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اللقاء الثامن ألعضاء الفهرس العربي الموحد
نـحو وصول فاعل إلى المعلومات لتنمية مستدامة ناجحة

إلنشاء الفهرس العربي لالستشهادات 
جامعة اإلمام ومكتبة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تعاون

دور المعلومات 
في التنمية المستدامة



دعوة للمشاركة



الرؤيــــة
أن يكون الفهرس 

العربي الموحد منصة 
الخدمات المعرفية 

للثقافة العربية

الرســـالة
يسعى الفهرس العربي الموحد 

بالتعاون مع أعضائه ألن يكون منصة 
الخدمات المعرفية التي تمكنهم من 

تقديم قيم إضافية ومبتكرة لمجتمعهم 
وتعظم األثر الثقافي والمعرفي الذي 

يحققونه. وذلك من خالل منظومة 
تشاركية مرنة ذات كفاءة 

وجودة عاليتين.
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مدير مركز الفهرس العربي الموحد
د. صالح بن محمد المسند

المشرف العام
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر

نائب المشرف العام
اللقــاءات التــي يقيمهــا الفهــرس العربــي الموحــد ألعضائه هي د. عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد

مــن أنجح التجمعــات المكتبيــة التي تناقــش قضايا الســاعة التي 
تواجــه عالم المعرفة ومؤسســات المعلومات من مكتبات ومراكز 
معلومــات ودور نشــر في هذا العصــر الذي يطلق عليــه بحق عصر 
المعرفــة. وحين يجتمع المعنيون بالمعرفة والثقافة هذا العام في 
دولة الكويت فهذا يجســد أهمية المعرفة ودورها الرئيس كمحرك 
ومســاند للتنمية المســتدامة فــي عالمنا العربي. وهــذا هو اللقاء 
الثامن ألعضاء الفهرس الذي سينعقد تحت شعار" نـحو وصول فاعل 
إلى المعلومات لتنمية مســتدامة ناجحة" حيث سيناقش العديد من 
القضايــا المســتجدة في إطــار تكاملي وتعاوني وســينتهي -بإذن 

اهلل- إلى نتائج تخدم مكتباتنا وثقافتنا العربية.
فــي هذا العدد، ســتطالعون مقــااًل لمعالي المشــرف العام على 
المكتبة األســتاذ فيصل بن معمر، ولقاًء مهًما مع ســعادة األســتاذ 
كامــل العبدالجليــل األميــن العام لمكتبــة الكويت الوطنية ســلط 
فيه الضــوء على كثير من القضايا الثقافيــة والمكتبية. كما احتوت 
المجلة على قضية العدد بعنوان: "المعلومات والتنمية المستدامة" 
تنــاول فيها بعض كبار المختصين فــي العالم العربي قضايا العالقة 
بين المعلومات ومحاور التنمية المستدامة، وأيًضا هناك العديد من 

المقاالت المتخصصة وملف خاص بجديد الفهرس. 
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يعقد أعضاء الفهرس العربي الموحد اللقاء تلو اآلخر ، بعد رحلة مثمرة من اللقاءات التي عقدت 
ً من اإلنجاز الذي يحرص عليه القائمون على المشروع منذ تأسيسه،  ًا متواصال ً لتشكل عقد قبال
والذي يهدف لإلسهام في جمع المحتوى الثقافي ألبناء األمة بحيث أصبح بمقدورهم 
االطالع على المعرفة التي يريدون في شتى المجاالت. ومن هذا المنطلق اقترن الجهد 
المخلص بالرغبة الصادقة في بلوغ الهدف، وواكب الجهد العطاء والبذل السخي والمتابعة، 
ً إلى حقيقة ماثلة، من خالل العمل الدؤوب، والجهود الجبارة  فتحولت احالم اللقاءات سابقا

التي بذلت وتبذل في سبيل الوصول إلى وعاء معرفي واحد يجمع األمة العربية.
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الفهرس العربي الموحد 
نافذة على مكتبات العالم العربي

معالي األستاذ فيصل بن معمر
المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
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شهدت تطورات المعرفة في العصر الحديث آفاقًا رحبة في مختلف ضروبها. وكانت المكتبات 
هي الحاضنة الرئيسية لمصادر المعرفة، ووسائلها في الوقت ذاته. وال شك أن الثقافة العربية 
تفاعلــت تفاعاًل إيجابًيا مع تطورات المعرفة المعاصرة، ولعبت المكتبات العربية الحديثة دورُا 
كبيــًرا في إثــراء التعاون المعرفــي والتواصل الثقافــي والعلمي بين مختلــف دول العالم 
العربي. ولقد مثلت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض عبر مشروعاتها الثقافية العمالقة 
ركيزة هامة في مجال التعاون المعرفي بين المكتبات في العالم العربي، والخروج من نمط 
الخدمــة الداخلية للباحثين والقراء إلــى آفاق أرحب من العمل المعرفي والثقافي والمنبري، 
ومــن أبرز المشــروعات العلمية التي أنجزتها مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض مشــروع 
الفهــرس العربي الموحد الذي حقق نقلة كبيرة في مجال توفير مصادر المعرفة  وتنظيمها، 
عبر الشراكة مع العديد من الدول العربية تسهياًل لوسائل المعرفة وتوفيًرا لطرق استخداماتها 
المتعــددة في مختلــف المجاالت. لقــد أصبح عالم المكتبــات اليوم من خالل اســتخدامات 
التقنيــات المتطورة، والبرامــج اإللكترونية الرائــدة في مجال مصــادر المعلومات وتنظيمها 

وإدارتها من أهم مجاالت التبادل الثقافي. 

وألن مواكبة التطورات المتسارعة، عبر إرساء معايير الفهرس العربي الموحد الذي تبنته ورعته 
المملكة العربية الســعودية  - أعزها اهلل – بقيادة  خادم الحرمين الشريفين   الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود  -أيده اهلل -هي فرصة أخرى لتعزيز خدمات الفهرس العربي  الذي أصبح 
مشــروًعا عربًيا فاعاًل ومتاحًا لكل مكتبة ومركز معلومات في الوطن العربي للمشاركة فيه 
والمســاهمة؛ لذلك  تسعى مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالشراكة مع العديد من مكتبات 
الدول العربية لتقديم الثقافة العربية بصورة شــاملة لألجيال الناشــئة بما يتناسب والتطورات 
التقنية والتنظيمية الحديثة. ندرك تماًما أهمية المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
التــي انتظمت فــي العديد من دول العالم العربي من أجــل الوصول إلى مجتمع معلومات 
تتفاعــل فيــه المعرفة العربيــة بالمعرفة العالمية؛ لتخــدم التعليم واالقتصــاد والثقافة؛ في 
مســعى حضاري للتغيير الشــامل من خالل الفرد والمجتمع في جميع المجاالت االجتماعية 
قة أساًسا للتخطيط العلمي السليم؛  والثقافية واالقتصادية؛ وهو ما يجعل من المعرفة الموثَّ
ويمنح مكتباتنا العربية، في الوقت نفســه، التطوير المنشــود، واالهتمام المطلوب؛ لتتمكن 

من أداء مهامها وفق االحتياجات المتغيرة والتقنيات المتطورة في مجتمع المعرفة.

وتفخر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، دوًما بما وصل إليه الفهرس العربي الموحد، كمشروع 
ثقافــي عربي، يمثل وجًها مضيًئا مــن وجوه العمل العربي التعاوني المشــترك، الذي حقق 
إنجازات على مســتوى تكوين القاعدة الببليوجرافية والعمل االستنادي والتدريب، إلى جانب 

ما قدمه من خدمات جديدة، في طليعتها: المكتبة الرقمية العربية الموحدة.

 كل تلك التطورات واإلنجازات المتتالية التي درج الفهرس على تحقيقها، وإهدائها إلى مجتمع 
المعرفة العربي خالل ســنوات عمره التي تجاوزت العشر سنوات؛ حتًما تدفعنا لالستمرار في 
دعم مسيرة هذا المشروع العربي الرائد بالتعاون والتنسيق مع المكتبات ومراكز المعلومات 

العربية؛ لنصل إلى الهدف المنشود لخدمة ثقافتنا العربية واإلسالمية.
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شخصية العدد
األستاذ كامل العبدالجليل

مدير عام مكتبة الكويت الوطنية

شخصية العدد
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 :  أصبح الوصول إلى المعلومات عنصرًا 
مهمًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأهداف 
دولــة  أن  وبمــا  المســتدامة،  التنميــة  خطــة 
الكويــت ودواًل عربيــة أخرى بــدأت بتبني هذا 
الرؤية، ما رأي ســعادتكم بصفتكــم مديرًا عامًا 
للمكتبــة الوطنيــة الكويتية فــي دور المعرفة 
بأشــكالها المختلفة في تحقيق أهداف التنمية 
المســتدامة فــي العالــم العربــي، ومــا الدور 
المنوط بالمكتبــات الوطنية والمكتبات العامة 

على وجه الخصوص في هذا الشأن؟
للثقافــة والمعرفــة دور ورئيســي فــي عملية 
التخطيــط وبنــاء التنميــة الفعلية المســتدامة، 
المطلــوب توافــر البنــى التحتية للمؤسســات 
الثقافية في البالد التي تساعد على نشر وإثراء 
المعرفة والتوعية وتنوير المجتمع بشــكل دائم 
ومســتمر، كذلــك تهيئــة المناخ وإتاحة الســبل 
التــي تكفل حريــة تلقــي المعلومــات وتبادل 
المعارف، وتوفير البيئة الســليمة والدعم الالزم 
للمكتبات بمختلف أنواعها لرفع شــعار وطني: 

التقت التسجيلة في هذا العدد شخصية فاعلة له جهود ملموسة في عالم الثقافة واإلعالم وهو األستاذ كامل العبدالجليل. 
واألستاذ كامل هو المدير العام المكتبة الكويت الوطنية من عام 2014م واألمين العام المساعد بالمجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب، وهو كاتب في الصحافة الكويتيــة ومعد ومقدم برامج ثقافية ووثائقية في التلفزيون الكويتي. له عدد 
من المؤلفات، وحاصل على جائزة الدولة في اإلخراج التلفزيوني لعام 2016. في هذا اللقاء سيسلط سعادة األستاذ كامل 

العبدالجليل الضوء على قضايا مهمة تتعلق بالثقافة والمكتبات والفكر  في الكويت والعالم العربي.

القراءة للجميع، وتشــجيع حركة التأليف والنشر 
والتوزيــع واالنفتــاح علــى الثقافــات العالمية، 
هــذا األمــر تدركــه حكومــة الكويــت وتوليه 
اهتمامهــا وعنايتهــا ودعمها من أجل إســهام 
الثقافة والفنــون واآلداب فــي عملية التنمية 
المســتدامة، اعتمــادًا علــى الــدور الحضــاري 
الكبيــر الذي يقوم به المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بقطاعاته الرئيسية مع مكتبة 

الكويت الوطنية والمكتبات العامة.
القوانيــن  بســن  الكويــت  حكومــة  وقامــت 
والتشريعات الالزمة ووضع األنظمة التي تجعل 
مــن المعرفــة أداة فعالــة في عمليــة التنمية 
المستدامة، مثل قوانين حماية حقوق المؤلفين 
المطبوعــات  وقانــون  المجــاورة،  والحقــوق 
والنشــر، ودعم وتشــجيع حركة الطباعة والنشر 

والتوزيع وقانون حماية اآلثار الوطنية.
ومن المطلوب أن ال تقف الجهود عند هذا الحد 
بل تتجــاوزه إلى وضــع قانون خاص بالتشــجيع 
على القراءة، والدفع بوســائل كســب المعرفة 
مــن مختلــف المصــادر الثقافيــة واإلعالميــة 
التقليديــة والجديــدة، وتفعيــل دور المكتبــات 
المدرســية والجامعية ضمن المناهج التعليمية، 
وإقامة المســابقات التي تســاهم في االقبال 

على القراءة.
إن المســألة تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون 
والمشاركة مع كافة أطراف المجتمع المدني 
وشــركات ومؤسســات القطاع الخــاص لدعم 
للجميــع،  ونشــرها  الثقافــة  ووســائل  أدوات 
وتأصيــل عــادة القراءة فــي البيت والمدرســة 
والجامعــة وأماكن ارتياد النــاس في المجتمع.  
فالتنميــة البشــرية والمجتمعيــة ذات أهميــة 
المســتدامة،  التنميــة  فــي مكونــات  كبــرى 
وصناعة المعرفة أحد أهم أركان التنمية إلعداد 
جيل متســلح بالعلم والمعرفة قادر على إدراك 
متطلبــات دوره كمواطــن صالح عليــه واجبات 

كمــا له حقــوق من الوطن، يشــارك ويســاهم 
بفعاليــة في قبول التحديــات والعمل من أجل 
التنمية المســتقرة المســتدامة، والمضي في 
ركب خطط هذه التنمية التنفيذية، مؤكدًا دوره 
ضمــن المجتمــع المثقــف والواعــي لمواكبة 
الــدول المتقدمة التي تعتمد على الثقافة في 
إنــارة العقول والتطوير اإلنســاني وبناء اقتصاد 

المعرفة.

 : الثقافــة هــي أهــم أدوات التفاعــل 
والتواصــل الحضــاري بيــن األمــم، كيــف ترون 
مســتقبل الثقافــة العربيــة في عصــر العولمة 

كأداة للحوار العالمي والحضاري؟
إن الثقافــة بمكوناتهــا المتنوعــة هــي القوة 
الناعمــة، هذا المفهوم الــذي أصبح في عصرنا 
حقيقــة واقعة، فالــدور الــذي تلعبــه الثقافة 
ممثلة بالكتاب والمكتبة ووسائط نشر المعرفة 
كالندوات والمحاضرات والمعارض والمنتديات 
والمســابقات  والعلميــة  واألدبيــة  الفكريــة 
وحركة التأليف والطباعة والنشر والتوزيع، تخلق 

التفاعل والتواصل الحضاري بين البشر.
ومســتقبل الثقافة العربية في عصــر العولمة 
مرهــون بواقــع الحاضــر الــذي نعيشــه، وهو 
واقع مؤلم وعلينا مســؤوليات كبيرة وتحديات 
كثيــرة لجعل الثقافة العربية أداة للحوار العربي 
العالمي، بداية من إعادة اكتساب الثقة، بتوفير 
عوامل اإلقبــال على اإلنتاج الفكري والثقافي 
العربي الرصين، وإحياء تاريخ العرب في مجاالت 
العلــوم واالختراعــات واالكتشــافات العلمية، 
وفي اإلبداع الثقافي واألدبي الذي ساد أرجاء 
العالم العربي واإلســالمي، ونهــل منه العالم 

الغربي إلى يومنا هذا.
االنفتــاح الحضــاري المتمــدن علــى الثقافات 
والحضــارات العالمية، وتكثيــف حركة الترجمة 
لنقل اإلنتاج الحديث للعلوم والمعارف العالمية 
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المفيــدة إلــى مجتمعاتنــا العربيــة لمشــاركة 
الشــعوب في فهمها وتقدمها ونموها القائم 
علــى العلــم والمعرفــة، نريد من جيل الشــباب 
العربــي اليــوم وهــو جيــل  مبشــر بالخيــر في 
تعليمــه وانفتاحــه على طلــب العلــم، وحنينه 
إلــى التراث العربي في الثقافة والتاريخ المجيد 
لألمــة العربية أن يكون له هــذا دافعًا وملهمًا 
إلــى المثابرة واالندفــاع إلى كســب المعرفة 
والثقافة المنفتحة والوسطية واإليجابية لصنع 

مستقبل أفضل.

 : للمجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب أنشــطة متنوعة مثــل معرض الكويت 
القريــن، ويصــدر  للكتــاب ومهرجــان  الدولــي 
سالســل ودوريات ثقافية متميزة مثل سلســلة 
كتــاب عالم المعرفة ومجلــة عالم الفكر، كيف 
أســهمت هــذه األنشــطة واإلصــدارات فــي 
تحقيق رؤية الدولــة في رعاية الثقافة والفنون 
وتحقيق التواصل مع الثقافة العربية والعالمية، 
وهــل من جديــد يمكن أن يخص القــراء به في 

هذا الخصوص؟
في قول مأثور لحضرة صاحب السمو أمير البالد 
الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح طيب اهلل ثراه 
عام 1973 عند إنشاء المجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب :  " ومــا المجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب إال تجسيد إليماننا بما 
للثقافــة والفنون واآلداب، مــن أهمية عظيمة 
فــي خلــق جيــل واع بمســؤولياته قــادر على 

العطاء المثمر ".
إن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
يكــرس طاقاته البشــرية والفنية ويســخر كافة 
مــوارده لتحقيــق أهدافــه الخيــرة الرامية إلى 
أن يكــون المؤسســة الكويتيــة التــي تحتضن 
الثقافية  النشــاطات والمبــادرات والفعاليــات 
والفنيــة، التــي تجســد الهوية الوطنيــة لدولة 
الثقــل  ذات  الكبيــرة  وعطاءاتهــا  الكويــت 
والمكانــة المتميزة، في ســجل التاريخ الثقافي 
العربي، من خالل إصداراته المتميزة مثل: مجلة 
عالــم المعرفة وعالم الفكــر والثقافة العالمية 

والمسرح العالمي.
والنجــاح في إقامــة المعرض العربــي للكتاب 
القريــن  ومهرجــان   ،1974 عــام  منــذ  ســنويا 
الثقافــي الســنوي ومهرجــان صيفــي ثقافي 
ومهرجان األطفال والناشــئة ومهرجان المسرح 
العربــي ومهرجان الموســيقى وغيرهــا الكثير، 
إنمــا يمثل ديمومــة ثقافية ونجاحات شــاهدة. 
العامــة، ويدعــم  المكتبــات  المجلــس  ويديــر 
ويشــجع اإلنتاج الفكــري والثقافــي واألدبي 
والفنــي وترجمة الكتــب وإصدارهــا وتوزيعها. 
كما يحقق التواصل مع كبار الكتاب والمؤلفين 

والمبدعين في عالم الثقافــة، بإقامة ندواتهم 
الخاصة، ودعوة الفرق الموســيقية والمسرحية 
العالميــة. ويحتــوي المجلــس المتاحــف التي 
هــي عالمــة فارقــة ومتميزة فــي إبــراز تاريخ 
وتراث الكويت، مثل المتحف الوطني ومتحف 
التاريخ البحري ومتحــف الفن الحديث ودار اآلثار 
اإلســالمية ومتاحف أخرى كثيرة، ويشجع على 
اطالق طاقــات المبدعين من أبنــاء الوطن من 
خالل التنافس على شرف جائزة الدولة التقديرية 

والتشجيعية في الثقافة والفنون واآلداب.
إن كل هذا الحراك والنشاط المكثف على مدار 
العــام يؤكد نمــو الثقافة والوعــي والمعرفة 
في المجتمع، بشــكل متســارع وملحوظ سنويًا 
من خالل كثافة المشــاركة والحضور والتفاعل 
مع أنشــطة المجلس الوطني، وعبر اســتطالع 
الموقع على شــبكة اإلنترنت ووسائل التواصل 
مــن  المتابعيــن  تدوينــات  وعبــر  االجتماعــي، 
الجمهــور والمثقفين واألدبــاء والفنانين ذوي 
العالقة بأنشــطة المجلس الوطنــي. إن الدول 
المتحضــرة والمتمدنــة تقاس بمــدى التحصيل 
العلمي وبمســتوى وعي وثقافــة مواطنيها، 
ومقــدار المعرفة من خالل القــراءة واالطالع، 
وإن عصرنا الحاضر بوســائل االنفتــاح والعولمة 

وثورة تكنولوجيا االتصاالت واإلعالم والتواصل 
العالمــي الالمحــدود، يحتم علينــا التغلب على 
صعاب التحديات في مد جســور التواصل وبلوغ 
الثقافــات العالميــة. وإيصــال ثقافتنــا الغنيــة 
بتعاليــم ديننا الحنيف بالقيم األصيلة والســمات 
األخالقية الحميدة، واإلنتاج الثقافي الزاخر في 
كثيــر من الجوانب إلى العالــم، بالثقافة العربية 
التي هي قادرة على التعبير عن هويتنا األصيلة 

بنجاح واقتدار.
التســجيلة: فــي العالــم العربي جوائــز عالمية 
لتشــجيع ودعم حركــة التأليــف والترجمة مثل 
جائــزة الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز العالمية 
للترجمة، برأي ســعادتكم، مــا دور هذه الجوائز 
في دعــم حركــة التأليف والترجمــة من وإلى 

اللغة العربية ؟
للجوائــز العالميــة فــي مجــال الثقافــة التــي 
تشــمل الوطن العربي وتتجــاوزه إلى العالمية، 
أهــداف إيجابيــة بنــاءة تعــود بمنافــع كبــرى 
للثقافة اإلنســانية، وترتقــي بالدول التي تعتمد 
المســابقات لمنح الجوائــز التقديريــة العالمية، 
وســيلة للمبدعين والمتميزين إلظهار طاقاتهم 
في اإلنتــاج والعطــاء، والحرص علــى الجودة 
وبلــوغ المســتوى الرفيع والمعاييــر المعتمدة 
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في المجتمع الدولي.
نحمــل في قلوبنا تقدير كبيــر ومكانة مرموقة 
ورفيعة لجائزة الملك عبداهلل، الرتباطها بتشجيع 
والمفكريــن  العلمــاء  كتــب  ترجمــة  وتحفيــز 
والمثقفيــن فــي العالــم، خاصة الكتــب التي 
أســهمت في تطويــر العلوم باالستكشــافات 
واالختراعــات الحديثة، ومحصلــة نتائج البحوث 
العلميــة والتطبيقيــة، وكذلــك البحــوث فــي 
التاريخ والتراث والعطاء اإلنســاني في مختلف 
مجاالتــه. وتوجــد جائزة الملك فيصــل العالمية 
التــي تســاندها وتكملها في وضــع المملكة 
العربية السعودية على خارطة الرقي اإلنساني 
بالثقافــة عالميًا. وفي الكويت توجد لدينا جوائز 
رفيعة ومرموقــة منها جوائز الدولــة التقديرية 
والتشجيعية الســنوية وجوائز مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي السنوية. 
إن دور الجوائــز مؤثر في تحفيــز ذوي القدرات 
والمواهــب إلطــالق إبداعاتهــم، نحــو التألــق 
والتفــوق، ومن المســؤوليات التــي تقع على 
الدولة: تشــجيع ودعــم اظهار اإلنتــاج الوطني 
والعربــي المتميز، ويعود ما تحققه نتائج الجوائز 
فــي األعمــال الفائزة وعلــى الفائزيــن بعوائد 
وفوائد إيجابية وسمعة رفيعة المستوى، وإنجاز 
وطني مشــرف ومرموق فــي عالــم الثقافة، 
وفــي الجوائــز تقديــر للمثقفيــن ومكافأتهــم 
المجزية وإبــداء االعتــزاز واالحتــرام لنجاحاتهم 

وعطاءاتهم لوطنهم وأمتهم.
أما بشأن موضوع الترجمة لجائزة الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز العالمية، فنقول: إن ميدان الترجمة 
هو الخيار المناسب واألفضل لتقديم جائزة عالية 
المســتوى في الوطن العربي، ومن إيجابياتها 
النشــر  ودور  بالمترجميــن  والدفــع  التشــجيع 
والمؤسســات الثقافية بترجمة أحدث مؤلفات 
العلماء واألدباء وكبار المثقفين، ومذكرات كبار 
الشــخصيات والمتميزيــن في شــتى المجاالت 
حــول العالم، إلــى اللغة العربية فهي وســيلة 
االتصال والتواصل مع اإلنتاج الفكري العالمي 
ومعرفة الخبرات والتجارب اإلنســانية، والتقارب 

والتفاهم الحضاري على تنوع الثقافات.
والترجمــة أداة فعالــة للرقــي بمجتمعاتنا، من 
خالل االســتفادة مــن خبرات ومعــارف وعلوم 
اآلخريــن، والعكــس صحيح بالترجمــة من اللغة 
العربيــة إلــى اإلنجليزيــة وغيرها، لتوثيق ونشــر 
اإلبداعــات العربية في مجاالت العلوم، وبعض 
من االستكشــافات واالختراعات التي أشاد بها 
العالــم وحازت علــى جوائز عالميــة، إلى جانب 
اإلنتــاج الثقافي والفكري واألدبــي الذي نال 

أيضًا في بعض اصداراته تقدير عالمي كبير.
التسجيلة: المكتبات – بشتى أنواعها – واجهات 
حضارية وُبنى تحتية للثقافــة والعلوم والتربية، 

صفــو لنــا حال هــذه المؤسســات فــي عالمنا 
للمســؤولين  كلمتكــم  هــي  ومــا  العربــي، 
عــن المكتبات فــي الــدول العربيــة لالهتمام 

بتطويرها وتحديثها؟
إن أهميــة دور المكتبــات ومراكــز المعلومات 
وال  والمعرفــة،  الثقافــة  تنميــة  فــي  كبيــرة 
يقتصــر األمر عند هــذا الحد فــإن مراكز البحوث 
والدراسات ومراكز الوثائق الوطنية وغيرها، من 
المؤسســات الحافظة للتاريخ والتــراث واإلنتاج 
الفكري الوطني في مختلف مجاالته، جميعها 
تمثــل الواجهــة المشــرقة للدولــة والمظهــر 
الحضــاري لهــا والجوهــر الــدال علــى الرقي، 
والمصدر الذي يكسب الدولة االحترام والتقدير 
لمــا تجله من مكانــة واهتمام ودعــم للثقافة 
والمعرفــة، وفتح مدارك المواطنين والمقيمين 

بكل ما هو جديد من خالل التوعية واإلعالم.
فالمكتبات تعاني اليوم من عزوف وانحسار عن 
ارتيادهــا، خاصة من الشــباب والناشــئة، ويعود 
ذلــك إلى عدة أســباب، منها اكتســاح وســائل 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي النشــر االليكتروني 
ووســائط التواصــل االجتماعــي فــي اإلعالم 
الجديد، بل وفي انتشار األلعاب االليكترونية التي 
تشــغل وقت طويل لألطفال والناشئة، وهناك 
أســباب أخرى تتعلــق بالعادات والســلوكيات 
التــي ابتعدت عــن القــراءة المســتمرة، وهي 
مسؤولية تربوية تخص البيت والمدرسة معًا في 
التشجيع والتحفيز على عادة القراءة وتعظيمها 
في نفوس األطفال والناشــئة والشباب، وتقع 
على مؤسســات المجتمع المدني والجمعيات 
األهلية المعنية، مســؤوليات أيضًا في النهوض 
باألنشــطة والفعاليــات التــي يكــون محورها 
اإلقبــال على القــراءة وجذب الشــباب والكبار 
على القراءة وإثراء المعرفة ورفع مدى اليقظة 

في المجتمع.
ويوجد ســبب آخر مهم أدى إلى تراجع وعزوف 
األطفال والناشئة والشــباب عن القراءة، يتعلق 
بربــط المكتبــة المدرســية وقــراءة الكتب مع 
المنهج الدراسي والنشــاط الثقافي الحر داخل 
المدرســة، األمر الذي لم يكــن عليه هذا الوضع 
فــي الوقــت الحاضــر عنه فــي الســابق، وهو 
موضــوع تربــوي وتثقيفي مهم إلنمــاء الذات 
وتحصين الناشــئة والشــبا ب بالوعي واإلدراك 
والمعرفة. فضاًل عن أســباب أخــرى تجلت في 
ضعــف االهتمــام بتطويــر المكتبــات العامة، 
والحاجــة لقيــام مشــروعات الثقافــة للجميع، 
وتنشيط دورها الهام في نفع المجتمع، وخلق 
أنشــطة وفعاليــات مســتمرة لجــذب الشــباب 
والناشــئة وتوفير التكنولوجيا الحديثة واالنترنت 

لخدمة القراء.
والمكتبات تعتبر الرديف المساند والمكمل لدور 

المؤسسات التعليمية كافة ولمختلف المراحل 
الدراســية وفــي التعليــم العالــي. المكتبــات 
الوطنيــة والمتخصصــة والجامعيــة بحاجة إلى 
مزيــد مــن الدعــم القتنــاء الكتــب مــن مصادر 
النشــر في الدول المتقدمة، ومع وجود جهود 
ملحوظــة ومباركــة لــدى بعض المؤسســات 
العربية، التي تعنى بدور المكتبات وتعمل على 
تعزيــز التعاون العربي المشــترك، مثل مشــروع 
الفهــرس العربي واالتحــاد العربــي للمكتبات  
وجمعيــة المكتبــات المتخصصة ) فــرع الخليج 
العربــي ( باإلضافــة إلــى المنظمات الرســمية 
التابعة لجامعة الدول العربية كالمنظمة العربية 
والمنظمة اإلسالمية  للتربية والعلوم والثقافة 
وغيرها، وبجهود هــذه المنظمات والجمعيات 
المرموقة ســوف تســير عملية التعاون العربي 

على آفاق أرحب وأفضل بعون اهلل.

 : الفهــرس العربــي الموحــد مشــروع 
ثقافي عربــي غير ربحي، وها هــو قد أعلن عن 
انطالقة عشــريته الثانية في ديســمبر من العام 
الماضي، بمــاذا تقيمون األثر اإليجابي للفهرس 
على المكتبات في دولة الكويت وفي الدول 

العربية األخرى؟
مشــروع الفهــرس العربــي الموحــد يعتبــر من 
المشــاريع الثقافيــة العربية المتميــزة، والفضل 
في إنشــاء المشــروع ونجاحه الكبير والواســع 
على مســتوى الدول العربية كافــة، إلى إدارة 
مكتبة الملــك عبدالعزيز العامــة في المملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة، على هذا اإلنجاز 
الرائع الذي حقق نقلة نوعية متطورة في خدمة 
المكتبــات الوطنيــة والجامعيــة والمتخصصــة 
والعامــة في العالم العربي. إنه أحد المشــاريع 
التي تعــزز التعــاون والعمل العربي المشــترك 
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في مجــال الثقافة وإثــراء المعرفة، وتســهيل 
وتيســير البحث اآللي عــن رؤوس الموضوعات 
وعناويــن الكتب في قواعد بيانــات المكتبات 
األعضاء في الدول العربية، مما يساعد الباحثين 
والمؤلفين والدارســين وعموم القراء بالوصول 
السريع والمريح لمصادر المعلومات والمؤلفات 
أفضــل  علــى  تخدمهــم  التــي  والمطبوعــات 
مســتوى، كمــا أن الفهــرس العربي اســتطاع 
تقريب العالقات الثقافية العربية، وأصبح مرجعًا 
يتمتــع بالمصداقيــة والثقــة واالعتمــاد عليــه 

باحترافية عالية.
لقــد أخذت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على 
عاتقهــا أعباًء ثقيلة في إنشــاء مركــز الفهرس 
العربــي وتحمــل كافــة تكاليفــه ومصاريفــه 
الباهظة والدائمــة، من كافــة الجوانب الفنية 
واإلدارية والمالية، كل هذا والمشروع غير ربحي، 
لــذا فإن رســالته وأهدافــه ســامية ونبيلة في 
خدمة األمة العربية من منظور المكتبات، التي 
هي منــارات للثقافة والمعرفــة والتعليم الحر 
وميــدان للتأليف والبحث العلمــي، والمكتبات 
العربية يعول عليها أن تلعب دور تنموي مساند 
ورديف ومكمل للمؤسســات التعليمية ومراكز 

المعلومات والبحوث العلمية والتطبيقية.
فنقــدم جزيل الشــكر وخالــص العرفــان إلدارة 
الملــك  الموحــد، ومكتبــة  العربــي  الفهــرس 
عبدالعزيز العامة على الجهــود الكبيرة والدعم 
المتواصــل إلنجــاح مســيرة وعطــاء الفهــرس، 
مقدريــن لهــم الــدور الفعــال الــذي يحققــه 
الفهــرس، ليس فقــط فــي الربط بيــن بوابات 
الدول العربية االليكترونية، بل وفي المشــاريع 
التطويريــة مثل المكتبة الرقمية وبرامج التدريب 
الفنية المتخصصة في أعمال المكتبات ومراكز 
والبرامــج  النظــم  أحــدث  علــى  المعلومــات، 

التدريبية وبالمجان لألعضاء.
إن مشــروع الفهــرس العربي الموحــد نموذجًا 
يحتذى للعطاء الســخي من المملكــة العربية 
الســعودية الســتنهاض الثقافة العربية وتوفير 
أحــد أهم عوامــل التطوير في تكثيــف اإلنتاج 
الفكري والعلمي والثقافي من خالل محتوى 

بيانات الفهرس العربي وتسجيالته الضخمة. 

الموحــد  العربــي  الفهــرس  أطلــق   : 
مشــروع المكتبة الرقمية العربية الموحدة في 
بــادرة تعاونية وتشــاركية بهدف تأســيس أكبر 
مستودع رقمي عربي وخدمات معرفية تناسب 
جيل الشباب الذي يشــكل أغلبية سكان العالم 

العربي.
ما رؤية سعادتكم لهذا المشروع التعاوني في 
عصــر المعرفــة واقتصادها ؟  وكيــف تقيمون 
الخدمات التي ســتقدمها هذه المكتبة لألجيال 

الشابة في دولة الكويت ؟
يشــار إلــى مشــروع المكتبــة الرقميــة العربية 
الموحــدة بالبنان كمشــروع متطــور وجماعي 
بيــن  والتعاونيــة،  الفعالــة  المشــاركة  يخلــق 
المكتبــات العربيــة في إنشــاء مخــزون ضخم 
من التســجيالت الرقمية، بما يساهم في وضع 
مكانة أرفع للفهــرس العربي الموحد في عصر 
المعرفــة، وتحديــد أماكن ومشــاريع االنطالق 
بالمكتبــات العربية إلى آفاق بعيدة من الحداثة 
والتطوير. إنه مشروع مطلوب ومهم يستكمل 
ويواصــل ما اختطــه الفهرس العربــي الموحد، 
لتعزيــز التعــاون والتضامــن العربــي مــن خالل 
المكتبــات ومراكز المعلومــات لخدمة ورفعة 

الثقافة العربية.
وما نرجوه أن تستفيد المكتبات العربية األعضاء 
من خدمات المكتبة الرقمية ومحتواها، ويكون 
عاماًل مســاعدًا على جذب المزيد من المكتبات 
العربيــة لالنضمام إلى عضوية الفهرس العربي، 
وإفــادة الشــباب العربــي المتطلــع والمتوثب 

الفنيــة  الخدمــات  الرقميــة. وتعتبــر  للمعرفــة 
والنوعيــة للمكتبــة الرقميــة للفهــرس العربي 
نقلة جديدة، في عالــم المكتبات إلحياء دورها 
الرائد في تاريخ التراث العربي الثقافي، وتنظيم 
المعلومات في المكتبة الرقمية سيتيح العناية 
بمســتودع مقتنيــات المكتبــات العربية وعرض 
المحتــوى الرقمــي بجميــع أنواعه وأشــكاله 
فــي بيئة توظــف التقنية االليكترونية وتجســد 
العالقــة الحديثــة بيــن القوائــم الببلوجرافيــة 
ورؤوس الموضوعــات وســرعة ويســر الوصول 
إلى المعلومات للمكتبات ومراكز المعلومات 

العربية.
تمنياتنــا لهــذا المشــروع التقدمــي بالمزيد من 
التطور والنماء لالرتقاء المســتمر بدور المكتبات 
المعرفــي واإلســهام فــي النهضــة الفكريــة 

والثقافية في عالمنا العربي.

 : تعود جذور تأســيس مكتبــة الكويت 
الوطنيــة إلى العشــرينات من القــرن الماضي، 

مدير مكتبة الكويت الوطنية: لقد أخذت 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على عاتقها 

أعباًء ثقيلة في إنشاء مركز الفهرس 
العربي وتحمل كافة تكاليفه ومصاريفه 

الباهظة والدائمة، من كافة الجوانب الفنية 
واإلدارية والمالية، كل هذا والمشروع غير 

ربحي، لذا فإن رسالته وأهدافه سامية 
ونبيلة في خدمة األمة العربية من منظور 

المكتبات، التي هي منارات للثقافة 
والمعرفة والتعليم الحر وميدان للتأليف 

والبحث العلمي، والمكتبات العربية يعول 
عليها أن تلعب دور تنموي مساند ورديف 

ومكمل للمؤسسات التعليمية ومراكز 
المعلومات والبحوث العلمية والتطبيقية.
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وهي غنيــة بالموارد المعرفية والتراث الفكري 
الذي أبدعه أبناء الكويت.  

