمة األفراد 
من مؤلفين وباحثين كما س��يتوجه لمؤسسات 
الثقافة من غير المكتبات من متاحف وأرشيف 
ومراك��ز معلومات كما أنه سيوس��ع من مجال 
الرقمي��ة  المكتب��ات  لتش��مل مج��ال  خدمات��ه 
والحوس��بة الس��حابية م��ن خالل تقدي��م حلول 

تقني��ة رائ��دة ويع��ول عل��ى مش��اركة أعض��اء 
الفه��رس والتفافهم حول مؤسس��تهم الرائدة 
ليصب��ح الفه��رس منص��ة الخدم��ات المعرفي��ة 
العربي��ة األولى. وس��تقدم المنص��ة المعرفية 
مجموعة من الخدمات الرائدة لتميكن المكتبة 
العربية من أعمل وأنش��طة عديده مثل: التركيز 

بادر الفهرس العربي الموحد إلى إعداد أول دليل عربي 
الستخدام قواعد وام منذ سنة 2014. كما قدم الفهرس العربي 

الموحد العديد من الدورات التدريبية حول قواعد الوصف 
الجديدة، كما قام الفهرس بسبر لآلراء حول عملية انتقال 

الفهرس بالكامل لتطبيق قواعد وام. وقد بدء الفهرس فعاًل 
في تطبيق قواعد وام منذ يناير 2016

على الجانب الخدمي وتولي الفهرس الجوانب 
التقنية، وتقديم خدم��ات تقنية رائدة ومتطورة، 
وإدارة فضاء المكتبة من خالل الرقمنة، وتطوير 
محتوى نوعي ومنافس، وتيسير عملية الوصول 
لمحتويات المكتبات. ويطم��ح الفهرس العربي 
الموحد خالل المرحلة الجديدة إلى أن يس��اهم 
ف��ي تمكي��ن أعضائه م��ن التعاون ف��ي تطوير 
المعرفة والثقافة العربية ويوفر لهم س��لة من 
الخدم��ات المعرفي��ة التي لم يكن ل��كل منهم 
منفردًا أن يحصل عليها بنفس القدرة والكفاءة، 
حي��ث تتعاظم العوائد على جهودهم من خالل 
مش��اركتهم وتعاونهم. وحتى يتمكن الفهرس 
العرب��ي الموح��د م��ن تحقيق ه��ذه الرؤية قام 
بإطالق مجموعة من المشاريع الطموحة ينوي 
تنفيذها خالل العشر سنوات القادمة والمتمثلة 

في ما يأتي: 

عل��ى المس��توى الببيلوغراف��ي: عن��د تأس��يس 
الفه��رس العرب��ي الموحد كان��ت هنالك حاجة 
ماس��ة ج��دا إليج��اد مرف��ق ببليوغراف��ي عربي 
مطاب��ق لمعايير الدولية لوص��ف وتبادل البينات 
الببليوغرافي��ة لتس��ريع عملي��ة التحوي��ل الراجع 
اآلل��ي ألرص��دة الوثائ��ق العربية. والت��ي كانت 
تأخ��ذ وقتا طوياًل ج��ًدا وعادة ما تك��ون النتيجة 
دون المطل��وب بالنس��بة للج��ودة. وق��د تمكن 
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وتنقسم مبادرة الفهرس الرقمية السحابية إلى قسمين؛ 
قسم عام وهو ما أطلق عليه تسمية المكتبة الرقمية 

العربية الموحدة وقسم خاص يتمثل في مكتبة رقمية 
سحابية يشترك فيها العضو إلنجاز مكتبة رقمية خاصة بها 

وأوعيتها ال تتاح إلى لرواده. 

الفه��رس خ��الل ه��ذه الفت��رة م��ن إنج��از ه��ذا 
المطلب بالكامل كًما ونوًعا وأصبح هنالك فعاًل 
مرف��ق ببليوغرافي عربي يحت��وي على أكثر من 
2،200،000 تس��جيلة ببليوغرافية وتستفيد منه 
مئ��ات المكتب��ات. وحتى يس��تمر ه��ذا المرفق 
ف��ي أداء وظيفت��ه وتلبية احتياج��ات المكتبات 
فالب��د له من التعه��د الدائم والتطوير المس��تمر 
وخالل العش��رية القادمة وض��ع الفهرس خطًطا 
طموحة لتطوير القاعدة الببليوغرافية على عدة 
مس��تويات: مواكب��ة كل جدي��د على مس��توى 
المعايير والتقنينات الدولية، حيث على إثر توقف 
معيار الوصف الببليوغرافي عن الصدور واعتماد 
قواعد وصف وإتاحة المصادر بدياًل عنه، فقد بادر 
الفه��رس العرب��ي الموحد إلى إع��داد أول دليل 
عرب��ي الس��تخدام قواعد وام منذ س��نة 2014. 
كما قدم الفه��رس العربي الموح��د العديد من 
ال��دورات التدريبية حول قواعد الوصف الجديدة، 
كما قام الفهرس بس��بر لآلراء حول عملية انتقال 
الفه��رس بالكام��ل لتطبي��ق قواع��د وام. وق��د 
بدء الفه��رس فعاًل في تطبي��ق قواعد وام منذ 
يناير 2016 وأتاح عدة نماذج للفهرس��ة حس��ب 
القواع��د الجدي��دة م��ن خ��الل بواب��ة الفهرس. 
وستتنجز عملية التحويل الراجع لكافة تسجيالت 
الفهرس إلى قواعد وام قبل نهاية س��نة 2017 
مع إتاح��ة إمكانية التنزيل س��واء طبًق��ا لقواعد 
وام أو طبًق��ا لقواع��د قاف2. واهت��م الفهرس 
أيًض��ا باالنفتاح على اللغات األخ��رى، حيث كما 
نعلم جميًع��ا بأن أرصدة المكتب��ات العربية هي 
أرصدة متعددة اللغات كما أن النش��ر في الدول 
العربي��ة متعدد اللغات. وقد أتخ��ذ القرار باقتصار 
قاع��دة بيانات الفهرس عل��ى اللغة العربية في 
البداية نظًرا ألنها النسبة األكبر من النشر العربي 
كما أنه��ا الجزء األه��م من الرصيد ال��ذي يفتقد 
للضب��ط والتوحيد بن��اًء عل��ى المعايي��ر الدولية. 

وبعد أن تمكن الفهرس من 
تغطية الجزء األكبر من النشر 
العرب��ي فالب��د ل��ه م��ن أن 
يستكمل مهمته في خدمة 
باللغ��ات  األرص��دة  باق��ي 
المكتب��ات  ف��ي  األخ��رى 

العربية وس��يتدرج الفهرس في هذا العمل وفق 
عدد من اإلجراءات منها: أواًل، س��يقوم الفهرس 
بإضافة التسجيالت الببليوغرافية لإلنتاج الفكري 
العرب��ي باللغات األخرى وهذا ش��ائع في بعض 
المجتمعات العربية، كما أن معظم المنشورات 
في مجاالت البحث العلمي والمجاالت الطبية 
والتقني��ة المتخصص��ة ه��ي باألس��اس باللغات 
األجنبية ف��ي جميع البالد العربية س��واء كانت 
باللغ��ة اإلنجليزي��ة او الفرنس��ية أو غيره��ا. وهذا 
يعط��ي أهمي��ة عالي��ة لهذا الج��زء م��ن الرصيد 
الوثائقي ألنه جزء من الت��راث والثقافة العربية. 
وس��تتاح ف��ي مرحلة ثاني��ة إضافة التس��جيالت 
الببليوغرافي��ة للوثائ��ق المكتوب��ة باللغات التي 
تس��تخدم الح��رف العربي مث��ل اللغة الفارس��ية 
واألردية والتركية قبل استخدام الحرف الالتيني. 
وأهمية ه��ذه األرصدة تتمثل ف��ي تناولها في 
معظمه��ا لمس��ائل ف��ي الدين اإلس��المي. أما 
المرحلة الثالثة فستتاح إضافة تسجيالت الوثائق 
األجنبي��ة الت��ي تقتنيها المكتب��ات األعضاء في 

الفهرس. 

أم��ا على المس��توى االس��تنادي فعند انطالق 
الفه��رس لم يك��ن هنال��ك أي ضبط اس��تنادي 
لقواع��د بيانات المكتبات العربية وذلك النعدام 
األدوات اإللكترونية العربية للضبط االس��تنادي 
وبذلك فيس��تحيل عل��ى أية مكتب��ة بمجهودها 
الفردي تطوير مثل هذه األدوات التي عادة ما 
تكون من مش��موالت ال��وكاالت الببليوغرافية 

الوطنية. ل��ذا وضع الفهرس من��ذ البداية هدف 
وف��ق  العربي��ة  االس��تنادية  األدوات  إنش��اء 
المعايي��ر العالمية ومتوافقة م��ع اللغة العربية 
والخصوصية الحضارية العربية اإلس��المية. وقد 
تمك��ن الفهرس خالل عق��ده األول من إنش��اء 
خمس ملفات اس��تنادية تحتوي عل��ى ما يناهز 
ملي��ون مدخ��ل اس��تنادي مقن��ن وموح��د من 
بينهم ما يزيد 500،000 اس��م شخص تسجيالته 
االس��تنادية مكتمل��ة الحق��ول والبيان��ات. وقد 
ق��رر الفه��رس العرب��ي الموحد تطبي��ق قواعد 
الفهرس��ة الجديدة على التس��جيالت االستنادية 
لألس��ماء كما وضع خطة إلنشاء قائمة رؤوس 
موضوعات عربية إلكترونية وذلك لتتويج العمل 
الذي بدأه من عشر سنوات. فقد وضع الفهرس 
عدة مش��اريع لصيانة الملفات االس��تنادية أولها 
 "RDA" معالج��ة األس��ماء حس��ب قواع��د وام
بعد دراس��ة مس��تفيضة للجانب االستنادي في 
ه��ذه القواع��د والت��ي جعل��ت من التس��جيلة 
االس��تنادية الس��م الشخص تس��جيلة بيوغرافية 
تغطي معظ��م المعلومات عن حي��اة المؤلف 
من جنس��ية وجنس ولغ��ة ووظيفة...إلخ. ونظرا 
له��ذه اإلضاف��ة النوعي��ة فلقد عج��ل الفهرس 
بتطبيق قواعد وام على التس��جيالت االستنادية 
لألس��ماء من��ذ يناي��ر 2015 بمعدل إنت��اج تجاوز 
50،000 اس��م ش��خص س��نوًيا؛ حيث بل��غ عدد 
المداخ��ل المعالجة حتى بداية س��نة 2017 ما 
يزي��د عل��ى 100،000 تس��جيلة. وحس��ب خطة 
المرحل��ة العش��رية الثاني��ة فس��يتم االنتهاء من 
ترقية كافة تس��جيالت األس��ماء حس��ب قواعد 
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الفهرسة الجديدة RDA على نهاية سنة 2019. 
أما المشروع الثاني فيشمل إنشاء قائمة رؤوس 
موضوع��ات عربي��ة إلكتروني��ة. إن حل��م إنش��اء 
قائم��ة رؤوس موضوع��ات عربي��ة إلكترونية ال 
يقل أهمية على إنشاء الفهرس العربي الموحد 
نفسه. ولقد نجح الفهرس في تقنين وتوحيد ما 
يزي��د عن 300،000 رأس موضوع حس��ب معيار 
مارك وبالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ 
حيث ق��ام الفهرس منذ س��نوات ع��دة بترجمة 
التفريع��ات النمطية والتفريع��ات الحرة لمكتبة 
الكونج��رس وقام باس��تخدامها في بناء رؤوس 
موضوعات الفهرس. وانطالًق��ا من هذا اإلنجاز 
اتخذ الفهرس العربي الموحد قراًرا بإنشاء قائمة 
رؤوس موضوع��ات عربي��ة إلكترونية تغذى من 
المداخ��ل الموضوعية لقاع��دة بيانات الفهرس. 
ز هذه القائمة كونها أول قائمة رؤوس  وما يميِّ
موضوعات عربي��ة إلكتروني��ة مطابقة بالكامل 
لمعايي��ر الفهرس��ة اآللية، وتتوفر على ش��روط 
تب��ادل البيان��ات الببليوغرافية، كم��ا أنها تعتمد 
بالكامل على الس��ند األدب��ي، وتحديثها فوري 
من خالل العناوي��ن الجديدة المضافة للفهرس. 
كل هذا س��يجعل من هذه القائمة إنجاًزا ال يقل 
أهمي��ة عن الفه��رس العرب��ي الموحد نفس��ه. 
وس��يقوم الفهرس العربي الموح��د بإنجاز هذه 
القائمة على ثالث مراحل. في البداية، ستضاف 
إحاالت أنظر والتي تش��مل المترادفات والصيغ 
األخرى لرأس الموضوع، كما س��يضاف المقابل 
لرأس الموضوع في مكتب��ة الكونجرس؛ وذلك 

خالل س��نة من انطالق األشغال. وفي المرحلة 
الثانية، س��تبنى العالقات الهرمي��ة؛ والمقصود 
األع��م،  والمصطل��ح  األضي��ق  المصطل��ح  به��ا 
وه��و م��ا يطلق علي��ه البن��اء المكن��زي لقوائم 
رؤوس الموضوعات الحديثة. وهذا س��يكون له 
نتيجة مباش��رة على تحسين مس��توى استرجاع 
المعلوم��ات باس��تخدام تقنية توس��يع وتضييق 
مجال البحث. وفي مرحلة ثالثة وأخيرة ستضاف 

المصطلحات المترابطة. 