ما رؤية سعادتكم لدور هذه المؤسسة العريقة 
في حاضر ومســتقبل الثقافة والبحث العلمي 

في دولة الكويت ؟
مكتبة الكويت الوطنية تقوم على قاعدة صلبة 
ذات تاريــخ عريق يعود إلى أواخر عام 1923م – 
1341هـ عندما أنشأ مجموعة فاضلة من علماء 
وأدبــاء الكويــت المكتبــة األهليــة أول مكتبة 
عامــة في تاريــخ الكويت. وقد تطــورت ونمت 
المكتبــة الوطنية برعاية ودعــم الحكومة فيما 
بعــد، وتزايدت أهميتها وعظم شــأنها كمنتدى 
للمثقفيــن ومصــدرًا للمعرفــة وســاحة ثقافية 
للطلبــة والقراء بإشــراف وإدارة دائرة المعارف 
منذ عــام 1936م – 1356هـ، لتكــون المكتبة 
خيــر رديف ومكمــل للنظام التعليمــي الحديث 
فــي الكويت الــذي انطلق منذ عــام 1911م. 
ومع ازدهار مكتبة الكويت الوطنية على مدى 
) 94 ( عامــًا مضــت، ترســخت مكانتهــا كمنارة 

للمعرفة والثقافة والعلم في دولة الكويت.
ويتجلــى ذلــك بــكل وضــوح مــن خــالل مــا 
تحتويــه وتعرضه مــن الكتــب النــادرة المحلية 
والعربيــة والتي تعود إلى أكثــر من 150 عامًا 
والمخطوطات التراثية في شــتى علوم العرب، 
وخرائــط دولــة الكويــت القديمة فــي جميع 
األطالــس العالمية، وســجالت ووثائق الكويت 
التاريخيــة فــي المكتبــة البريطانيــة ومكتــب 
الممثــل التجاري للكويت فــي الهند إبان حكم 
المكتبــة  وتحفــظ  البريطانيــة،  اإلمبراطوريــة 
الوطنية إرثًا زاخرًا من الدوريات المحلية والعربية 
والتــي يزيد عمر بعضها إلى مئــة عام، وتحتفظ 
مكتبــة الكويــت الوطنيــة بأرشــيف ضخم من 
الدوريــات الكويتيــة منــذ عــام 1928م بصدور 
مجلــة الكويت لرئيــس تحريرها مــؤرخ الكويت 
األول واألديب الشــيخ عبدالعزيز الرشيد، والنسخ 
األصلية مــن أوائل الدوريات مثل مجلة الكويت 
والعراقــي الصــادرة ســنة 1931م – 1350هـ 
ومجلة التوحيد سنة 1933م – 1351هـ ومجلة 

البعثة سنة 1946 ومجلة كاظمة سنة 1948م 
ومجلــة الرائد ســنة 1952م – ومجلــة اإليمان 
1953م وغيرها من المجالت الثقافية واألدبية 
التي شهدت انطالقة النشاط والحراك الثقافي 
الكويتي حتــى توجت أواخر الخمســينيات من 
القرن الماضي بصدور مجلة العربي في ديسمبر 

من عام 1958م. 
والمكتبــة الوطنيــة تمتلــك رصيــدًا كبيــرًا من 
مخطوطــات التــراث العربي يربــو على 3000 
مخطــوط أصلي، وحوالي ) 55 ( ألف مخطوط 
مصور. ولدى المكتبة الوطنية قاعدة اليكترونية 
المحفوظــة  العربــي  التــراث  ألمهــات كتــب 
كأصول في المكتبــة البريطانية، ويصل عددها 
العلــوم  مختلــف  فــي  كتــاب  آالف   7 إلــى 
والمعــارف. باإلضافــة إلــى مقتنيــات المكتبة 
مــن كافة إصــدارات الطوابع البريديــة الوطنية 

والعمالت والمسكوكات وغيرها.
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وقع معالي الشــيخ األستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة اإلمام 
محمد بن ســعود اإلســالمية وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي األســتاذ 
فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــة مذكرة تعــاون لتطويــر العالقة بيــن الجامعة والمكتبــة وتعزيز 
التكامــل بينهما وذلك يوم االحد الموافــق 9 صفر 1439هـ في مكتب 

معالي مدير الجامعة.
وأكد معالي األستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل على أهمية هذه المذكرة 
لمــا تحققه من تعاون مســتمر مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مشــيًرا 
إلى أهمية التعاون بيــن الجامعة والمكتبة وخصوًصا في الجوانب التي 
تتكامــل فيها أدوار مؤسســات المجتمــع لتحقيق رؤيــة المملكة 2030 
وبرنامج التحــول الوطني 2020، وذلك إيمانًا مــن الجامعة بالدور المهم 
الذي يتعين أن تضطلع به الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمساندة 
رؤيــة المملكــة 2030، وتحقيق متطلبات تجســيدها علــى أرض الواقع، 
مؤكــًدا على أن لدينا جميًعا أدواًرا نؤديها ســواء كنا عاملين في القطاع 
الحكومــي أو الخــاص أو غير الربحي، وأن هناك مســؤوليات عديدة تجاه 
والة أمرنا وطننا ومجتمعنا وأســرنا وتجاه أنفســنا كذلك، وأن علينا جميًعا 
أن نســعى باستمرار من أجل تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي 
إال بتحّمــل كل منا مســؤولياته مــن مواطنين وقطاع أعمــال وقطاع غير 

ربحي من أجل اإلسهام في تحقيق الرؤية.
ومن جانبه أكد معالي األســتاذ فيصل بــن معمر على أن توقيع المذكرة 
يأتــي تعزيزًا ألواصر التعاون والتنســيق والتكامل بيــن المكتبة والجامعة 
مــن خالل الفهرس العربي الموحد الذي أنشــأته المكتبة لخدمة الثقافة 
العربيــة واإلســالمية ومســاندة المكتبات الســعودية والعربيــة لتحقيق 

إلنشاء الفهرس العربي لالستشهادات 

جامعة اإلمام ومكتبة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تعاون

التكامل المعرفي، مشــيًرا معاليه إلى أن المكتبة تسعى دائًما إلى تعزيز 
أواصر التعاون وتكامل الجهود الرامية إلى بناء مجتمع المعرفة بما يحقق 

رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وتتضمن المذكرة التعاون بين الجامعــة والمكتبة لتوفير البيانات الالزمة 
إلنشاء الفهرس العربي لالستشــهادات الذي تعمل جامعة اإلمام محمد 
بن ســعود اإلســالمية على إنشــائه لتطويــر البحث العلمي والدراســات 
واألطروحــات العلميــة فــي الجامعــات العربيــة وكذلك التعــاون في 
إجــراء المشــاريع البحثية، والتعــاون في إعــداد وتنفيذ البرامــج التدريبية 
وورش العمل، وتبادل مصادر المعرفــة والمواد العلمية الرقمية، وإقامة 
المؤتمــرات والندوات والمحاضــرات ذات االهتمام المشــترك، والتعاون 

المشترك في إصدار مطبوعات علمية وثقافية.

خبــــــار
األ
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مركز الفهرس يستقبل وفًدا من جامعة أمريكية

الفهرس يزور مركز التوثيق الوطني في تونس

زار وفد من طالب كلية الهندســة بجامعة )MIT(  بوالية بوسطن 
األمريكيــة مكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامة والفهــرس العربي 
الموحــد وذلــك من خــالل زيارتهم للمملكــة العربية الســعودية 
بالتنســيق مع مؤسسة عبدالرحمن الســديري الخيرية، وكان في 
اســتقبالهم الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد نائب المشرف 
العــام علــى المكتبــة، والدكتــور صالح بــن محمد المســند مدير 
مركــز الفهرس العربــي الموحد، وفي بداية الزيارة قدم ســعادة 
نائــب المشــرف العام على المكتبــة ترحيبه بالوفد وقدم شــرحًا 
عــن تاريخ المكتبــة بلمحات متعــددة، وجهود المغفــور له بإذن 
اهلل خــادم الحرمين الشــريفين الملــك عبداهلل بــن عبدالعزيز في 
تأســيس هذا الصــرح الثقافي والمعرفي والذي بــات واحًدا من 
أهم المؤسســات الثقافية في العالم العربي. كما قدم شــارحًا 
وموضحــًا للضيوف عن محتويات المكتبة من صور وكتب ووثائق 
ومخطوطــات تاريخيــة ونــادرة. واســتعرض الوفــد صــور معرض 
األميرة »آليس« وزوجها، التــي تحتضنها قاعة االطالع بالمكتبة 
مع شــرح لتفاصيل تلك الصور، التــي تضم 50 صورة نادرة لألميرة 
أثنــاء إقامتها بقصــر »الكندرة« في جــدة، ووادي فاطمة. كما 
قدم مدير مركز الفهرس العربي الموحد د. صالح المســند شــرًحا 
وافًيــا عن الفهــرس العربي الموحــد والمكتبة الرقميــة العربية 
وأهدافهما والخدمات التي تقدم للمكتبات ومراكز المعلومات 

والباحثين والدارسين لإلنتاج الفكري العربي. 

فــي أثنــاء زيارتهــم إلــى الجمهوريــة العربيــة 
التونســية، التقى مدير مركز الفهــرس العربي 
الموحــد د. صالــح المســند والوفــد المرافــق 
له بمديــر عام مركــز التوثيق الوطني األســتاذ 
يوســف ناجــي , حيــث بــدأ اللقــاء بالتعريــف 
بالفهــرس وما يقدمــه من خدمــات للمكتبات 
العربيــة.  وقــد نوقشــت أوجــه التعــاون بين 
الفهــرس ومركــز التوثيق الوطنــي. وقد رحب 
األســتاذ يوســف ناجي بالتعاون بيــن الطرفين 
و ضع تصور لعمل مشــروع مشــترك فيما يخص 
مركــز التوثيــق للتعريــف بمقتنياته عــن طريق 
الفهرس،  وأشــار إلى أن الفهــرس أحدث نقلة 
نوعيــة من خــالل اهتمامه بالمكتبــات العربية 
والوصول بها إلى مصــاف المكتبات العالمية، 
وهذا يعد جهدًا ليس بالسهل تحقيقه،  باإلضافة 
إلى تغذية العالم العربي بمشاريع مشتركة تزيد 
من التعاون والتشــاور بشكل يعكس الموروث 
الحضاري والثقافي لألمة العربية واإلسالمية. 

مضيفــًا أن مركز التوثيــق الوطني بحاجة لدعم 
الفهــرس العربــي الموحــد لنقــل نتاجــه إلى 
المجتمــع العربــي وتغذيــة الثقافــة العربيــة 

والمعرفية بما يحتويه المركز.

كما شــكر مدير مركز الفهرس العربي الموحد 
القائمين على مركز التوثيق الوطني في تونس 
على الجهود المبذولة والمقترحات المطروحة 

لما يزيد من فاعلية التعاون العربي المشترك.
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الفهرس العربي الموحد ينفذ عدداً من 
الدورات في تونس ومصر والسودان والكويت

في إطار برنامجــه التدريبي للعام 2017م، نفذ الفهــرس العربي الموحد دورة 
تدريبية عن "فهرسة المواد المطبوعة وفق قواعد وام ومعيار مارك 21". وتعد 
هذ الدورة الحجر األســاس لتطبيق أحدث المعاييــر الدولية في وصف المصادر 
وإتاحتهــا RDA فــي تنظيم المعلومات لتيســير الوصول إلــى المعرفة العربية.  
وتهدف هذه الدورة إلى  إكساب المتدربين مجموعة من المعارف والمهارات 
التمهيديــة لقواعــد RDA وتمكينهم من تطبيقها وفقًا لصيغــة مارك 21، منها 
تطبيــق قواعد RDA على حقول مارك 21، وكســر الحاجز النفســي المصاحب 
للتحــول إلى التقنين الجديد لــدى المتدربين للعمل في البيئــة الرقمية بكفاءة 
عاليــة وإتقــان متميز. وقــد نفذ الفهرس هــذه الدورة في تونــس بالتعاون مع 
المعهــد العالي للتوثيق وحضرها 40 متدرًبا ومتدربة، من 25 مكتبة من 3 دول 
عربيــة.  كما أقــام الفهرس دورتيــن تدريبيتين في الكويت بالتعــاون مع معهد 
الكويــت لألبحــاث العلمية- التابع للمركــز الوطني للمعلومــات والتكنولوجيا: 
األولى بعنوان  "فهرســة المواد المطبوعة وفق قواعد وام ومعيار مارك 21" 
والثانية بعنوان "تطبيق قواعد وام في الضبط االســتنادي ألســماء األشــخاص 

وفق معيار مارك 21".
وفي الســياق نفســه، نفذ الفهرس دورة "فهرســة المــواد المطبوعة" بفندق 
ســفير بالقاهرة والتي تقــدم مجاًنا ألعضــاء الفهرس الســارية عضويتهم. وتعد 
هــذه الدورة من الدورات الرائدة التي يســعى الفهرس إلــى تقديمها لألعضاء 
أكثــر من مرة مــن خالل برنامجه التدريبي وذلك ضمن خطته لمســاعدة أعضائه 
للتحول إلى اســتخدم التقنين الجديد الذي أصبح مطبًقــا في كبريات المكتبات 
الدولية منذ سنوات؛ حيث تشرح هذه الدورة كيفية استخدم قواعد وام لفهرسة 
المطبوعــات، مــع إعطــاء عناية خاصــة بالكتب والدوريــات والرســائل العلمية 
باعتبارها أكثر أشــكال أوعية المعلومات انتشــاًرا، ممــا يمثل خطوة كبيرة على 

طريق تحول المكتبات العربية إلى استخدام هذه القواعد.
وللتنويع في أشــكال الدورات التدريبية، أقــام الفهرس دورة تدريبية على الخط 
لمكتبة جامعة بحري بالسودان بحضور كافة منسوبي المكتبة؛ حيث ُقدم فيها 
شــرح تفصيلي إلمكانات البحث والتنزيل والفهرســة األصلية وكيفية استخدام 

كل خدمات الفهرس مع التوضيح باألمثلة والرد على جميع االستفسارات.

خبــــــار
األ

يســر الفهرس العربي الموحد أن يعلن عن إطالق 
الحزمــة األولى مــن الخدمات الفنيــة المتقدمة 
للفهــرس العربي الموحد، والتي صممت لتمكين 
المكتبــات العربية من مواكبــة المعايير الدولية 
المعتمــدة فــي معالجــة مجموعاتهــا والقيــام 
بالخدمــات الفنية فيها وفًقا ألفضل الممارســات 
وتقــدم  الجــودة.  درجــات  وبأعلــى  المعتمــدة 
الخدمــات الجديدة حلواًل عمليــة وفاعلة من أجل 
الحفــاظ علــى جــودة قاعــدة البيانــات وتوحيد 
ممارســتها وطرق معالجتها وفقــا آللية موحدة، 
ع من عمليات المعالجة الفنية لكافة  وكذلك تسرِّ
أنواع أوعيــة المعلومات بصرف النظر عن حجمها 
وأشــكالها وعدد موظفين المؤسســة. كما تزود 
هذه الخدمات المؤسســات بقوائــم ببليوجرافية 
متخصصة في مجاالت معرفية متعددة من داخل 
قاعــدة بيانــات الفهرس، وتتمثل هــذه الخدمات 

في اآلتي:
ترقيــة قواعــد البيانــات من "قــاف 2" إلى 	 

"قواعد وام"
الفهرسة عن بعد	 
التحويل الراجع	 
الببليوجرافيات المتخصصة	 

الفهرس العربي الموحد يطلق 
الحزمة األولى من الخدمات 

الفنية المتقدمة
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خــالل زيارة وفد مركز الفهرس العربــي الموحد للكويت، 
زار الدكتور صالح المســند قســم المعلومات في جامعة 
الكويت لبحث تعاون مشــترك ومشــاريع مســتقبلية بين 
الطرفين، والتقى بســعادة رئيس القسم الدكتور سلطان 
ر الدكتور المســند عن  الديحانــي وأعضاء القســم. وقد عبَّ
سعادته بهذه الزيارة وما وصل إليه قسم المعلومات من 
مســتوى علمي وبحثي رفيع جعله في مقدمة أقســام 
علــوم المكتبات والمعلومــات في الجامعــات العربية. 
كما شدد الدكتور المســند إلى على أهمية التعاون بين 
أقســام علوم المكتبات والمعلومــات والفهرس العربي 
الموحد ووعد بتوفير حساب للقسم على القاعدة التدريبية 
لتمكين الطالب من التطبيق واكتساب المهارات الالزمة 

ألخصائيي معلومات القرن الحادي والعشرين.

 الفهرس يزور قسم دراسات المعلومات 
بجامعة الكويت

التدريــب لــه أهمية كبيرة فــي المكتبات ومراكــز المعلومات وذلك 
للتطــورات الســريعة فــي مجــاالت تنظيــم المعلومــات وتقنياتهــا 
لتوظيفها وفق أحــدث المعايير والممارســات المعتمدة دولًيا. وهذا 
م على  التطــور التقنــي والعلمي فــي مجال علــوم المعلومــات حتَّ
العامليــن فــي المكتبات ومراكــز المعلومات تعلم مهــارات وعلوم 
جديدة. وليس هناك مثال أوضح من التطورات المتســارعة في تنظيم 
المعلومــات وتطبيقات قواعــد الوصف الجديــدة RDA وأيًضا معايير 
البيانــات المترابطــة وأدوات الميتــادات وقوالب حفــظ البيانات مثل 
صيغــة اإلطــار الببليوجرافــي Bibframe . وهناك أســباب أخرى أيًضا 
تدعــو المكتبــات ومراكز المعلومــات إلى الحرص علــى رفع كفاءة 
العامليــن فيهــا مثل معالجة نقــاط الضعف ورفع الكفــاءة في أداء 
األعمال خاصة عند الموظفين الملتحقين بالعمل حديًثا، وكذلك لتدوير 
الموظفيــن وتهيئتهم في حالة تغيير المســار الوظيفي، وأيًضا إعداد 
الكوادر البشــرية لمســتويات أعلى فــي الهرم الوظيفــي. وللتدريب 
وظيفــة أخرى مهمة وهي تعزيز انتمــاء الموظف إلى المكتبة التي 

يعمل فيها
مما ينعكس إيجاًبا على أدائه وإنجازاته واستقراره في عمله.

وقــد حرص الفهــرس العربي الموحد على التدريــب في مجال تنظيم 
المعلومــات بحكــم االختصاص وألهميــة تنظيم المجال فــي البيئة 
اإللكترونية وضرورة إعداد كوادر بشــرية قادرة على اســتغالل تقنيات 
المعلومــات وتطبيقات اإلنترنت فــي تخزين المعلومــات وتنظيمها 
وإتاحتها في البيئة اإللكترونية المتقدمة، وخاصة في عالم المكتبات 

الرقمية والخدمات المتطورة.

وقــد أقــام الفهــرس العربي الموحد حتــى هذا اليــوم ( 220 ) دورة 
تدريبية مباشرة وغير مباشرة ودرب ( 4047 ) من المختصين في مجال 
المكتبات والمعلومات في المملكة العربية الســعودية وســائر دول 

العالم العربي.
وبعد تحقيق نجاح كبير في التدريب واكتســاب خبرة جيدة في تصميم 
البرامج وتدريبها فقد بدأ الفهرس في إجراءات اعتماد برامجه التدريبية 
من جهات مختصة في هذا الشــأن. وقد حصل مركز الفهرس العربي 
الموحــد مؤخًرا علــى اعتماد معالي وزير الخدمــة المدنية رئيس لجنة 
تدريــب وابتعــاث موظفي الدولة فــي المملكة العربية الســعودية 
لتقديــم البرامــج التدريبية في مجــال (المكتبــات والفهرســة). ويعد 
هــذا االعتماد إنجاًزا متميــًزا لمركز الفهرس العربــي الموحد وخطوة 
إلى األمام لالعتماد من قبل مؤسســات مختصــة في العالم العربي 

وخارجه.

وزارة الخدمة المدنية تعتمد مركز الفهرس
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شارك الدكتور صالح المسند مدير مركز الفهرس 
العربــي الموحد في حلقــة النقاش المفتوحة 
بعنوان: "رأس المال البشــري ودوره في تنمية 
مجتمــع المعرفــة واقتصــاد المعرفــة". وقــد 
شــارك في حلقة النقاش هــذه ثمانية من أبرز 
المتخصصين في علوم المكتبات والمعلومات 
فــي العالم العربي إضافة إلــى الدكتور هاري 
بــروس عميــد مدرســة المعلومــات بجامعــة 

واشــنطون، ســياتل األمريكيــة. وقــد نوقــش 
فــي هــذه الحلقــة دور القــوى البشــرية في 
مجتمــع المعرفة واقتصادياتها مع التركيز على 
المختصيــن في علوم المكتبــات والمعلومات 
وتأهيلهــم الجامعــي والمهنــي. وقــد اقترح 
الدكتــور صالح المســند علــى الجمعيــة إعداد 
دراسات عن احتياجات سوق العمل من الكوادر 
البشــرية في مجال تخصص علوم المعلومات، 

وإعــداد خطــة دراســية معياريــة تسترشــد بها 
أقســام علــوم المكتبــات والمعلومــات في 
بناء خططها الدراســية، وعقد اجتماعات دورية 
لرؤســاء أقســام علوم المكتبات والمعلومات 
في المملكة للتنســيق والتكامل في الخطط 
الدراســية وفق احتياجات سوق العمل بداًل من 

االستنساخ التكرار .

الفهرس يشارك في مؤتمر جمعية المكتبات 
السعودية الثامن في الرياض

خبــــــار
األ

حوارات مع وزراء ومفكرين
حول المعرفة والثقافة 

والمكتبات

نماذج فهرسة موارد 
المعلومات في الفهرس 

العربي الموحد

الدليل العلمي لقواعد وام 
في الضبط االستنادي ألسماء 
األشخاص وفق معيار مارك ٢١

كشاف تحليلي
لمجلة التسجيلة 
من العدد ١-٣٥
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إعــــالن

17

ترقية قواعد ال�يانات من (قاف٢) إلى (قواعد وام):

ممي�ات الخدمة:

خدمة مطابقة ألحدث المعا�ير الدولية المعتمدة في الفهرسة والتصنيف، إذ يتم الترقية على 
مستوى قواعد الفهرسة الوصفية الجديدة وكامل متطلبا�ها على مستوى تحديثات مارك ٢١.

�تضمن إنشاء العالقات الببليوغ�افية في إطار عملية التحو�ل ال�اجع إلى قواعد الفهرسة الجديدة «وام .»
القيام بأعمال التحو�ل ال�اجع للفهارس بأعلى درجات الجودة وفي وقت قياسي.

الحصول على الدعم الفني المستمر في الخدمات الفنية وخصوصا عند اال�تقال للقواعد الفنية الجديدة.

ممي�ات الخدمة:

فهرسة أصلية طبقا ألحدث المعا�ير الدولية وبجودة عالية.
ف��ق فهرسة صاحب خبرة اس�ثنائية قام بمعالجة عش�ات األلوف من التسجيالت.

الحصول على تسجيالت مداخلها االستنادية مقننة وموحدة.
فهرسة المجموعات بتقنية إدارة المشا��ع حيث كل المتطلبات تكون مسجلة بط��قة واضحة

ويتم التنفيذ في وقت قياسي.
م�اعات كل المتطلبات المحلية للمكتبة و�نفيذها بكل حرص..

خدمة ترقية فهارس المكتبات التي تستخدم قواعد الفهرسة األنجلو أم��كية إلى قواعد RDA ؛ و�تمثل 
في التحو�ل ال�اجع لكل التسجيالت الببليوغ�افية لمكتبكم، من قاف ٢ إلى قواعد «وام »، ويتضمن 
التغ�يــر علــى مســتوى ترك�بــة مــارك والــذي يشــمل الحقــول والحقــول الفرعيــة والمؤشــ�ات 
ــل حــذف المختصــ�ات وإضافــة  ــة مث ــات الببليوغ�افي ــل ال�يان ــة الطــول، إضافــة لتعد� والحقــول الثابت
محتــوى التيجــان المســتحدثة. وتشــمل الخدمــة أيضــا التحو�ــل اآللــي للمختصــ�ات والحقــول الفرعيــة 

والمواضع مع الضبط الالزم للجودة 

التحو�ل ال�اجع

خدمــة التحو�ــل ال�اجــع �تيــح لمكتبتكــم فهرســة أي مقتنيــات لــم يتــم فهرســتها فــي الســابق؛ وذلــك 
ــزة فــي فهرســة  ــرة متمي ــك خب ــذي يمل ــي الموحــد، وال ــق الفهرســة بالفهــرس العرب مــن خــالل ف��

عش�ات األلوف من السجالت، وبأعلى معا�ير الجودة

�وفر الفهرس العربي الموحد ألعضائه باقة متقدمة من الخدمات الفنية 
صممت لتمكين المكتبات العر�ية من مواكبة المعا�ير الدولية المعتمدة في 

معالجة  مجموعا�ها والقيام بالخدمات الفنية فيها وفقا ألفضل الممارسات 
المعتمدة وبأعلى درجات الجودة

باقة من الخدمات الفنية المتقدمة



الفهرس العربي الموحد 
صناعة المعرفة

د. عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد
نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة/ نائب الرئيس
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اعتمدت الحضارات في تطورها منذ آالف الســنين على المعرفة، في الوقت الراهن 
تطور المفهوم لما يعرف بـ "صناعة المعرفة"، والذي ســاهم بشكل كبير في التقدم 
التقنــي والرقمي من خالل اســتخدام شــبكة اإلنترنت، والبشــرية مقبلة على تطور 

حضاري وتقني وعلمي كبير، سوف يعتمد على صناعة المعرفة بشكل أساسي.
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومن خالل مشــروعاتها العلمية والثقافية والمعرفية 
ممن يشاركون بناء هذا الوطن من خالل صناعة المعرفة، والتي أصبحت في الوقت 
الحاضــر أولوية ملحة لجميع الدول في بناء تطورهــا وتقدمها في جميع المجاالت. 
ونــرى ذلك واضحــًا في الرؤية الوطنية 2030 والتي يؤمــل منها أن تقود المملكة 
إلــى أن تصبح دولة حديثة تتكامــل فيها الجوانب الثقافيــة والمعرفية واالقتصادية 
واألمنية والسياسية بما يحقق االســتقرار والبناء على أسس متينة للدخول في عالم 

المستقبل.
والفهــرس العربــي الموحد والمكتبــة الرقميــة العربية جزء من مشــروعات صناعة 
المعرفــة والتــي تعتز بها مكتبــة الملك عبدالعزيــز العامة لتحقيق الريــادة للمملكة 
العربية الســعودية على المســتوى المحلي واإلقليمي والعالمي، هذا المشــروع 
المعرفــي يقوم بحصر الثقافة والمعرفة العربية )من خالل ماليين الكتب والمجالت 
والمراجع والمخطوطات( في قاعدة بيانات واحدة يتقاســم االســتفادة منها جميع 

المكتبات والجامعات والمراكز العلمية والثقافية على المستوى العالمي.
أما المكتبة الرقمية العربية فإنها تســاهم في توفيــر المحتوي الكامل لبعض هذه 
الكتــب بصيغــة إلكترونية تمكــن الباحثين من الوصول إلى المعرفة بشــكل ميســر 
ومجانــي، ويحق لنــا أن نفتخر أن بالدنــا أصبحت مركــزًا لصناعة المعرفــة وتقديمها 
للشــعوب األخرى من خالل مــا تقوم به الجامعات والمراكــز الثقافية والعلمية من 
إنتــاج معرفي، فيما تقوم مكتبــة الملك عبدالعزيز العامة بدورهــا في صناعة هذه 

المعرفة من خالل مشروع الفهرس العربي الموحد.
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إنجازات تحققت ورؤى
تستشرف المستقبل
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وعرفانًا من مكتبة الكويت الوطنية بالدور الكبير 
المبــذول مــن إدارة الفهرس العربــي الموحد 
في مكتبــة الملك عبدالعزيز العامة في مدينة 
الرياض بالمملكة العربية الســعودية الشقيقة، 
ومدى ما تحقق من إنجازات كبيرة في العشــر 
سنوات الماضية من عمر الفهرس المديد بعون 
اهلل وتوفيقــه، ونجاحات باهرة فــي اللقاءات 
السابقة، فإن مكتبة الكويت الوطنية أرادت أن 
يكــون لها نصيب في دعــم مواصلة اإلنجازات 
والنجاحات والمساهمة في التعاون مع إدارة 
الفهرس العربي الموحد، الحتضان اللقاء الثامن 
وجمع األشــقاء األعزاء، والترحيب بهم والعمل 
على تهيئة كافة الوســائل واإلمكانات إلنجاح 
هذا اللقاء، وتوفيــر مقومات تحقيقه ألهدافه 

الخيرة. 
وتتالقى أهداف اللقاء التي رســمها الفهرس 
مــع توجهــات المكتبــة الوطنيــة في ترســيخ 
التعاون مع المكتبــات العربية، وإتاحة الفرصة 
لتبــادل المعلومــات والخبــرات والتعرف على 
التجــارب المؤدية للتطوير فــي كافة الجوانب 
الفنيــة والتقنية في عمل المكتبــات. والمهم 
أن يكون التواصل والتعاون مســتمرًا، وال يقتصر 
فقــط على لقــاءات الفهــرس الســنوية على 
الرغم من أهمية وضــرورة تنظيم وإقامة هذه 
اللقــاءات األخوية التي تنطــوي على اهداف 

الفهرس العربي الموحد. 
وممــا يبعث علــى الســرور واالبتهــاج ويرفع 
مشــاعر الزهو والفخــر، ما وصل إليــه الفهرس 
العربــي الموحــد مــن مكانة مرموقــة، بفضل 
المشــروعات التطويرية المستمرة التي يقدمها 
للعالــم العربــي، وخدمــة األعضاء المســجلين 
فيه من المكتبات الوطنيــة والعامة والعلمية 
والمتخصصــة، ومراكز المعلومات والدراســات 
واألبحــاث، التي وصل عددهــا إلى 560 عضوًا 
فــي الدول العربيــة، يقومــون بدورهم المهم 
في المشــاركة بعملية التنمية الثقافية ونشــر 

المعرفة وتنوير المجتمعات العربية. 
ونحــن في دولــة الكويت ممثلة فــي مكتبة 
الكويــت الوطنيــة نقــدر ونعتــز بجهــود إدارة 
ومكتبــة  الموحــد  العربــي  الفهــرس  مركــز 
الملــك عبدالعزيز العامة فــي المملكة العربية 
السعودية الشــقيقة، على هذا األداء والعطاء 
الرائــع لخدمة األمــة العربية عبــر بوابة االرتباط 
المعرفــي العصريــة )الفهــرس العربي( فهي 
جهود كبيرة ومعطاءة إلنماء العالقات العربية 
الثقافيــة بين المكتبــات ومراكــز المعلومات 
وتدعيم التعاون والعمل العربي المشترك في 

هذا المجال العلمي والمعلوماتي المهم. 
إن توالي تدشــين بوابــات الــدول العربية في 
الفهــرس يؤكــد مــا ذهبنا إليــه مــن نجاحات 

تتحقق وثقة تترســخ فــي إدارة الفهــرس العر 
بــي الموحد، الذي اســتطاع أن يكرس أهدافه 
في خدمة العمل العربي المشــترك في مجال 
المكتبات والمعلومات، وبين المتخصصين في 
هــذا العلم المهم في عصرنــا الحاضر. والمهنة 
المطلوبــة في حقــل المشــاركة الفعالة من 
أجــل رفعــة المســتويات الثقافيــة والمعرفية 
تؤكد على دور المكتبــات ومراكز المعلومات 
في تعزيز اإلســهامات البناءة كمراجع ومصادر 
مهمة للمعلومات، التــي يعتمد عليها كرديف 
مكمــل للتحصيل الدراســي والبحــث العلمي 
واإلنتاج الفكري، حتى غدت المكتبات ومراكز 
المعلومــات ذات تأثيــر كبيــر فــي التخطيــط 
والتنميــة وصنــع القــرار في جميــع المجاالت 

وعلى مختلف المستويات. 
    ويقــدم الفهــرس العربــي الموحــد خدمات 
جليلــة في البحث واالســترجاع لخدمة الباحثين 
والمؤلفيــن والناشــرين ومراكــز المعلومــات 
للبوابــة  الدخــول  ويتيــح  كافــة  والمكتبــات 
الرقميــة بثالث لغات رئيســية ويتميــز بالتفاعل 
والديناميكيــة وســهولة الوصــول إلــى أوعية 
المعلومات عــن طريق محــركات البحث حيث 
نــال رضًى واســع العــدد والنطاق فــي العالم 
العربــي، مــن خالل ما ترصــده إحصائيــات زيارة 
موقع الفهرس، وحسابات التواصل االجتماعي 
لالســتفادة مــن صفحــات البحث فــي قواعد 
البيانات المعنونــة ألوعية المعلومات. الزيارات 
فاقــت 600 ألف زائر، والمتصفــح أكثر من 10 
مليون صفحة، لتســجيالت بلغ حجمها أكثر من 
مليونين وثالثمائة ألف تســجيلة فــي القاعدة 

الببلوجرافية. 
     واالهتمــام الحثيــث بالملفــات االســتنادية 
والتطور المستمر حســب معايير التقنين الجديد 
للفهرســة )وام(، ويســاعد اســتخدام الفهــرس 
المكتبــات األعضاء على تحميل وتنزيل وتعديل 
البيانات المســجلة بكل يســر وسرعة لما يوفره 
مــن التحديث المســتمر للقواعــد الببليوجرافية 
العربيــة. فالفهرس العربي الموحــد بات بوابة 
االرتبــاط الثقافي بين الــدول العربية في عالم 

المكتبات والمعرفة. 
وتؤكــد البراهيــن المتمثلــة فــي مشــروعات 
الفهرس على أهميــة دوره المقدر من وزارات 
الباحــث  تمكيــن  وأهمهــا  العربيــة،  الثقافــة 
والــدارس والمؤلــف والقــارئ علــى امتــداد 
الوطــن العربــي، وفــي كل أرجــاء العالم من 
الحصول على معلومات عن التسجيالت لقواعد 
بيانــات المكتبــات العربيــة األعضــاء إلكترونيًا 
وبكل راحة وسرعة ويسر، وربطها معًا في أكثر 
من مليونين وثالثمائة ألف تســجيلة، وما أنجزه 
الفهــرس مــن تقديــم البرامــج التدريبية وورش 

العمــل المتخصصة والمكثفة ذات المســتوى 
الفني والعلمي الرفيع إلفادة أكثر من 4000 
متدرب عربي، وإطالق مشروع المكتبة العربية 
الرقميــة، وتمكيــن األعضــاء العــرب من بحث 
ومناقشــة قضايــا المهنة لمعرفــة كل ما هو 
جديد في نظم وبرامج المعلومات والمكتبات 
ووصــف المصــادر وإتاحتهــا وتحديــات الحاضر 
والمستقبل ولمواكبة التطور والتقدم المذهل 
فــي تقنيــة االســتخدامات والخدمــات التــي 
توفرهــا المكتبات الحديثة، مــن خالل اللقاءات 
الســنوية المنتظمة للفهرس، مما شجع المزيد 
مــن المكتبــات ومراكــز المعلومــات العربية 
المتميزة إلى االنضمام في عضويته لالستفادة 
من خدماته النوعية وفعالياته، وابراز ما تمتلكه 
من رصيــد كبيــر وتــراث ثقافي عربــي كثيف، 
حــان الوقت في هذا الزمن إلــى اإلعالن عنه، 
عبر التســجيالت اآلليــة التي يطلقهــا الفهرس، 
ويواكــب فيها عصــر المعرفــة واالنفتاح على 
حرية الحصــول على عناوين فــي جميع أوعية 
المعلومات   مما أصدره وألفه العلماء واألدباء 

والمثقفين في العالم العربي وخارجه. 
وتبــرز أهميــة المعرفــة باعتبارها مــن المصادر 
الرئيســة لتقــدم الشــعوب ورقيهــا، فالتوعيــة 
والتثقيف وإنارة األذهان وتهذيب السلوك من 
ســمات دور المكتبــات الحضاري. ومــا أحوجنا 
إلى تقوية وحماية لغتنا وثقافتنا العربية، ونشر 
تراثنا الثــري ليكونوا خير معيــن لنهضتنا العربية 
الشاملة، فبهذا السالح وأدواته نخرج من نظام 
الخالفات والصراعات وأزمات العنف واإلرهاب، 
ونتمكــن مــن غــرس قيــم التعــاون واإلخــاء 
والمحبة والسالم ومحاربة األمية والتخلف مما 
يهيئ اإلمكانات إلى تشجيع التحصيل والبحث 
العلمــي، والنهــوض بحركــة التأليــف والنشــر 
والترجمة، كمــا كانت عليه أمتنــا العربية التي 
قــادت العالم فــي زمن طويل حافــل باإلبداع 
العلمــي والعطــاء الثقافي واألدبي وســمو 
القيم واألخالق اإلنسانية. هذا هو الدور الواعد 
والمأمول للمكتبــات ومراكز المعلومات في 
المجتمعــات العربية، والفهرس العربي يســاند 
ويعمــل في إطــار منظومة من المؤسســات 
العربيــة المعنيــة بإنجــاز المشــروع الثقافــي 

العربي النهضوي المتكامل.