وعل��ى مس��توى الوع��اء الرقم��ي فس��يولي 
الفه��رس بناء المحتوى الرقم��ي اهتماًما خاًصا 
نظ��ًرا لالهتم��ام الكبي��ر ال��ذي أصبح��ت تولي��ه 

العربي��ة  الوثائ��ق  لرقمن��ة  العربي��ة  المكتب��ات 
وإتاحتها من خالل الوب. فهنالك حالًيا عش��رات 
المشاريع التي نفذت أو بصدد التنفيذ والتي نتج 
عنها رقمنة عش��رات اآلالف م��ن الوثائق بدون 
أدنى تنسيق أو تكامل فيما بينها مما ينجر عليه 
تكرار نفس العمل عديد المرات، كما أن الجودة 
غير مضمونة بالنس��بة للبحث واالسترجاع. وهذا 
أوجد واقًعا من الفوضى الرقمية بالنسبة للوعاء 
العرب��ي عل��ى الوب. ل��ذا، قرر الفه��رس إطالق 
مبادرة منصة المكتبة الرقمية الس��حابية إلدارة 
األصول الرقمية للمكتبات أو المجموعات ضمن 
البيئة السحابية للفهرس من خالل موقع موحد 
للبحث واالستكشاف، واس��ترجاع أكبر محتوى 
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رقمي عربي بأحدث الطرق التقنية وأيسرها.

وتنقسم مبادرة الفهرس الرقمية السحابية إلى 
قس��مين؛ قس��م عام وهو ما أطلق عليه تسمية 
المكتب��ة الرقمي��ة العربي��ة الموح��دة وقس��م 
خاص يتمثل في مكتبة رقمية س��حابية يش��ترك 
فيه��ا العض��و إلنج��از مكتب��ة رقمية خاص��ة بها 
وأوعيتها ال تتاح إل��ى لرواده. وتتمثل الخصائص 
الرئيس��ية له��ذا المنتج ف��ي كونه نظاًم��ا مبنًيا 
على معايير عالمية في البيئة الس��حابية يشمل 
األنظمة الفرعية األساس��ية من فهرس��ة وبحث 
واستكش��اف وغيره��ا، ويوفر عل��ى المكتبات 
عن��اء توفي��ر بيئة التش��غيل والحماي��ة واالتصال 

باإلنترنت للنظام، ويوفر على المكتبات تكاليف 
وعناء ومخاطر تش��غيل وإدارة النظام من خالل 
مجموعة م��ن الخدم��ات اإلدارة البيئة من قبل 
��ن من ترقية  الفه��رس نيابة ع��ن المكتبة، ويمكِّ
النظ��ام آلًي��ا وتحديث��ه دون اإلخ��الل بوص��ول 
المس��تفيدين الى النظام، ويوفر أو ربط النظام 
مع صفح��ة المكتبة على اإلنترن��ت. وباإلضافة 
لم��ا ذكر آنفا فإن منصة الفه��رس الرقمية تتميز 
عن المبادرات المحلية الحالي��ة بعديد المميزات 
نخ��ص بالذك��ر منه��ا: إمكاني��ات بح��ث باللغ��ة 
العربي��ة غير متاحة في المس��تودعات المحلية، 
والتكامل مع الفهرس العربي الموحد، واعتماد 
المعايير الموحدة للبيان��ات الوصفية، والتكامل 

مع ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، والتكامل 
مع خدم��ات البواب��ة )Portal( وخدمة مكتبتي 
الخاص��ة، وتوفي��ر إمكاني��ات متع��ددة لتجوي��د 
المواد الرقمية وإنشاء نسخ متعددة وإمكانيات 
الع��رض اآلمن للم��واد، والتمكين م��ن التحديث 

التطوير والصيانة الدائمة لألنظمة.

بالرغم من مب��ادرات الفهرس الرائ��دة والجهود 
الكبي��رة للعاملي��ن في��ه ف��إن القائمي��ن عل��ى 
الفه��رس العرب��ي الموح��د يؤمنون ب��أن نجاح 
هذه المبادرات والمش��اريع يعتمد في جزء كبير 
من��ه على التفاع��ل اإليجابي لألعض��اء وتبنيهم 
لوجهة نظر الفهرس لذلك فإدارة الفهرس تعتزم 
خ��الل المرحل��ة الجدي��دة تعميق روح التش��ارك 
م��ع األعض��اء وجع��ل األعض��اء هم م��ن يقترح 
الخدمات وهم يتعمده��ا. حيث يطمح الفهرس 
في أن يصبح تعبيرا حقيقيا وصادقا على حاجات 

المكتبات األعضاء ومتطلباتهم. 
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إعداد: د. إيمان محمد - أ. محمد عادل
شهد مجال استرجاع المعلومات تطوراً 

ملحوظًا في العقود األخيرة ؛ وذلك نتيجة 
النمو المضطرد للشبكة العنكبوتية وحاجة 
المستخدمين الماسة للبحث في ذلك الكم 

الهائل من المعلومات، كما أن المحتوى 
العربي قد شهد مؤخراً نموا مضطردا ؛ مما 

يعزز الحاجة لبناء أنظمة استرجاع معلومات 
إلكترونية تالئم اللغة العربية وتفي 

بمتطلباتها، فهذا النمو السريع لمصادر 
المعلومات المطبوعة أو المتصلة باإلنترنت 

يتطلب إعادة تقييم األدوات والتقنيات 
المستخدمة إلدارة المعلومات وتقنين 

رؤوس الموضوعات.

مشروع تطوير 
قائمة رؤوس 

موضوعات 
الفهرس

أداة متطورة للوصول 
إلى المعلومات في البيئة 

اإللكترونية
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وقد ظهرت حاجة ماسة لمراجعة قوائم رؤوس 
الموضوعات المتاحة على الساحة العربية، وما 
يمكن أن تلعبه في تعزيز السيطرة الداللية على 
مجتمع اإلنترنت المشتت كمًا ولغًة وموضوعًا، 
ع��الوة على درج��ات متفاوتة ف��ي الموثوقية 
له��ذا اإلنتاج الفك��ري، فحصيل��ة قوائم رؤوس 
الموضوع��ات المتاحة حالًيا ال تفي بالغرض وال 
تتالءم مع التط��ورات التكنولوجية الحديثة من 
حيث اإلتاحة والتحدي��ث الموضوعي والتطوير 
الخ��اص به��ا، ومن ث��م دعت الحاج��ة إلى قيام 
الفه��رس العرب��ي الموحد لبن��اء قائمة رؤوس 
موضوعات موس��وعية إلكترونية تعبر عن البيئة 
المحلي��ة العربي��ة، وتعتم��د على الممارس��ات 
العالمي��ة في بن��اء مداخلها االس��تنادية وفقا 
لمعي��ار م��ارك 21 الخ��اص بالعمل االس��تنادي 
ومتوافق��ة م��ع المبادرات الحديث��ة في مجال 

المكتبات والمعلومات.

لق��د ب��دأ العمل عل��ى قائمة الفه��رس العربي 
لرؤوس الموضوعات منذ ع��ام 2005 كنقطة 
إتاحة اس��تنادية، وتم االنتهاء من 300،000من 
مدخ��ل موضوعي معرف��ي و55،000 مدخل 
جغراف��ي وتقنين ال��رؤوس المعرفي��ة معتمًدا 
على سلس��لة من قوائ��م روؤس الموضوعات 
العربية، وكذل��ك رؤوس الموضوعات األجنبية 
مبني��ة وف��ق مجموعة م��ن القواع��د العالمية 
مث��ل القواع��د والممارس��ات المعتم��دة في 
الكونج��رس، إضاف��ة  الفهرس��ة ف��ي مكتب��ة 
إل��ى بع��ض الخصوصي��ات التي يت��م تطويرها، 
وتكييفها وف��ق خصوصيات النس��ق الحضاري 
العربي واإلس��المي، وبما يتواف��ق كذلك مع 
قواعد اللغة العربية باس��تخدام صيغة مارك 21 

االستنادية لعرض اإلخراج النهائي للتسجيلة. 

وتع��د قائم��ة الفه��رس العرب��ي الموح��د أول 
قائم��ة رؤوس موضوع��ات إلكتروني��ة تعبر عن 
البيئة المحلية العربية، وتعتمد على الممارسات 
العالمية في بناء مداخلها االس��تنادية حيث يتم 
بن��اء المداخ��ل الموضوعية وش��بكة اإلحاالت 
والتبص��رات على مرحلة مختلفة. وقد مر تطوير 
ه��ذه القائم��ة بع��دة مراح��ل ه��ي: المرحل��ة 
األول��ى: صياغ��ة رؤوس الموضوع��ات، وهي 
المرحلة التي قننت فيه��ا رؤوس الموضوعات 
من القوائم العربية وبناء المداخل الموضوعية؛ 
بحيث تت��الءم مع القواعد المعتمدة في اختيار 
رأس الموض��وع وربط��ه بش��كل مباش��ر داخل 
التس��جيلة الببلوجرافي��ة. أم��ا المرحل��ة الثاني��ة، 
فهي اس��تكمال بناء الملف الموضوعي؛ حيث 
س��يطور فيها الملفات االستنادية حسب نوعية 
الملف وإضافة الترابط بين األش��كال المختلفة 
لألس��ماء في كافة أنواعه عن طريق اإلحاالت 

المصاحبة له، وهي: 

إحال��ة انظ��ر، وذل��ك لإلش��ارة إلى اس��م • 
الش��خص في جميع صيغ��ه المصاحبة له 
سواء االسم الكامل أو الناقص أو الشهرة 
أو الكني��ة أو النس��بة... أو اإلحال��ة بجميع 
األش��كال النحوية مثل األس��ماء المركبة 
كذل��ك إضاف��ة إح��االت للهيئات باالس��م 
الرسمي أو الطبيعي، وتوجيه المستخدم 
للرؤوس المعرفية ف��ي حالة المترادفات 
الخاص��ة بنف��س الموض��وع أو اس��تخدام 
العرب��ي أو  المصطل��ح األجنب��ي مقاب��ل 

العكس وفقا لمدى الشيوع. 

إحالة انظر أيًض��ا، وذلك للربط بين المدخل • 
ب��كل  وربط��ه  الطبيع��ي  ش��كله  ف��ي 
األش��كال المحتم��ل الرب��ط به��ا، مثل ربط 
االس��م وعالقت��ه الرس��مية أو القراب��ة أو 
عالقة )االب��ن / واألب( واالس��م األحدث 
واالسم السابق واالسم المستعار واالسم 
واالس��م  الدني��وي  واالس��م  الحقيق��ي 
الديني حس��ب ما ينطبق على نوع الملف 

االستنادي المستخدم.

العم��ل •  أدوات  م��ن  التوثي��ق  إضاف��ة 
المعتمدة. 

إضاف��ة الربط بي��ن الملف��ات الدولية مثل • 
مل��ف مكتب��ة الكونج��رس األمريك��ي أو 
ملف رامو الفرنس��ي... ال��خ، لبعض رؤوس 

الموضوعات وفق الخطة المعتمدة.

اإلخ��راج النهائي للتس��جيلة وف��ق صيغة • 
مارك 21 

أم��ا المرحلة الثالثة، فه��ي التطوير. وفي • 
هذه المرحلة س��يتم استكمال بنية الملف 
الموضوعي واستجابته للمبادرات الحديثة 
في عالم المكتبات والمعلومات من حيث 
التوافق مع قواع��د المتطلبات الوظيفية 
الموضوعي��ة  االس��تنادية  للتس��جيالت 
))FRASD وكذل��ك م��ع قواع��د الوصف 
الحديث��ة )RDA(. كم��ا س��يتم تحديث صيغ 
تصدير واس��تيراد الملفات االستنادية أكثر 
مالئمة مع المبادرات والتوجهات الحديثة. 
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رسوم العضوية.. 

من أجل تطوير مستمر 
وخدمات مستدامة

منذ نش��أة الفه��رس العربي الموح��د ومكتبة 
المل��ك عبدالعزي��ز العامة تتولى دفع الرس��وم 
عن المكتب��ات األعضاء باإلضاف��ة إلى الكلفة 
التش��غيلية لمش��روع الفهرس العرب��ي الموحد 
وذل��ك لم��دة عق��د كام��ل م��ن الزم��ن وذلك 

بهدف توفير بنية تحتية ببليوجرافية عربية قوية 
ومجاني��ة. وقد نجح الفهرس العربي طوال عقد 
من العمل ال��دؤوب في تحقيق هدفه الرئيس، 
وذلك بتوفير قاعدة بيانات ببليوجرافية تش��تمل 
على أغل��ب اإلنت��اج الفكري العرب��ي ومتاحة 