تتالقى أهداف اللقاء التي رسمها 
الفهرس مع توجهات المكتبة الوطنية 

في ترسيخ التعاون مع المكتبات العربية، 
وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات 

والخبرات والتعرف على التجارب المؤدية 
للتطوير في كافة الجوانب الفنية 

والتقنية في عمل المكتبات. 
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نشــهد اليوم إطالق االصدارة الخامســة لبوابة الفهرس العربي الموحد 
حيث تــم إعادة تصميــم صفحــات البوابة بالكامــل لجعلهــا ترتقي إلى 
مستوى تطلعات مستخدمي بوبة الفهرس العربي الموحد من مكتبات 
وباحثين كما تعكس توجهات الفهرس الجديدة و التي يطمح من خاللها 
الفهــرس بالتعاون مع أعضائه بان يصبح منصــة الثقافة العربية  وتحقيق 

أكبر عائد لمجتمع المكتبات العربية.
وقد تم عند التصميم مراعات النقاط التالية:

تناسق أفضل و أكثر جمالية للبوابة	 
جعل عملية االنتقال بين الصفحات أكثر سالسة ويسر 	 
البوابة أكثر تفاعلية 	 
استحداث طرق عرض مبتكرة لعرض المحتويات 	 
توزيع المحتوى اكثر توازن ويستجيب لسلوك المستخدمين.  	 

صفحة بوابات الدول:

صفحة الخدمات اإلضافية: 
بمناسبة إطالق الخدمات اإلضافية تم تخصيص صفحة جديدة تعرض هذه 
الخدمات بشــكل يمكن المســتفيدين من اإللمام بجميع الخدمات. كما 
يتيح لهم التعرف بشكل مفصل وبطريقة بسيطة على تفاصيل أي منها 
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صفحة العرض التفصيلي للخدمات:  
في هــذه الصفحة تعرض تفاصيــل الخدمات المضافــة وخصائصها كما 

يتمكن المستفيد من طلب الخدمة انطالقا من هذه الصفحة.
جديد صفحة البحث: 

تــم تصميم صفحة البحث حتى تمكن مســتخدم البوابــة من عدة خيارات 
تتماشــى مع حاجياته فباإلضافة للبحث العام، نجد البحث بنوعية الوثيقة 

ونوعية المحتوى وهي تتضمن :
البحث في المخطوطات	 
البحث في الرسائل الجامعية 	 
البحث في الكتب المترجمة 	 

 

البحث بالدول: 
عندمــا يرغب المســتفيد في البحث فــي مكتبات بلد محــدد فإن بوابة 

الفهرس تتيح له البحث في بوابات عشر دول عربية.
وإذا كان المســتفيد يريد البحث في كامل قاعدة البينات الفهرس فلديه 

خيارات عديدة وهي:
البحث العام:

والذي يمكنك من البحث في كل الحقول أو حقل محدد.

البحث المتقدم: 
يمكن من الربط بين مختلف كلمات البحث من خالل المحددات البولينية 

صفحة نتائج البحث: 
نظرا ألن نتائج البحث تفقد الكثير من قيمتها إذا لم تعرض بشــكل مناسب 
فلقد شــهدت هذه االصــدارة عمال كبيرا على مســتوى جمالية شــكل 
وطريقــة العرض واثرائه كما تمت إضافــة عدة خيارات للتعامل مع نتيجة 
البحث كمشاركتها على الفيسبوك أو إسناد تقييم لمصدر المعلومات أو 

الحفظ في القائمة المفضلة 

العرض التفصيلي: 

جديد صفحة االشتراك :
تــم إعادة تصميــم الصفحة بالكامــل لتكون أكثر تفاعليــة كما تم إضافة 

إمكانية طلب االشتراك من قبل المؤلفين األشخاص.

جديد زوار البوابة: 
أصبح اليوم بإمكان زوار بوابة الفهرس التســجيل والحصول على حســاب 
يمكنهــم من حفــظ نتائج البحث ومن ثم اســتخدامه الحقــا في أعماله 
البحثية بإرســاله بشكل قائمة بااليميل او تســجيله في ملف نصي على 

الجهاز. 

صفحة تسجيل األفراد في البوابة: 
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يكــرم الفهــرس العربي الموحد ســنوًيا مجموعــة من المكتبــات األعضاء التي 
تميــزت في نواٍح مختلفة في أعمالها ونشــاطاتها. وبمناســبة انطالق المرحلة 
الثانيــة فقد قــام الفهــرس العربي الموحــد باســتحداث مجموعة مــن الجوائز 
الجديــدة تعكس رؤيته لمتطلبات عمل المكتبات في مجتمع المعرفة. كما فتح 
باب الترشح لكافة األعضاء الذين يستأنسون في أنفسهم األهلية للحصول على 
جائزة معينة ليرســلوا ترشــحاتهم مرفقة بالشــواهد التي تدعمهــا إلى العنوان 
التالي   info@aruc.org وفق اآللية وفي التواريخ التي سيعلن عنها في حينه. 

وستشكل لجنة تبت في الترشحات وتختار الذين سيتم تكريمهم. 

 جوائز الفهرس العربي الموحد 
للمرحلة الجديدة
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ً ً

ً

التفاعل مع الفهرس

أفضل استخدام للفهرس

أفضل مبادرة رقمية

التنمية المستدامة

أفضل برنامج سنوي

أفضل توظيف للتقنية
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جديد الفهرس

يطلق الفهرس العربي الموحد مكتبته الرقمية التي تحمل اســم المكتبة 
الرقمية العربية الموحدة في إطار اســتكمال مســيرته التي بدأها بإنشاء 
الفهرس العربي الموحد. وقد نجح في إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات 
الببليوجرافية ألوعية المعلومات العربية من خالل قاعدة بينات قياســية 
تحتــوي علــى أكثر مــن 2,300,000 تســجيلة فريدة ومكــن كذلك من 
تحديــد أماكــن تواجد أوعية المعلومــات الموزعة علــى أكثر 500 جهة 
تنمــي إلى 27 دولة. وها هــو اليوم يمكن للباحــث العربي والمهتمين 
بالثقافــة والفكــر العربي من الوصــول إلى محتوى أوعيــة المعلومات 
العربيــة المرقمنــة من خــالل المكتبة الرقميــة العربية الموحــدة التي 
ستكون مكتبة ترصد المحتوى الرقمي العربي في أماكن وجوده وتتيح 
 Persistent للمستفيدين الوصول إليه من مكان واحد وتوفر رصد مستمر
لمواقع المواد الرقمية حتى فــي حالة تغيير روابطها.  وتهدف المكتبة 

الرقمية العربية الموحدة إلى اآلتي:

إنشاء قاعدة قياسية للمواد المرقمنة.	 
 رصد المحتوى الرقمي العربي في أماكن وجوده.	 
 تتيح للمستفيدين الوصول إليه من مكان واحد.	 
 تكون المرجع األســاس للوصول للمــواد الرقمية العربية على 	 

شبكة اإلنترنت.
دعم وتحفيز رقمنة المواد العربية.	 
توحيد المعايير وممارسات الرقمنة.	 
تقليص تكلفة بناء المستودعات الرقمية.	 

 

مزايا وخصائص المكتبة الرقمية: 
مظلة شاملة لكل مبادرات الرقمنة العربية.	 
تعمــل على دعــم نشــر المحتــوى العلمــي العربــي وإتاحته عبر 	 

اإلنترنت.
تدعــم تطويــر التعليم من خــالل توفير محتوى عربــي عبر اإلنترنت 	 

يحقق أهداف منظومات التعليم وبرامجه.
تعزز إتاحة المعلومات العامة والحكومية.	 
تدعم مبادرات الوصول الحر للمعلومات. 	 
تساعد المكتبات على رقمنة ما لديها وإتاحته عبر اإلنترنت.	 

دور الفهرس العربي الموحد:
يوفر الفهرس العربي الموحد بنية تحتية مساندة إلنشاء المكتبة الرقمية 

العربية الموحدة، تشمل:
معايير الوصف الببليوجرافي.	 
 	.Meta data تسجيالت ببليوغرافية عالية الجودة
الملفــات االســتنادية التي تشــكل البنية التحتية لقاعــدة المكتبة 	 

الرقمية.
منظومــة تعاونيــة تشــاركية ينتظــم فيهــا مجموعــة كبيــرة من 	 

المكتبات ومراكز معلومات على مستوى العالم العربي. 
منظومــة فنية وإدارية وخدمية وخبرات تســاعد على بناء وتطوير 	 

وتعزيز المكتبة الرقمية.
إطار واسع للتفاعل مع الجهات الناشرة للمحتوى العربي.	 
وضوح الحتياجات وطبيعة المستفيدين. 	 

المكتبة الرقمية العربية الموحدة: 
خدمة جديدة للثقافة العربية 
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الموحــدة:  العربيــة  الرقميــة  المكتبــة  بنــاء  فــي   المســاهمون 
المكتبات 

الفئة األولى: مكتبات لديها مواد رقمية ال تستطيع اتاحتها على 	 
االنترنت، وترغب أن توضع ضمن المكتبة الرقمية

الفئة الثانية: مكتبات لديها مقتنيات رقمية ترغب أن تتيحها هي 	 
على اإلنترنت، حيث ترصدها المكتبة الرقمية من خالل رابط يوصل 
إليها على خادمات المكتبة، مع تمكين المكتبة من وضع نســخة 

احتياطية من مقتنياتها الرقمية في المكتبة الرقمية.

الناشرون:
تمكينهــم من إتاحة منشــوراتهم علــى المكتبــة الرقمية مع ربط 	 

إتاحتها باآلليات التي تضمن حقوقهم.

المؤسسات الحكومية:
تمكنهم من إتاحة المنشورات الحكومية. 	 

المؤسسات األكاديمية والتعليمية:
تمكنهم من إتاحة المنشورات األكاديمية. 	 

آلية ضبط تســجيل المــواد الرقميــة العربية : توفر المكتبــة الرقمية 
العربية:

 	 Identifier منظومة تسجيل تمنح لكل مادة رقمية عربية رقم فريد
وترصد موقع تواجده على شــبكة اإلنترنــت، كما توفر معلومات 

.Metadata فهرسية للمادة
ســجل المــادة يحتوي علــى معلومــات اإلتاحة والنــوع والرابط، 	 

ويمكن من ربط المادة مع أكثر من نســخة،  ليمكن من االســتمرار 
في الربط مع المادة حتى في حالة تغير موقعها )الرابط(.

يمكن للمكتبات المشتركة تسجيل معلومات مقتنياتها والحصول 	 
على أرقام فريدة لها.

متابعــة آلية للمــواد التي يتم تغييــر روابطها لتغيير ســجل المادة 	 
ليشــير إلى الرابــط الجديد، مــع إمكانية عرض المادة من النســخة 

االحتياطية في حالة عدم إمكان عرضها من موقع المكتبة.

حقوق الملكية الفكرية: 
تولــي المكتبــة الرقميــة العربيــة الموحــدة اهتماًمــا كبيــًرا إلتاحــة 
المعلومات للمســتفيد بما ال يخــل بحقوق الملكية الفكريــة.  لذا فقد 
وفرت مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تتالئم مع مختلف الحاالت 

الممكنة: 
ترصد منظومــة المكتبة الرقمية ضمــن معلومات كل مادة . 1

معلومــات اإلتاحــة الخاصة بهــا )متاحة للجمهــور، محصورة 
لفئات محددة جغرافيا أو نوعيا، محمية( حســب نظام حقوق 

الملكية الفكرية.
تتيح المكتبة الرقمية الحصول على المادة للمواد المتاحة.. 2
تتيح المكتبــة الرقمية االطالع المحدود على جزء من المادة . 3

 .)preview( المحمية
تتيــح المكتبة الرقمية طلب المادة ســواء علــى هيئة إعارة . 4

أو شــراء بمقابــل أو بــدون مقابل، ســواء من خــالل اآلليات 
التــي تطورها المبــادرة أو باإلحالة إلى موقــع مالك المادة 

)الناشر مثال(. 
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ويضاف إلــى هذه التحديات التي تواجه مؤسســات المعلومات 
ر ســلوكه  تحٍد آخــر وهو مواكبــة احتياجات المســتفيد الذي تغيَّ
وأصبح يحتاج إلى الحصول على المعلومة بأســرع وسيلة ممكنة، 
وهي أحدى نتائج التطــورات والقفزات التكنولوجية التي طرأت 
على مجال تنظيم واســترجاع المعلومات وما ارتبط بها من ظهور 
المبادرات  التى تســتهدف إعــادة هيكلة البيانــات والمعلومات 
بطريقــة تمكن اآللة من فهمهــا والتعاطى معها، وهو ما يعرف 
بمبــادرة الويــب الداللــي ))Semantic Web.  وقــد ارتبطت هذه 
المبــادرة بظهور فكــرة البيانات المترابطــة )Linked data(،  وهو 
مــا فطن لــه االتحــاد الدولــى للمكتبــات والمعلومــات،  وقدم 
العديد من التقارير التي تستهدف وضع تصور للعالم الببليوجرافي 
واالســتنادي الجديد بما يتالئم مع طبيعة عرض واسترجاع وتنظيم 
المعلومــات والبيانــات الجديدة. كمــا أعلنت مكتبــة الكونجرس 
األمريكى عــن مبادرة اإلطار الببليوجرافــي )BIBFRAME( والتي 
تستهدف باألساس تطوير أنظمة العمل داخل المكتبات لتتماشى 
مع البيئة الببليوجرافية الجديدة. ومواكبة للتغيرات الســريعة في 
البيئــة اإللكترونيــة ظهرت قواعــد جديدة للوصــف الببليوجرافي 

 )RDA  وهــي المعروفــة باســم  وصــف وإتاحــة المصــادر )وام
الناسخة للقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية.

 ونظًرا لما تواجه مؤسســات المكتبات والمعلومات من ضخامة 
التحديــات التــي فرضتهــا هــذه التطــورات وحتميــة ومواكبتها 
انطلقــت اســتراتيجية الفهــرس العربــي الموحد  لتوفيــر خدمات 
معرفيــة تمكــن المكتبــات العربية  مــن اإلفادة والتماشــي مع 
التطــورات التكنولوجيــة والتغييــرات العالميــة من خــالل منصة 
مشــتركة للخدمات المعرفية تخدم كافة األهداف االســتراتيجية 
للمكتبات وتمكنها من تحقيقيها، وذلك استنادا على خبرة  ما يزيد 
عن عقد من الزمان في العمل داخل مؤسسات المكتبات العربية 
مما يجعل الحلول تنجز بكل ســهولة ويســر، وتســاعد المؤسسات 
علــى الصمود أمــام هــذه التحديات ممــا ينعكــس إيجابًيا على 
مجتمعهــا وخدمة المســتفيدين منها ؛ حيث تقــدم حلواًل تتوافق 

مع البيئة والثقافة العربية بطرق مالئمة ومناسبة.

2. ماهية الخدمات اإلضافية:
الخدمات اإلضافية هى خدمــات نوعية إضافية مكملة للخدمات 

تواجــه المكتبات ومؤسســات المعلومات العديد من التحديــات والعقبات للقيام 
بمهامهــا تتمحور أغلبها حول قلة الميزانيات وضغــط النفقات ومواكبة التقنينات 
الفنيــة والتطورات التكنولوجية  وقلة الموارد البشــرية،  وهــذه التحديات مرتبطة 
ببعضهــا البعض بــل وتتبادل التأثير فيمــا بينها ليصل الحال في بعــض األحيان إلى 

قصور تام وبعد المؤسسة عن تحقيق أهدافها.

الخدمات اإلضافية:
حلول معرفية نموذجية
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لمســاعدة  ُصممــت  وتدعمهــا  األساســية 
المكتبــات ومؤسســات المعلومــات العربيــة 
األعضــاء بالفهــرس العربي لكــي تتغلب على 
التحديات التي تواجهها حتى تتمكن من القيام 
بأدوراها بالكفاءة والجودة المطلوبة. وهى ال 
تدخــل ضمن الخدمات األساســية التي يوفرها 
الفهــرس بموجــب اتفاقيــة العضويــة وتقدم 
للمكتبات األعضاء بأســعار وميــزات خاصة عن 
طريق الفريق الفني المنفذ لمشــروع الفهرس 
العربي الموحد والذي قام على المشروع منذ 

مرحلته األولى وحتى اآلن.

مميزات الخدمات اإلضافية:
يســتند تقديــم الخدمــات اإلضافية علــى خبرة 
ومؤسســات  للمكتبــات  ومعايشــة  عمليــة 
المعلومــات األعضــاء لمــدة تزيــد عن عشــرة 
ســنوات مما جعلها حلول نموذجية لمشــاكل 
واقعية عانت منها مؤسسات المعلومات كثيرا 
نتيجة لعدة عوامل وتتســم هــذه الخدمات بما 

يلي:

 الجودة والكفاءة:
يقوم علــى تنفيــذ الخدمات اإلضافيــة الفريق 
الفني المنفذ لمشروع الفهرس العربي الموحد 
والذي يستند على خبرة كبيرة من تقديم أعمال 
نموذجيــة علــى مســتوى كبيــر مــن الجودة 

واالحترافية.

 سرعة اإلنجاز:
يتوافر الموارد البشــرية الكبيرة والمدربة والتي 

تضمن سرعة كبيرة في إنجاز المهام .

 الحداثة والمواكبة:
تتميــز الخدمات اإلضافيــة بحداثتها ومواكبتها 
لكافــة التغييــرات التــي حدثــت  فــي عملية 

الوصف الببليوجرافي واالستنادي.

 التكاملية:
فيمــا  بالتكامــل  اإلضافيــة  الخدمــات  تتســم 
بينهــا من أجــل تقديم حلول لكافة مشــكالت 
العمليــات الفنية التــي تعيق عمــل المكتبات 

ومؤسسات المعلومات.

 الدعم الفني المستمر:
تقدم الخدمــات اإلضافية ضمــن إطار الفهرس 
يمكــن مــن متابعتها ودعمها بشــكل مســتمر 

وخاصة ألعضاء الفهرس العربي الموحد.

 مالئمة البيئة العربية:
تتميــز الحلــول المقدمة مــن خــالل الخدمات 
اإلضافية بمالئمتها للواقع العربي حيث قدمت 
نتيجة لمعايشــة ما يزيد عن عشــر سنوات داخل 
المكتبات ومؤسســات المعلومــات، باإلضافة 
إلى توافقها مع الممارســات والتطورات التي 
قــام عليها الفهــرس والتي راعــت الخصوصية 
العربيــة. مثــل الدليــل العربي لوصــف وإتاحة 

الموارد الببليوجرافية حسب قواعد وام.
4.الخدمات اإلضافية للعام الجاري:

يتيح الفهــرس العربي الموحد خالل عام 2017 
عشــرة خدمــات إضافية تمثل حلــول نموذجية 
ومتكاملــة للعديــد من اإلشــكاليات المتعلقة 
بالمكتبات ومؤسســات المعلومــات، وخاصة 
الفنــي  بالعمــل  المتعلقــة  اإلشــكالية  تلــك 
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بوجه عام.  وتقســم هــذه الخدمات على ثالثة 
مجموعات رئيســية تمثــل فيما بينهمــا تكاماًل 

لكافة احتياجات المكتبة الفنية والتدريبية.
1/4 خدمات المعالجة الفنية  
2/4 خدمات دعم المقتنيات  

3/4 الخدمات السحابية
4/-1 خدمات المعالجة الفنية: 

تأتي خدمــات المعالجة الفنيــة المتاحة ضمن 
الخدمــات اإلضافيــة كحلول نموذجيــة لكافة 
المكتبــات  تقابــل  التــي  الفنيــة  المشــكالت 
ومؤسســات المعلومات؛ حيث إن مشــكالت 
المعالجة الفنية غالًبا ال تخرج عن الحاالت اآلتية:
 عدم قدرة المؤسسة على وصف ما تقتنيه من 
مصادر معلومات كســبب مباشــر لقلة الموارد 

البشرية أو غزارة مصادر المعلومات.
تطور المعالجة الفنية بفهرس المؤسســة 	 

ومــا ينتــج عنــه إشــكاليات فــي توحيــد 
المعالجات الفنية ســواء على المســتوى 

الببليوجرافي أو االستنادي.
الصــدور، 	  عــن  قــاف2  إصــدار  توقــف 

والحاجة الملحة لبــدء تطبيق قواعد وام، 
وعدم القــدرة على التعامل مــع البيانات 

الموجودة حسب القواعد القديمة.
عدم القدرة على ضبط المداخل االستنادية 	 

وتحديثها بالشكل المطلوب.
الحاجة إلى تغيير خطة التصنيف أو الترقية 	 

من خطة للخطة.
ومن ثم تواجه المكتبات الصعوبات والتحديات 
الســابقة، وغالًبا ما تجد المكتبة نفســها عاجزة 
أمام مواجهــة تلك الصعوبات؛ نظــًرا للظروف 
والتحديــات المتعلقة بالعوائــق االقتصادية أو 
البشــرية؛ ومن هنــا جاءت حلول عبــر الخدمات 
نموذجيــة  حلــول  تقــدم  والتــي  اإلضافيــة 
تكفــل القضاء علــى كافة هذه اإلشــكاليات، 
ومواجهتها وفقا إلمكانيات وموارد المؤسسة 

ونقدم فيما يلي تعريف بهذه الخدمات :

1/4/-1ترقيــة قواعــد البيانات مــن قاف 2 
إلى قواعد وام:

ظهــرت قواعد جديــدة للوصــف الببليوجرافي 
وهى المعروفة باســم  قواعــد وصف وإتاحة 
المصــادر )وام  RDA( ؛ حيــث إن قواعد قاف 2 
توقفت عن الصــدور والتحديث مما يعني عدم 
قدرتها على مواكبة التطور الكبير الحادث في 
المجــال  ســواء على مســتوى  تعدد أشــكال  
النشــر أو طــرق إتاحــة المصــادر؛ لذلــك فأصبح 
استخدم القواعد الجديدة أمر حتمي وضروري. 

تتمثــل هــذه الخدمــة فــي تحويــل وترقيــة 

تســجيالت المكتبــة الببليوجرافيــة للكتب من 
قواعد قاف 2 إلــى قواعد وام وما يعنيه ذلك 
من تغيير على مستوى تركيبة مارك 21 والذي 
يشــمل الحقول والحقول الفرعيــة ... باإلضافة 
للتغييــر الــذي ســيتم إدخالــه علــى البيانــات 
الببليوجرافيــة  مثل حذف المختصــرات. وتمثل 
هــذه الخدمة حجر الزاوية والخطــوة الحقيقية 
األولى لمســاعدة متخذي القــرار لالنتقال مع 

البيئة الجديدة للوصف الببليوجرافي.

1/4/-2 التحويل الراجع:
هــو التحويــل الراجــع للبيانــات الببليوجرافيــة 
المتوفرة لفهرســة مقتنيات المكتبة والتي لم 
يتم فهرســتها بشــكل ســابق وتتركز المعالجة 
حــول صيغة مــارك 21 الببليوجرافيــة وقواعد 
الفهرســة )األنجلــو أمريكيــة أو قواعــد وام( 
وتصنيف ديوي العشــري: الطبعــة 21 العربية 
وكذلــك مداخــل ورؤوس موضوعات الفهرس 

العربي الموحد.

1/4/-3الفهرسة عن بعد:
خدمــة لألعضــاء الذيــن يرغبون فــي أن يقوم 
الفهــرس العربــي الموحــد بفهرســة مقتنيات 
مكتباتهــم والتــي ال توجد في قاعــدة بيانات 
الفهــرس مثــل الكتــب والدوريــات والمــواد 
الســمعية والبصريــة وهــذه الخدمة ال تشــمل 
المخطوطات، وتتم المعالجة مباشــرة من من 
خالل وعــاء المعلومات. وتقدم هــذه الخدمة 
لمشــاكل التزويد خالل المعــارض ؛ حيث يكون 
عــدد األوعيــة كبيــر مقارنــا بعــدد الموظفين 
ممــا يســبب بعــض التأخير فــي إتاحــة مصادر 
المعلومــات للمســتفيد وهو هــدف المكتبة 

الرئيسي.

1/4/-4إعادة التصنيف:
تقديــم خدمــة ترقيــة التصنيــف لمجموعــات 
المكتبات ســواء بالتحول من طبعة إلى طبعة 
بالنســبة لتصنيف ديــوي أو التحــول من خطة 
تصنيف لخطــة أخرى مثل االنتقــال من ديوي 
إلــى مكتبــة الكونجــرس. وهــذا الخيــار يدعم 

المكتبات في اتخاذ قرارات تطويرية كبيرة .
1/4/-5تحديث وإثراء التسجيالت االستنادية:

وإثــراء  تحديــث  علــى  الخدمــة  هــذه  تقــوم 
البيانــات االســتنادية للمكتبــات األعضاء؛ حيث 
ســيتم تســليم المكتبة العضو بالفهرس بياناتها 
االســتنادية محققة ومحدثــة ومضبوطة وفقا 

للملف االستنادي للفهرس العربي الموحد.

1/4/-6خدمات التدريب :
خدمــة التدريــب المتقــدم تتمثــل فــي تقديم 
مجموعــة متكاملــة مــن الــدورات التدريبيــة 
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المتقدمــة فــي جميــع نواحي العمــل الفني 
لكافــة أنــواع األوعية حســب أعلــى المعايير 

الدولية وآخر التحديثات الفنية. 

4/-2 خدمات دعم المجموعات:
توفــر خدمــات دعــم المجموعــات للمكتبات 
األعضاء حلول سريعة وشاملة لمعرفة  مواطن 
القوة والضعف داخــل مقتنياتها ومدى حداثة 
هــذه المقتنيــات. وكذلك توفــر خدمات دعم 
المجموعــات ببليوجرافيــات متخصصــة باللغة 
العربيــة تســتند على أكبــر مرفــق معلوماتي 
عربي يشــتمل تقريبــا على حصر شــامل بكافة 
مصــادر المعلومــات المكتوبة باللغــة العربية 

وتتمثل هذه الخدمات فيما يأتي

2/4/-1تحليل وتقييم المجموعات:
هي عبــارة عــن تقاريــر تقيميــة تحليليــة حول 
مدى تغطية المجموعــات العربية في مكتبة 
ما فــي مجــاالت معرفية واســعة أو محددة، 
وذلك وفق معايير تتعلق بمدى حداثتها وتنوع 
أوعيتها وتعــدد مصادرها مقارنــة بمجموعات 
مكتبــات في نفــس المجال يتــم تحديدها من 
طــرف المكتبة الطالبة للخدمــة مع أهمية أن 
تكــون المكتبــة عضــو أو هنــاك إمكانية في 
الحصول على قاعــدة بياناتها مع تقديم قائمة 

بأعضــاء الفهرس المتوافقين مــع نوع المكتبة 
محــل التقييم كخيــار أول؛ بحيث تكــون قاعدة 
الفهرس العربي الموحد هي الوحدة المعيارية 

المقارن إليها.
٢/٢/4-الببليوجرافيات المتخصصة:

هى خدمة توفيــر ببليوجرافيات متخصصة في 
مجــاالت وموضوعات محددة تقترحها الجهات 
التي ترغب في ذلك باإلضافة إلمكانية تحديثها 
دورًيــا؛ حيث تشــتمل قاعــدة بيانــات الفهرس 
العربي الموحد على أكثر من 2 مليون تسجيلة 
ببليوجرافيــة مضبوطة الجــودة وتغطي كافة 
األشكال المختلفة ألوعية المعلومات العربية.

4/-3 الخدمات السحابية
يأتــى دعــم الخدمات الســحابية مــن الفهرس 
العربــي كتوجــه اســتراتيجي يالئم تغييــر بيئة 
العمل فــي مجــال الخدمــات المعرفية. حيث 
أصبح تقديم الخدمات الســحابية توجه لكبريات 
المؤسســات العالميــة فــي تقديــم خدماتهــا 
فــي مختلف المجــاالت ؛ نظــرا لجودتها وقلة 
تكلفتها باإلضافة إلى الوصول المســتمر. ومن 
هــذا المنطلق يتيــح الفهرس العربــي الموحد 
هذه المجموعة من الخدمات السحابية بهدف 
تمكيــن المكتبــات العربيــة مــن اإلفــادة من 

التقنيــات والمعايير التكنولوجيــة الحديثة في 
مجــال الخدمــات المعرفية. ويســعى الفهرس 
من إتاحة هذه النوعية من الخدمات أيضا حتى 
يســاعد ويمكن المكتبــات العربية من مواكبة 
تقنيات العصــر التكنولوجيية، حيــث تتميز هذه 
الخدمات بمرونتها وقابليتها للتحديث والتطوير 

بشكل مستمر.

3/4/-1اإليواء المؤقت للفهارس :-
هذه الخدمة تتمثل في تمكين المكتبة العضو 
فــي الفهرس وليس لديها نظــام آلي للمكتبة 
من الحصــول على واجهة لتتمكــن من البحث 
واالســترجاع لمقتنيــات المكتبــة OPAC(( من 
خــالل صفحــة خاصة بهــا على بوابــة الفهرس 

العربي الموحد.

3/4/-2المكتبة الرقمية السحابية :-
المكتبة الرقمية الســحابية هي خدمة مبتكرة  
العضاء الفهــرس تتمثل في تمكين العضو من 
الحصــول على مكتبة رقميــة بكل خدماتها عن 
طريق االشتراك السنوي وبذلك يتم إعفائه من 

تكلفة التشغيل والصيانة المرهقين.

توفر خدمات دعم المجموعات للمكتبات 
األعضاء حلول سريعة وشاملة 

لمعرفة  مواطن القوة والضعف داخل 
مقتنياتها ومدى حداثة هذه المقتنيات. 

وكذلك توفر خدمات دعم المجموعات 
ببليوجرافيات متخصصة باللغة العربية 

تستند على أكبر مرفق معلوماتي عربي 
يشتمل تقريبا على حصر شامل بكافة 

مصادر المعلومات المكتوبة باللغة 
العربية وتتمثل هذه الخدمات فيما يأتي
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الفهرس يضيف رؤوس موضوعات 
خاصة بالتنمية المستدامة

جديد الفهرس

لقد اســتحوذ موضوع التنمية المســتدامة منذ 
أن وضعــت األهــداف الـــ 17 لخطــة التنميــة 
المســتدامة في عــام 2015 ووافقــت عليها 
دول العالــم في جوانب حياتية متعددة تهدف 
إلى تحويــل عالمنا لألفضل للوصــول إلى حق 
العيش بكرامة للجميع. وتتعدد أهداف التنمية 
المســتدامة وتناولت العديد مــن الموضوعات 
مثل الفقر والجــوع والصحة والتعليم والصناعة 
والمســاواة والمياه والمناخ والحياة والســالم 

والعدل ... إلخ.
وقــد حظيــت اســتراتيجية التنمية المســتدامة 
علــى اهتمــام الــدول واألفراد والمؤسســات 
تمثل في المشاركة كل حسب قدرته وطاقته، 
كمــا عقــدت العديد مــن القمــم والمؤتمرات 
والنــدوات للمســاهمة فــي تحقيــق أهداف 
التنمية المســتدامة وتسير ســبل الوصول إليها 
والتي من بينها اللقــاء الثامن للفهرس العربي 
الموحد والذي يعقــد بمكتبة الكويت الوطنية 
في الفتــرة مــن 20-22 نوفمبــر 2017 تحت 
شــعار »نـــحو وصول فاعــل إلــى المعلومات 
لتنميــة مســتدامة ناجحة« ليســاهم فــي بناء 
الــرؤى وتعزيــز الجهود التي تمكــن من القيام 
بهــا في ســبيل تحقيق أهــداف خطــة التنمية 
المســتدامة في بلدانهم. ومن هــذا المنطلق 
يقــدم الفهــرس العربــي الموحــد هــذا التقرير 
الذي يســتند على قاعدة البيانات الببليوجرافية 
الخاصة بالفهرس العربي الموحد. هذه القاعدة 

المشــتملة على معظم اإلنتاج الفكري باللغة 
العربية؛ حيث يقدم التقرير حصرًا باإلنتاج الفكري 
العربي لموضوع التنمية المستدامة وما يرتبط 
به من أهداف وذلك حســب قاعــدة الفهرس، 
وكذلك يقــدم بيان لعــدد رؤوس الموضوعات 

المستخدمة لهذه الموضوعات وذلك لسببين:
األول: لبيــان ما تــم تغطيته من إنتــاج فكري 

يتعلق بأهداف التنمية المستدامة .
رؤوس موضوعــات جاهــزة  تقديــم  الثانــي: 
لالســتخدام باللغة العربية من جانب مؤسسات 
المعلومــات العربيــة نظــًرا لحداثــة الموضوع؛ 
مما يســهل االسترجاع وتوحيد المعالجات على 

مستوى مؤسسات المعلومات العربية.
وقــد تمثلت اإلضافــة داخــل قاعــدة البيانات 
الفهرس علــى الجانــب الببليوجرافــي بأحدث 
اإلصــدارات العربيــة المتنوعــة التي اســتطعنا 
حصرهــا مثل )كتــب، دوريات، مقاالت، رســائل 
جامعية، إلخ(، كذلك ربط تلك اإلصدارات بمداخل 
استنادية موضوعية تعبر عن المحتوى العلمي 
لها مــن كافــة الجوانــب المختلفــة )الجوانب 
االجتماعية واالقتصاديــة والبيئية ... إلخ( وفيما 
يلي تحليل لموضوع التنمية المســتدامة داخل 
قاعدة بيانــات الفهرس العربــي الموحد حتى 

تحديث أكتوبر 2017.
العناوين الببليوجرافية:. 1

بلــغ عــدد العناويــن للتســجيالت الببليوجرافية 
حول التنمية المســتدامة حوالي )900( عنوان 

حتى تحديث أكتوبر 2017.
التغطية الزمنية حسب سنوات النشر:. 2

تتضمن قاعدة البيانات على معظم تواريخ النشر 
حتى عام 2017 .