لالس��تخدام بوس��ائل وط��رق ميس��رة تناس��ب 
كاف��ة المكتب��ات العربي��ة وبكلف��ة تج��اوزت 
8،000،000 دوالر نتيج��ة معالجة ما يقرب من 
8 مليون تسجيلة ببليوجرافية. وقد تحققت تلك 
اإلنجازات بمجه��ود فريق عمل ضخم ومتكامل 
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مكون مما يقرب من 60 ش��خص يمثلون مزيج 
من الخبرات المهنية واألكاديمية والتقنية. كنا 
أنجز الفهرس أيضا ما يقرب من 900،000 ألف 
مدخل استنادي مضبوط الجودة وفًقا ألحدث 
القواع��د والمعايير، حيث حق��ق الفهرس نقلة 
نوعية على مس��توى العمل التعاوني العربي 
والرفع م��ن جودة الفهارس العرب��ي. ومن أبرز 
دالئل هذا النجاح هو ضبط جودة العشرات من 
فه��ارس المكتبات العربية في وقت قياس��ي 
ووفقا ألحدث القواعد والمعايير الدولية ودون 
أعباء مالية تذكر على هذه الجهات. كما خصص 
الفه��رس فريق لمعالجة تس��جيالت الفهرس��ة 
عل��ى الخ��ط مك��ون م��ن خمس��ة متخصصين. 
واس��تطاعت خدمة الفهرسة المستنسخة التي 
ل الفه��رس تكاليفها توفي��ر مبالغ تجاوزت  تحمَّ
أربع��ة ماليي��ن دوالر لألعض��اء نتيج��ة إفادتهم 
من ه��ذه الخدمة. كما بذل الفه��رس مجهوًدا 
غير عادي على مس��توى التدري��ب وقدم 316 
دورة تدريبية مجانية لما يقرب 4،800 مفهرس 
ط��وال العقد الماضي س��اهمت بش��كل كبير 
ف��ي رف��ع كف��اءة المفه��رس العرب��ي. ول��م 
يتوقف الفهرس العربي الموحد عند ذلك، حيث 
سعى الس��تيعاب التغييرات الكبيرة الموجودة 
عل��ى مس��توى إتاح��ة المعلوم��ات وخدم��ة 
المستفيدين، وذلك بعد حدوث تحول كبير في 
بيئة الفهرسة، وخاصة مع ظهور مبادرة الويب 
الدالل��ي والبيان��ات المترابطة الت��ي أدت إلى 
تطورات التكنولوجية تس��تهدف إعادة هيكلة 
البيان��ات عل��ى ش��بكة اإلنترنت بش��كل ُيّمكن 
اآللة من فهمها، وهو ما يعرف بمبادرة الويب 
الدالل��ي والتي كان لها أثر كبي��ر على تقنينات 
الفهرس��ة بصورة عامة. فقد ش��هد عام 2009 
صدور تقري��ر مبادىء الفهرس��ة العالمي وهو 
النس��خة المحدثة لنس��خة مب��ادئ باريس التي 
أضافت أبعاًدا جديدة لما كان موجوًدا س��ابًقا. 
وظهر أثر هذه التطورات في النس��خة الجديدة 
لتقنين وصف المصادر وإتاحتها الذي غير الكثير 
م��ن إرش��ادات وتعليم��ات الفهرس��ة، وأولى 
المس��تفيد أهمية كبيرة، وأهتم بإبراز العالقات 

بين مختلف الكيانات الببليوجرافية. 

ولمواكب��ة هذه التطورات، فق��د نفذ الفهرس 
في ع��ام 2015 خم��س دورات تدريبية لتأهيل 
فريقه وإكسابهم المعارف والمهارات الجديدة. 
وب��دأ ف��ي يناير م��ن ع��ام 2016 ف��ي تطبيق 
قواع��د وام في وص��ف مص��ادر المعلومات، 
وأصدر في العام نفس��ه أول دليل عربي عملي 
له��ذه القواعد وق��ام بتوزيعه مجاًن��ا. كما أتاح 
من خ��الل بوابته قوالب للفهرس��ة باس��تخدام 
ن األعضاء من التعرف  هذه القواع��د حيث تمكَّ

الطموحة كان يجب أن يستمر التعاون والتكامل 
بين الفه��رس وأعضائه. هذا التع��اون الذي يعد 
األس��اس القائم عليه مش��روع الفهرس ونجاحه 
حتى األن. لذا، كان من الضروري تفعيل رس��وم 
��ن الفهرس من تحقيق  رمزية على األعضاء تمكِّ
أهداف��ه في خدمة المعرف��ة والثقافة العربية 
للخدم��ات  بحي��ث يك��ون منص��ة  واإلس��المية 
المعرفية. وللتأكد م��ن جدوى وإمكانية تفعيل 
الرس��وم فقد اجتمعت لجنة العضوية بالفهرس 
العرب��ي الموح��د والمكونة م��ن مجموعة من 
األعض��اء الممثلين للمكتبات العربية حيث أقرت 
بعد مش��اوراتك حثيثة البدء في تحصيل رس��وم 
رمزي��ة بداية من عام2017 لمس��اعدة الفهرس 
عل��ى االس��تمرار ف��ي تقدي��م خدماته بش��كل 
جي��د، ودعًما لمش��روعاته المس��تقبلية الضخمة 
لمس��اعدة للمكتب��ة العربية للتحول نح��و البيئة 
الجديدة وقفزاتها المتالحقة. والفهرس العربي 
الموح��د يعول على وع��ي األعض��اء وإيمانهم 
برس��الة الفه��رس العربي الموح��د ليقبلوا على 
العضوي��ة المدفوع��ة الرس��وم ويقنع��وا بقي��ة 
المكتب��ات العربي��ة بج��دوى االلتف��اف ح��ول 

الفهرس منصة للخدمات المعرفية. 

عليها. ويس��عى الفهرس في المرحلة الجديدة 
إل��ى العم��ل على مش��روعات ضخمة تناس��ب 
التط��ورات التقنية والتكنولوجي��ة، فمثال هناك 
خط��ة طموحة ألنتاج قائمة رؤوس موضوعات 
عربي��ة إلكترونية بتكلفة تتج��اوز المليون دوالر، 
وكذل��ك العمل خ��الل األربع س��نوات القادمة 
من خالل فري��ق يقارب م��ن 18 متخصص على 
أنش��اء ملف تس��جيالت اس��تنادية كامل لكافة 
األسماء العربية وحس��ب قواعد وام وذلك لما 
يق��ارب 500،000اس��م ش��خص، باإلضافة إلى 
مش��روعات وخطط أخ��رى طموح��ة للفهرس 

العربي في مرحلته الجديدة.

والمش��روعات الكبي��رة وخاصة ف��ي ظل هذه 
التط��ورات تحت��اج إلى تكاتف ومش��اركة حتى 
د من خدماتها  تستمر وتستوعب التغييرات وتجوِّ
كم��ا يالحظ أن كافة المش��روعات والمبادرات 
الغربية أساس��ها التعاون بين أكثر من مؤسسة 
وذل��ك بهدف تقلي��ل التكلفة واالس��تمرار في 
مواكب��ة التط��ورات؛ فمث��اًل مش��روع المل��ف 
االس��تنادي االفتراض��ي الدول��ي )VIAF( ه��و 
مش��روع مش��ترك بي��ن ع��دة مكتب��ات وطنية 
)مكتبة الكونجرس والمكتبة الوطنية األلمانية 
والمكتبة الوطنية الفرنسية(، ومجموعة مختارة 
من المكتبات اإلقليمية والدولية ويقوم بتنفيذ 
OCLC. وكذل��ك  المش��روع واس��تضافته  ه��ذا 
 )BIBFRAME( الببليوجراف��ي  اإلط��ار  مب��ادرة 
والت��ي ته��دف إلى توفي��ر نم��وذج مفاهيمي 
يس��تند عل��ى توظي��ف الكيان��ات الببليوجرافية 
والعالق��ات الببليوجرافي��ة ف��ي إط��ار مب��ادرة 
البيان��ات المترابطة وصيغ��ة وصف ببليوجرافي 
للكيان��ات قام��ت بتنفي��ذه مكتب��ة الكونجرس 
بالتش��ارك م��ع مجموع��ة عم��ل خاص��ة وهي 
الطبية-OCLC-المكتب��ة  القومي��ة  )المكتب��ة 
األلمانية-مكتبة  القومي��ة  البريطانية-المكتب��ة 
ج��ورج  جامع��ة  برينس��تون-مكتبة  جامع��ة 

واشنطون األمريكية-شركة زافيرا(.

ومما س��بق، نج��د أن المكتب��ات العربية أمامها 
مجموعة من التحديات الستيعاب البيئة الجديدة 
ومواكبة تطورها حي��ث تتمحور هذه التحديات 
بصفة أساسية حول فهم التقنينات والمبادرات 
الجديدة مع مراعاة خصوصية المنش��ور العربي، 
ومواكبة التط��ورات التكنولوجية في ظل قلة 
في الموارد المالية والبش��رية. ولكي نستطيع 
مواجه��ة ومواكبة هذه التط��ورات نحتاج إلى 
تعاون ومش��اركة المؤسسات العربية كما رأينا 

في نماذج المشروعات الغربية.

وحت��ى يس��تمر الفه��رس ف��ي تقدي��م خدماته 
بش��كل ثابت ومتطور وكذلك يطلق مشروعاته 
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يمــر العالــم العربــي فــي مرحلــة االنتقــال إلى 
االقتصــاد  أصبــح  حيــث  المعرفــة  مجتمــع 
والتنميــة والتعليــم والثقافــة تعتمــد علــى 
المعرفــة. ورغــم أنه هنــاك مبــادرات عديدة 
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعربــي 
وأدواتهــا  المعرفــة  بصناعــة  للنهــوض 
مواردهــا؛ إال أن حجــم المعلومــات الرقميــة 
باللغــة العربية ال يزيد علــى 3% من المعرفة 
الكلية المتاحة في شبكة اإلنترنت كما أشير 
ســابًقا.  لذا فإن إنشــاء مكتبة رقمية عربية 
ترصــد المحتــوى الرقمــي العربــي فــي أماكــن 
وجــوده وتتيــح للمســتفيدين الوصــول إليه 
من مــكان واحــد بات ضــرورة في هــذا الوقت 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى لتعزيــز المحتــوى 
العربي الرقمــي وإتاحته للمســتفيدين. وتعد 
المكتبــة الرقمية أحد المشــروعات المهمة 
لســد ما يســمى بالفجوة الرقمية؛ ألهمية ما 
توفره من خدمات للباحثين والمســتفيدين، 
ولوجــود حجــم كبير مــن التــراث علــى هيئة 
ورقية بحاجة إلى معالجة لحفظه وإتاحته. لذا 
تعــد المكتبة الرقمية أحد أهم المشــروعات 
العصــر  فــي  والعربيــة  الســعودية  الثقافيــة 

الحديث. 
ويعد مش��روع المكتبة الرقمي��ة العربية والذي 
كان ف��ي ذات��ه حلًما نوعًي��ا رصدت ل��ه مكتبة 
الفه��رس  ومرك��ز  العام��ة  عبدالعزي��ز  المل��ك 
العرب��ي الموح��د حي��ًزا واس��ًعا م��ن األهمي��ة 
امت��داًدا للمب��ادرات العدي��دة محلًي��ا وإقليمًي��ا 
للنه��وض بالصناع��ة المعرفي��ة، إضاف��ة الى أن 
المكتب��ة الرقمي��ة العربية س��وف تس��تفيد من 
جه��ود الفه��رس العرب��ي الموحد ال��ذي يوفر 
اللبنات األساس��ية لتنفيذها، وتستكمل المهمة 

المختلف��ة )كت��ب رقمي��ة، نص��وص، صور، 
.)PDF ملفات صوتية وفيديو، ملفات

إتاح��ة المعلومات ليتمك��ن أي باحث من • 
الوص��ول إلى المحتوى ال��ذي يبحث عنه 
بسهولة ويس��ر، سواًء بشكل مباشر أم من 
خالل برامج يستخدمها لالستفادة من هذا 

المحتوى.
افتراضي��ة •  معلوم��ات  خدم��ات  تقدي��م 

للباحثين والمستفيدين.
أف��راد •  بي��ن  المعلوماتي��ة  الثقاف��ة  نش��ر 

المجتمع السعودي بكافة فئاته وطبقاته.
تجمي��ع المحت��وى الرقم��ي العرب��ي من • 

المكتبات الس��عودية، ثم يليه��ا المقتنيات 
ث��م  العربي��ة،  المكتب��ات  ف��ي  العربي��ة 
المقتنيات العربي��ة الفريدة في المكتبات 

العالمية.
كم��ا س��تحقق المكتب��ة الرقمي��ة العربية • 

الموحدة فوائد عدي��دة للمكتبات ومراكز 
المعلومات العربية من أبرزها:

تعزي��ز وزي��ادة رقمن��ة المحت��وى العربي، • 
وتسهيل عمليات الرقمنة والحفظ.

اإللكترون��ي •  النش��ر  إج��راءات  تس��هيل 
للمؤلفين العرب.

تقليص تكلفة الرقمنة وعدم تكرار الجهود • 
في الرقمنة والفهرسة.

اتاحة المحتوى الرقمي وتمكين الوصول • 
إليه للمجتمعات العربية بأس��اليب مختلفة 

)اإلنترنت، تطبيقات الهواتف الذكية(
إتاح��ة الم��واد الرقمي��ة بط��رق مختلف��ة • 

موضوعي��ة  بالدول��ة،  وطني��ة  )فه��ارس 
بالتخصصات، أو نوعية بنوع المادة(

تمكين االس��تفادة من المحتوى الرقمي • 
في التطبيقات المختلفة الوطنية والخاصة 
 eGov، Libraries، Discovery، Local مث��ل

systems عبر الربط والتكامل.

الت��ي بدأها في خدمة الت��راث العربي واإلنتاج 
الفك��ري العرب��ي الحدي��ث وتوفي��ره وإتاحت��ه 
للمس��تفيدين ضمن أحدث المعايي��ر والتقنيات، 
ومواكب��ة لما أنج��ز على مس��توى العالم في 
رقمن��ة وحفظ تراث الش��عوب، فقد ب��دأ الحلم 
كفكرة خالل المؤتمر الخامس ألعضاء الفهرس 
العرب��ي الموح��د وال��ذي اس��تضافته عاصم��ة 
��ان في عام  المملك��ة األردني��ة الهاش��مية عمَّ
2012، وكان حاف��اًل بجمل��ة م��ن أوراق العمل 
البحثية والمش��اركات الفاعل��ة لتطوير الفهرس 
العرب��ي الموح��د واالنتقال إل��ى مرحلة أخرى 
تتيح المحتوى العربي رقمًيا، حيث أجمع الخبراء 
والمتخصص��ون المش��اركون في اللق��اء الذي 
عق��د ألول م��رة ف��ي األردن تحت ش��عار "ن�حو 
نهضة مكتبية عربية شاملة" على ضرورة تطوير 
آليات عم��ل الفهرس العربي الموحد مس��تقباًل 
لضمان إنش��اء المكتبة الرقمية العربية. وتجسد 
فك��رة المش��روع الرؤي��ة الحضاري��ة لمكتباتن��ا 
وكن��وز معرفتن��ا العربي��ة من خالل االس��تفادة 
من معطيات التقنية الحديثة وتس��خيرها لخدمة 
القارئ العربي وتسهيل وصوله إلى المعلومة 
عبر أحدث النظم وبأبس��ط الط��رق البحثية. وقد 
انطلق العمل بالفعل في هذا المشروع العربي 
ز التنفيذ  األبرز على الس��احة الثقافية ودخ��ل حيِّ
حيث تم اإلعالن عنه في اللقاء الس��ابع ألعضاء 
الفه��رس الذي عقد ف��ي الرياض ع��ام 2016، 
مل أن تكون المكتب��ة الرقمية العربية  حي��ث يؤَّ
الموح��دة إضافة نوعية جديدة في إثراء الحراك 
الفك��ري والثقاف��ي العرب��ي من خ��الل إتاحة 
المحتوى الرقمي العربي في شبكة اإلنترنت. 