التغطية الشكلية:. 3
اشــتملت قاعــدة البيانات على أشــكال أوعية 

المعلومات التالية:
الكتب	 
الدوريات	 
المقاالت	 
الرسائل الجامعية	 

الموضوعات المستخدمة:. 4
تم معالجــة )340( مدخــل موضوعي مختلف 
األوجــه نذكــر منهــا بعــض مــن التســجيالت 

الرئيسية:
التنمية المستدامة	 
التنمية الحضرية المستدامة	 
العمارة المستدامة	 
السياحة المستدامة	 
الزراعة المستدامة	 
السياحة المستدامة	 
مصائد األسماك المستدامة	 

التنميــة . 5 لموضــوع  المختلفــة  األوجــه 
المســتدامة وعدد التســجيالت المرتبطة 

بالموضوع:
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ورؤوس  المســتدامة  للتنميــة   17 الـــ  لألهــداف  تحليــل   -٦
الموضوعات المقننة بقاعدة بيانات الفهرس:

ويوضــح الجــدول اآلتي تحديــد مداخل موضوعية لــكل هدف من 
أهداف التنمية المســتدامة ما يعنى أنه قد تم تناوله ضمن عمل ما 

صدر باللغة العربية وموجود داخل قاعدة الفهرس العربي.

عدد 
التسجيالت 

المرتبطة

المدخل الموضوعي

9 التنمية المستدامة -- مصر
1 التنمية المستدامة -- ليبيا
1 التنمية المستدامة -- مؤتمرات
4 التنمية المستدامة -- المغرب
1 التنمية المستدامة -- تونس

10 التنمية المستدامة -- الجزائر
10 التنمية المستدامة -- لبنان
18 التنمية المستدامة -- مؤتمرات
10 التنمية المستدامة -- السودان
8 التنمية المستدامة -- السعودية
1 التنمية المستدامة -- تقارير
1 التنمية المستدامة -- محاسبة
2 التنمية المستدامة -- اليمن
1 العمارة المستدامة -- السعودية

55 التنمية المستدامة -- البالد العربية
6 التنمية المستدامة -- دول الخليج العربية

37 التنمية المستدامة -- غرب آسيا
1 التنمية المستدامة -- ضبط جودة
1 التنمية المستدامة -- تدابير سالمة
1 التنمية المستدامة -- جوانب صحية
1 التنمية المستدامة -- مصر -- المنيا
3 التنمية المستدامة -- جوانب اقتصادية -- مصر
4 التنمية المستدامة -- جوانب بيئية -- مصر
1 اإلسالم والتنمية المستدامة -- مقاالت ومحاضرات
1 التنمية المستدامة -- مصر -- مقاالت ومحاضرات
2 التنمية المستدامة -- فلسطين -- مقاالت ومحاضرات
3 التنمية المستدامة -- مالية -- مؤتمرات
0 التنمية المستدامة -- جوانب اقتصادية -- مؤتمرات
1 الزراعة المستدامة -- اإلمارات العربية المتحدة
1 التنمية المستدامة -- فلسطين -- طولكرم
1 الزراعة المستدامة -- فلسطين -- طولكرم

10 الزراعة المستدامة -- البالد العربية -- مؤتمرات
1 التنمية المستدامة -- البالد العربية -- تقارير
1 التنمية المستدامة -- جوانب اجتماعية -- سوريا
1 الزراعة المستدامة -- البالد العربية -- تقارير
2 التنمية المستدامة -- السعودية -- مقاالت ومحاضرات
1 الزراعة المستدامة -- السعودية -- مقاالت ومحاضرات

10 التنمية المستدامة -- السعودية -- مؤتمرات
1 الزراعة المستدامة -- السعودية -- مؤتمرات
1 التنمية المستدامة -- دراسة وتعليم -- اليمن
1 التنمية المستدامة -- اليمن -- مقاالت ومحاضرات
1 التنمية المستدامة -- دراسة وتعليم -- المغرب

رأس الموضوعاألهداف الـ 17 للتنمية المستدامة

الفقرالقضاء على الفقر
الجوعالقضاء على الجوع التام

الصحةالصحة الجيدة
التعليمالتعليم الجيد

الطاقةطاقة نظيفة وبأسعار معقولة
المياهالمياه النظيفة والنظافة الصحية

المساواةالمساواة بين الجنسين
العملالعمل الالئق ونمو االقتصاد

الصناعةالصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
ال يوجدالحد من العدم المساواة

المدنمدن ومجتمعات محلية مستدامة
االستهالكاالستهالك واإلنتاج المسؤوالن

المناخالعمل المناخي
البيئة البحريةالحياة تحت الماء

الغابات – الغابات الحياة في البر
المستدامة

السالم العالميالسالم والعدل والمؤسسات القوية
ال يوجدعقد الشراكات لتحقيق األهداف

٧- نماذج من التســجيالت االستنادية لموضوع التنمية المستدامة 
بقاعدة بيانات الفهرس:

نظًرا ألهمية موضوع التنمية المســتدامة، فــق أولى الفهرس أهمية 
خاصة لهــذه المداخل حيــث بنيت بطريقــة متكاملة تســاعد الهيئات 
والباحثين على استخدامها وتضمن تكامل عمليات البحث واالسترجاع 
بطريقــة مثاليــة، باإلضافــة إلــى ربــط المصطلحــات بــرؤوس قائمة 
موضوعات مكتبة الكونجرس األمريكية مما يســهل من الوصول إلى 
المصــادر األجنبية ذات العالقة حيث تتضمن التســجيالت االســتنادية 

كما هو موضح في النماذج التالية ما يأتي:
 ربــط بعــض المصطلحــات الموضوعيــة بأرقــام تصنيــف مكتبة 	 

الكونجرس، كذلك برقم تصنيف ديوي العشــري مما يعمل على 
تكامل بينة التسجيلة بين رأس الموضوع ورقم التصنيف.

 تحديد نــوع الكيان الموضوعي المســتخدم بالحقــل 075 وهو 	 
مــن التحديثات األخيرة لمارك 21 لعــام 2017. وهذا الحقل من 
اإلضافات المهمة التي تســاعد فــي عملية التحول إلى البيانات 

المترابطة.
 إضافــة شــبكة واســعة من إحــاالت انظــر مــن بالمصطلحات 	 

المترادفة الخاصة بالموضوع الواحد.
ربط المصطلــح الموضوعي المقنن بربط آلــي داخل النظام بين 	 

المداخــل المكافئة، ســواء كانــت مركبة في نفــس الصيغة أو 
بشــكل مختلف مــن الملفات االســتنادية األخــرى مثل فهرس 

33



مكتبة الكونجرس، وملف رامو الفرنسي وفهرس المكتبة الوطنية الطبية حسب ما ينطبق.
تعريــف المصطلحات الموضوعية في تبصــرة 680 لتوفير مزيد من المعلومات المتعلقة حول 	 

الموضوع المقنن مع اإلشارة إلى الموقع اإللكتروني في حقل 856 وتاريخ الولوج إليه

تسجيلة التنمية المستدامة	 

تسجيلة السياحة المستدامة	 

 لقد حظيت استراتيجية 
التنمية المستدامة على 

اهتمام الدول واألفراد 
والمؤسسات تمثل في 

المشاركة كل حسب قدرته 
وطاقته، كما عقدت العديد 

من القمم والمؤتمرات 
والندوات للمساهمة في 

تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة وتسير سبل 
الوصول إليها والتي من 

بينها اللقاء الثامن للفهرس 
العربي الموحد
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تسجيلة العمارة المستدامة	 

تسجيلة التنمية الحضرية المستدامة	 

 تمثلت اإلضافة داخل 
قاعدة البيانات الفهرس 

على الجانب الببليوجرافي 
بأحدث اإلصدارات العربية 
المتنوعة التي استطعنا 

حصرها مثل )كتب، دوريات، 
مقاالت، رسائل جامعية، 

إلخ(، كذلك ربط تلك 
اإلصدارات بمداخل استنادية 
موضوعية تعبر عن المحتوى 

العلمي لها من كافة 
الجوانب المختلفة )الجوانب 

االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية ... إلخ(
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عقــد االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسســات المكتبات )إفال( مؤتمره اإلقليمي الثالــث في المنطقة العربية بالتعاون 
مــع االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات و المعهد العالــي للتوثيق عام 2017 في تونس، حيث ناقش الخبراء "دور 
مؤسســات المكتبات المعلومات واألرشــيف العربية في التنمية المستدامة". وقد ســلط المؤتمر الضوء على أهمية 
المعرفة ودورها في التنمية المستدامة.  وأشارت مقالة نشرت في صحيفة الجارديان عام 2013 إلى أن التنمية في 
القرن الحادي والعشــرين تتطلب تيســير الوصول إلى المعلومات؛ فالمزارع يحتاج إلى التواصل مع السوق، والمستثمر 
يحتــاج إلى أن يجد التمويل ليبــدأ أعماله، والعاملون في القطاع الصحي يحتاجون إلــى الوصول إلى األبحاث لتقديم 
أحــدث مــا توصل إليه العلم مــن خدمة للمرضى. وما هو مشــترك بين هــذه المجموعات هو االحتيــاج المعلوماتي 
والمكتبــة العامة هي الحل. وهذا المقال ســلط الضــوء على أهمية المعلومات في تحقيق أهــداف خطط التنمية. 
ويمكــن أن نضيــف إلى ما ذكر في هذه المقالة أن جميــع فئات المجتمع من الطالب والمعلميــن والباحثين وصناع 
القرار واإلعالميين ... الخ يجمعهم شيء واحد مشترك، أال وهو االحتياجات المعلوماتية، والحل أيًضا هو المكتبة بكافة 
أنواعها وأشــكالها. في هذه القضية سنســتعرض أراء مجموعة من الخبراء في مجال المكتبات والمعلومات عن دور 

المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور المكتبات ومراكز المعلومات في الوصول إلى هذه الغاية.

قضية العدد

دور
المعلومات
في التنمية 
المستدامة

قضية العدد
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للقــراِر في عالِم التنميــِة رحلٌة، تبــدُأ بمعلومٍة، 
وتســتنُد على رقٍم، وتعتمُد على مؤشــٍر، وهذا 
ما أدركته الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة 
العربيــة الســعودية وتمحــورْت عليــه كافــِة 
تفاصيــِل عملياتهــا اإلحصائيــِة لتدعــَم ُمتخذي 
القراِر وراسمي السياســات بقاعدٍة معلوماتيٍة 
تتسم بالدقة والشمولية تمّكن التنمية الوطنية 

من البناِء على أسٍس متينة وقواعد راسخة. 
إنَّ الــدوَر المأموُل ِمْن الهيئِة العامِة لإلْحـــصاِء 
والقطاَع اإلحصائي أصبَح أكثُر أهميًة في ظلِّ 
وجود مشاريَع للتحول الوطني، فتوفير البيانات 
الــة  الفعَّ والمؤشــراِت  الدقيقــِة  اإلحصائيــِة 
وتطويــر أدوات القياس هــو الوقود الحقيقي 
لكافِة ُخَطِط التنميِة والتطويــر، وإدراُك الهيئُة 
العامُة لإلْحـصاِء  لهذا الدور جعلها تعمُل بكافة 
إمكانيتها الماديِة والبشريِة في سبيِل الوصول 
لتحقيــق رؤيتهــا الُمتمثلــِة بــأْن تكــون المرجَع 
اإلحصائــي األكثَر تميــًزا وابتكارًا لدعــِم التنمية 
االقتصاديــِة واالجتماعيِة في المملكة العربيِة 
السعوديةِ ، فالهيئُة تسَعى إلى تقديم ُمنتجاٍت 
ثــة ذاَت قيمٍة مضافٍة  وخدمــاٍت إحصائية مُحدَّ
تتميــُز بالدقِة والشــموليِة والمصداقيــِة، وفًقا 
ألفضِل المعايير والممارساِت الدولية ، والريادُة 
في تطويِر القطاِع اإلحصائي لدعم اتخاذ القرار.
وفــي إطــاِر دعــِم التنميــِة الوطنيــِة لتحقيــق 
أهداف رؤيــة الملكــة 2030 أطلَقــْت الهيئُة 
العامــُة لإلحصاِء أكثــَر من 60 منتــج إحصائي 
جديــد خالل عام شــملْت إحصــاءاٍت اقتصاديٍة، 

واجتماعيــٍة، وســكانيٍة، وإحصــاءاٍت للعمــرِة، 
وأخــرى لســوق العمل، إضافًة إلــى إحصاءاٍت 
تتعلــُق بالطاقِة، والمعرفِة، والبيئــِة، والثقافِة، 
والرياضــِة، والترفيِه، وإحصــاءاٍت خاصة باألمن 

والسالمة.
وكأحد أهم معايير اإلنتاج اإلحصائي تأتي تلك 
المنتجــات اإلحصائيــة الجديدة لســد متطلباٍت 
محلية كإصــدار منتجات إحصائيــة تتواكب مع 
مؤشــرات رؤية المملكة 2030، أو مؤشــرات 
تســاعد في دعم قــرار جهــة حكومية محددة 
في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية 
كتطوير اســتمارة مســح القوى العاملة وفق 
منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي 
ومــا تــم فــي مؤشــرات االســتثمار األجنبي 
كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباٍت 
دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي 
جاَءت فــي إطار أهــداف التنمية المســتدامة 
التــي أقرتها األمم المتحدة. أمــا المعيار الثاني 
لإلنتاج اإلحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير 
منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديالت 
تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة  
تدعــم صانعي السياســات ومتخذي القرار في 
مجــاالت مختلفــة ، وبعــد إخضــاع المنتجــات 
اإلحصائية الجديدة  لهذه المعايير ، تأتي مرحلة 
التصميــم والتجريــب بالمشــاركة مــع الجهات 
ذات العالقة من خالل فرق العمل المشــتركة 
وورش العمل المســتمرة قبل اإلطالق  للتأكد 
من اســتيفاء مخرجات المنتــج اإلحصائي كافة 

المتطلبات ، ثم  تأتي مرحلة اإلطالق والتحسين 
المســتمر وفًقا لعمليات التقييــم  لتكون رحلة 
اإلنتاج اإلحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق 
أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية.
ــا في الهيئــة العامة لإلحصــاء نعمُل ونحُن  ـَ ن إنَّ
نــدرُك بــأنَّ أمامنــا حقيبًة مثقلــًة بالمشــاريٍع ، 
وُحـْقـــبًة تواقــًة للتطويــر فــي ظــل أهداٍف 
طموحــة فــي رؤيــة المملكــة 2030  ؛ لذلك 
فالهيئــة بصفتهــا الجهاز الرســمي لإلحصاءات 
في المملكة العربية السعودية تعمُل جنًبا إلى 
جنٍب مع كافة قطاعات التنمية في القطاعين 
العــام والخاص علــى وجود مؤشــرات دقيقة 
ُتظهــر مــدى التقــدم فــي تحقيــق األهداف 
المنشــودة ، كيــف ال والهيئــة هــي الجهــة 
المكلفــة رســمًيا بجمُع البيانــات والمعلومات 
اإلحصائيــة التــي ُتغطي جميع جوانــب الحياة 
في المملكة العربية الســعودية ِمْن مصادرها 
الُمتعددِة وتدوينها وتبويبها، سواًء ِمْن المسوح 
والتعــدادات أو ِمــْن الســجالت اإلداريــة في 
الجهــات العامة والمنشــآت الخاصــة وتحليلها 
واستخراج مؤشــراتها. مع األخذ باالعتبار تطبيق 
المعايير الدولية الُمتعارف عليها والتي تتضمُن 
منهجيــة العمل اإلحصائــي، وتصميــم وتنفيذ 
المســوح، وإجراء الدراســات البحــوث، وتحليل 
البيانــات والمعلومات، وكافــة أعمال التوثيق 

والحفظ للمعلومات والبيانات.

د. راشد بن سعيد الزهراني 
نائب رئيس الهيئة العامة لإلحصاء لتقنية المعلومات والخدمات المساندة

اإلحصاءات ودورها في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة 
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قضية العدد

 إن نهضــة المجتمــع العربــي المعاصــر تعتمد 
بالدرجــة األولــى علــى اعتبــار المعرفــة هي 
المقــوم األســاس للتطــور والتقــدم والرقي. 
ومهنــة المكتبات والمعلومات هى أم المهن 
ألنهــا المعنية بالمعرفة التــي صنعها ويصنعها 
البشــر إنتاًجا وتنظيًما وبًثا، لكــن تعزيز وتعظيم 
االنتفــاع مــن المعرفــة يتطلــب اآلن إقامــة 
المشروعات المعرفية التعاونية من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة.
 والعمل التعاوني هو األســاس الذي يجب أن 
يقوم عليه اآلن انجاز األنشــطة والخدمات في 
المكتبــات وغيرها من مؤسســات المعلومات 
وخاصــة فــي مجــال العمليــات الفنيــة، وقد 
ســاعد على تعزيــز العمل التعاونــي ما تقدمه 
تكنولوجيــات المعلومات و االتصاالت الحديثة 

من إمكانات وخدمات.
 ولعــل مــا يقوم بــه " مركــز الفهــرس العربي 
الموحــد" في هذا الصــدد جدير بــكل تقدير و 
اهتمام، و خاصة إتاحته لبيانات الفهرسة لمواد 
المعرفة في شكل معياري وفق أحدث النظم 
ن كل مكتبة عربية مشــاركة في هذا  بما يمكِّ
المشروع التعاوني الضخم و الرائد أن تنتفع منه 

على أفضل نحو ممكن.
إن هــذا العمــل التعاونــي الرائد يســاعد على 
خفض الجهــد واإلقالل مــن التكلفة من خالل 
المشاركة في إنتاج تسجيالت الفهرسة، و بيان 
أماكن وجود مواد المعرفة لتســهيل الوصول 
إليهــا، كمــا أنه مفيــد فــي اســتخدام قواعد 
البيانــات لهذه التســجيالت لعدد مــن األغراض 
األخــرى مثل تحســين نظام اختيــار المواد في 
المكتبــات و تقديم خدمات مفيدة مثل اإلعارة 
بيــن المكتبــات و خدمــات تســليم الوثائــق و 
الخدمات المرجعية، فضاًل عن أنه يســاعد على 

التكامل بين المكتبات .

 وقد أطلق المركز منذ سنوات، وما يزال يطلق، 
البوابات المعرفية للمكتبات في عدد من البالد 
العربيــة، وهــى بمثابة فهارس شــاملة لجميع 
مقتنيات المكتبات في البلد مما يســاعد على 
الوصول السريع و الســهل لمقتنيات المكتبات 

بالبلد.
 و يتطلــب تطويــر العمل التعاونــي في مجال 
الفهرسة المزيد من مشاركة المكتبات العربية 
فــى المشــروع التعاونــي، كما يتطلــب األمر 
األخــذ بعيــن االعتبــار متطلبات فهــارس الجيل 
القــادم فيما يتعلق بالتصميم الحديث المشــابه 
لمحركات البحــث و المواقع التجاريــة، وإتاحة 
البحــث الموحــد لــكل المجموعــات المكتبية، 
وتقديــم عديــد مــن الوســائل اإليضاحيــة مثل 
األغلفة الخارجية للكتب، و السماح للمستفيدين 
بالتفاعل مع البيانات تعليًقا وتقييًما وتوسيًما، و 
أيضا إتاحة الوصــول للنص الكامل. وهكذا فإن 
فهارس الجيل القادم هي أدوات استكشــاف 
تشــاركية ومجتمعية تصــل إلى المســتفيدين 

أينما كانوا وعبر أية وسيلة يختارونها.
 ويتطلــب تطويــر العمل التعاونــي في مجال 
الفهرســة أيًضــا، المزيــد من االهتمــام بأدوات 
العمل األساسية المعيارية مثل قواعد الفهرسة 
وقوائم رؤوس الموضوعات وملفات االستناد، 
واالعتمــاد على الجهد الجماعــي في اإلعداد 

والتحديث.
 علــى أن رقمنــة التراث الفكــري العربي هي 
التحدي القادم الكبير. ورغم وجود مشــروعات 
عديدة متناثــرة للرقمنة على مســتوى الوطن 
التكامــل بيــن  العربــي، إال أن األمــر يتطلــب 
إحــدى  أو مظلــة  رعايــة  تحــت  المشــروعات 
المؤسســات العربيــة القــادرة على التنســيق 
والعمــل بشــكل تعاونــي، منعا لتكــرار الجهد 
ولإلقالل مــن النفقات، فضال عن جودة المنتج، 

مع ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 
المهدرة فى بعض المشروعات القائمة.

 إن التــراث الفكــري العربي، قديمــه وحديثه، 
يســتحق أن ُيتاح في شــكل رقمي تمشــًيا مع 
احتياجــات هــذا العصــر الرقمــي. وخدمة هذا 
التــراث الفكــري يجــب أن تكــون نابعــة مــن 
مصدره األصلي وهو الوطــن العربي، وهو ما 
يتطلــب اســتخدام أحدث األســاليب واالعتماد 
على أحدث التجهيــزات المادية و الفكرية في 
مشــروع تعاونــي يقــوم على سياســة وطنية 
شاملة، فالتحويل الرقمي لهذا التراث الفكري 
ُيتيح االطالع عليه من قبل العالم كله في ظل 
الســماوات المفتوحة، مع ضــرورة األخذ بعين 
االعتبــار لإلتاحة المجانية أو الوصول الحر لبعض 
المــواد تحقيًقا لمبدأ االتاحــة للجميع و إعمااًل 

بدور المعلومات في التنمية المستدامة.
 تبقى اإلشــارة إلــى ضرورة االهتمــام بالعنصر 
البشــرى فهــو المقوم األســاس اآلن لمجتمع 
الجيــد  اإلعــداد  يتطلــب  األمــر  إن  المعرفــة. 
للمفهرســين والقائمين على الرقمنة عن طريق 
التدريــب والتنميــة المهنية المســتمرة بصورها 
المختلفــة. ولذا يبــدو من المفيد إنشــاء مراكز 
تدريــب متخصصة عالية المســتوى تســتند إلى 
إمكانيات كبيرة وتأخــذ في اعتبارها التطورات 
المستمرة في مجاالت العمل وأهمية الحفاظ 
على مواكبــة هذه التطورات، كمــا تأخذ في 
اعتبارها أيضا إتاحة التدريب على الخط المباشــر 
بكافــة أشــكاله، والمهــم أيضا إعــداد مدربي 
المدربين مــن أجل تجهيز مســتمر ألجيال لديها 

القدرة على األداء المتميز.
 أظن أنه قد آن األوان أن نعمل مًعا جميًعا في 
إطار مشروعات تعاونية كبيرة من أجل مستقبل 
أفضل لضبط مصادر المعرفــة العربية وإتاحتها 

للجميع في ظل توجهات التنمية المستدامة.

أ.د. محمد فتحى عبد الهادى
أستاذ علم المعلومات

كلية اآلداب – جامعة القاهرة

التعاون والتكامل شرط لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة
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التنمية المســتدامة موضوع كبير، ويستحق أن 
تفرد له صفحات وتنظم له مؤتمرات وتنعقد له 
االجتماعات، ذلك أن كثيًرا من الجامعات الغربية 
خصصت له فرقًا علميًة، بل واعتبرته حقاّل علميًا 
يستحق التركيز عليه. وقد اهتمت اإلفال )االتحاد 
-وكذلــك  للمكتبــات ومؤسســاتها(  الدولــي 
جمعية المكتبات األمريكيــة )ALA(، وكثير من 
الجمعيات العلمية التي تهتم بشأن المعلومات 
والمكتبــات تحديدًا، ناهيك عــن الجمعيات في 
حقــول البيئة واالقتصــاد والصناعــة والمصادر 
الطبيعية وغيرها- بالجوانــب المتعددة للتنمية 
المســتدامة. أما جمعياتنا العربية في مجاالت 
المعلوماتية ابتداء من االتحاد العربي للمكتبات 
والمعلومــات وانتهاء لــكل الجمعيات العربية 
الوطنيــة المهتمــة بالمكتبــات والمعلومــات 

فإنهــا ال تملــك المقــدرات الالزمــة )البشــرية 
والمادية والتنظيمية( التــي ُتمّكنها من القيام 
بدورهــا المنشــود حيــال التنميــة المســتدامة 
في مجــاالت المعلوماتية. ولكــن -وكما قيل 
بأنــه يكفي من القالدة ما أحــاط بالعنق- فإن 
الجمعيــة الســعودية للمكتبــات والمعلومات 
تسعى من خالل مناشطها المختلفة أِلن تقوم 
بأدوارهــا -التــي تدعم فــي مجملهــا- التنمية 

المعلوماتية المستدامة.
ومن أجل ذلك فتقوم الجمعية بنشر العديد من 
األبحاث العلمية الرصينة في مجلتها المحكمة 
"دراســات المعلومــات" وكــذا فــي مجلتهــا 
الثقافية " معلوماتك". كم تساهم بنشر الثقافة 
المعلوماتية حــول " االســتدامة المعلوماتية" 
من خــالل لقاءاتها ونداوتهــا وملتقياتها. ولعل 

هذا يدعونا ألن نضع في اعتبارانا هذا الموضوع 
ضمن خيارات مؤتمرنا التاسع في العام القادم 

بإذن اهلل.
كمــا نتطلع ألن تقــوم الجمعيــة بالتواصل مع 
عــدد مــن الــوزارات والجهــات ذات العالقــة 
كهيئــة  المســتدامة  المعلوماتيــة  بالتنميــة 
االتصاالت، وشركات االتصاالت، ومدينة الملك 
اإلدارة  والتقنيــة ومعهــد  للعلــوم  عبدالعزيــز 
العامة والمركز الوطنــي للوثائق ودارة الملك 
عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة 
الملك عبدالعزيــز العامة وعدد مــن الجامعات 
بهدف تنظيم مؤتمر دولي حول هذا بإذن اهلل، 
والعمــل على تكوين فرق عمل تهتم بمســائل 
االســتدامة المعلوماتية ضمن إطار عام يمكن 

االتفاق عليه.

االستدامة المعلوماتية العربية 
ضرورة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة
د. سعد بن سعيد الزهري

أستاذ علم المعلومات المساعد بجامعة الملك سعود؛	 
رئيس الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات؛	 
الرئيس األسبق لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(؛	 
الرئيس األسبق لجمعية المكتبات المتخصصة بالخليج العربي.	 
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قضية العدد

فى مجال المكتبات والمعلومات واألرشيفات 
ال شيء يبقى على حاله في عالم يتميز بسرعة 
إيقــاع التغييــر، فهناك دائمــا أســاليب جديدة، 
ومعارف جديدة، واحتياجات معلوماتية جديدة 
للمســتفيدين، ثــم هنــاك تكنولوجيــا جديــدة، 
والتدريــب والتأهيــل والتنمية المســتمرة هى 
الضمان الوحيد لكى نؤدى عملنا بكفاءة، وأن 
نحافظ على مكانة المهنة ومكانة المؤسسة، 
ومكانــة من يعمل بها فــى المجتمع فى ظل 
بيئة عمل ال شــئ فيما يبقــى على حاله لمدة 

طويلة.
لقــد نــص بيــان االتحــاد الدولــي لجمعيــات 
ومنظمــة   )IFLA( ومؤسســاته  المكتبــات 
األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
)UNESCO( علــى أن اختصاصيــي المعلومات 
هم وســطاء بيــن منتجي مصــادر المعلومات 
وبين المستفيدين وأنه ال غنى لهم عن التعليم 
المســتمر مــن أجــل ضمــان الجــودة وكفاءة 
الخدمــات. كمــا نــص البيــان على المســئولية 
المشــتركة فــى التعليــم والتكويــن والتنمية 
المستمرة للعاملين فى مجال المعلومات بين 
المؤسســات المهنية وبين المكتبــات ومراكز 
المعلومات واألرشيفات ثم االختصاصي نفسه.
إن مشــاركة مؤسســات المعلومات المختلفة 
فــي تحقيق عملية التنمية المســتدامة البد أن 
تظهــر في تطويــر كفاءات وقــدرات العاملين 
في هذه المؤسســات، وهنا يأتــي الدور األبرز 
التحادات وجمعيات المكتبات على المستوى 
المحلــي واإلقليمــي والدولي. حيــث البد أن 

تتخطــى برامــج التطويــر والتدريــب التقليدية، 
لتتعداها إلى برامج التطويــر والتدريب المعنية 
بمســاهمة مؤسســة المعلومات فــي عملية 
التنميــة المســتدامة. وفي هذا اإلطــار يتبنى 
االتحــاد العربي للمكتبــات والمعلومات برامج 
تدريب وتطوير مهني للعاملين في مؤسسات 
المعلومــات، لتنميــة مهاراتهــم فــي العديــد 
من الجوانب التي تســهم فــي تحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة التي تبنتها اإلفال بالتعاون 
مع األمم المتحدة لتحقيق خطة التنمية 2030.

ويرتكز االتحــاد العربي للمكتبات والمعلومات 
فــي خطتــه للمشــاركة فــي عمليــة التنمية 
المستدامة على التنمية المهنية للعاملين في 

المجال من خالل عدة مرتكزات أساسية أبرزها:
عقد شــراكات مــع المؤسســات الدولية 	 

واإلقليمية العاملة فــي مجال المكتبات 
والمعلومات واألرشــيف وفي مقدمتها 
اإلفال، لبــث برامج التنمية المهنية المعنية 
بكيفيــة المشــاركة فــي تحقيــق التنمية 

المستدامة في المجمتع.
جمعيــات 	  مــع  تعــاون  اتفاقيــات  عقــد 

المكتبــات الوطنية فــي العالــم العربي 
للتعاون فــي مجاالت التطويــر والتدريب 

والنشر.
تبنــي وضــع معاييــر عربيــة للعمــل في 	 

المكتبــات ومراكــز المعلومــات تتوافق 
مــع المعاييــر العالميــة ويكون لها ســند 
مؤسســي عربــي وليــس فــردي لضمان 

االستدامة والتطوير.

عــدم إغفــال دور القطــاع الخــاص الذي 	 
يعمل في المجال باعتباره أحد المكونات 
الرئيسية للعمل المعلوماتي، واالستفادة 
من مجهوداتــه في عمليات تمويل برامج 

التطوير المهني.
ترجمة األعمال المهنية المتعلقة بمجاالت 	 

العمل في مؤسســات المعلومات التي 
تنشــرها اإلفال إلــى اللغة العربية لكســر 

حاجز اللغة لدى العاملين في المجال.
تشــجيع اإلتاحــة الحــرة للمعلومات على 	 

موقــع االتحــاد علــى اإلنترنــت من خالل 
نشــر كافة مطبوعــات االتحــاد المتمثلة 
في المعايير وأعمال المؤتمرات والدورية 

نصف السنوية التي ينشرها االتحاد.
ولعل من بين أبرز المشــروعات التي تبناها 
االتحــاد العربــى للمكتبــات والمعلومات 
والذي يعد واحدًا مــن أهم جهود التنمية 
المستدامة وتطوير مهارات العاملين فى 
المكتبــات العامــة فــى 16 دولــة عربية 
من خــالل برنامج الشــبكة الدوليــة لقادة 
بالشــرق  الناشــئين  المبدعيــن  المكتبــات 
األوســط وشــمال أفريقيا. حيــث تم تنمية 
المكتبــات  مــن  متخصــص   32 مهــارات 
العامة فــى موضوعات: بنــاء فريق عمل 
ناجح؛ اإلبداع؛ إدارة المخاطر؛ حل النزاعات؛ 
إدارة التغيير؛ التأييــد أو الدعوة للمكتبات؛ 

المكتبات والتنمية؛ مشروعات الفرق.

أ.د. خالد الحلبي
أستاذ علم المعلومات

رئيس االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

للجمعيات واالتحادات العلمية 
والمهنية دور في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة
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 المملكة العربية السعودية وطن طموح 
رؤيته تعانق الســماء ُيصر حكومة وشــعبًا 
علــى التميز وبنــاء قاعدة فّعالــة لتحقيق 
اقتصــاد مزدهــر ومجتمــع حيــوي ينمــو 
بالوطــن ُويمــزه بتحقيق أهــداف تنموية 
اقتصادية واجتماعيــة كمًا ونوعًا تنعكس 
علــى تحســين مســتوى المعيشــة فــي 
تخصــص  مجــاالت  وتهــدف  الســعودية. 
المعلومــات والمعرفــة والمكتبات على 
اختالف مســميات أقسامها إلى اإلسهام 
في الوصول إلــى مجتمع معرفي تكون 
المعلومات به المكون األساســي لجميع 
وحرصــت  وتعاملــه.  واعمالــه  أنشــطته 
تلك االقســام بالجامعات الســعودية منذ 
بداية نشأتها ســواء على مستوى التعليم 
الجامعي أو على مستوى التعليم العالي 
أن يكــون بها برامج موجهــة للمرأة قناعًة 
من المسؤولين بجميع المستويات اإلدارية 
بأهميــة دور المرأة فــي الوصول لمجمع 
المعرفــة وبنــاء رأس المــال الفكري في 
المملكة العربية السعودية.                                                                                       
   ولكــن هــذا الوضــع اإليجابــي للمــرأة 
المعلومــات  بمجــال  المتخصصــة 
والمكتبــات لــم يمكنهــا من المشــاركة 
الفاعليــة فــي التنمية المعرفيــة الوطنية 
التي يتحقــق بها أهداف ورؤيــا التخصص 
والوطن. لقصــر مفهوم عميــق التخصص 

وأبعــاده الوظيفيــة في مجــال المعرفة 
والمعلومــات؛ مما ترتــب عليه وجود كثير 
مــن الكــوادر الوطنيــة المتخصصــة في 
مجــال المعلومــات النســائية عاطلــة عن 
العمل. ولتوسيع المجاالت الخاصة بالعمل 
بالتخصــص فــي علــوم المعلومــات في 
القطاعــات المختلفة لتتوافــق مع الفترة 
الراهنة والقادمة لمشاركة المرأة كمؤشر 
الحتياجــات المرحلة التي يمــر بها الوطن. 
يفتــرض أن يكون هناك مراكــز معلومات 
القطاعــات  مــن  عديــد  فــي  ومعرفــة 
قــادرة على أن تقدم خدمــات معلوماتية 
ومعرفية نمطية ومبتكرة ترفع من نســبة 
الرفاهيــة المعيشــية فــي المملكة ومن 
تلك القطاعات على سبيل المثال اآلتي:                                                                                       

 قطــاع الســياحة واآلثــار والفندقــة 	 
والمطاعم.

والصحــة 	  البيئيــة  التوعيــة  مجــال   
والغذائيــة والمجتمعيــة والتربوية ... 

الخ
 مجال األرشفة االلكترونية في جميع 	 

القطاعات الحكومية والخاصة.
 المكاتب االستشــارية والبحثية التي 	 

تساعد على اتخاذ القرارات ودراسات 
الجــدوى... وغيرها كثير من قطاعات 

الدولة.
وخالصة القــول أن المــرأة لها أدوار 

الوعــي  قضايــا  كل  تمــس  عميقــة 
والوطني  االجتماعــي  المعلوماتي 
علــى جميع األصعدة لــو تم تمكينها 
فــي هذه المجــاالت فســوف تفتح 
نطاقــات عمــل حديثة وجديــدة لها، 
وسينعكس ذلك على تصحح مسارات 
التخصص لمواكبة التطورات واألدوار 
المعلومــات  لتخصــص  الجديــدة 
المــرأة  بطالــة  مــن   والتخلــص 
المتخصصة بمجــال المعلومات حيث 
ترفع نسبة البطالة بسبب ضيق الفكر 
في مجاالت توظيف وحصرها تقريبًا 
في المكتبات النوعية فقط رغم تغير 
وتبديــل مســميات أقســام التخصص 
وبرامجه لتنميــة مخرجاته في مجال 
لمواكبة  المعلومات وإدارتها  تنظيم 
المتغيــرات الحاصلــة فــي مجــاالت 
التقنية و االتصاالت األمر الذي يؤدي 
إدارة حركة عجلــة التنمية واالقتصاد 
بالتركيــز على اســتخدام المعلومات 
بإنتــاج مزيد مــن المعــارف والخبرات 
التــي تحقــق بهــا التنميــة الشــاملة 
بخصائصهــا وقوانينهــا ومنظومتهــا 
وزيــادة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

الوعي المعرفي بها وتطبيقها.