العربي��ة  الرقمي��ة  المكتب��ة   يه��دف مش��روع 
الموحدة بشكل أساس إلى:

بن��اء مكتب��ة رقمي��ة عربي��ة تغط��ي أكبر • 
قدر م��ن المقتنيات اإللكترونية بأش��كالها 
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استعراض تجربة متميزة ألحد األعضاء

يطلق  أن  الموحد  العربي  الفهرس  مركز  يسر 
2017م  للعام  المتكامل  التدريبي  البرنامج 
والذي يهدف إلى تمكين أخصائي المكتبات 
العربية من مواكبة آخر المستجدات في عالم 
تنظيم المعلومات وتطوير قدراتهم في مجال 
األمثل  التطبيق  على  اعتماًدا  الفنية  الخدمات 
للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية.

وذلك من خالل دورات تدريبية متكاملة تجمع 
الذي  العملي  والتطبيق  العلمية  المادة  بين 
وفاعلية  بكفاءة  العمل  من  المتدرب  يمكن 

في البيئة اإللكترونية.

البرنامج التدريبي للعام 2017م
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اللقاء الثامن في الكويت
ألعضاء الفهرس العربي الموحد

مقدمة:

استشعارًا من الفهرس العربي الموحد ومكتبة 
الكوي��ت الوطني��ة بأهمي��ة المكتب��ات العربية 
ف��ي تحقيق أهداف خطة التنمية المس��تدامة 
 SDGs( Sustainable Social Development(
Goal، ينعق��د اللق��اء الثام��ن ألعض��اء الفهرس 
تحت شعار »ن�حو وصول فاعل إلى المعلومات 
لتنمي��ة مس��تدامة ناجحة« ليس��اهم ف��ي بناء 
ال��رؤى وتعزيز الجه��ود التي تمك��ن للمكتبات 
األعض��اء م��ن القي��ام به��ا ف��ي س��بيل تحقيق 
أهداف خطة التنمية المس��تدامة في بلدانهم. 
ويش��ير مصطلح التنمية المستدامة إلى التغيير 
الش��امل والتطوير للف��رد والمجتمع في جميع 
المج��االت االجتماعية والثقافي��ة واالقتصادية 
مم��ا يجعل م��ن المعرف��ة مكوًنا أساس��ًيا في 
جمي��ع خط��ط التطوي��ر والتنمي��ة. وف��ي هذا 

اإلطار، فإن للمكتبات بجميع أشكالها وأنواعها 
وظائ��ف عدي��دة تخ��دم تحقيق أه��داف خطط 
التنمي��ة المس��تدامة، وم��ن ه��ذه الوظائ��ف: 
خدم��ات المعلومات، ومس��اندة برامج التعليم، 
ودعم البح��ث العلمي، وتقدي��م برامج التطوير 
المعرف��ة،  إل��ى  الوص��ول  وتيس��ير  الذات��ي، 
والتدريب، والخدم��ات الثقافية، وتقديم البرامج 
الترفيهي��ة. وتمث��ل صناع��ة المعلوم��ات حج��ر 
األس��اس في ه��ذا الح��راك المعرف��ي لتكون 
أداة لحص��ول جمي��ع فئ��ات المجتم��ع -أفراًدا 
ومؤسس��ات- عل��ى المعلوم��ة الموثقة التي 
تخ��دم ف��ي تهيئ��ة مجتم��ع المعرف��ة. ويمثل 
الفه��رس العربي الموحد بصفته منصة خدمات 
معرفية مش��تركة وعلى رأس ه��ذه الخدمات 
المكتبة الرقمية العربي��ة الموحدة أداة مهمة 

من أدوات صناعة المعرفة العربية. ويتعزز الدور 
الريادي ال��ذي يمكن للمكتب��ات أن تلعبه في 
م على  ظ��ل االنكم��اش االقتصادي ال��ذي يخيِّ
المنطقة حي��ث يمكن للفهرس العربي الموحد 
وأعضائه القيام بالمس��اهمة الفاعلة في دعم 
برامج خطط التنمية المستدامة وأنشطتها في 
المنطقة وهو م��ا ينعكس إيجاًبا على األوضاع 
االقتصادي��ة فيه��ا ويع��زز م��ن دور المكتب��ات 
ومراكز المعلومات العربية في تحقيقها. ومما 
ال ش��ك فيه أن توفي��ر منصة الفه��رس العربي 
الموح��د لبرام��ج تكاملي��ة وتعاوني��ة لألعض��اء 
سيساعد على تحقيق هذه األهداف ويقلل من 

كلفتها والوقت الالزم لتحقيقها.

2-4 ربيع األول 1439هـ الموافق 20-22 نوفمبر 2017م
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األهداف: 
تعريــف األعضاء بــدور المكتبــات في إنجاح 

عملية التنمية المستدامة.

إعالم األعضاء بجديد الفهرس في إطار تنفيذ 
خطة المرحلة الثانية. 

االشــتراكات  تجديــد  علــى  األعضــاء  حــث 
واإلقبــال علــى االســتفادة مــن الخدمــات 

المضافة. 

تعريــف المنظمــات الدولية بالــدور الريادي 
الــذي يقوم بــه الفهرس وتقديمه كشــريك 
فعال لتحفيز المكتبات العربية على االنخراط 

في تبني أهداف التنمية المستدامة. 

المنظمون:
يعقــد اللقــاء برعايــة الفهــرس العربي 	 

الموحد ومكتبة الكويت الوطنية

مكان اللقاء:
 مكتبة الكويت الوطنية 	 

موعد اللقاء:
حفل االفتتاح: مساء االثنين 2 ربيع األول . 1

1439هـ الموافق 20 نوفمبر 2017م

البرنامج العلمي: 3-4 ربيع األول 1439هـ . 2
الموافق 21-22 نوفمبر 2017م

األول . 3 ربيــع  التدريبيــة:2-1  الــدورات 
1439هـ الموافق 19-20 فبراير 2017م

المحاور:
التجــارب الدوليــة واإلقليميــة والعربية 	 

فــي مجــال تفعيــل دور المكتبات في 
مجال التنمية المستدامة.

العربية واإلســهام 	  الوطنية  المكتبــات 
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

إســهامات الفهرس في مجــال التنمية 	 
المستدامة. 

تجارب أعضاء الفهرس في مجال التنمية 	 
المستدامة. 

الحضور المستهدف:
المعنيــة . 1 الدوليــة  المنظمــات  ممثلــو 

بالمعلومات والتنمية المستدامة.

مدراء المكتبات الوطنية العربية.. 2

ومراكــز . 3 المكتبــات  ومســؤولو  مديــرو 
المعلومات األعضاء في الفهرس.

رؤساء األقسام الفنية والمكلفون بملف . 4
الفهرس في المكتبات األعضاء.

المعنيــون . 5 واألكاديميــون  الباحثــون 
وبنــاء  المعلومــات  تنظيــم  بمجــاالت 

المحتوى الرقمي.

الدورات التدريبية:

الزمنالمدة الدورة

8:00 – 191:00-20 نوفمبروصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام

8:00 – 191:00-20 نوفمبرالعمل االستنادي ألسماء األشخاص وفقا قواعد وام

rda 8:00 – 191:00-20 نوفمبرمعالجة المواد غير المطبوعة وفقا لقواعد

8:00 – 191:00-20 نوفمبرإدارة المحتوى الرقمي في المكتبة الرقمية العربية الموحد
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نجح الفهرس في لقاء األعضاء السابع الذي عقد في ديسمبر الماضي 
في ترسيخ مبدأ درج عليه منذ تأسيسه وهو التطوير المستمر ومواكبة 
أحدث المس��تجدات التقنية والفنية. فقد دشن الفهرس عشرية جديدة 
تحت ش��عار جديد يتناس��ب مع متطلبات المكتبات العربية واحتياجات 
المس��تفيدين ف��ي خط��وة من التح��ول م��ن النخبوية إلى مالمس��ة 
االحتياجات المعلوماتية لكافة فئات المجتمع وفق المتغيرات التقنية 
والمعرفية الجديدة. وهناك بالفعل حاجة وضرورة لمشروع عربي قائم 
عل��ى التع��اون والتكامل يخدم ثقافتن��ا العربية ويقدمه��ا إلى العالم 
برؤية معاصرة وبتوظي��ف فاعل ألحدث ما توصلت إليه التقنية وإدارة 
المحتوى وأس��اليب تنظيم المعلومات. وفي حوار س��ابق معها في 
التس��جيلة، قالت العالمة األمريكية والخبيرة ف��ي تنظيم المعلومات 
الدكت��ورة إلي��ن إس��فينونيوس: "إن الفه��رس العرب��ي الموح��د بال��غ 
األهمية؛ إنه يش��كل خطوة رئيس��ة ن�حو تحقيق الضب��ط الببليوجرافي 
العالم��ي، وأيًض��ا ن�حو فهم الدول األخ��رى للثقافة العربي��ة. وتخيلوا 
معي مس��تقباًل يتواجد فيه جهاز حاس��وب ف��ي أي مكان من العالم 
يستطيع الش��خص من خالله أن يبحث في فهارس المكتبات العربية، 
ويق��رأ األوعية العربية مترجمة على الخط المباش��ر. إن هذا العصر آٍت، 
ع مش��روعات مثل الفهرس العربي الموحد الوصول إليه". إن  وستس��رِّ
هذا الخطوة الذي بشرت بها إسفينونيوس قد قرب تحققها من خالل 
الفه��رس العربي الموحد والخدمات المتنوعة التي أعلنت في مؤخًرا 
وب��دئ بالفعل العم��ل على إنجازه��ا تباًعا خالل هذا الع��ام واألعوام 

القادمة بإذن اهلل، وأهمها المكتبة الرقمية العربية الموحدة.

تبن��ى عل��ى دراس��ة  إن مش��روع الفه��رس وتطويرات��ه المتالحق��ة 
االحتياج��ات الفعلية والمتوقع��ة للمكتبات والباحثين والمؤسس��ات 
من خ��الل إيج��اد تطبيقات وخدم��ات تحق��ق أهداف خط��ط التنمية 
المس��تدامة واالستثمار في رأس المال البش��ري لبناء مجتمع معرفة 
يس��تطيع توظي��ف المعلوم��ات ف��ي التعلي��م واالقتص��اد والثقافة 
والترفيه وبناء المجتمع. فال يزال للمكتبة أدوار ووظائف مهمة مناطة 
به��ا في مجتم��ع المعرفة منها إنتاج المعرفة وبثه��ا، وتقديم الثقافة 
المعلوماتي��ة، وتنظي��م البرامج الممتدة، وإع��ادة تكوين المعلومات، 
والرقمن��ة؛ وه��ذه ال يمكن تحقيقها إال بوس��ائل حديث��ة وتنظيم جيد 

للمعلومات.

الفه��رس العربي الموحد وج��د ليبقى منارة ثقافية ش��امخة وعالمة 
فارقة في جبين ثقافتنا العربية واإلسالمية.

واهلل الموفق.

الفهرس ومجتمع المعرفة

د. صالح المسند
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الخدمات
يقدم الفهرس العربي الموحد باقة من 

الخدمات التي ال �توفر إال بتعاون أعضائه على 
منصته ويحصل عليها األعضاء بكلفة �نافسية 

مقابل الفوائد المتحصلة من تلك الخدمات

الفهرسة األصلية
والفهرسة المنقولة

الفهرسة 
باستخدام قواعد 

(وام)

ط�ح األسئلة 
ذات العالقة 

بالتعامل الفني 
والحصول على 
إجابة من قبل 
ف��ق الفهرس

خدمات التد��ب 
والتطو�ر المهني

المنشو�ات 
والمطبوعات 
التي يصدرها 

الفهرس

ا�احة معلومات 
مقتنيات 

المكتبات ضمن 
البوابة المفتوحة 

للجمهور

الرؤيــــة
أن يكون الفهرس 

العربي الموحد منصة 
الخدمــات المعرفيــة 

للثقافة العربية

الرســـالة
يسعى الفهرس العربي الموحد 

بالتعاون مع أعضائه ألن يكون منصة 
الخدمات المعرفية التــي تمكنهــم مــن 

تقديم قيم إضافية ومبتكرة لمجتمعهم 
وتعظم األثر الثقافي والمعرفي الذي 

يحققونه. وذلك من خالل منظومة 
تشاركية مرنة ذات كفاءة 

وجــودة عاليتيــن.



قواعد ببليوجرافية
لمنظومة عربية متكاملة

دعوة للمشاركة



االجتماع الثاني
للخبراء العرب والصينيين

حفل تدشين البوابة المعرفية 
للمكتبات التونسية

اللقاء السابع
ألعضاء الفهرس الموحد

العالم الجليل
أ. د. حشمت محمد علي قاسم 
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