أ.د. نجاح بنت قبالن القبالن 
أستاذ علم المعلومات

أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

دور المرأة العربية
في االستدامة المعرفية
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قضية العدد

مما الشــك فيه أن النشــر العلمي يمثل معياًرا 
دقيًقا لمســتوى الجامعات وقدراتهــا البحثية، 
كما يعد إحدى ركائز التنمية التي تهتم بدراسة 
الظواهــر والمشــكالت في كافــة المجاالت 
وتعمل علــى تتبعها والتعرف على مســبباتها 
وإيجــاد الحلــول األنســب لها من خــالل عملية 
بحــث علمية دقيقــة، ولذا فإن النشــر العلمي 
يلعب دوًرا بــارًزا في تحقيق أهداف ومتطلبات 
وتتمكــن  المســتدامة،  والتنميــة  التنميــة 
الــدول والمنظمــات مــن خاللــه مــن تحقيق 
اهدافها وتطوير قدراتهــا، ومقدراتها، والزالت 
المجتمعــات العربيــة تعانــي من قصــور كبير 
في مجال اســتثمار النشــر العلمي للمساهمة 
في احداث التغيير المنشود وتحقيق متطلبات 
التنميــة، ولكــي يتم تجــاوز هذا القصــور فالبد 
مــن اعادة النظــر فــي قضايا البحــث العلمي 
والنشــر العلمي واألولويات التي تسير وفقها 
لتواكب االحتياج الفعلي، وتعالج المشــكالت 
التــي تحتاج التنمية المســتدامة إلى معالجتها 
لتتمكــن من النجــاح في طريقها مما يســاهم 
في تمكين بنــاء مجتمعــات المعرفة وتحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة ويمكــن إجمال 
عناصر تمكين النشــر العلمي مــن القيام بالدور 

المؤمل منه في اآلتي:
اعــداد خطة ألولويــات البحــوث العلمية التي 
ســتحظى بالنشــر العلمي، وذلك بمــا يواكب 
خطط التنمية في المملكة العربية الســعودية 

وينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030
حث الجامعات على المزيد من برامج التشــجيع 

علــى البحث والنشــر العلمي من خــالل مراكز 
البحوث وكراسي البحث العلمي التي تزخر بها 
في كافة التخصصــات في الجامعات والعمل 
علــى تلمس الموضوعــات التي تســاهم في 

تحقيق التنمية المستدامة.
التشجيع على أن يكون البحث العلمي عمال 	 

مؤسســًيا يســتمر وفق الخطط والعمليات 
المخصصــة إلنجــازه، وال يتأثــر بغيــاب بعض 
أعضاء الفريق أو انسحابه من مشروع البحث 

فال يرى النور وبالتالي ال يحظى بالنشر.
العمل على بناء عالقــات تعاون علمي بين 	 

الباحثين الســعوديين مع خبراء عالميين في 
كافة المجــاالت للمزيد من الخبرة والتعاون 
العلمــي بما يكفــل الخــروج بنتائــج علمية 

متميزة.
نشــر ثقافة آليات ومتطلبات النشــر العلمي 	 

عبر البرامــج التدريبية وورش العمل وحلقات 
النقــاش بما يســاهم فــي إكســاب المزيد 
من أعضاء هيئــة التدريس الجــدد والباحثين 
مهــارات كتابــة الحــوث العلميــة وتحقيق 

معايير النشر العلمي.
حصر وإعــالن المجاالت التي لــم تنل حقها 	 

من البحث والدراســة، تمهيدا إلتاحة البحث 
فيها، وتوجيــه الباحثين للتصدي للدراســات 
والبحــوث التــي تلبــي الحاجــات وتعالــج 

المشكالت على مستوى المجتمع.
تلمس واستيعاب القضايا المجتمعية الملحة 	 

والمســتجدة التي يتحقق بدراســتها تفعيل 
التنمية المستدامة فيه

تخصيص ميزانيات كافية للتشجيع على إنتاج 	 
ونشر البحوث العلمية الرصينة المتسقة مع 
احتياجــات ومتطلبات خطــط التنمية لتصب 
مخرجاتهــا فــي صالــح التطويــر والتمكين 
لبرامج التحول الوطني والتنمية المستدامة.

البحثيــة 	  الجامعــات والمؤسســات  تتبنــي 
لمعايير النشر العلمية والعمل على تحقيقها 
بدقة لتكون مخرجات النشــر العلمي ملبية 

لالحتياج ومحققة للتطلعات الوطنية.
حــث صنــاع القــرار فــي كافــة المنظمات 	 

على اســتخالص النتائج والتوصيات المتصلة 
بمجــاالت عملهم مما يتم نشــره من بحوث 
علمية تقــدم خالصــة البحث العلمــي لتنير 
الطريق فيما يقدمون عليه من قرارات تستند 

على أساس علمي.
استشــعار أن النشــر العلمــي هــو العمود 	 

الفقري الذي ترتكز عليــه خطة بناء مجتمع 
المعرفــة ولــذا فالعناية به أهــم المهمات 

للوصول إلى ذلك المجتمع المنشود. 
العمــل على تطويــر معايير النشــر العلمي 	 

في الوطــن العربــي وبناء تصنيــف علمي 
معياري لمجالت النشر العلمي العربية.

إعداد وثيقة أخالقيات البحث العلمي.	 
فــي 	  متمكنــة  علميــة  نشــر  دور  إنشــاء 

الجامعات.
تطويــر الدوريات العلميــة العربية بما يحقق 	 

معايير النشر العالمية. 

د. علي األكلبي
نائب المشرف العام على دار جامعة 

الملك سعود للنشر العلمي

النشر العلمي
ودوره في التنمية المستدامة 
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لقــد لعبــت الجمعيات األهليــة دوًرا بــارًزا في 
مجال تنمية المجتمعات وذلك من خالل ترسيخ 
مبدأ التطوع في المجتمع المدني والمساهمة 
في بنائه إلى جانب ما تقوم به الحكومات من 
دور بارز في ذلك، وتنوع هذه الجمعيات حسب 
التخصصــات لهو شــاهد على وعــي المجتمع 
بأهمية الجمعيات االهليــة ودورها في تنمية 

المجتمعات على الصعيد العالمي.
وقد ظهرت هذه الجمعيات في منتصف القرن 
التاســع عشــر بعد الحرب العالميــة الثانية ومع 
إنشــاء األمم المتحدة بلغ عدد الجمعيات على 
المستوى الدولي 40000 عام 2001م، وهذه 
األعــداد ال تشــمل المنظمــات غيــر الحكومية 
الوطنية التي يمكن أن تكون هناك عدة مئات 
في البلد الواحد، ففي سلطنة عمان مثال يبلغ 
عدد الجمعيات األهليــة والمهنية أكثر من 55 
جمعية، من بينها الجمعيــة العمانية للمكتبات 

والمعلومات.
مــن  العديــد  أن هنــاك  نجــد  المجــال  وفــي 
الجمعيــات واالتحــادات المهنية، مثــل االتحاد 
الدولي لجمعيات المكتبات IFLA  والذي يضم 
عدد هائل من األعضاء ولها دور كبير وملموس 
فــي االرتقــاء بالمهنة مــن خالل عقــد العديد 
مــن المؤتمــرات والــورش العالميــة، وله دور 
مهني واضح في توصيــف الوظائف والتعريق 
المكتبــات  جمعيــة  و  للمهنــة.  والتســويق 
األمريكية التي تعتبر واحدة من أقدم الجمعيات 
المتخصصة، ومن مهامها المعلنة تطوير وتعزيز 
والمعلومــات  المكتبــات  خدمــات  وتحســين 
ومهنــة المكتبات من أجل تعزيز التعلم وضمان 
الحصول علــى المعلومــات للجميــع واعتماد 
البرامــج األكاديمية و إعطاء شــهادات العمل، 
كما تقــوم برعاية المؤتمرات و البرامج العلمية 
و تطوير اآلليات و المعاييــر و االهتمام بقضايا 

المهنة و العلم و تطور المدارس.
ويعتبر االتحاد العربــي للمكتبات والمعلومات 
"أعلم"، المظلة اإلقليميــة الكبيرة التي ينتمي 
لهــا كل االختصاصييــن فــي الوطــن العربي، 

حيث يقوم بدور كبيــر فيما يتعلق بدعم المهنة 
واالرتقــاء باالختصاصييــن، وعقــد العديــد من 
المؤتمــرات واللقاءات وورش العمل الســنوية 

والدورية.
وهناك العديد من الدراســات والمقاالت التي 
تناولت موضــوع الجمعيات المهنية في مجال 
المكتبــات والمعلومات ودورهــا في االرتقاء 

بأعضائها، منها:
دراســة Archie L Dick والتي جــاءت بعنوان " 
 "?Library associations: a leadership role
والتــي تطرق مــن خاللها إلى كيــف يمكن أن 
تتحمــل جمعيــات المكتبــات تحســين التعليم 
والتدريــب ألخصائــي المعلومات فــي البلدان 
الناميــة تحدثــت المقالــة عــن أهــداف قمــة 
  ,The historic African Library Summit
المنعقــدة فــي جنــوب أفريقيا عــام 2011م، 
وعــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه جمعيات 
المكتبــات المهنيــة بالتعــاون مــع حكومــات 
البلــدان النامية في أفريقيا لتقديم دعم وتعليم 
أفضــل ألخصائي المعلومات فــي تلك الدول، 
وقــد أوصت هذه القمة بضــرورة دعم التدريب 
والتعليم المستمر لألخصائيين في بلدان العالم 
النامــي، مــع ضــرورة إيجــاد جمعيــات مهنية 
متخصصــة في هــذه البلدان، تعمــل من خالل 

االتصال مع الجمعيات المهنية الدولية.
 M. P. Singh و   Sandeepa Yadav ودراســة 
 Role of  " عنــوان  حملــت  والتــي   ))2012
 National Associations and Institutions
 Development of Library and Information
والتــي   "Science Professionals: A Study
تم تطبيقها علــى العديد من المكتبات ومراكز 
المعلومــات فــي الهنــد، وقــد انطلقت هذه 

الدراسة من الفرضيات اآلتية: 
لجمعيــات المكتبــات والمعلومــات دور 	 

كبيــر فــي تطويــر التعليــم المهني في 
أقسام المكتبات والمعلومات في الهند.

تعمل تلك الجمعيات المهنية بشكل فعال 	 
وتقوم بدورها على أكمل وجه.

تســاعد الجمعيــات المهنية علــى تطوير 	 
واضــح  بشــكل  المهنــة  فــي  العامليــن 

وملموس.
وقد أعطت الدراسة في النهاية خطوات 	 

ونصائــح للجمعيــات المهنيــة فــي الهند 
تســاعدها على القيام بدورها على أكمل 

وجه، ومن تلك الخطوات:
القيــام ببعــض الــدورات التدريبية بشــكل 	 

منتظم، ممــا يتيح الفرصــة لبقية األعضاء 
بمشــاركة تجاربهم وتشــارك معلوماتهم 

مع اآلخرين.
الحرص علــى تنظيم المؤتمرات الســنوية 	 

بشــكل دوري، ممــا يتيح لألعضــاء فرصة 
االحتكاك ببعضهم البعض.

تقديم خدماتها للمكتبات األعضاء بشــكل 	 
تطويــع  الخدمــات،  تلــك  كبيــر وتشــمل 
التقنية والنشــرات اإلخبارية والمساعدات 

القانونية وغيرها.
وتقــوم الجمعيــات واتحــادات المكتبات 	 

خــاص  بشــكل  العربيــة  والمعلومــات 
والعالمية بشــكل عام على تحقيق العديد 

من األهداف منها:
عقد اللقــاءات والمؤتمــرات والملتقيات 	 

العلمية لدعم التواصل العلمي والمعرفي 
بين المختصين والعاملين في المجال.

مجــال 	  فــي  العامليــن  جهــود  توحيــد 
والمجــاالت  والمعلومــات  المكتبــات 

األخرى ذات العالقة.
التعريــف بمهنة المكتبــات والمعلومات 	 

وبــث الوعــي بالمكتبــات والمعلومــات 
وببيئــة العمــل المناســبة لــدى مختلــف 

الجهات األخرى.
العمل على وضــع أو توفير أدوات العمل 	 

المعلومــات  ومراكــز  المكتبــات  فــي 
وضمان تحديثها المستمر.

د. سيف بن عبداهلل الجابري
مدير مركز المعلومات بجامعة السلطان قابوس

جمعيات المكتبات والمعلومات 
العربية ودورها في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة
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مكتبة عضو

مكتبة الكويت الوطنية
تنطق بإنجازات األرقام وتنطلق بعزم وإقدام

أربعة وتسعون عامًا مضت منذ أن أعلن أحد عشر شخصًا كويتيًا من النبالء واألفاضل، إنشاء أول مكتبة عامة في الكويت، 
أطلقــوا عليهــا المكتبة األهلية في ســنة 1341هـ  الموافق 1923م، وشــكلوا الهيئة التأسيســية لهــذه المكتبة التي 
انطلقت بالنماء والتطور، لتمثل اليوم نواة إنشــاء مكتبة الكويت الوطنية، التي تأسســت بموجب المرســوم بالقانون رقم 
52 لســنة 1994م، وال تــزال مجموعة مــن الكتب التي كانت مودعــة ومحفوظة في المكتبة األهليــة القديمة ال تزال 

موجودة لدى المكتبة الوطنية، موشحًا عليها وممهورة باسم المكتبة األهلية.
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إن الــدور الذي تضطلــع به وتقــوم على أدائه 
مكتبــة الكويــت الوطنية، كصــرح ثقافي راق 
وشــريك فعــال فــي عمليــة التنميــة الثقافية 
والمعرفيــة فــي البــالد يتزايد ويتســع، ويخرج 
من نطاق طبيعة التكويــن كمكتبة عامة إلى 
قيامهــا بلعــب دور الحافظــة لذاكــرة الوطن 
التــراث  العطــاء فــي  لمخــزون  والمســتودع 
واإلنتاج الفكري والعلمي والثقافي الوطني.

فــي  الوطنيــة  الكويــت  مكتبــة  اســتطاعت 
الســنوات األخيرة بلوغ أهداف بعيدة، وتحقيق 
إنجازات ســديدة على مختلف األصعدة وجميع 
المســتويات، وتتحــدث عــن ذلك لغــة األرقام 

وتشهد بذلك أقوال األنام.
ارتفــع حجــم المقتنيــات العامة لكافــة أوعية 
المعلومات إلى مــا يناهز نصف مليون مصنف 
فــي مختلف المجموعــات للمجلدات والكتب 
الســمعية  الفنيــة  والمــواد  والمطبوعــات 

والبصريــة، بعــد أن كانــت ال تتجــاوز 200 ألف 
مصنف قبل ثالثة أعوام، تنامت بشــكل ســريع 
وبالــغ الكثافــة نتيجــة أربعــة عوامل رئيســية 
هــي االقتناء المباشــر مــن المعــارض المحلية 
والعربية وااللتزام الحكومي واألهلي باإليداع 
القانونــي، وتشــجيع المكتبة إلقبــال الوزارات 
والمؤسســات العامــة والخاصــة، واألهالــي 
لإلهــداءات والهبات، واالنفتاح على المكتبات 
العربيــة واألجنبيــة بتبادل الكتــب واالصدارات 
تجــذب  التــي  المعــارض واألنشــطة  بإقامــة 
السفارات المعتمدة بالكويت لجلب إنتاج دولها 
الثقافي والفكري واألدبي لإليداع في مكتبة 

الكويت الوطنية.
لرفــع  المســتمر  بالعمــل  االهتمــام  وتــوازي 
طاقــة االقتناء والحــرص على التزويــد بالكتب 
والوثائــق  والمخطوطــات  والقيمــة  النــادرة 
التاريخيــة الهامــة، تــوازي مــع تكثيــف إقامة 

األنشطة والفعاليات الثقافية، وإحياء األحداث 
والمناســبات الوطنية البارزة في تاريخ الكويت 

الحديث.
فلقــد نظمــت وأقامت المكتبــة الوطنية عدد 
220 نشــاطًا محليــًا علــى مدى ثالثــة أعوام، 
شــملت النــدوات والمحاضــرات والمؤتمــرات 
والمعارض وورش العمل، التي أفادت األطفال 
والناشــئة والشــباب والكبــار وأتاحــة الفــرص 
لتفعيــل الحــراك الثقافي مع نخــب المفكرين 
التواصــل  وتحقيــق  والمؤلفيــن،  والباحثيــن 
االجتماعــي مع شــرائح وأفــراد المجتمع في 

رحاب المكتبة الوطنية.
كبيــرا  اهتمامــًا  الوطنيــة  المكتبــة  وتولــي 
ومســتمرًا، لتدريب وتطوير موظفيها الكويتيين 
علــى أحــداث النظــم والبرامــج فــي علــوم 
المكتبــات ودراســة المعلومــات، عــن طريــق 
للتعليــم  العامــة  والهيئــة  الكويــت  جامعــة 

45



التطبيقي والتدريب وكبــرى المكتبات العربية 
التي تتيح برامــج تدريبية وورش عمل، والتعاون 
لالســتفادة مــن برامــج التدريب التــي يقدمها 
الفهرس العربــي الموحد وجمعيــة المكتبات 

المتخصصة فرع الخليج العربي وغيرها.
تشــارك المكتبــة الوطنية بفعاليــة في جميع 
المؤتمرات والندوات والمعارض الخارجية على 
المســتويين الخليجــي والعربــي، وتقــدم في 
بعضهــا أوراق عمــل هامة وقيمــة، وقد وصل 
عدد المشــاركات خالل الثالث سنوات األخيرة 

عدد ) 35 ( مشاركة خارج البالد.
بلغ رصيد مكتبة األطفال والناشــئة ) 12,150 ( 
كتابًا وقصصًا لألطفال والناشــئة، وارتفع حجم 
المطبوعات الحكومية إلى )10( آالف مطبوع 
بيــن الكتــب واالصــدارات الخاصــة والتقاريــر 
الدوريــة، وتنامــي رصيــد المجموعــات العامة 
والمكتبــات الخاصــة ليصــل إلــى )330( ألف 
كتاب ومجلد باللغة العربية واإلنجليزية ولغات 

عالمية أخرى. 
وارتفع عدد الرسائل الجامعية المودعة للباحثين 
األكاديمييــن الكويتيين من داخل وخارج البالد، 
ليصــل إلى ) 2100 ( رســالة ومــن المتوقع أن 
يرتفع إلى ضعفي هذا الرقم بعد تنفيذ مشروع 

الرقمنة واإليداع المزمع المباشرة في تنفيذه، 
بالتعــاون مــع كلية الدراســات العليــا بجامعة 

الكويت.
والعربيــة  المحليــة  الدوريــات  حجــم  اتســع 
والعالميــة المودعــة فــي قســم الدوريــات، 
نتيجــة اشــتراكات المكتبة في عــدد يصل إلى 
قرابة ) 1000 ( عنــوان لدوريات عربية وأجنبية، 
إلــى جانــب اإلرث الكبيــر للدوريــات الكويتية 
المحفوظة ألصول، وهي ذات تاريخ طويل بدأ 
منــذ عــام 1928 بصدور مجلــة الكويت لرئيس 
تحريرها مــؤرخ الكويــت األول واألديب الراحل 
المرحوم عبدالعزيز الرشــيد، ومجــالت الكويت 
والعراقــي ســنة 1931 ومجلة التوحيد ســنة 
1933 لنفــس رئيــس التحريــر، ومجلــة البعثــة 
التــي كانــت تصــدر من بيــت الكويــت للطلبة 
في القاهــرة لرئيس تحريرها المرحوم عبدالعزيز 
حســين منذ عام 1946، ومجلة كاظمة ورئيس 
تحريرها المرحوم عبدالحميد الصانع منذ سنــــة 

1948 ومجــالت تجســد تاريــخ 
الكويــت الثقافــي العريــق مثــل مجلــة الرائد 
1952 ومجلــة اإليمــان 1953 ومجلــة الفجر 
1955 ومجلــة اإلرشــاد 1956 ومجلــة صدى 
اإليمــان 1957 ومجلة الصحــة 1952 ومجلة 

صــوت العامــل 1958 ومجلــة العربي 1958 
ومجلة الصحة المدرسية 1959م.

وتوالى إصــدار الدوريات الكويتية بشــكل كبير 
ومتزايد مع مطلع الستينيات من القرن الماضي، 
مواكبــة النهضــة الشــاملة والصاعــدة التــي 
شــهدتها دولة الكويت، فكانت جميع الوزارات 
والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام 
واألنديــة جميعها تصدر الدوريــات وكأنها الدرر 
التــي تزين صــدر الوطــن، والمعبرة عــن رفعة 
المكانــة الثقافية وحريــة الصحافــة الكويتية، 
وجميعها مبعث فخر واعتزاز بإيداعها وحفظها 

في مكتبة الدوريات بالمكتبة الوطنية. 
وللتراث العربي قدر كبير من االهتمام والعناية، 
فلقــد بلغ الرصيــد إلى مــا يزيد علــى 33 ألف 
مجلــد من أمهــات كتــب التــراث العربي في 
شتى صنوف العلوم والمعارف لكبار المؤلفين 

والمفكرين واألدباء والعلماء العرب.
وتمتلــك المكتبــة الوطنيــة  ) 860 ( كتابًا نادرًا 
وعــدد 2700 مخطــوط أصلي ومــا يصل إلى 
55 ألف مخطــوط مصور في التــراث العربي، 
ومــا يربو على 40 ألــف وثيقــة تاريخية محلية 
تعود إلى مائة وخمســة عشــرة عامــًا مضت، 
ولــدى المكتبة الوطنيــة المجموعات الكاملة 
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إلصــدارات طوابــع البريــد الكويتيــة منــذ عام 
1923م.

وتشــترك المكتبــة الوطنية فــي قاعدة لعرض 
الكامــل  بالمحتــوى  االليكترونيــة  الكتــب 
والمحفوظــة فــي المكتبــة البريطانيــة، مــن 
أمهــات كتب التــراث العربــي لعلمــاء العرب 
ومفكريهــا وأدبهــا فــي العديد مــن مجاالت 
العلــوم التطبيقيــة والبحتــة واآلداب والفنون 
وغيرها، بما يزيد حجمها على سبعة آالف كتاب.
وتتميز مكتبــة المواد والمصنفــات الفنية من 
اإلنتاج اإلعالمي المرئي والمســموع، بأرشيف 
ضخــم مــن التســجيالت القديمــة، توثــق في 
مقابالت وبرامــج وأفالم تاريخيــة واقع أحوال 
الكويــت والتطور واألحــداث والنهضــة فيها، 
وأعمال رواد الموسيقى والغناء في الكويت، 
وأرشــيف الفيديو الكامل لمهرجانات وأنشطة 
المجلس الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب 
وأعمال الدراما الكويتيــة البارزة في تاريخ الفن 
بالكويــت، وغيرها من صنوف اإلنتاج اإلعالمي 
الحكومــي واألهلي، حيث بلــغ رصيد المكتبة 
الســمعية والبصريــة قرابــة )11( ألــف مصنف 
فنــي وهو رقم في تزايد مســتمر، وقد خصص 
لهذه المكتبة قاعــة حديثة ومجهزة للمطالعة 

االليكترونية.
أصدرت المكتبة الوطنية القانون رقم 22 لسنة 
2016 في شــأن حقــوق المؤلــف والحقوق 
المجــاورة، كمــا أصــدرت القــرار الــوزاري رقم 
2017/23 الخــاص بالالئحــة التنفيذية للقانون، 
المتكاملــة  الحقــوق  حمايــة  إلــى  الهــادف 
المؤلفين أدبيًا وماليًا، بما يهيئ البيئة المناسبة 
لزيــادة اإلنتــاج والعطــاء الثقافــي واألدبــي 
والفني، ويشــجع ويحفز علــى ظهور المبدعين 

واألعمال المتميزة.
وأصدرت المكتبة الوطنية مؤخرًا القرار الوزاري 
رقــم 2017/29 فــي شــأن الئحــة إهــداءات 
المكتبات  الخاصة إلى المكتبة الوطنية بهدف 
تنظيــم وتقنيــن عمليــة اإلهــداءات والهبات، 
وتشــجيع مبــادرات اإلهــداءات مــن الجهــات 
الحكوميــة والقطاع الخــاص واألهالي، وفق 
سياســة وإجــراءات جديــدة للمكتبــة الوطنية 
وتفعيــل المشــاركة المجتمعيــة للتعاون في 
هــذا الصدد مــع المكتبة الوطنيــة، األمر الذي 
يســاعد على رفع رصيد المكتبة من المقتنيات، 
وتوســيع قاعدة إتاحة الكتب المطلوبة لجميع 

الباحثين والدارسين والقراء وإفادة المجتمع.
تعكــف مكتبــة الكويــت الوطنية علــى تنفيذ 

عــدة مشــروعات تطويرية، فبعد إنشــاء معمل 
التحويــل الرقمي للكتــب والدوريات والصحف 
الورقيــة إلــى النظــام االليكترونــي، وإتاحــة 
المحتوى الكامل داخل المكتبة عبر الحواسيب 
واألجهــزة اللوحيــة اآللية للقــراءة والمطالعة 
بالنظام االليكتروني، فالمكتبة تســير قدمًا في 
مشــروع الموسوعة الكويتية الشاملة متضمنة 
موســوعة حــكام الكويت الكرام وموســوعة 
أعــالم الكويــت، وكذلــك مشــروع الفهــرس 
الوطني الموحد بقيادة وإدارة المكتبة الوطنية 
تطبيقــًا لمــا نص عليه مرســوم إنشــاء المكتبة 
الوطنية بالمادة رقــم )3( فقرة )2( على إعداد 
الفهرس الوطنــي الموحد لضم التراث واإلنتاج 
الفكري الوطني لجميع المكتبات في الدولة.

وتــدرس المكتبــة الوطنية إنشــاء معرض دائم 
والمخطوطــات  والدوريــات  الكتــب  لروائــع 
والوثائق واإلصدارات ذات الصلة بتاريخ الكويت 
وتراثهــا الثقافي وإنجازات وعطــاءات علمائها 
ومفكريها وأدبائها وفنانيها متزامنًا مع ســجل 
األحداث والمناســبات، التي جرت في الكويت 
وتفاعل شعبها معها من الجانب الثقافي، وجاء 
دور المكتبــة الوطنيــة في حفظهــا وتوثيقها 

كذاكرة للوطن.    
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يعقد أعضاء الفهرس العربي الموحد اللقاء تلو اآلخر ، بعد رحلة مثمرة من اللقاءات التي عقدت 
قباًل لتشكل عقًدا متواصاًل من اإلنجاز الذي يحرص عليه القائمون على المشروع منذ تأسيسه، 
بمقدورهم  أصبح  بحيث  األمة  ألبناء  الثقافي  المحتوى  جمع  في  لإلسهام  يهدف  والذي 
الجهد  اقترن  المنطلق  هذا  ومن  المجاالت.  شتى  في  يريدون  التي  المعرفة  على  االطالع 
المخلص بالرغبة الصادقة في بلوغ الهدف، وواكب الجهد العطاء والبذل السخي والمتابعة، 
فتحولت احالم اللقاءات سابقًا إلى حقيقة ماثلة، من خالل العمل الدؤوب، والجهود الجبارة 

التي بذلت وتبذل في سبيل الوصول إلى وعاء معرفي واحد يجمع األمة العربية.
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لقاءات الفهرس.. 
عقد المعرفة يتواصل

اللقاءات العلمية 
لم تكن اللقاءات التي يعقدها أعضاء الفهرس 
أو  احتفالية  اجتماعات  يومًا  الموحد  العربي 
لقاءات  هي  بل   ، فقط  معتاد  سنوي  سلوك 
المعارف  إليه  توصلت  ما  بآخر  تعنى  علمية 
يجمع  الذي  التخصص  نطاق  في  العالمية 
حيث  العربية،  الدول  مختلف  من  القادمين 
تعقد من خاللها الدورات التدريبية وورش عمل 
التقدم في سبيل تطوير  والوقوف على حالة 
المكتبات  في  العاملين  ومهارات  امكانات 
الجلسات  أن  كما  المعلومات.  ومراكز  العربية 
علوم  إليه  توصلت  ما  آخر  تستعرض  العلمية 
االرتقاء  بهدف  المعلومات،  وتنظيم  المكتبات 
أعضاء  الجهات  منسوبي  بقدرات  المتوازن 
الفهرس في مجال الضبط الببليوجرافي وتطوير 
الملفات االستنادية وصيانتها، واستخدام الصيغ 
المعتمدة  والممارسات  والقواعد  العالمية 
مناقشة  إلى  باإلضافة  المكتبات،  نظم  في 
التجارب والحلول والتطبيقات وفق خصوصيات 

المكتبات العربية.
وللقاءات العلمية دور كبير وفاعل في تطوير 
واتخاذ  الموحد  العربي  الفهرس  مناشط 
القرارات في أي جانب يفيد المكتبات األعضاء 
الفنية  الجوانب  جميع  في  المشاركة  والدول 
واالدارية، لتقييم األداء وبحث كافة الصعوبات 
التي تواجه األعضاء المشاركين أو الراغبين في 
تعزيز  وسبل  الفهرس،  عضوية  على  الحصول 
في  يساهم  بما  خدماته  من  االستفادة  آليات 
تطوير البنى التحتية للمكتبات العربية ويضاعف 
المعايير  بأرقى  خدماتها  تقديم  على  قدرتها 
العالمية. وتبذل إدارة الفهرس ومجلسها الجهد 
ونقل  الجميع  جهود  من  لالستفادة  الكبير 
مع  يتناسب  بما  وتطويرها  الموجودة  الخبرات 
األول  اللقاء  انطالقة  ومنذ  العصر،  متطلبات 
التطوير  اللقاءات دائمًا ما يكون  ومع تسلسل 
سمة هذه اللقاءات والنقاش حول كل ما ُعمل 

ويحتاج إلى إضافة أو تعديل او نقاش علمي.

العلمية  بالدورات  أيًضا  اللقاءات  هذه  تدفع 
بها  للملتحقين  تقدم  والتي  المتخصصة، 
شهادات علمية معتمدة، لتطوير أداء المكتبات 
الفهرسة  ومعايير  بقواعد  وااللتزام  األعضاء 
االستفادة  يتم  كما  المركز،  يعتمدها  التي 
بالتطوير التعاوني للملفات االستنادية للفهرس 
عمل  ورش  في  الخبرات  وتبادل  ومناقشة 

تصاحب هذه اللقاءات. 
أن  على  العلمية  اللقاءات  جلسات  تؤكد 
تطوير  على  حريص  الموحد  العربي  الفهرس 
ومتطلبات  احتياجات  وفق  وخدماته  برامجه 
المكتبات األعضاء، وهي الضمانة التي تحرص 
وجودها  على  العربي  الفهرس  مركز  إدارة 
الذي  التفوق  يضمن  الذي  المستمر  للتطوير 
الفهرسة  مجال  في  المسؤولون  ينشده 

والضبط االستنادي.
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مقدمة:
     استشعارًا من الفهرس العربي الموحد ومكتبة 
الكويت الوطنية بأهمية المكتبات العربية في 
تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، ينعقد 
اللقاء الثامن ألعضاء الفهرس تحت شعار "نـــحو 
وصول فاعل إلى المعلومات لتنمية مستدامة 
ناجحة" ليســاهم في بناء الرؤى وتعزيز الجهود 
التــي تمكــن للمكتبــات األعضــاء مــن القيام 
بهــا في ســبيل تحقيــق أهداف خطــة التنمية 
المستدامة في بلدانهم. ويشير مصطلح التنمية 
المســتدامة إلى التغيير الشامل والتطوير للفرد 
والمجتمــع في جميــع المجــاالت االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية مما يجعل من المعرفة 
مكوًنــا أساســًيا فــي جميــع خطــط التطويــر 

والتنميــة. وفي هــذا اإلطــار، فــإن للمكتبات 
بجميع أشــكالها وأنواعها وظائف عديدة تخدم 
تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، ومن 
هذه الوظائف: خدمات المعلومات، ومساندة 
برامــج التعليم، ودعم البحــث العلمي، وتقديم 
برامــج التطويــر الذاتي، وتيســير الوصــول إلى 
المعرفة، والتدريب، والخدمات الثقافية، وتقديم 
البرامــج الترفيهيــة. وتمثل صناعــة المعلومات 
حجــر األســاس فــي هــذا الحــراك المعرفــي 
لتكــون أداة لحصــول جميــع فئــات المجتمــع 
-أفراًدا ومؤسســات- على المعلومة الموثقة 
التي تخدم في تهيئــة مجتمع المعرفة. ويمثل 
الفهــرس العربي الموحد بصفته منصة خدمات 
معرفية مشــتركة وعلى رأس هــذه الخدمات 

المكتبة الرقمية العربيــة الموحدة أداة مهمة 
من أدوات صناعة المعرفة العربية. ويتعزز الدور 
الريادي الــذي يمكن للمكتبــات أن تلعبه في 
م على  ظــل االنكمــاش االقتصادي الــذي يخيِّ
المنطقة حيــث يمكن للفهرس العربي الموحد 
وأعضائه القيام بالمســاهمة الفاعلة في دعم 
برامج خطط التنمية المستدامة وأنشطتها في 
المنطقة وهو مــا ينعكس إيجاًبا على األوضاع 
االقتصاديــة فيهــا ويعــزز مــن دور المكتبــات 
ومراكز المعلومات العربية في تحقيقها. ومما 
ال شــك فيه أن توفيــر منصة الفهــرس العربي 
الموحــد لبرامــج تكامليــة وتعاونيــة لألعضــاء 
سيساعد على تحقيق هذه األهداف ويقلل من 

كلفتها والوقت الالزم لتحقيقها.
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األهـــداف

المحاور

الحضور المستهدف

المنظمون

موعد اللقاءمكان اللقاء

تعريف األعضاء بدور المكتبات في إنجاح عملية التنمية المستدامة.. 1

إعالم األعضاء بجديد الفهرس في إطار تنفيذ خطة المرحلة الثانية. . 2

حث األعضاء على تجديد االشتراكات واإلقبال على االستفادة من الخدمات المضافة. . 3

تعريف المنظمات الدولية بالدور الريادي الذي يقوم به الفهرس وتقديمه كشريك فعال . 4
لتحفيز المكتبات العربية على االنخراط في تبني أهداف التنمية المستدامة. 

التجارب الدولية واإلقليمية والعربية في مجال تفعيل دور المكتبات في مجال . 1
التنمية المستدامة.

المكتبات الوطنية العربية واإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. . 2

إسهامات الفهرس في مجال التنمية المستدامة. . 3

تجارب أعضاء الفهرس في مجال التنمية المستدامة. . 4

ممثلو المنظمات الدولية . 1

مدراء المكتبات الوطنية العربية. . 2

مديرو ومسؤولو المكتبات ومراكز المعلومات األعضاء في الفهرس.. 3

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

الباحثون واألكاديميون المعنيون بمجاالت تنظيم المعلومات وبناء المحتوى الرقمي.. 5

الفهرس العربي الموحد بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية

 حفل االفتتاح : مساء االثنين  2  ربيع األول 1439هـ  مكتبة الكويت الوطنية
الموافق 20 نوفمبر 2017م

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

الوقتالتاريخالدورة

8:00 - 201:00-19 نوفمبر وصف المواد المطبوعة وفقا لقواعد وام 

8:00 - 201:00-19 نوفمبر العمل االستنادي ألسماء األشخاص وفقا قواعد وام 

 RDA 8:00 - 201:00-19 نوفمبر معالجة المواد غير المطبوعة وفقا لقواعد

8:00 - 201:00-19 نوفمبر إدارة المحتوى الرقمي في المكتبة الرقمية العربية الموحد 

تدشين المكتبة الرقمية العربية الموحدة
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مقــــال

لقد كانت المكتبة دائًما المؤسسة المجتمعية 
التــي تســعى إلــى تعزيــز تنميــة المجتمعات 
وتطورها من خالل ســعيها إلتاحة المعلومات 
والمعــارف، وعملــت علــى توفيــر ومعالجــة 
األوعيــة المعرفيــة وتنظيمهــا وإتاحتها ألفراد 
المجتمع ميســرة بذلــك عملية الوصــول لهذه 
المعلومات والمعــارف. وقد كانت دائًما قدرة 
الوصول إلــى هذه الكنــوز المعرفية محدودة 
بالوصول إلى مقر المكتبة للبحث في فهارسها 
البطاقيــة وتحديــد أوعية المعلومــات ومن ثم 
الحصــول علــى الوعــاء. ثــم ظهــرت الفهارس 
اإللكترونية للمكتبــات التي عززت من الوصول 
إلى األوعية المعرفية من خالل الفهرس العام 
للجمهــور OPAC من أي مــكان في العالم، إال 
أن الحصــول على الوعاء بقــي يتطلب االنتقال 
إلــى مقر المكتبة أو طلب الكتاب إن كان ذلك 
متاحــًا، وهو أمر لــم يكن شــائعًا خصوصًا في 

عالمنا العربي. 
وســاهم تطــور تقنيــة المعلومات فــي تحرير 
المعلومــة مــن قيــد المــكان والشــكل حيث 
أصبحت تخــزن داخل ذاكرة الحاســوب، رغم أن 
عمليــة التحويــل الرقمية كانــت منقوصة في 
البدايــة، حيــث كانت منتجــات الرقمنــة مجرد 
صور تخزن، وعانت من محدودية ســعة التخزين 
وكلفتهــا العاليــة؛ ممــا حصرهــا فــي أجــزاء 
نــادرة من أرصدتنــا المعرفية، وفــي المكتبات 
التــي لديها مــوارد مالية وبشــرية كبيرة. وأتاح 

التطور الســريع في صناعة تقنيــة المعلومات 
واالتصاالت إمكانات تــكاد تكون غير محدودة 
والتخزيــن  المعالجــة  قــدرات  فــي  ســواء 
للحواســيب أو التعرف الضوئي على الحروف، 
وأخيرًا تطور شــبكة اإلنترنــت واألجهزة الكفية 
الذكية وانتشارها لتعم كل العالم وتجعله قرية 
واحدة. كل هذه القفزات التكنولوجية النوعية 
أذكــت حلــم المكتبــات بإتاحــة المعلومــات 

للجميع وبدون تمييز. 
وقد بــادرت كبريــات المكتبــات العالمية إلى 
إنشــاء مكتبات رقميــة ضخمــة وإتاحتها على 
الخــط كموروث إنســاني مشــاع ونذكــر منها 
مكتبة الكونجرس األمريكية والمكتبة الوطنية 
الفرنســية والمكتبة الوطنية البريطانية، إضافة 
إلــى بعــض المشــاريع الدوليــة مثــل المكتبة 
الرقمية العالمية بإشــراف اليونسكو، ومشاريع 
 .google books شــركات خاصة مثل مشــروع
وبطبيعــة الحــال واكــب ذلــك جهــوًدا عربية 
فانطلقــت مبــادرات عديــدة علــى مســتوى 
العالم العربي لنشــر المحتوى الفكري العربي 
رقميــًا وإتاحته للمجتمع البشــري، ســواء منها 
ومؤسســات  )مكتبــات  مؤسســية  جهــوًدا 
ثقافيــة وتعليميــة( أو جهوًدا فردية ألشــخاص 
أو مجموعــات، ممــا أتــاح للمواطــن العربــي 
قدرات غير مســبوقة للوصل إلى كم هائل من 
المعــارف. وبالرغم من هذه الجهــود، إال كثرة 
وتتعدد هذه المشاريع والجهود وعدم ترابطها 

أو عدم اتباع كثير منها للمعايير المناسبة حد من 
الوصول إليها واالستفادة منها، وهو ما سماه 
البعــض الفوضــى الرقمية. حيث يحــدث الكثير 
من التكرار خصوًصا في األوعية التراثية. كما أن 
بعض هذه الجهود تفتقد االســتمرارية وال تلبث 

أن تتوقف أو ال تستكمل. 
ومــن هــذا المنطلــق أتــت مبــادرة الفهــرس 
العربــي الموحــد إلطــالق "المكتبــة الرقمية 
العربيــة الموحــدة" والتــي تعد اســتكمااًل لما 
قام به الفهــرس العربي الموحــد في المجال 
الببليوجرافــي  المرفــق  ذلــك  الببليوغرافــي، 
الشــامل لإلنتاج الفكري العربي، والذي يشكل 
البنية التحتية للمكتبة الرقمية العربية الموحدة 
حيث تكتســب قاعدة بيانات الفهــرس العربي 
الموحــد أهميــة كبيرة جــدًا للمكتبــة الرقمية 
 Metadata العربيــة، إذ تمثل مــا وراء البيانــات
حيــث هي الطريــق المنظم األســهل للوصول 
للوعــاء المعرفــي الرقمــي، خصوًصا في ظل 
غياب كثير مــن النصوص الرقمية القابلة للبحث 
تحويــل  أدوات  األوعيــة وقصــور  مــن  لكثيــر 
النصوص العربية من صــور إلى أحرف، وكذلك 
قصــور قــدرات محــركات البحــث العربية في 
مجــال البحــث بالمفاهيــم مقارنــة بمثيالتهــا 
في الغــرب. وتتميــز التســجيالت الببليوغرافية 
للفهرس بالجودة العالية ومطابقة المواصفات 
والمعاييــر العالمية. كما يعــد الفهرس العربي 
الموحــد نموذًجا يحتذى به فــي مجال العمل 

المكتبات الرقمية إحدى أدوات تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة: المكتبة 

الرقمية العربية الموحدة أنموذًجا 
م/ عبدالجبار العبدالجبار

الرئيس التنفيذي لشركة النظم العربية المتطورة
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التعاوني بيــن المكتبات العربية حيث نجح في 
تأســيس مجتمــع الفهرس المتكــون من قرابة 
5000 مكتبة مــن 27 دولة وهو أضخم تجمع 

للمكتبات العربية. 
الرقميــة  العربيــة  المكتبــة  وتنطلــق مبــادرة 
الموحــدة مــن توجــه تكاملي مــع المبادرات 
والمشــاريع والجهــود القائمــة، ضمــن جهــد 
ن من بناء مكتبــة رقمية موحدة  تعاونــي يمكِّ
تتيح للمواطن العربي والمهتم بالثقافة العربية 
مدخاًل شــاماًل ومنضبًطــا للوصول إلى األوعية 
المعرفيــة العربيــة الرقمية التي قــام بإتاحتها 
أعضاء الفهــرس، مما يعزز مــن تحقيق أهداف 
هــذه المشــاريع والمبــادرات وإيصــال أوعيتها 
الرقميــة ألكبــر عــدد مــن المســتفيدين. وقد 
تــم تطوير المكتبــة العربية الرقميــة الموحدة 
لتتكامــل مــع الجهــود المختلفة التــي عملت 
على نشر األوعية المعرفية رقميًا، وضمن منصة 
متطــورة تأخذ في االعتبار حاجات وطبيعة كل 
مشــروع وتوجهات القائمين عليــه، مع الحرص 
على حفظ حقوق هــذه الجهات وإبراز أعمالها 

وجهودها.
الموحــدة  الرقميــة  العربيــة  المكتبــة  وتتيــح 
مجموعة مــن المزايا واإلضافــات التي تضيف 
إلى الجهود التي قامــت بها الجهات واألفراد 
الذين أتاحوا مــواد معرفية عربية رقمية والتي 

تشمل:

توفير إطار نظامــي يحترم حقوق الملكية 	 
لألوعيــة المعلوماتية. حيث عمل الفهرس 
العربــي الموحد مع بيت خبــرة متخصص 
فــي حقــوق الملكيــة لوضع إطــار ناظم 
إلتاحة األوعية المعرفية بأشكال مختلفة 

تتوافق مع حقوق الملكية.
دعم متزامن للمعاييــر العالمية المختلفة 	 

والحفــظ  للرقمنــة  أو  للفهرســة  ســواء 
.)…MARC, DC, RDA, etc(

المســاندة الفنية لبنــاء المكتبات الرقمية 	 
تحويــل  مــن  ضمنهــا  يدخــل  مــا  وكل 
رقمي إلــى تجهيزات ومعالجــة وبيانات 

ببليوجرافية.
دعــم اإلتاحة؛ حيث إن كثيًرا من المكتبات 	 

العربيــة غيــر قــادرة علــى ضمــان إتاحة 
مناســبة ومســتمرة لمكتباتهــا الرقميــة 
الخاصــة، وهــذه المكتبــات ســتجد فــي 
مبــادرة المكتبــة الرقميــة الســحابية حاًل 
لهــذه المعضلة، حيث ســتتاح لها إمكانية 

استضافة المكتبة الرقمية الخاصة بها.
إمكانيات بحث عربيــة متقدمة، ومدعمة 	 

بتوافر بيانــات Metadata غنية ومنضبطة 
غير متاحة في المستودعات المحلية.

التكامل مع شبكات التواصل االجتماعي.	 
تعزيز الوصول واالســتفادة من المقتنيات 	 

الرقميــة من خــالل التكامل مــع خدمات 
بوابة الفهــرس العربي وخدمــة مكتبتي 

الخاصة.
الدائمــة 	  والصيانــة  والتطويــر  التحديــث 

لألنظمة.
إمكانيات العرض اآلمن للمواد.	 
1تعزيــز إتاحــة المــواد الرقميــة وتمكين 	 

الوصــول إليهــا بطــرق مختلفــة )فهارس 
وطنية بالدولة، موضوعية بالتخصصات، أو 
نوعيــة بنوع المادة، اإلتاحــة عبر محركات 
البحــث، الربط مــع التطبيقــات المختلفة 

)Web Services, APIs( والتكامل
العربيــة  الرقميــة  وتتماهــا مبــادرة المكتبــة 
الموحــدة مع جهود المســاهمة فــي تحقيق 
أهــداف التنمية المســتدامة المعلنــة من قبل 
األمم المتحدة لســنة 2030؛ حيث إن المكتبة 
الرقميــة العربيــة الموحــدة باالعتمــاد علــى 
الفهرس العربي الموحد تهدف إلتاحة المعرفة 
والثقافــة العربيــة للشــعوب العربيــة وبقيــة 
شعوب العالم بطريقة ميسرة وفعالة. محققة 
بذلك إتاحــة الوصــول إلى المعلومــات الذي 
يعتبــر حًقا من حقوق اإلنســان الداعــم للتنمية 
المستدامة وعنصًرا أساســًيا يدعم كل مجاالت 
التنميــة، وذلــك من خــالل دعم عمليــة التعلم 
مــدى الحياة لــكل شــرائح المجتمــع وتمكين 

األفراد من تحقيق التنمية الذاتية.
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الخدمات الرقمية للفهرس العربي 
الموحد تفتح أفق تعاون غير 

مسبوق بين المكتبات العربية
إعداد األستاذ :حسن علية

الفهرس العربــي الموحد، هذا الصرح التعاوني 
إطالقــه  ومنــذ  نفســه  علــى  أخــذ  العربــي، 
المســاهمة فــي تطويــر المكتبــات العربيــة 
وجعلها في مصاف مكتبات الدول المتقدمة، 
وقــد انطلق فــي بداية عمله الرائــد باالهتمام 
بالمعالجــة الفنية ألوعية المعلومــات العربية 
على أســاس أنهــا اللبنة الرئيســة  لكل خدمات 
المكتبة؛  فعمل الفهرس على تقنين ممارسات 
الفهرســة العربيــة وتوحيدهــا وتعزيــز العمــل 
فيهــا وجعلهــا مطابقــة ألحــدث  التعاونــي 
المعاييــر الدوليــة، وقــد تكللت هــذه الجهود 
بنجــاح باهــر تمثــل فــي إنجــاز قاعــدة بيانات 
موســوعية وقياسية ذات جودة عالية وتحديث 
مســتمر تحتوي على أكثر من مليوني تسجيلة 
ببليوغرافيــة فريدة. كما اســتطاع إنجاز -وألول 
مــرة فــي العالــم العربــي- ملفات اســتنادية 
إلكترونيــة مضبوطة الجودة ألكثــر من مليون 
مدخل معتمــد. وقام بمجهود اســتثنائي في 
مجــال إصدار المعايير واألدلة الفنية حيث تجاوز 
عدد األدلة المنشــورة أكثر مــن 20 دلياًل مثلت 
إثــراًء مهًمــا للمكتبة المهنيــة العربيــة. ونجح 
في تأســيس مجتمع الفهرس الذي يضم آالف 

المكتبات موزعة على 27 دولة. 

لقد شــجع هذا النجاح الفهرس العربي الموحد 
للتوســع في خدمة المكتبــات عموًما وأعضاء 
مجتمــع الفهرس، انطالًقا مــن خدمة أهدافها 
التي أنشــئت من أجلها هذه المكتبات؛ أال هو 
رعايــة وتنمية ونشــر المعرفــة والثقافة ودعم 
أهداف المجتمع في التنمية المستدامة. ونظًرا 
للتأثيــر الكبيــر والقــوي للتقنية علــى خدمات 
المكتبات ولما تشــكله فــي نفس الوقت من 
تحد كبير للعديد منها؛ تركز اســتراتيجية الفهرس 
لهذه المرحلــة على مســاندة المكتبات لتبني 
التطــورات التقنية واالســتفادة منها في تعزيز 

خدماتها وتمكينها من تحقيق أهدافها. 
لقد غيرت التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــال بصــورة جذريــة طريقة 
عمل المكتبات وطريقة تقديــم خدماتها، ومع 
ظهور تقنية الحوســبة الســحابية التي تشــهد 
تطــوًرا هائاًل امتــد إلى كل قطاعــات خدمات 
المعلومات والتــي من بينها صناعة المكتبات، 
انطلــق الفهرس العربــي الموحد فــي تطوير 
خدماتــه بمــا يمكــن مــن مســاعدة المكتبات 
العربية لالستفادة المباشرة من هذه التقنيات، 
وعمل علــى إطالق حزمة من الخدمات التقنية 
التي يهــدف الفهرس من خاللها للمســاهمة 

فــي االرتقاء بالمكتبــات العربيــة إلى مصاف 
المكتبات الرائدة عالمًيا متيًحا لها فرصة تاريخية 
لتجاوز الهوة الرقمية واالنخراط في بيئة الوب 

الداللي بكل يسر. 

ولعل مــن المناســب تقديم لمحة عــن ماهية 
الحوسبة السحابية، وماهي مميزاتها، وما هي 
الخدمات الســحابية التي ســيطلقها الفهرس، 
وما هــي النتائج المرجوة من هــذه الخدمات. 
حســب  الســحابية  الحوســبة  ف  تعــرَّ حيــث 
ويكيبيديا بأنهــا "تقديم مصادر وتطبيقات تقنية 
المعلومــات )حســب الطلب( عبــر اإلنترنت عن 
طريــق االشــتراك". وبتعبير آخر هــي تكنولوجيا 
تعتمــد على نقــل المعالجة ومســاحة التخزين 
الخاصــة بالحاســوب إلى ما يســمى الســحابة 
وهي منصــات حوســبة يتم الوصــول إليه عن 
طريق اإلنترنت. وبذلك فإن الحوســبة السحابية 
حولــت منتجــات تكنولوجيا المعلومــات إلى 
خدمات.  وتنقســم خدمات الحوسبة السحابية 

إلى ثالث أقسام:
 	IaaS البنية التحتية كخدمة
 	SaaS البرمجيات كخدمة
 	PaaS المنصات كخدمة
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وال بــد أن يكــون هنالــك تفســير لهذا 	 
علــى  الجميــع  مــن  الكبيــر  اإلقبــال 
الحوســبة الســحابية، والجــواب هــو 
أن مزايــا الحوســبة الســحابية عديدة 
ومتنوعــة مما يجعل منها حــاًل ممتاًزا 
للمؤسســة المســتخدمة لتكنولوجيــا 
المعلومــات وهــذه المزايــا تتلخــص 
فــي تقليص أعباء التشــغيل و الصيانة 
والتطويــر لألجهــزة والبرمجيــات مع 
تحسين الخدمات مقابل اشتراك بسيط، 

ونذكر بالخصوص:
ضمان استمرارية الخدمة 	 
اتاحــة الخدمــة لجمهــور أوســع مــن 	 

المستفيدين
تأمين حماية أكثر ضد القرصنة	 
سهولة الوصول للمعلومات 	 
تقليل االنفاق 	 

وقد انطلق الفهرس العربي الموحد في رؤيته 
الجديــدة لبناء منصة خدمات معرفية تقدم في 
السحابة تساعد في تمكين المكتبات من تطوير 
خدماتهــا لمجتمعاتهــا. وينطلــق الفهرس في 
ذلــك من طبيعتــه كمنظومــة تعاونية مكونة 
مــن أعضائه تتطلب مرونة تواصــل تقني عالية 
ال تتاح إال في بنية الحوســبة السحابية. وبذلك 
يحقق لألعضــاء تقديم خدمــات تقنية متقدمة 
تتجاوز اإلمكانيات الفردية لكل منها وتستجيب 
لتطلعات المســتفيدين من خدماتهــا بعيًدا عن 
تعقيــدات اإلدارة المضنيــة للتقنيــة ومتطلبات 

األمن والحماية المكلفتين للمكتبات. 
تشــكل المكتبة الرقمية الحســابية أولى هذه 
الخدمــات الســحابية والتي ســيتبعها خدمات 
أخرى، ضمــن خطة تنطلق من أولويات حاجات 
هــذه  لبنــاء  الفهــرس  وسيســعى  األعضــاء. 
الخدمــات اعتمــاًدا على دمــج مزايا الحوســبة 
السحابية مع خصائص الفهرس العربي الموحد 
مما يعطــي حلواًل نوعيــة وذات مميزات ذات 
جــدوى عاليــة لألعضــاء. فعلى ســبيل المثال 
يمكــن للمكتبات الحصول علــى خدمات إدارة 
المكتبــات الرقمية عن طريق اشــتراك ســنوي 
باســتثمار يقل كثيًرا -ولو لســنوات عديدة - عن 
كلفــة اقتنــاء نظام ومــا يتطلبه مــن تجهيزات 
واقتناء خوادم وبرمجيــات، وتوفير تدفق مالئم 
لإلنترنــت؛ باإلضافــة إلــى تحديــث البرمجيــات 
وصيانتهــا الدوريــة. وكل هذه األعمال تشــكل 
عبًئــا إضافًيا على المكتبة ممــا يعيقها عن أداء 
مهمتها األساسية وهي اقتناء وتنظيم األصول 
المعرفية وإتاحتها ألكبر عدد من المستفيدين. 

تقــدم خدمــات الفهــرس الســحابية مميــزات 
عاليــة التقنية تمكن األعضاء من إدارة مكتباتها 
ومقتنياتهــا الرقميــة بشــكل معيــاري وعالي 

الكفــاءة وتوفــر وظائــف نظــم متكاملة مع 
مراعاة متطلبات الخصوصية واألمان لكل منها. 
كمــا توفر خدمات الصيانة والنســخ االحتياطي 
والتحديث الدوري للبرمجيات وضمان استمرارية 
وإتاحــة الخدمة فــي كل األوقات مــع تأمين 

حماية أمنية عالية. 
هــذا باإلضافة إلى مزايا ال تقــل أهمية وتعود 
إلــى خصائص الفهــرس العربــي الموحد، على 
ســبيل المثــال: إتاحــة ربــط بينــي تلقائــي مع 
قاعــدة بيانــات الفهــرس العربــي الموحد من 
داخــل النظام الســحابي وتحديث التســجيالت 
آلــي بمجــرد  الببليوغرافيــة وترقيتهــا بشــكل 
تحديثها فــي قاعدة بيانات الفهــرس وتحديث 
المداخل االستنادية لتسجيالت المشترك بصورة 
فورية. فضــاًل عن إمكانيــة إصدار تقاريــر تقييم 
المجموعات مع تســجيالت المكتبات األعضاء 
المشــاركة في الفهرس و تفعيل أفضل وأقل 

كلفة لخدمات اإلعارة التبادلية. 
وقد فرضت التطورات التكنولوجية المتســارعة 
والمتالحقــة واقًعــا جديًدا علــى كل مقدمي 
خدمات المعلومات، وهذا يتيح فرًصا للمكتبات 
بقدر ما يرفع أمامها تحديات. وتشكل منظومة 
تعاونيــة مثل الفهــرس العربــي الموحد اإلطار 
األمثل الســتيعاب هذه المتغيــرات وتطويعها 
ومن ثم إتاحتها بشــكل مناسب لخدمة الثقافة 
العربية. وتمثل مبادرة الوب الداللي والحوسبة 
الســحابية متغيريــن مهميــن مــن أبــرز هــذه 
المتغيرات وهما في الحقيقة تعبيران مرتبطان 
بشــكل كبير؛ فال معنــى للــوب الداللي بدون 
البيانــات المترابطة والتطبيــق الفعلي للبيانات 
المترابطــة يتم في البنية الســحابية حتى أننا ال 
نتحدث إال عن ســحابة البيانات المترابطة، مصدر 
البيانات المشــترك بين الجميع والمتاح في كل 

وقت. 
ونظــًرا للترابــط البنيــوي لهــذه العناصــر، يقدم 
الفهرس رؤية متكاملة يســعى من خاللها إلى 
أن يصبح منصــة للعمل الثقافي العربي، والتي 
تمثل الخدمات التقنيــة إحدى أوجهها، يرفدها 
في ذلــك تطبيق تقنين الفهرســة الجديدة وام 
الببليوغرافية واالســتنادية،  التســجيالت  علــى 
اســتعداًدا لتطبيق معيار الفهرسة اآللية وتبادل 
 .BIBFRAME  3 الــوب  بيئــة  فــي  البيانــات 
باإلضافة لعديد الخدمات الرائدة األخرى تشمل 
جميع نشاطات المكتبة. وسيكون النجاح -بإذن 
اهلل- حليف الفهرس في توجهه الجديد في أن 

يصبح منصة المكتبات العربية.

غيرت التقنيات الحديثة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال بصورة 

جذرية طريقة عمل المكتبات وطريقة 
تقديم خدماتها، ومع ظهور تقنية 

الحوسبة السحابية التي تشهد تطوًرا 
هائاًل امتد إلى كل قطاعات خدمات 
المعلومات والتي من بينها صناعة 
المكتبات، انطلق الفهرس العربي 

الموحد في تطوير خدماته بما يمكن من 
مساعدة المكتبات العربية لالستفادة 

المباشرة من هذه التقنيات
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االستدامة المعلوماتية بين منتج 
ومستهلك: رؤية أولية

د. سعد بن سعيد الزهري
- أستاذ علم المعلومات المساعد بجامعة الملك سعود

- رئيس الجمعية السعودية للمكتبات والمعلومات
- الرئيس األسبق لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم(
- الرئيس األسبق لجمعية المكتبات المتخصصة بالخليج العربي

مدخـــل
هنــاك تعريفــات كثيــرة لالســتدامة، فمنها ما 
كان نتيجــة لفكــر نظري، ومنها مــا جاء ليدعم 
توجهات مؤسسات ربحية ... الخ. ويمكن تعريف 
االســتدامة علــى أنها القدرة على االســتدامة 
وعلى أن تكون مدعومة ومؤكدة ". وبحســب 
أحمد بشــارة، فالتنميــة المســتدامة "مصطلح 
أممــي )صــادر عــن األمــم المتحــدة(، يهدف 
لتطوير مــوارد الكوكــب الطبيعية والبشــرية، 
وتجويــد التعاطــي االقتصــادي - االجتماعي 
معها، شــريطة أن تلبي احتياجــات الحاضر دون 
المســاس بقدرة األجيــال القادمة علــى تلبية 

حاجاتها الخاصة بها".
ومــن زاوية علــم البيئــة يشــير ذات القاموس 
إلى "اإلجــادة فــي تجنــب أي أذى للبيئة" أو 
اإلســاءة للمصــادر الطبيعيــة، وبالتالــي تكون 
داعمة للتوازن البيئي. أما التعريف األكثر شيوعًا 
للتنمية المستدامة فيعود إلى عام 1987 حيث 
ينص علــى أن التنمية المســتدامة" تطور يقابل 
االحتياجــات الحالية دون التنــازل عن مقومات 
أجيال المســتقبل التي يقابلون بها احتياجاتهم. 

وهذا يحتوي مفهومين محورّيين:
مفهوم "الحاجــات"، وبخاصــة االحتياجات 	 

األساســية لفقــراء العالــم، التــي يجب أن 

تحظى باألولوية في االهتمام؛
فكــرة "المحدوديــة" التــي تتضمنها "حالة 	 

التقنية ومنضمــات المجتمعية فيما يختص 
البيئة لالستجابة لالحتياجات بطاقة الحالية 

والمستقبلية.
وهذا التعريف هو ما ُيشــار إليــه في األدبيات 
على أنه تعريف براندتالنــد Brandtland.، ومما 
يحسب لهذا التعريف أنه سّباق لزمنه، بل ويمكن 
وصفه على أنه استشــرافّي، وأنه أسس لإلطار 
الفكري والنظري للتنمية المستدامة، وبخاصة 
بعــد تبنيــه من قبــل منظمــات علميــة كالتي 
نشــرته. أما اليوم، ومن خالل نظرة للخلف قلياًل 

مقـــــــال

العدد 36 صفر 1439 هـ نوفمبر 2017 م

68



ومــا يمكن وصفه على أنــه تحقق، ومن خالل 
إمعــان النظر في التعريف فيمكــن القول بأنه 
تعريف "ملهم" أكثر من كونه تعريفًا عمليًا. كما 
ُيعــاب عليــه بأنه غيــر دقيق. وال يمكن قياســه 
أيضًا، ناهيك عن بعض الجزئيات التي قد ال يتفق 
معها، حيث يشير في ثنايا التعريف إلى أن الفقر 
يجــب أن يحظى بأولوية مطلقــة تتجاوز ترتيب 
كثيــر من األمــور ومنهــا "االســتدامة البيئية"! 
وهذا ال يتفق معه، إْذ إنه مشــكلة "االستدامة 
البيئية" إن لم تحّل، فإن ذلك مدعاة لسقوط كل 

شيء في الحياة.
ومن ناحية أخرى، ناقش بعض العلماء مناســبة 
كلمــة تطويــر Development فــي التعريف، 
حيــث ذهب البعــض على عدم مناســبتها ألنها 
تشــير غالبًا إلى النمو االقتصادي، فإذا ما ارتبط 

بالدول النامية، فإن األمر يزداد تعقيدًا.
وبحسب هيرمان وآخرين Hermann فإن كلمة 
تطوير يجب أن تعنــي النمو الكمي والكيفي، 
بحيــث يكــون الكيفــي زيــادة وارتفــاع نوعية 
وكيفية الحياة التي نســعى الستدامتها. بينما 
ال يمكن للنمو الكمي االقتصادي االســتدامة 

إذا تجاوز حدوده.!
وفي ذات السياق، فإن كلمة تطوير تعني نمو 
المبيعات بالنســبة للمؤسســات الربحية، بحيث 

تنمو األرباح مع نمو المبيعات.
وبناء على كل ما ســبق، فــإن تعريف براندتالند 
Brandtland يعتبر تعريف "للتنمية المستدامة" 
ال تعريفــًا لالســتدامة في إطارهــا العام. حيث 
إن "التنمية المســتدامة" وبناء عليه فإن تعريف 
براندتالند Brandtland ليس خاطئًا فحســب، بل 

إنه تعريف للمشكلة الخطأ.
نذكر أن هــذا التعريف، مع كثير من مالبســات 
التنمية المســتدامة تم اســتعراضها في كتاب 
المعنــون   Morice Strong موريــس ســترونق

بــــــــ" أين على األرض نحن متجهون".

أمــا االســتدامة فــي إطارهــا فهــي المقدرة 
/ القــدرة علــى مواصلــة الســلوك المحــدود 
)ألمرها( بدون أجل متوقع. ولذلك فهناك ثالث 
نقاط رئيســة عــن الحديث عن االســتدامة تجب 

اإلشارة لها:
االستدامة البيئية	 
االستدامة االقتصادية	 
االستدامة االجتماعية	 

وكل مــن هــذه النقــاط- حتى وهــي تتداخل 
مــع غيرها لها أطرهــا العامــة ومجاالتها التي 
تركــز عليها. وبنــاء عليــه، فاألمــم المتحدة قد 
عملت على رســم خارطة طريــق للتنمية البيئية 
واالقتصادية، ولكن لألســف فإن الدول النامية 
ذ أكثر من مشــاركاتها في القرارات،  ال تزال تنفِّ
وبالتالــي فاألولوية في صناعة القرارات تبقى 

للدول الكبيرة.
وهذا األمر في مجمل قــرارات األمم المتحدة 
وغيرهــا المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة في 
مختلــف المجاالت، وفي مجاالت المعلوماتية 
للدور الرائد في تقنية المعلومات اليد الطولى. 

االستدامة المعلوماتية:
 )  Interdisciplinary ( وهو حقل علمي بينــي
يحظــى باالهتمام العلمــي والبحثي من لدى 

العلماء
الذيــن  العالميــة  والباحثيــن فــي الجامعــات 
يســعون للتركيــز علــى دور الحاســوب وعلــم 
المعلومات في تعزيز بقاء اإلنسان وحياته على 
األرض. ولذا فإن تعريف االستدامة المعلوماتية 

يقتضي اشتماله على خمس محاور مهمة:
علــى 	  تركــز  بحيــث  الشــخصية:  الجوانــب 

اســتدامة الصحة والحياة الجيدة والكرامة 
لكل فرد؛

تتضمــن 	  بحيــث  االجتماعيــة:  الجوانــب 
استدامة حياة عادلة ومتساوية للمجتمع؛

الجوانب االقتصادية: بحيث تضمن استدامة 	 

تدفق المصادر ورؤوس األموال؛
الجوانــب التقنيــة: التي تضمن اســتثمارية 	 

واستدامة البنية التحتية للحاسوب والعتاد
الجوانــب البيئية: وتقتضي اســتدامة نظم 	 

االقتصاد والصحية والمناخ المستقر.
إن المتبصر في تقنية الحاســب يعي بأن هناك 
جملة مخاطــر تواجه االســتدامة المعلوماتية، 
ابتــداء مــن مشــكالت الســرية والخصوصيــة 
والثقة فيما تختزنه الحاســبات والشــبكات من 
معلومات إلى استهالك المصادر غير المتجددة. 
لكن الحوســبة تقدم الكثير مــن الفرص إلصدار 
واالســهام في تحــوالت كبيرة تتســق مع ما 

يجرى في بداية األلفية الثالثة.
كمــا أنــه يمكننا مــن خــالل محللــي البيانات 
والنماذج الحاســوبية - تحســين فهمنا وتعزيزه 
لديناميكية نظم االســتدامة، وبخاصة من خالل 
التعامالت االفتراضية التي يمكن لها اســتبدال 
األنشــطة المؤثرة في المصــادر، كنقل الناس 

والبضائع.
لقــد أصبــح موضــوع االســتدامة المعلوماتية 
واحدًا مــن أهم الحقول العلميــة التي أفردت 
لهــا الجامعات مراكــز بحوث وكلفــت العديد 
مــن علمائها وباحثيها باالهتمــام به. وقد اهتم 
العلمــاء بكينونــة المعلومة، وبتطــور قنواتها 
وبتطــور تقنيات الحفظ لها، وهــي واحدة من 
أهم التوجهات التي تشــير ألهمية مســتقبلها 

.ACRL جمعية المكتبات البحثة والجامعية
والتنمية المعلوماتية يمكن النظر في أهميتها 
مــن خالل مثال بســيط وهــو في نقــل بياناتنا 
الشخصية والصور والرســائل من جوال آلخر، أو 
جهاز حاســوبي آلخر، ومن ملفات قديمة على 
تطبيق معين لنســخة أحدث أو أقدم، فما بالك 
بعشــرات الســنين أو مئاتها، فضــاًل عن اآلالف. 
نحــن فعاًل أمام جملة من التحديات فيما يختص 
بمعلوماتنا، مع االنحســار الكبيــر الذي تواجهه 

الوسائل التقليدية.
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المكتبات السودانية 
والفهرس العربي الموحد

د. المزمل الشريف حامد حسين
جامعة النيلين-السودان 

 عميد كلية اآلداب السابق

اســتخدام الفهرس العربي الموحد مع نظام 
كوها تعزيز الوصول إلى المعرفة: 

سعت المكتبات الســودانية نحو تكوين عالقة 
تكاملية تبادلية فيما بينها؛ بهدف تعظيم الفائدة 
من المــوارد المشــتركة واســتجابة للمتغيرات 
البيئيــة بهــا بهــدف الســيطرة علــى المخاطر 
والتهديــدات وللتغلــب على الكثيــر من القيود 
المفروضة على عمليات االندماج واالســتحواذ 
وتحقيــق التواجد الســريع في أســواق جديدة.  
ومن خالل التجارب يمكــن القول أن المكتبات 
الســودانية لــم تنجــح حتــى اآلن فــي إنشــاء 
تحالفات اســتراتيجية أو تكتالت داخل السودان 
تمكنهــا مــن تعزيــز فــرص الوصــل للمعرفــة 
للمســتفيدين منها، وذلك للصعوبات المتعددة 

التي واجهتها في سبيل الوصول لهذا الهدف. 
ويمكن القول أن المشروع االستراتيجي الوحيد 
للدخــول في شــراكات اســتراتيجية ناجحة هو 
اشــتراكها في الفهرس العربــي الموحد الذي 
ســاهم وساعد المكتبات الســودانية في تعزيز 

فرص المستفيدين للوصول للمعرفة.

دور الفهرس العربي في تعزيز الوصول 
للمعرفة بالمكتبات السودانية:

بفضــل التكنولوجيــا والتقنيات التــي تمتلكها 
باإلمــكان  اصبــح  العربــي  الفهــرس  شــبكة 
للمســتفيد من المكتبــات الســودانية الوصول 

للمعرفة واالســتفادة منها بطرق وأســاليب لم 
تكــن متاحة من قبــل ، وعليه يمكــن القول أن 
الفهرس العربي الموحدة قد عزز فرص الوصول 
للمعرفــة بالمكتبات الســودانية من خالل عدد 

من المحاور. 

المحور األول على المستوى اإلداري 
والتنظيمي داخل المكتبات السودانية:

1/ المشــاركة مع رأس مــال فكري أكبر لوضع 
الحلــول للمشــكالت التــي تواجــه المكتبات 

السودانية. 
2/ خلــق البيئــة التنظيميــة التي شــجعت كل 

70
العدد 36 صفر 1439 هـ نوفمبر 2017 م



فرد في المكتبات الســودانية على المشاركة 
بالمعرفة. 

المحور الثاني المستفيدين:
 يقدم الفهرس العربي الموحد للمستفيدين من 
المكتبــات الجامعية الســودانية عدد مقدر من 
الخدمات ســاعدت في تعزيز الوصول للمعرفة 

حيث يمكن تلخيصها في اآلتي: 
البحــث 	  فــي  المســتفيدين  مســاعدة 

عــن المــواد فــي العديــد مــن المكتبات 
الســودانية من خالل بوابة الســودان في 
وقــت واحد ومــن ثم تحديــد موقعه في 

المكتبات القريبة منه.  
عــن 	  البحــث  فــي  المســتفيد  مســاعدة 

المجموعــات في مكتبته وفي المكتبات 
المتواجدة في مجتمعــة وكل المكتبات 

المشتركة في الفهرس العربي الموحد. 
المســاعدة على إيجاد المصادر التي تناظر 	 

استراتيجية البحث والتحقق منها.
التأكيد على أن المصادر الموصوفة تقابل 	 

المصدر الذي يتم البحث عنه.
اختيــار المصــدر الــذي يناســب احتياجات 	 

المستفيد.

المحــور الثالــث دقــة ومعيارية التســجيالت 
الببلوجرافية : 

تحصــل المكتبــات الســودانية على تســجيالت 
ببلوجرافيــة معياريــة من خالل اشــتراكها في 

الفهــرس العربــي الموحد  تســاعدها في بناء 
فهــرس ومن ثم تعزيز فــرص الوصول للمعرفة، 

حيث تتميز هذه التسجيالت باآلتي:   
صياغة المحتوى: وهي التي تهتم بكيفية 	 

الوصول إلى بيانــات الوصف من مؤلفين 
وعناويــن ... الــخ مع االهتمــام ببيان طرق 

التعامل مع تلك البيانات.
ضبط المحتــوى : وهي التي تهتم بتوحيد 	 

قيم VALUES  البيانات األساسية المتكررة  
مثل نقاط الوصول. 

تسمية المحتوى : وهي التعرف بالبيانات 	 
في التسجيلة. 

التعامــل اآللي مع األنظمــة : وهي تهتم 	 
ببنية التســجيلة وموافقــة األنظمة اآللية 

لبعضها البعض. 
 	

المحور الرابع رفع كفاءة ومهارات العاملين:
تحســين وتطوير أداء العامليــن بالمكتبات 	 

السودانية في مجال أداء العمليات الفنية 
من خالل الدورات المســتمرة التي يقيمها 

الفهرس العربي الموحد. 
مــع 	  التعامــل  علــى  العامليــن  تدريــب 

المستفيدين في البيئة اإللكترونية. 
حصــول العامليــن على مهــارات تمكنهم 	 

مــن الحصول على بيانات تتعلق باتجاهات 
ثــم  ومــن  والمســتفيدين  االســتخدام 

المساهمة في التحديث المستمر.

المحــور الخامس  في مجال االســتثمار في 
التكنولوجيا: 

ســاهم الفهــرس العربــي الموحــد مــن خالل 
اعتماده على أفضل أنواع التكنولوجيا في تعزيز 
الوصول للمعرفة في المكتبات السودانية من 

خالل: 
تقديــم الخدمــات االستشــارية المتعلقــة 	 

بتطويــر األنظمــة وقواعد البيانــات. حيث 
شــجع الفهرس العربي الموحد المكتبات 

السودانية على تطوير أنظمتها. 
بناء الجســور ما بين المكتبات الســودانية 	 

)بوابة الســودان نموذجًا( مما يمكنها من 
االنطالق وتنفيذ فكــرة ائتالف المكتبات 
السودانية لترقية الخدمات وتعزيز الوصول 

للمعرفة .
التقنيــات 	  فاعليــة  علــى  االطمئنــان 

المســتخدمة بالفهــرس العربــي الموحــد 
والثقة في تحويــل المعرفة الضمنية إلى 

معرفة ظاهرة. 
والمكانيــة 	  الزمانيــة  الحــدود  تقليــص 

المكتبــات  بيــن  االقتصاديــة  والفــوارق 
السودانية ونظيراتها في الوطن العربي.

بــروز دور وقيمــة اختصاصيــي المكتبــات 	 
والمعلومات بالسودان من خالل التقنيات 
التعامــل داخــل  التــي يســتخدمها فــي 

المكتبة. 
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العناية بالمخطوطات ودور الفهرس 
العربي الموحد في إنجاز هذه المشروع

أ.د. عدنان بن محمد الحارثي الشريف
عميد معهد المخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي 

جامعة أم القرى

الحضارة اإلســالمية ذات تراث عظيم، وثقافي 
وفكــري وتنظيمي، ومــادي ويــرى كثير من 
الباحثيــن ان الحضــارة اإلســالمية أثــرت كثيــرًا 
علــى الحضارة الحديثــة. لذلك فــإن من أوجب 
الواجبــات أن يعتنــي أبناء المســلمين والعرب 
بالحفــاظ على تراثهم الحضــاري، والتركيز علي 
دراســته واالهتمــام. فمــن خالل إحيــاء التراث 
اإلســالمي يمكن تحقيق جملــة من األهداف 

ابرزها ما يأتي: 

 المســاهمة فــي الحفــاظ علــى الهويــة 	 
الثقافية العربية اإلسالمية.

 بناء تصورات فكرية وأطر منطقية من خالل 	 
الخبرات المتراكمة للتراث اإلســالمي تخدم 
في مجــاالت مختلفة من حياتنــا المعاصرة 
مثــل السياســة واالقتصــاد والتربية وحتى  
فــي العمــارة والفنــون التطبيقيــة وغيرها 
من مجاالت الفكــر والحياة المختلفة، حيث 
إن التــراث وعاء كبيــر للخبرة والممارســات 
المختلفــة، التي إذا درســت بمنظور تحليلي 

يمكن مــن خاللها بنــاء أطــر منطيقة تخدم 
واقعنا المعاصر.

والمملكــة العربيــة الســعودية، بلد نشــأ على 
أســاس العمل علــى خدمة اإلســالم: ودعوة، 
والثقافة العربية اإلسالمية. وجامعة أم القرى 
من أبرز المؤسســات التــي اعتنت بتحقيق هذه 
الرســالة، إذ إن من أبرز أهــداف الجامعة خدمة 
التــراث اإلســالمي، والعنايــة بــه. وقــد ترتــب 
عن هــذا التوجــه أن ضمنت جامعــة أم القرى 
مؤسســات عدة، تعني بالتراث اإلسالمي درسًا 
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وتحقيقًا ونشــرًا، فهناك الكليات الشرعية، مثل 
كلية الشــريعة والدراســات اإلســالمية، وكلية 
الدراســات  وكليــة  الديــن،  وأصــول  الدعــوة 
القضائية واألنظمة. كمــا أن هناك كلية اللغة 
العربية وآدابها. وغيرها من الكليات واألقســام 
التــي تعني بالتــراث اإلســالمي. ويضاف إلى 
مــا ســبق المعاهد العلميــة التي تعنــي بهذا 
الجانب مثل معهد المخطوطات وإحياء التراث 
اإلســالمي والــذي يتبنــى برامج بحثيــه تعنى 
بالتراث اإلســالمي. كما يضم مكتبة متخصصة 
في هــذا المجال وله إصدارات عدة في مجال 
التراث اإلسالمي. باإلضافة إلى عمادة شؤون 
المكتبات والتي شــرفت مكتبتيهــا المركزتين 
للطالب والطالبات بحمل اســم خادم الشريفين 
الملــك عبداهلل بن عبدالعزيــز يرحمه اهلل. ومما 
يميــز هــذه العمادة أنهــا ضمنت فــي جنباتها 
عــدًدا ال بأس به من المخطوطــات والطبعات 

النــادرة لمصادر التراث اإلســالمي، إذ يبلغ عدد 
المخطوطــات االصليــة التــي تضمنهــا هــذه 
المكتبــة أكثر مــن ثالثة ااّلف مخطــوط، منها 
مخطوطات نــادرة من المصاحف وغيرها  كما 

تضم عدًدا كبيًرا من الكتب النادرة.
 أدركت عمادة شؤون المكتبات اهميه الحفاظ 
على هذا التراث النادر المحفوظة لديها، ولذلك 
أنشــأت قاعــات ذات مواصفــات خاصة لحفظ 
هذه المقتنيات. كما أنها أنشأت معماًل لتعقيم 
وترميــم المخطوطــات يتولى تعقيــم وترميم 
المخطوطات والكتب النــادرة الخاصة بمكتبة 
الملك عبداهلل الجامعية  وغيرها في المنطقة، 
ويضم القسم وحدتان األولى للتعقيم والترميم 

. والثانية الترميم اليدوي.
ويتم الترميم والتعقيم وفق الخطوات اآلتية:

- استالم المجموعات )المخطوطات أو الكتب( 
المــراد ترميمها من القســم المختص، ويتم بعد 

ذلك إجراء أعمال التنظيــف القوية عليها، حيث 
يتــم إدخــال المجموعــات إلى التعقيــم بحيث 
يتــم إدخالها في غرفــة األوزون بهدف القضاء 
على الحشــرات والبكتريا الموجــودة فيها . ثم 
تنقــل المجموعات الى جهــاز التنظيف الجاف، 
يهدف إزالة األثرية والغبــار من عليها. بعد ذلك 
ينظر الفنــي المختص في حــال المخطوط ما 
إذا المخطــوط يمكــن ترميمه آليــًا. وإال تنتقل 
المخطوطة إلى مرحلــة الترميم اليدوي بحيث 
يتم ترميم كامل القطوع والتمزقات حسب نوع 
التلف باســتخدام خامات طبيعيــة خاصة بورق 
المخطــوط، حيث يتم إزالة الالصــق والغراء إذا 
كان موجوًدا علــى أجزاء من المخطوط. وبعد 
أن تتــم مرحلــة الترميم بمــا يمكن مــن إعادة 
المخطوط إلى حالته القريبة من الحالة األصلية 
وبنفس االليه يتم تعقيم وترميم الكتب النادرة .
ومن جانــب آخر فإن مكتبة الملــك عبداهلل بن 
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عبدالعزيــز رحمــه اهلل تقوم يتنفذ مشــروع كبير 
لرقمنه وإتاحة كم كبير من المخطوطات. وهذا 
المشروع يعد جزًءا من مكتبة الملك عبداهلل بن 
عبــد العزيز الرقميــة. وقد بدأت عمادة شــؤون 
المكتبــات بجامعــة ام القــرى بتنفيذ مشــروع 
المكتبــة الرقمية فــي مطلع عــام 1426هـ . 
حيــث كونت لجنــه ألعــداد الخطــط التنفيذية 
للمشــروع، وتضــم هــذه اللجنة فــي عضويتها 
المكتبــات، ووكيــل  عميــد شــؤون  مــن  كاًل 
العمادة، المشرف على مركز تقنية المعلومات 
، باإلضافــة الى عدد من أعضــاء هيئة التدريس 
بقســم علــم المعلومــات. وقد صاغــت اللجنة 

أهداف المشروع على النحو اآلتي : 
تحويل مصادر المعلومــات الجامعية رقميًا 	 

واتاحتهــا على موقع المكتبــة الرقمية بما 
ذلك المخطوطات.

إتاحة الخدمات الرقمية لجميع أعضاء هيئة 	 
التدريــس، وطلبة الدراســات العليا، وطالب 
البكالوريــوس في الجامعة، وكذلك جميع 

المجتمع األكاديمي.
إنشاء وتطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين 	 

المؤسســات المحلية واإلقليمية والدولية 
في مجال خدمات المعلومات.

أن تكون مكتبة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز 	 
الرقمية مــن أهــم المراكز العربيــة لحفظ 

ونشر التراث الفكري العربي اإلسالمي.
وقــد تم تقســيم العمل في مشــروع تأســيس 
هــذه المكتبة الرقمية إلى ثــالث مراحل، أولها 
مخصصــة للتحويــل الرقمي للرســائل العلمية، 
والثانيــة خاصــة بإصــدارات الجامعــة، والثالثة 
التشــغيل  بــدأ  وقــد  المخطوطــات،  تحويــل 
التجريبي للمكتبة عام 1427هـ واليزال إضافة 

اوعيــة المعلومات لمقتنيــات المكتبة الرقمية 
يتم تدريجًيا.

وبالنسبة للمخطوطات فإن تنفيذها تم على 
النحو التالي:

أوال: المخطوطــات المصــورة؛ تحتوي المكتبة 
علــى عدد كبيــر مــن المخطوطــات المصورة 
ويعــود تأمينها إلى أكثــر من أربعيــن عاًما من 
مصــادر مختلفة بعضها خــارج المملكة وأخرى 
داخلهــا، وقــد تــم تحويلهــا إلى صيغــة رقمية 
باســتخدام أجهــزة متخصصة في هــذا المجال 
التــي تتولى تحويــل هــذه المخطوطات الى 
صيغة رقميــة وتم حفظها فــي ملفات خاصة 

بأرقام معينة واستغرق العمل خمسة أشهر.
ثانيا: مخطوطات الميكروفيلم؛ وقد تم تحويلها 
باستخدام جهاز خاص بذلك، وقد استغرق العمل 
فيهــا مــدة ســتة أشــهر ونفــذت بالتزامن مع 
المخطوطات المصورة بالنســبة للمخطوطات 
األصليــة ويبلــغ عددهــا 3000 ونظــًرا لدقــة 
التعامل معها والخشــية عليها مــن التلف فقد 
تــم تصويرها بالتعــاون مع مكتبــة الملك فهد 
الوطنيــة حيث تم تشــكيل فريــق فني مختص 
مــن قبــل مكتبة الملــك فهد وجــاء إلى مكة 
المكرمة وصــور جميع المخطوطــات االصلية 
في المكتبة. بعد أن يتــم تحويل المخطوطات 

إلى صيغة رقمية يتم تنفيذ الخطوات التالية:
 ترقيــم المخطوطــات الرقميــة وفق نظام 	 

الترميــز العامودي المعتمد من قبل عمادة 
شــؤون المكتبات والــذي يتكون من )14( 
خانــة مثــل )30103000000101( بحيث 
يكــون الرقــم األول )3( هــو الرقــم الثابت 
لجميع مصادر المعلومات، أما الخانة الثانية 
والثالثة فإنهما يدالن على اســم المكتبة ، 
فمكتبة الملك عبــداهلل الجامعية ترقم من 
)01( ولكل مكتبــة مركزية او فرعية أخرى 
فــي جامعــة ام القرى رقم خــاص بها، أما 
الخانة الرابعة والخامســة فهمــا عبارة عن 
رقميــن يــدالن علــى مصــادر المعلومات 
فالمخطوطات الرقمية ترقــم بـ)03(، وأما 
الخانة السادســة إلى التاسعة فهي عبارة 
عــن أرقام تسلســلية لعدد األوعيــة لمصدر 
المعلومــات حيث تبدأ األرقام المتسلســلة 
 )999999999( الى   )000000001( من 
وهذا هو ترقيم المخطوطات ذات العنوان 
الواحد، وإن كانت أكثر من مجلد فإن التغيير 

يكون في األرقام التسلسلية األخيرة.
 أما إذا كان المخطــوط )مجموع( أي أكثر 	 

من عــدد في غالف واحد، فإننــا نرقم أول 
عنوان من المجموع وفق األسلوب السابق، 
أمــا العناويــن األخرى مــن المخطوط من 
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المجمــوع فإنه يضــاف لترقيــم المخطوط 
مع إضافة )-( ورقم تسلسلي يبدا برقم )1( 
وينتهي على حسب عدد العناوين الفرعية.

الترميــز 	  حســب  المخطــوط  ترقيــم  بعــد 
العامودي يتم اتباع الخطوات التالية:

التأكــد مــن ترتيــب صفحــات المخطــوط 	 
المصور.

 	 adobe acrobat برنامــج  تشــغيلها ضمــن 
.professional

تهيئة الصفحات المستعرضة )وفق سياسة 	 
.)pdf( ضمن البرنامج الى صيغة )العرض

وضــع الصفحات المســتعرضة فــي ملف 	 
.)ind(

بعد ذلك يتم ربط الملف )ind( ببيانات الفهرسة 
والتي تتــم وفق نظــام الفهرســة المتبع في 
المكتبــة ديــوي العشــري والــذي بــدأ بنظام 
إدارة المحتــوى )األفــق(، كما تضــاف للملف 
الصفحــات التاليــة / البســملة + صفحة بعنوان 
نهايــة  بعنــوان  صفحــة   + المخطــوط  بدايــة 
المخطــوط توضع عند الصفحات الثالث األخيرة 

من المخطوط.

وتقــوم العمــادة بإتاحــة المخطوطــات وفق 
الضوابط اآلتية:

إذا كان عــدد صفحــات المخطوط أقل من 	 
ثمان صفحات يتاح كاماًل.

وإذا كان عدد صفحات المخطوط أكثر من 	 
ثمــان صفحات فإنه يتاح الثــالث الصفحات 

األولى منه والثالث الصفحات األخيرة.
بالنســبة للمجاميع فإنه يعامــل كل عنوان 	 

منها كأنه مخطوط مستقل.
وللفهــرس العربي رســالة عظيمــة كبيرة في 
حفظ الثقافــة العربية اإلســالمية ويمثل دوره 
الكبيــر في خدمة هــذه الثقافة فــي تبويبها، 
وفهرستها وتسجيلها كأحد اوعية المعلومات، 
ممــا يســهل اســترجاع هــذه االوعيــة بيســر 
وســهولة، واألمر في هذه الحالة ينطبق على 

المخطوطات كما هو حال الكتب.
ومن أبرز مميزات تسجيل فهرسة المخطوطات 

في الفهرس العربي الموحد اآلتي:
أوال: معرفــة تواجد المخطوطات اإلســالمية 
على مســتوى العالم ومســتوى التوزيع لهذه 

المخطوطات وأبرز المراكز التي تحتضنها.

ثانيــا: معرفة ما تــم تحقيقه منهــا وما لم يتم 
تحقيقــه من خالل قاعدة البيانــات التي يتيحها 

الفهرس.
ثالثا: معرفة عدد النسخ لكل مخطوط وأماكن 

حفظها.
ومثــل هذه المعطيــات وغيرها توفــر للباحثين 
والمتخصصيــن مــادة علميــة داعمــة ألعمــال 
البحــث العلمي فــي مجال التراث اإلســالمي 
تحقيقا ودراســة. ونأمل أن نرى مشروًعا تعاونًيا 
وتكاملًيــا يقــوده الفهــرس العربــي الموحــد 
الستكمال حصر وفهرســة جميع المخطوطات 
واحــدة  قاعــدة  فــي  واإلســالمية  العربيــة 
وإنشــاء مكتبة رقمية تضم صــوًرا رقمية لجميع 
المخطوطــات العربية واإلســالمية. ففي هذا 
المشــروع الحلم خدمــة جليلة للثقافــة العربية 

واإلسالمية.

75



دراســـة

الوثائق والمحفوظات بين أنظمة 
إدارة الوثائق وأنظمة إدارة األرشيف: 

مقاربة نظرية
بقلم األستاذ: محمود مسروة

استشــاري حلــول معرفية ومدير مشــاريع. 
شركة نسيج – النظم العربية المتطورة

يعتقــد العديد مــن المختصيــن في مجــال إدارة 
الوثائق والمحفوظــات أن العمليات واإلجراءات 
علــى الوثائــق والمحفوظــات المســتوحاة مــن 
نظرية األطــوار أو األعمار التي جاء بها األمريكي 
 )Theodore R. Schulenburg( تيــودور شــلينبرج
والتــي فصلهــا فــي عملــه الشــهير "األرشــيف 
الحديــث: مبــادئ وتقنيات" حيث حددت بشــكل 
دقيــق المراحــل العمرية للوثيقة األرشــيفية في 
دورة حياتهــا لترفع كل لبــس عن مهام وإجراءات 
الوظيفة األرشــيفية، من أهــم النظريات التي  ال 
تزال محل اهتمام في األوساط المهنية والبحثية، 
علــى الرغم مــن الجهود الكبيرة التــي تبذل حاليًا 
النظــر  إعــادة  أو   ،)Badjadja, 2014( لتعديلهــا 
فــي مبادئهــا )Caya, 2004(، خاصــة مع ظهور 
أفكار جديدة حول الوظيفة األرشــيفية، على غرار 
معيــار األيــزو رقــم )ISO, 2001( )15489( الذي 
جاء لمحاولة توســيع نطاق هذه النظرية لتشــمل 
الوثائــق اإلدارية الحية التي ال تــزال ضمن الدورة 
المســتندية اإلدارية، األمر الــذي مهد كذلك، مع 
ظهــور األرشــيف اإللكتروني، إلــى تطوير نماذج 
مختلفــة لدورة حيــاه الوثائــق على غــرار الدورة 
العمريــة للوثيقة )CVDA( التــي تضيف عمرًا رابعًا 
في مرحلة اإلنشــاء لتهيئة الوثيقة لحسن حفظها 
واســترجاعها )Cardin, 2006( مســتقباًل، وغيرها 

من النماذج والمقاربات الوثائقية.  
غير أنه ال يكــف التركيز على الجانب النظري دون 
إبراز أهمية العمليات األرشــيفية وتطبيقاتها في 

العمل اإلداري على وجه عام، وفي ســياق إدارة 
الوثائــق والمحفوظات بوجه خــاص لفهم أعمق 
لمنهجية عمل الوظيفة األرشيفية. إال أن المتأمل 
فــي الواقــع العملــي ال يــكاد يــرى تطبيقــات 
صحيحة للقواعد واإلجراءات واألدوات األرشيفية، 
وال أدل علــى ذلك الخلط الحاصل في اســتخدام 
التقنية واألنظمة اآللية في مجالي إدارة الوثائق 
وإدارة األرشــيف )الوثائــق والمحفوظات(؛ حيث 
يتــم تطبيــق وظائــف أنظمــة مخصصــة إلدارة 
الوثائق اإلدارية في إدارة إجراءات أرشــيفية على 
المحفوظات دون أدنــى اعتبار لخصائص وطبيعة 

الوثائق األرشيفية. 
وعلى هذا األســاس، وفي سبيل توعية القائمين 
علــى مشــاريع إدارة الوثائــق والمحفوظات في 
المستويات اإلدارية المختلفة فإننا سنحاول إيضاح 
الفــرق بيــن أنظمــة إدارة الوثائق وأنظمــة إدارة 
األرشــيف وتطبيقاتهمــا ووظائفهمــا المختلفــة 
بهدف تفادي الوقوع في المشكالت المنهجية 
واإلجرائيــة التــي يمكــن أن تكــون انعكاســاتها 
ســلبية على مخرجات العمليات األرشيفية، فضاًل 
عــن تضييع الجهود واألوقات ومــا يترب عن ذلك 
من توظيف ســيئ للمــوارد؛ حيث أنــه ال يكفي 
القيام بإنتاج الوثائــق ومعالجتها وإتاحة اطالعها 
وتداولها ألداء أي نشــاط إداري، بل يجب إنتاجها 
وإدارتهــا وفــق ما تمليــه المقتضيــات التنظيمية 
 ISO,( األرشــيفية  بالوثائــق  الخاصــة  والمعياريــة 

.)2011
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1. أسباب المشكلة
لعل السبب الرئيس لضعف الوظيفة األرشيفية 
فــي واقــع الممارســات العملية فــي أغلب 
القطاعات، خاصة الحكومية، هو تســليم مصير 
إدارة الوثائــق والســجالت اإلداريــة إلــى غيــر 
المختصيــن مــن اإلداريين والفنييــن، وباألخص 
على مستوى إدارات تقنية ونظم المعلومات، 
نتيجــة اعتقاد وهمي بأن المشــكالت اإلدارية 
واإلجرائيــة يمكن حلها تقنيــًا، خاصة مع توجه 
نحــو  والمنظمــات  المؤسســات  مــن  الكثيــر 
التعامالت اإللكترونية وأتمته إجراءاتها اإلدارية 
ورقمنــة أصولهــا الورقيــة؛ ممــا تســبب في 
وضعية أحدثت تناقضًا وظيفيًا من جهة التكفل 
بالوثائــق والمحفوظــات ومــا تلــى ذلــك من 
انعكاســات سلبية نتيجة قرارات خاطئة وحلول 
قاصــرة، إن على المســتوى اإلجرائي أو على 

المستوى التقني.

كمــا أن القصور في فهم الوظيفة األرشــيفية 
وإجراءاتهــا وسياســتها وأدواتهــا ومعاييرهــا، 
جانــب آخــر من المشــكلة التــي تســبب فيها 
والعارفيــن  والمتمرســين  المتخصصيــن  قلــة 
بخبايــا ودقائق المهنــة، األمر الذي يســتوجب 
فهــم أعمق، علــى األقل من الناحيــة النظرية، 
للوظيفة األرشيفية لفهم متطلباتها واستيعاب 
طبيعــة العمــل األرشــيفي وعالقتــه بالعمل 
اإلداري ضمن تصور يحــدد الوثيقة في إطارها 
الطبيعي والقانوني، وهذا ما سنحاول التطرق 

إليه الحقًا في هذه المقالة.

2. دورة الوثيقة األرشــيفية ونظرية األطوار 
الثالثة

تعتبــر نظريــة األطــوار أو األعمــار الثالثــة من 
أهــم النظريــات التــي أحدثــت نقلــة منهجية 
نوعية في مجــال إدارة الوثائق والمحفوظات 
)األرشــيف( والتي ال تــزال تمثل البنــاء النظري 

الذي يحدد اإلجراءات والممارســات واألدوات 
 Lemay,( والمنهجيــات فــي مجــال األرشــيف
Klein, and Lacombe, 2014; 11(، على الرغم 
مــن مرور عقــود علــى ظهورها؛ تلــك النظرية 
التي تعتبــر الوثائق والســجالت والمحفوظات 
كائنًا حيًا، حيث يتحدد عمرها الحقيقي بناء على 
قيمتها واســتخدامها، ومنه يتحــدد نوع الرصيد 
األرشيفي الذي يتضمنها واإلجراءات المرتبطة 

بها، كما يبينها الجدول رقم )1(. 
الجدول رقم )1(: قيمة الوثيقة األرشيفية خالل 

دورة حياتها وفق نظرية األطوار الثالثة
المرحلة العمرية للوثيقة	 
طبيعة الوثائق األرشيفية	 
القيمة	 
مكان الحفظ	 
اإلجراء األرشيفي	 
العمر األول	 

جدول رقم )١(

جدول رقم )٢(
قيمة الوثيقة اإلرشيفية خالل دورة حياتها وفق نظرية األطوار الثالثة

األعمار الزمنية التقريبية للوثائق ضمن دورة حياتها مقارنة بقيمتها

77



أرشيف جاري - نشط
قيمة أولية قصوى )إدارية(.

الوحدات اإلدارية المنتجة/المختصة.
إقصاء وثائق بعد فرز موجز.

العمر الثاني
أرشــيف وســيط، أو نصف نشــط )يطلــق عليها 

محفوظات(.
قيمة أولية ضعيفة )مثاًل، قيمة إثباتية للقوانين 
الصادرة عن اإلدارة وتقاريرها المختلفة(، تعكس 

وجهة اإلدارة المنتجة.
مركز الوثائق والمحفوظات بالجهاز/المؤسسة.

إتالف انتقائي وفق معايير محددة.
العمر الثالث

أرشيف دائم )تاريخي(
قيمة ثانوية قصــوى كونها تتضمن معلومات 

تاريخية.
مركز األرشيف والمحفوظات الوطني

يحفظ من 5 إل %10 فقط من الوثائق المنتجة.
تتميز هذه النظرية بأنهــا وليدة الواقع والتجربة 
الميدانية ولــم تكن نتاج تخطيــط افتراضي، بل 
نتيجــة مســار طبيعي حتمــي للوثائــق فرضها 
الواقع اإلداري بالتعامل مع مصالح األشــخاص 
الطبيعييــن واالعتبارييــن، حيــث أبــرزت ضرورة 
وأهمية إنشــاء ما يسمى حاليًا بمراكز األرشيف 
الوســيط التــي يتحــدد فيهــا المصيــر النهائي 
للوثائــق ســواء باإلتالف أو بالحفــظ الدائم بعد 
تقييمهــا وتحديــد قيمتهــا التاريخيــة والعلمية 
)Boehles, 2010; 9-10(. ووفق هذه النظرية 
تتبــع الوثيقــة ثالثة مســارات يمثل كل مســار 
عمــر حقيقي للوثيقة، كما هــي مذكورة في 

الجدول رقم )1(.
كمــا أن هــذه العملية من شــأنها تحديد المدد 

الزمنيــة لممد حفظ الوثائق على مســتوى كل 
مرحلــة عمرية والتي عادة مــا يتم إدراجها في 
أدوات تســمى جداول مدد الحفــظ والتي يتم 
إعدادها من قبل متخصصين في المجال اإلداري 
والتخصصــي وفق إجــراءات تنظيمية وقانونية 
دقيقــة. باإلضافة إلى أن تحديد هذه المدد من 
شــأنه كذلــك تحديد مكان حفظهــا، كما يبينها 
الجدول رقم )2(، حيــث أن هناك تالزم منطقي 
بين قيمة الوثيقة ومدد ومكان حفظها؛ فكلما 
زاد مدد عمر الوثيقة كلما دل ذلك على قيمتها، 
ســواء كانت قيمة أولية أو قيمــة ثانوية. ومن 
جهــة أخــرى تحدد مــكان حفظها ســواء قرب 
الوحدة اإلداريــة المنتجة )قيمة أولية عالية(، أو 
بعيدة عنها في مراكز األرشيف الوسيط )قيمة 
ثانويــة متوقعــة(، أو في مراكــز الحفظ الدائم 
المختلفــة كمراكز األرشــيف الوطني أو مراكز 
الوثائــق والمحفوظات التاريخيــة )قيمة ثانوية 

عالية(.  
الجــدول رقــم )2(: األعمــار الزمنيــة التقريبيــة 

للوثائق ضمن دورة حياتها مقارنة بمقيمتها
نطاق عمر الوثائق

قيمة الوثائق
مدة الحفظ المتوقعة

مكان الحفظ
العمر اإلداري

قيمة أولية عالية
5 سنوات

الوحدات اإلدارية المنتجة
العمر الوسيط

 قيمة أولية منخفضة	 
5+5 = 10 سنوات

وحدة حفظ وسيط قريبة من اإلدارة المنتجة

 قيمة أولية ضعيفة	 
10 + 20 = 30 سنة

وحدة حفظ وسيط خارج اإلدارة المنتجة
 قيمة ثانوية متوقعة	 

30 + 20 = 50 سنة
العمر التاريخي

قيمة ثانوية عالية
حفظ دائم

وحدة حفظ دائم/مركز األرشيف الوطني

3. منهجية تحديد النظام اآللي
فيما يلي وصف شــامل لوظائــف أنظمة إدارة 
الوثائــق وأنظمــة إدارة األرشــيف، كما ذكرها 
مراياتــي )2011(، والتي على أساســها يمكن 
االختيار بين النظاميــن وفق االحتياج المطلوب 
الشــكل  ويظهــر  والمشــروع.  اإلدارة  مــن 
التوضيحــي رقــم )1( توزيــع األنظمــة اآلليــة 
المعتمدة سواء في إدارة الوثائق أو في إدارة 
األرشــيف والمحفوظــات طبقًا للعمــر الزمني 

للوثيقة ضمن دورة حياتها. 

 )DMS( 1.3. نظم إدارة الوثائق
هي عبارة عــن تطبيقات برمجية آلية تســتخدم 
لحفــظ ومتابعة ســير عمل الوثائــق اإللكترونية 
و/أو صورهــا الرقميــة داخــل النظــام اإلداري 
للمؤسســة. ومن الوظائف التــي يتيحها تخزين 
الوثائــق، وإدارة اإلصــدارات الخاصــة بها خاصة 
في حــاالت التعديــالت الكثيرة علــى الوثيقة 
الواحدة، ودعم إنشــاء قواعد البيانات، ومتابعة 
ســير وإدارة إجراءات عمل الوثائــق اإللكترونية، 
فــي  المعتمــدة  الوثائــق  نمــاذج  ومعالجــة 
اإلدارة، والمسح الضوئي والتقاط صور الوثائق 
والتحويــل الرقمــي، وإدارة األمــن، فضــاًل عن 

شكل توضيحي رقم )1(

اعتماد األنظمة اآللية إلدارة الوثائق واألرشيف ضمن دورة حياة الوثائق
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إتاحة الوثائق ونشرها. 

الشكل التوضيحي رقم )1(: اعتماد األنظمة 
اآللية إلدارة الوثائق واألرشــيف ضمن دورة 

حياة الوثائق
وعليه، فهو نظام متخصص فــي إدارة الوثائق 
اإللكترونية خالل دورتها المســتندية الحية مما 
يعني عدم مالءمته إلدارة الوثائق األرشــيفية، 
كونــه ال يتضمــن إجــراءات إدارة المحفوظات 
داخــل مســتودعه األرشــيفي، كإدارة جداول 
مــدد الحفظ، وإجــراءات التحويــل الداخلي أو 
الترحيل الخارجــي، وإجراءات اإلتالف واالطالع 
والتداول، وغيرها. كما ال يتضمن على إجراءات 
معياريــة لوصف الوثائــق مما يتطلــب أقلمته 

وفق الممارسات المحلية للجهة. 

2.3. نظم إدارة األرشيف/الســجالت اإلدارية 
)AMS/RMS(

على عكــس النظــم التقليديــة إلدارة الوثائق، 
فان نظم إدارة األرشــيف أو الســجالت اإلدارية 
تقدم لألرشيفين أدوات احترافية معيارية إلدارة 
الوحدات األرشيفية بمختلف أشكالها وأنواعها 
وبياناتهــا الوصفيــة المختلفة، حتــى عند عدم 
توفرها علــى الشــكل اإللكتروني )األرشــيف 
الورقي(، كون نظام إدارة األرشــيف مســتقل 

عن الوعاء المادي للوحدة األرشيفية.
ومــن الوظائــف التــي تتيحها هــذه األنظمة 
إمكانية بناء خطة ترقيم/ترميز الملفات وربطها 
بالمواقــع الماديــة للوحدات األرشــيفية ضمن 
كشــافات مهيكلــة، وبنــاء فهــارس معياريــة 
داخل النظام معتمدة قوائم الضبط االستنادية 
كالمكانــز والتصنيفات الموضوعيــة المختلفة، 
وإدارة دقيقة لإلجراءات األرشــيفية كعمليات 
اإلداريــة  الوحــدات  بيــن  الداخلــي  التحويــل 
للمؤسســة والترحيــل الخارجي مــن الوحدات 
اإلداريــة إلى مراكــز خارجية، وتوفيــر األدوات 
كجــداول مــدد الحفــظ واإلتــالف والتخزيــن 
واالطــالع والتداول والوصف، وإدارة الســرية، 
وتحديد أنواع الوثائق وطبيعتها اإلدارية، وإدارة 
المواقــع مع ربط الوثائــق اإللكترونية بأصولها 
الورقيــة، وإدارة المعــارض، وإدارة اإلضافــات 
إلى الرصيد، ودعــم المعايير الدولية في مجال 
 ،).ISAD, EAD, ISAAR, RM, etc( األرشــيف 
باإلضافة إلى الوظائف التي تتيها أنظمة إدارة 
الوثائق، كالمســح وااللتقاط الضوئي، واألمن، 

والتقارير، وغيرها من الوظائف. 

خاتـمة
من خالل ما تقــدم يمكن اعتبــار نظرية األعمار 
الثالثــة بمثابــة مقيــاس لتحديــد االحتياجــات 
والمتطلبــات الفنية واإلجرائية لمشــاريع إدارة 

الوثائق؛ إذ من شأنها وضع اإلجراءات األرشيفية 
ضمن إطارها العملي، إلــى جانب كونها تمثل 
الســند النظري والتطبيقي لمفاهيم وإجراءات 
العمليــات األرشــيفية وفهــم طبيعــة العمــل 
األرشيفي ضمن تصور يحدد طور أو عمر الوثيقة 

واستخداميتها. 
وعليــه، فــإن إدارة الوثائــق التي ال تــزال ضمن 
الحيــة يســتخدم فيهــا  دورة حياتهــا اإلداريــة 
أنظمة إدارة الوثائق )DMS(، وإدارة السياســات 
واإلجــراءات المرتبطــة )BPM(. فــي حيــن أن 
إدارة األرشــيف؛ أي المحفوظــات التي خرجت 
مــن دورتهــا المســتندية والتي يتــم االحتفاظ 
بها على مســتوى الجهاز اإلداري وفق األعمار 
الثالثــة فإنه يتم اســتخدام أنظمة إدارة الوثائق 

 .)AMS( والمحفوظات/األرشيف
أما إدارة السجالت اإلدارية، الذي يعتبر مفهوم 
جديــد قائــم علــى فكــرة االهتمــام بالوثيقة 
األرشــيفية منــذ نشــأتها وقبــل تحولهــا إلــى 
محفوظــة؛ وهــي مرحلــة تجمــع بيــن فترتي 
األرشــيف النشــط )اإلدارة المنتجة( واألرشيف 
الوســيط، )كمــا يبينها الشــكل التوضيحي رقم 
)1(، حيــث يتــم فيهــا اســتخدام أنظمــة إدارة 
.)RMS/AMS( األرشيف والسجالت اإلدارية معًا

المراجع
المراياتــي، ســامر )2011(. الرقمنة ضمــن توجهات 	 
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دور الجمعيات المهنية في دعم 
التنمية المستدامة خطة 2030

األستاذ الدكتور اماني جمال مجاهد 
أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية

 ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات واألرشيف

مقــــال

جــاءت أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي 
أصدرتهــا منظمــة األمــم المتحدة لدعــم بقاء 
األرض بشــكل صحي واســتقبال أجيال قادمة 
بأقل المشــاكل مع اســتنفاع أجيــال حالية بما 
عليهــا من مــوارد. ووضعــت أهــداف التنمية 
المستدامة في خطة من جانب منظمة األمم 
المتحدة ضمت 17 متفرعة إلى 168 غاية تركز 
علــى  دعائم التنميــة  الشــاملة ووضع أفضل 

ألجيال قادمة . هذه األهداف هي:
القضاء على الفقر. 1
القضاء على الجوع. 2
الصحة والرفاء. 3
التعليم الجيد. 4
تحقيق المساواة بين الجنسين. 5
ضمان توفير مياة نظيفة. 6
ضمان طاقة بتكلفة اقل. 7
النمو االقتصادي والعمل الالئق. 8
الصناعة واالبتكار . 9

1الحد من عدم المساواة . 10
1بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة . 11
1ضمان الرفعة االقتصادية. 12
1مواجهة التغير المناخي. 13
1الحفاظ على الحياة في البحر. 14
1الحفاظ على الحياة في البر. 15
1السالم والعدل والمؤسسات القوية . 16
1عقد شراكات)1(. 17

ونجد أن األهداف الســابقة تتركز على خمسة 
محاور:

أواًل: األفــراد هــي القــوة البشــرية التــي 	 
قامت عليها األهداف،

ثانًيا: الكوكب وحماية النظم البيئية، 	 
ثالًثــا: االزدهار و اســتمرار النمو االقتصادي 	 

والتكنولوجي،
رابًعا: السالم واالستقرار األمني،	 
التعــاون 	  وتحســين  الشــراكات  خامًســا: 

الدولي.

وقد قامــت منظمة  اإلفــال العالمية بمجهود 
بــارز إلشــراك المكتبــات فــي دعــم األهداف 
المستدامة وركزت على زيادة إتاحة المعلومات 
والمعارف في المجتمعــات ودعم تكنولوجيا 
االتصاالت والمعلومات وجعلها أساًسا للتنمية 
المســتدامة وتطوير حياة البشرية. وقد دعمت 
منظمــة اإلفال دور المكتبات بشــكل كبير في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن دور 
المكتبات األساســي إتاحة المعلومات للعالم 
بشكل حر وسريع وســليم لتدعيم تنفيذ الخطط 
للمعلومــات  الوصــول  إن  وحيــث  التنمويــة. 
بشــكل مناســب في الوقت المناسب يعطي 
قــدرة أكبــر  للقضــاء علــى الفقــر والمرض و 
غيرهــا من األهداف، فقط تــم االعتراف بعنصر 

التنميــة  أهــداف  فــي  المعلومــات  تــداول 
المســتدامة كأحــد األهداف الفرعيــة للهدف 
رقــم 16: "التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات 
مســالمة ال يهمش فيها أحد مــن أجل تحقيق 
التنميــة المســتدامة وتحقيق العدالــة للجميع 
 :16.10 والغايــة  فعالــة".  مؤسســات  وبنــاء 
"كفالــة وصــول الجمهــور إلــى المعلومــات 
وحماية األساســية وفقا للتشــريعات الوطنية 
واالتفاقيــات الدولية"،  وتم إدراج الثقافة  في 

الغاية  رقم 11.4 وتكنولوجيا المعلومات)2(. 
ومن هذه األهداف والعناصر استقت كل دولة 
من دول العالم خطتها التنموية والتي اعتمدت 
على  سياســات وأهداف األمم المتحدة حيث  
عــت عدد من البالد منهــا مصر وثيقة اتفاق  وقَّ
للمشــاركة في تحقيق األهداف المســتدامة 
وأخرجــت خطة قامــت عليهــا وزارة التخطيط 
المصريــة بعــدد مــن الشــراكات لمؤسســات 
حكوميــة وجمعيات أهليــة لدعم هذه الخطة 
وتنفيذهــا    )هــذا الرابط خــاص بموقع الخطة 
االســتراتيجية لدعــم التنمية المســتدامة لمصر  

.)/http://sdsegypt2030.com :2030

أنشــطة الجمعيــة المصريــة لدعــم أهداف 
التنمية المستدامة 2030

تقوم الجمعيات المهنية في جميع التخصصات 
بدور حيــوي لدعم وخدمة المهنــة والمهنيين 
فــي جميــع المناحي والمجــاالت  حيث تقدم 

العدد 36 صفر 1439 هـ نوفمبر 2017 م
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خدمات عديدة تشــمل ورش العمــل والدورات 
التدريبيــة والنــدوات وحلقات النقــاش العملية 
وعقــد مؤتمــرات ومشــاريع عديــدة للنهــوض 
للمكتبــات  المصريــة  والجمعيــة  بالتخصــص. 
وأكبــر  أقــدم  مــن  واألرشــيف  والمعلومــات 
الجمعيــات المهنيــة علــى مســتوى الوطــن 

العربي حيث أنشئت في عام 
 1940 وتطــورت وتنامت تعاقب عدد كبير من 
المهنيين واألكاديميين على قيادتها واســتفاد 
المكتبيين المصريين والعــرب. وتدعم الجمعية 
المصريــة للمكتبــات والمعلومات واألرشــيف 
مجتمــع المهنييــن والمتخصصيــن فــي جميع 
القطاعــات، حيــث أقامــت العديــد مــن ورش 
العمل والندوات التي أحدثت تأثيًرا في المهنة 
والمهنييــن وطــورت مــن أداء العامليــن في 
المكتبات وخاصة المكتبات العامة والمكتبات 
المدرســية حيث إنهــم أكبر قطــاع مهني في 

مصر منها على سبيل المثال:
 البرنامج التطويري المتقدم ألخصائي المكتبات 
المدرسية والعامة والذي عقد على مدار سنتين 
في القاهرة وفــي األقصر تدرب فيه ما يقارب 
مــن 600 أخصائــي مكتبــات مدرســية وعامة 
من قبل خبــراء أمريكان فــي التخصص. وأولت 
والمعلومــات  للمكتبــات  المصريــة  الجمعيــة 
واألرشــيف منذ نوفمبــر 2016 اهتماًمــا بالًغا 
بموضــوع التنمية المســتدامة ودعم المكتبات 
والمكتبييــن لهــا وذلــك منذ تلقــي تدريب من 
جانــب منظمــة اإلفــال العالميــة فــي جنوب 
أفريقيا على كيفية حشد الدعم لهذه األهداف 
التنموية ومشــاركة المكتبات كشريك أساسي 
في تحقيق هذه األهداف. وقد نفذت الجمعية 
المصريــة للمكتبــات والمعلومات واألرشــيف 
عدد من الندوات واللقاءات وورش العمل التي 
تدعم أهداف التنمية المستدامة 2030 ، منها:

1 - عقــدت الجمعية بمكتبــة المعادي العامة 
ورشــة عمل لمــدة يــوم واحــد  بعنــوان "دور 
المكتبات في دعم أهداف التنمية المستدامة 
2030" فــي 12 ينايــر 2017 حضــر فيهــا 30 
أخصائي معلومات مــن مكتبات متنوعة عامة 
ومركــز معلومــات مجلــس الــوزراء والمكتبة 
القومية الزراعية ومكتبة مصر العامة ومكتبات 
جمعية تنمية مصر للعلوم والثقافة وغيرها من 

المكتبات. 
2 - عقدت ورشــة عمل في مكتبة األسكندرية 
لمــدة يوميــن 8-9 فبراير حضرهــا 40 أخصائي 
مكتبــات عامــة ومكتبــات جامعيــة ومكتبات 
مدرســية تدربــوا فيهــا على األهــداف وخطط 
التعامل معها وتحقيقها من خالل حشــد الدعم 

للمكتبات. 

3 - عقــدت ورشــة تدريبية لمــدة ثالثة أيام في 
جنــوب مصــر بمحافظــة األقصر بمكتبــة مصر 
العامة فرع األقصر  والتي ضمت 300 أخصائي 
معلومات من مكتبات مدرسية ومعاهد أزهرية 
ومكتبات وزارة الثقافة قصور الثقافة ومكتبات 
جامعية، وتــم تدريبهم على األهــداف مع دور 
المكتبة في تطبيقها وكيفية عمل برامج تخدم 
تلــك األهداف وحشــد الدعــم الخــاص بها مع 
التدريــب على كيفيــة التعامل مع المســئولين 

لوضع المكتبات كشريك في خطط التنمية. 
4 - عقــدت نــدوة علــى مســتوى المكتبــات 
المتخصصة لدعــم أهداف التنمية المســتدامة 
الفلكيــة  للبحــوث  القومــي  المعهــد  فــي 
والجيوفيزيقيــة فــي 12 أبريــل وقد تــم تدريب 
حوالــي 25 اخصائــي مكتبــات مــن المعاهد 
العلمية والبحثية مثل معهد بحوث المياة على 
استخدام أهداف التنمية المستدامة في رفعة 

الحالة البحثية واالقتصادية. 
-5 عقدت ورشــة عمل في المكتبــة المركزية 
عــن   2017 أبريــل  فــي  المنوفيــة  بجامعــة 
األهداف المســتدامة تدرب فيهــا 20 أخصائي 
مكتبات جامعــة على األهــداف وحثهم على 
المشــاركة في دعم هذه األهــداف ومحاولة 
ترجمة ما يقومــون به تحت تلك األهداف. وقد 
اســتجاب عدد من أخصائي المكتبات وتم طبع 
بوســتر ألهداف التنميــة المســتدامة وتعليقة 
فــي مدخل المكتبــة في كليــة الزراعة وكلية 

الهندسة اإللكترونية بجامعة المنوفية. 

6 - عقــدت الجمعية أيضــا ندوتين على هامش 
البرنامج التدريبــي المتقدم ألخصائي المكتبات 
فــي مكتبة القاهــرة الكبرى ومكتبــة األقصر 
عــن التنمية المســتدامة وحضره فــي القاهرة 
180 أخصائــي معلومــات وفــي األقصر 220 
أخصائي من جميــع محافظات مصر وذلك يوم 
11 سبتمبر و 19 ســبتمبر باألقصر وذلك ألعالم 
المكتبييــن بأهميــة دعمهم ألهــداف التنمية 

المستدامة. 

7 - عقــدت بــدار الكتب المصرية يــوم 9 اكتوبر 
ورشــة عمــل عــن دعــم دار الكتــب القوميــة 
ألهداف التنمية المســتدامة ومشــاركتها في 
وضع خطط التنمية الخاصة بمصر وحضرها عدد 
50 أخصائــي عامليــن بالــدار ونوقــش فيها ما 

يقومون به من أنشطة تدعم األهداف. 

8 - عقدت الجمعية لقاًء مع رئيس الهيئة العامة 
لــدار الكتب والوثائق القومية األســتاذ الدكتور 
أحمد الشــوكي في يونيه 2017 للتنسيق بين 
الــدار والجمعيــة لكي تكون المكتبات شــريًكا 
أساســًيا في خطــة التنمية لمصــر 2030 التي 

تنشرها وتشــرف عليها وزارة التخطيط المصرية 
منذ 2015.

9 - نفــذت الجمعية مســابقة ألفضل مشــروع 
التنميــة  أهــداف  ويخــدم  يدعــم  مكتبــات 
المســتدامة. وقد أعلن عن هذه المسابقة على 
هامــش المؤتمــر الســنوي للجمعيــة المصرية 
للمكتبــات والمعلومــات والــذي عقد 19-17 
يوليو في مكتبة اإلســكندرية. وتقدم أخصائي 
معلومــات فــي مكتبة كليــة الزراعــة جامعة 
المنوفية بمشروع نفذ في مكتبته حيث عقدت 
عــدة أنشــطة ونــدوات عــن كيفيــة مواجهة 
مشــاكل التــي تقابل البيئــة الزراعيــة والتغلب 
عليهــا باســتخدام المعلومــات الصحيحة ودعم 

إلنتاج زراعي أفضل. 

وقــد نتج عــن هــذه الــورش عمــل العديد من 
أخصائــي المكتبــات بمشــاريع تنمويــة تدعــم 
األهداف وتسعى لتحقيق ما وضعته مصر في 
خطة التنمية المســتدامة 2030، ونشر الوعي 
الخاص باألهداف ودعــم أخصائي المعلومات 
لمشــاركته في وضــع االســتراتيجيات الخاصة 
بالتنميــة،  وإشــراك جميــع مؤسســات الدولة 
في تحقيق األهــداف وخاصة أن المكتبات لها 
دور بارز في توصيــل المعلومات وحفظ التراث 
ومشــاركة الجميع في تحقيق النهضة التنموية 

لمصر.
للمكتبــات  المصريــة  الجمعيــة  وتســعى 
والمعلومات واألرشــيف بكل طاقتها لإلسهام 
فــي تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة من 
خــالل مشــاركة الجهــات المعنية فــي تحقيق 
هــذه األهداف، مع نشــر الوعي بيــن العاملين 
في قطــاع المعلومــات لتعزيــز دور المكتبات 
ومراكز المعلومات في النهضة الشــاملة في 

مصر. 

المراجع :
1 .http://www.un.org/

sustainabledevelopment/ar/ تاريخ 
الدخول 2017-10 

المكتبــات وتنفيــذ جــدول أعمــال األمم . 2
المتحدة 2030/ االتحاد الدولي لجمعيات 

المكتبات ومؤسساتها 
3 .https://www.ifla.org/files/assets/

hq/topics/libraries-development/
documents/l ibraries-un-2030-
الدخــول  تاريــخ    agenda-toolkit-ar.pdf

أكتوبر 2017
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كم مــر بنا مــن معلومات مجردة فــي الكتب 
وكنــا نتمنــى لــو تجســدت هــذه المعلومات 
فــي صورة أو فيديــو أو أشــكال ثالثية األبعاد 
لرؤيتهــا أو فهمهــا أو معرفــة المزيــد  عنهــا؟ 
كــم مر بك من مواقع جغرافيــة وأماكن تراثية 
وآثــار تاريخيــة ورغبت فــي معرفــة المزيد من 
المعلومــات ورؤيــة الصور والوســائط حولها؟ 
لقد تحققت هذه األماني وأصبح بمجرد تعريض 
كاميرا هاتفــك المحمول على الكتاب الورقي 
العــادي فإنــك تبعث فيــه الحيــاة بمعنى أنك 

وبكل سهولة ويسر تستطيع أن تستعرض الكثير 
من المعلومــات والصور والفيديو واألشــكال 
ثالثية األبعــاد وبدون أي تكاليــف مادية تذكر 
بــل ويمكنــك التعــرف علــى الشــوارع واآلثار 
والمعالــم  الجغرافيــة  والمواقــع  والمبانــي 
المشهورة ومشــاهدة الصور والفيديو وغيرها 
مــن المعلومات بمجرد تســليط كاميرا الهاتف 
الذكي إلــى هذه األشــياء وبدون أي رســوم 

وذلك من خالل تقنية الواقع المعزز.
إن تقنيــة الواقــع االفتراضــي المعــزز والتــي 

الواقع المعزز
وتطبيقاته الالمحدودة
في التعليم والمكتبات

د. نادر عبد الحميد
مؤسسة باب الحاسب

تنــدرج تحت التعليــم اإللكتروني هــي من أبرز 
الوســائل في عصرنا الحديث التي تساهم في 
دعــم العملية التعليميــة والثقافية حيث إن لها 
رونًقا خاًصا وأكثر متعة وإثارة وتشويًقا وتفاعاًل 
لجــذب القراء من جميع الفئات العمرية للكتاب 
الورقي المطبــوع ولزيادة االهتمام بالمحتوي 

الفكري فهًما واستيعاًبا.
يختلــف الواقــع المعزز عن الواقــع االفتراضي 
بأنه يدمج العنصر االفتراضي والوسائط الرقمية 
بالواقع الذي تعيشه في الوقت نفسه، بعكس 
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الواقــع االفتراضــي وهــو عالــم افتراضي تراه 
وتتفاعل معه عن طريق األجهزة الذكية بشكل 
منفصــل عــن الواقع.  ومن خــالل تقنية الواقع 
المعزز يمكن إضافة كل أنواع الوسائط الرقمية 
للمطبوعــات  واألفــكار  للمحتــوي  الداعمــة 
والمجــالت والمخطوطــات )كنصــوص ثالثيــة 
األبعــاد أو بشــكل فيديو أو بشــكل صوتي، أو 
بجميــع الصيــغ معا( إلى الواقع الــذي تراه من 
خــالل الكاميرا للحاســب أو الهاتف وتدمج معا 
لعــرض تفاعلــي مبهر يظهــر من خالل شاشــة 

لألجهــزة الذكيــة. إن تجربة الواقــع االفتراضي 
المعزز تعيد تشكيل مكانة الكتاب والمطبوعات 
كأحد األدوات الحديثة حتى تتماشي مع عملية 
التعليم لهذا العصر الذي اكتسحت فيه األجهزة 
الذكية وشــبكات واإلنترنــت كل جوانب حياتنا 
وأبعدتنا كثيــًرا عن الكتاب وعن القراءة. فاقتناء 
الكتاب المزود بتطبيقات الواقع المعزز سيخلق 
عملية ربط جميل بين الكتاب الورقي والتقنيات 
الحديثــة للعرض من خالل األجهــزة الذكية مما 
يزيد ويشــجع لمزيد من التأليف والنشــر والتوزيع 

علــى جميــع األصعــدة التعليميــة والثقافيــة 
واإلرشادية.

وأخيــًرا ، تعد هذه التقنية مــن التقنيات الجديدة 
الواعــدة في التعليــم وفي تقديــم المعلومة 
التفاعلية في المكتبات، فلنحرص على أن يكون 
لنا قصب الســبق فــي تطويرها واســتخدامها 
االســتخدام األمثل في تعليم أبنائنــا وتحويرها 
بما يتناســب ومناهجنــا وإمكاناتنــا والحمد هلل 

أواًل وآخًرا.
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مقــــال

المكتبات وأخصائيو المعلومات 
وثقافة التنمية المستدامة

د. خالد حبشي
المشرف العام على مكتبة جامعة الخليج العربي- البحرين

تعــد مســألة التنمية المســتدامة مــن القضايا 
الرئيســية الحائــزة علــى اهتمــام عالمــي كبير 
غــداة االتفاق الذي صادقت عليه أكثر من مائة 
خمســين دولة في رحاب األمــم المتحدة في 
ســبتمبر 2015، مــن أجل إنجاح مبــادرة التنمية 

المستدامة 2030-2015.
وغالبــا مــا ُتتنــاول مســألة التنمية مــن منظور 
اقتصــادي وسياســي مرتبــط شــديد االرتبــاط 
بمشكلة المديونية والتي تعتبر العامل المحدد 
لمســتقبل التنميــة، ولكن حصر مســألة التنمية 
في جانبها االقتصادي دون سواه هي مقاربة 
تهمــل مســألة التنميــة االجتماعيــة فضاًل عن 
أنها تســاهم في تكريــس التبعيــة االقتصادية. 
وتشــير دراســات األمم المتحدة إلى "أّن هدف 
برامج التنمية االجتماعية، ترتبط أساًســا بتحسين 
مســتوى البنــى التحتية وممارســة األنشــطة 

الوظيفيــة وتطبيق برامج الحــوار الديمقراطي"  
للمنتظــم  الالحقــة  الدراســات  أكــدت  كمــا 
األممي على "أّن العامل األساسي في تحقيق 
التقّدم االجتماعي يســتند إلــى برامج التثقيف 
ورفــع الكفاية المهنية من خــالل برامج التعليم 

والتدريب".
وتلعــب المكتبــات ومرافق المعلومــات دوًرا 
أساســًيا فــي تحقيــق التنمية المســتدامة من 
خالل توفيــر المعلومات بكافة أشــكالها، كما 
تســاعد علــى نشــر المعرفــة بما يســاعد على 
ترقية المجتمعات وتطويرها. كما أنها تســاهم 
فــي صناعة المعلومــات، المكّون األساســي 
لالقتصــاد الالمــادي والــذي ازدادت أهميتــه 
بتطــور شــبكات االتصال وانتشــار الحواســيب 
اللوحية والهواتف الذكية. وأشارت تقارير األمم 
المتحدة إلى أن من بين مؤشرات قياس النمو، 
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مؤشــر متوسط عدد الكتب في المكتبات لكل 
شــخص، ويبلغ هذا العدد أكثر من خمسة كتب 

في مكتبات الدول الصناعية. 
وقد أكــد بيان اإلفال في هــذا الصدد على أن 
"حــق الحصول علــى المعلومات هــو حق من 
حقــوق اإلنســان وهو يواجــه مشــكلة الفقر 
ويدعم التنمية المســتدامة. كما ُتعد المكتبات 
المــكان الوحيد فى كثير من المجتمعات الذي 
يوفــر المعلومــات ألفــراد المجتمــع؛ لتطويــر 
التعليم و اكتســاب المهــارات الجديدة وتوفير 
فــرص العمل وإقامة المشــروعات االقتصادية 
واتخــاذ القرارات الصائبة والتــي تتعلق بالزراعة 

والصحة ومعالجة المشاكل البيئية".
وتقــع علــى المكتبــات مســؤولية اجتماعيــة 
جســيمة فــي المســاعدة علــى بنــاء اقتصاد 
المعرفة وتحقيق التنمية المســتدامة اســتجابة 
لمــا يشــهده العالــم مــن تغيــرات عميقة في 
مختلف أوجــه الحيــاة، ألّن المكتبــات ومراكز 
مصادر التعلم هي البيئة التي "ُينّمي فيها قادة 
المستقبل فهمهم لما يدور حولهم من تغيرات 
وتطــورات فــي العالم، كمــا توفر لهــم األطر 
العلميــة التــي يطبقونها"، وهو مــا يحتاج إلى 
بلورة مفهوم المســؤولية االجتماعية للمكتبة 
بما يساعد على تطوير ممارسات جديدة تساعد 

على نشر ثقافة التنمية.
ومــن هــذا المنطلــق أضحــى للمكتبــات دور 
المجتمــع  تطويــر  فــي  يتمثــل  مســتحدث 
وتوفيــر  المعرفــة  ونشــر  وتنميته وتثقيفــه 
احتياجــات  تلبــي  التــي  والبرامــج  الخدمــات 
المعلومــات فــي مجتمــع متنــام. فالوصــول 
إلى المعلومات يمّكن مــن التقليص من الفقر 
وإتاحــة فــرص جديــدة، فالمكتبة فــي العديد 
مــن المجتمعــات، هــي المــكان الوحيد حيث 
يمكــن للنــاس الوصــول إلــى المعلومات من 
أجل تحســين تعليمهم وتطويــر مهارات جديدة 
والعثــور علــى وظيفة وخلــق مشــاريع تجارية 
واتخاذ قرارات مســتنيرة بشــأن القضايا الزراعية 
والصحة واالطالع على القضايا البيئية. ويؤدي 
دورها الفريد من نوعه هذا إلى جعل المكتبات 
شركاء مهمين من أجل التنمية، سواء من خالل 
توفيــر إمكانية الوصول إلى المعلومات بجميع 
أشــكالها، أو بتوفيــر الخدمــات والبرامــج التي 

تلبي احتياجات المعلومات في مجتمع متنام.

واالهتمام بالبعد التنموي في مكتباتنا العربية 
هي مســألة ثقافية باألساس، يتطلب إرساؤها، 
العمل على إكساب الجيل الجديد من المكتبيين 
وأخصائي المعلومات ثقافة تنموية تساعدهم 
علــى بناء مكتبة الغد. فبقدر مــا تحتاج مكتباتنا 
إلى وســائل تقنية ومتطلبــات مادية متطورة، 
فهي تحتاج إلى التأســيس لثقافة جديدة ذات 
بعــد تنمــوي تتوافق مع شــروط بنــاء مكتبة 
المستقبل، وذلك لعمري رهان حضاري خطير ال 
بد من كســبه، وال يكون ذلــك إال بالعمل على 
تنمية الموارد البشــرية ورفع كفــاءة أخصائيي 
المعلومــات وتأهيلهم مهنّيا عبــر التعلم مدى 
الحياة، إلكســابهم الكفايات التي تمكنهم من 
مالحقــة أحــدث المعلومات والمعــارف في 

مجال تخصصهم.
وفــي ســياق اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة، 
أصبحــت المكتبات أماكن أساســية الكتســاب 
المهارات وتطويرها. وهي تشكل جزًءا ال يتجزأ 
مــن المجتمعات المحليــة، مما يجعلهــا مكاًنا 
لتعلم المعارف األساسية والتكامل االجتماعي 
واالقتصادي، في حين تظل مركًزا غير رســمي 
للتعليــم المســتمر بما يســهل امتــالك األفراد 
لوســائل اكتســاب التعلم الضروري للمشاركة 
فــي الحياة االقتصاديــة واالجتماعية والمدنية 
لبيئتهم المعيشــية، فيكون المجتمع المستفيد 
األكبر مــن ذلك. وتبيــن البحــوث أن المكتبات 
العامة تزيــد من الفوائــد المحتملة للشــركات 
المحيطــة، ممــا يزيــد مــن النجــاح االقتصادي 
للمجتمع المحلــي. وحتى التغيير الطفيف في 
مســتوى اإللمــام بالقــراءة والكتابة للســكان 
يمكــن أن يكون لــه آثار عميقة علــى االقتصاد 
يمكــن أن تــؤدي زيادة بنســبة ٪1 إلــى زيادة 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفرد بنســبة 
٪1.5 وزيــادة إنتاجيــة العمل إلــى ٪2.5 . كما 
أن لمؤشــرات رأس المال البشري القائمة على 
محو األمية تأثير إيجابي وهام على مسار النمو 
العابر والمستويات طويلة األجل للناتج المحلي 

اإلجمالي للفرد وإنتاجية العمل.
وال بــد للبلدان العربية إذا رغبت في تحقيق نمو 
اقتصــادي واجتماعــي أفضــل أن تعمــل على 
الرفــع من مســتوى اإللمام بالقــراءة والكتابة 
لــدى ســكانها البالغيــن وأن تضمــن أن يكون 
لدى الجيــل القادم المهارات الالزمة الســتالم 

المشــعل، مــع وأن ترســيخ مبــدأ التعلم مدى 
الحياة، وهذا ما تســاعد المكتبات على تحقيقه 

وال سيما المكتبات العامة.
كما تولــي المكتبات فــي البلــدان المتقدمة 
اهتماًما كبيًرا لمســألة التنمية المستدامة في 
بعدهــا البيئي، وهــي تضع سياســات للحفاظ 
على البيئة، بما يحد من األثر البيئي للمؤسســة، 
وتتبع سياسة اجتماعية تطوعية بحّث موظفيها 
والمتعاونيــن معهــا وقرائهــا وزوارهــا علــى 
االنخراط فيها. وهي بذلك تساهم في السياسة 
العامة للتنمية المســتدامة في بلدانها، والتي 
لهــا في بعــض البلــدان قيمة دســتورية مثلما 
هو الشــأن في فرنســا التي اســتصدرت ســنة 
2005 ميثاًقــا للبيئة، ووقعت مكتبتها الوطنية 
فــي 2008 على "ميثــاق التنمية المســتدامة 
للمؤسسات العامة والمؤسسات العامة" الذي 
يحدد المبادئ واألهداف الطموحة التي ينوي 
االمتثــال لها. أمــا في العالم العربي فنســوق 
مثــال مكتبة االســكندرية التي أنشــأت صلبها 
مركــًزا للدراســات يقوم بتنســيق عدة مشــاريع 
وأنشطة بيئية متعددة األهداف  "لتعزيز الفهم 
العــام للبيئــة وقضاياها واحتياجاتهــا" وتهدف 
بعض هــذه المشــروعات إلــى " تغييــر كيفية 

تعامل األشخاص مع بيئتهم ومواردها".
وال بــد أن تعمــل أقســام علــوم المعلومــات 
والمكتبات والوثائق فــي جامعاتنا العربية من 
إدراج البعــد التنمــوي بمفهومه الشــامل في 
مناهجها التعليمية إلــى جانب تأهيل المهنيين 
بمــا يتــالءم مــع التطــور التكنولوجــي وتطور 
االختصاص والمهن المرتبطة به، واالندماج في 
مجتمع المعلومات وبيئته الرقمية. ومن شــأن 
ذلك أن يساعد على بناء مالمح جديدة ألخصائي 
الحــراك  تجعلــه مســاهما فــي  المعلومــات 
التنموي. فال بد أن تعتمد مناهج التدريس بشكل 
كبير على المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصال والتطبيقات المحوسبة جنًبا إلى جنب 
مــع المســائل المتعلقــة بالتنمية المســتدامة 
وترســيخ ثقافــة المعلومــات مــن أجــل إعداد 
خريجين قادرين على مواكبة التطورات الحديثة 
لتداول المعلومات وتنظيمها واالستفادة منها 
والمســاهمة فــي تحقيــق النمــو االقتصادي 

واالجتماعي لمجتمعاتنا العربية. 
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لقــد أحدث مشــروع الفهرس العربــي الموحد 
توحيــد  مجــال  فــي  وكميــة  نوعيــة  قفــزة 
السياســات الفنية، ومركزية العمل العربي في 
مجال المكتبات. كما أنه أتاح الفرصة للمكتبات 
بشــتى أنواعهــا للتشــارك والتبــادل المعرفي 
الفنيــة  المكتبــات اإلجــراءات  وســهل علــى 
وأوجد أرضية مشتركة وقاعدة متينة للمكتبات 

الناشئة.
 والمكتبات العمانية هي إحدى هذه المكتبات 
التي اســتفادت من هــذا المشــروع العمالق، 
حيــث كان لها الســبق فــي عضويــة الفهرس 

العربي الموحد واالســتفادة مــن خدماته بعد 
المكتبات الســعودية. وبدأت انطالقتها ب 21 
مكتبة عمانيــة كعضو فاعل في الفهرس في 
2010، تم تزايد العدد بشــكل كبير بعد تدشــين 
بوابة المكتبــات العمانية في الفهرس العربي 
الموحــد حتــى وصل العــدد إلى أكثــر من 60 

مكتبة عمانية تستفيد من خدمات الفهرس.
إن شــيوع اســم الفهرس العربــي الموحد في 
األوســاط العمانيــة دليل علــى الــدور الفاعل 
واالســتفادة الكبــرى التــي حققتهــا خدمات 
الفهــرس. ويمكن إجمال بعض األســباب التي 

دفعت بالعديد من المكتبات العمانية لالشتراك 
أو االستفادة من خدمات الفهرس:

العمانيــة 	  الثقافيــة  المؤسســات  رغبــة 
المشــاركة في تفعيل مشــروع الفهرس 
العربــي الموحــد كأول مشــروع عربــي 
موحد نجح في اســتقطاب المؤسســات 
الثقافيــة على اختــالف توجهاتها وأنماط 

خدماتها وأشكالها.
التســويق الممنهــج مــن قبــل مختصيــن 	 

بالســلطنة فــي عــرض مشــروع الفهرس 
وإبراز خدماته.

المكتبات العمانية 
والفهرس العربي الموحد

د. صالح بن سليمان الزهيمي
مركز ذاكرة عمان

مقــــال
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 مجانيــة الخدمات التــي يقدمها الفهرس 	 
طوال السنوات السابقة.

 ســهولة إجراءات االشــتراك في عضوية 	 
الفهرس ســواء على مســتوى المكتبات 

الخاصة أو الحكومية أو األهلية.
 ضخامــة رصيد الفهرســة من التســجيالت 	 

المفهرســة للمصــادر العربيــة والعمانية، 
إلــى  المكتبــات  مــن  العديــد  وحاجــة 
تقليص الجهود في الفهرســة والتصنيف 

واالستفادة من خدمة تنزيل التسجيالت.
 مرونة الفهرســة وتعديل التسجيالت في 	 

الفهرس العربــي الموحد، وتوفر الملفات 
االستنادية.

 الوجــود الكبيــر للكتــاب العمانــي في 	 
قاعــدة الفهــرس العربي الموحــد، حيث 
يتوفــر لــدى الفهــرس أكثــر مــن 4 آالف 

عنوان عماني.
بعــض 	  لــدى  الفنيــة  اإلمكانيــات  قلــة   

المكتبات العمانيــة وخاصة األهلية منها، 
ممــا دفعها اللجوء إلــى الفهرس العربي 
الموحــد كبديــل أوحــد فــي ظــل غياب 

فهرس وطني عماني.
الســلطان 	  جامعــة  مكتبــات  مشــاركة   

قابوس في هذا المشروع كونها األضخم 
في الســلطنة دفع بالعديد من المكتبات 
العمانية إلى االســتفادة أيضا من خدمات 

الفهرس.

 خدمــة الدعــم الفني الســريع، والتواصل 	 
المباشــر من قبــل فريق الفهــرس العربي 

الموحد.
 خدمــات التدريب المجانيــة التي يقدمها 	 

الفهرس العربي الموحد.
 خدمــة اإليــواء المؤقت لقواعــد بيانات 	 

المكتبات الناشئة.
التــي 	  والتعريفيــة  العلميــة  الملتقيــات   

يقيمها الفهرس العربي الموحد.
كل هــذا دفع العديــد من المكتبــات العمانية 
إلى االشــتراك فــي عضوية الفهــرس، وأصبح 
بالنســبة لها األداة األســهل واألسرع واألضخم 

للقيام بالعمليات الفنية.
ومع هــذا اإلنجــاز الكبير الذي حققه مشــروع 
الفهــرس العربي الموحــد عربيا ودوليــا، إال أن 
هناك بعض المالحظات التي لمســناها مؤخرا 
لــدى المكتبــات العمانيــة مــن خالل ِإشــرافنا 
الفني المباشر على أكثر من 15 مكتبة عمانية. 
وهذه المالحظــات يندرج بعضهــا في الجانب 
الفني وبعضهــا اإلداري والمالي. ونتمنى من 

الفهرس العربي الموحد معالجتها.
ويمكن إجمال هذه المالحظات كالتالي:

 أهمية وجود قاعدة بيانات بالمصطلحات 	 
العمانيــة الواردة في المــوروث الفكري 
العماني. وأهمية تشــكيل فريق فني من 
الســلطنة بالتعــاون مع الفهــرس العربي 
التســجيالت  بمراجعــة  يقــوم  الموحــد 

لبنــاء  الفهــرس  الــواردة فــي  العمانيــة 
قاعدة بيانات بالمصادر العمانية خالية من 

األخطاء.
نظــرا لتزايــد عــدد األعضــاء المشــتركين 	 

بالفهــرس العربــي الموحد نقتــرح اعتماد 
مكتب تمثيل للفهرس العربي في مسقط، 
من مهامه التدريب والمتابعة واإلشــراف 
وتصحيــح  مراجعــة  وأيضــا  والتســويق 
التسجيالت العمانية، وتوفير قواعد بيانات 
بالملفات االستنادية العمانية سواء كانت 
األماكــن  أو  للمؤلفيــن  أو  الموضوعيــة 
الجغرافية أو الناشرين أو األحداث الزمانية 

وغيرها.
الفهــرس  بــأن مشــروع  األمــر  وخالصــة 
العمانــي الموحــد كان لــه الفضــل في 
تأســيس بنيــة موحــدة للعمليــات الفنية 
للمكتبــات العمانيــة وخاصــة المكتبــات 
األهليــة. وشــجع العديــد مــن المكتبات 
العمانية التي ال يتوفر لديها متخصص في 
هــذا الجانب إلــى اتباع سياســة الفهرس 
العربــي الموحــد وإيواء فهارســهم في 
الفهــرس العربــي الموحد. وهــذا الحراك 
نحو توحيد العمليات الفنية في المكتبات 
العمانيــة صاحبه موائمة بعــض األنظمة 
اآلليــة المســتخدمة في هــذه المكتبات 
لسياســة الفهــرس العربــي الموحــد من 

أهمها نظام "آفاق المعرفة".
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جامعة اخلليج العربي 
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د. صالح بن محمد المسند
مدير مركز الفهرس العربي الموحد

ف اقتصــاد المعرفــة بأنه االقتصــاد الُمعتِمــد على صناعــة المعرفــة وتداولها  يعــرَّ
وتوظيفهــا في البحــث والتطوير واتخاذ القــرار؛ حيُث تقّل فيه األهمّيــة المترتبة على 
ف اقتصــاد المعرفة أيًضــا بأّنه نــوع من أنواع  تكاليــف القــوة البشــرية العاملــة. وُيعرَّ
تها ، والقدرة على  االقتصــاد الــذي يعتمد نمّوه على نوعّية المعلومات المتاحــة وكميِّ
الوصــول إليها. وتختلف المعرفة بصفتها مــورًدا من موارد اقتصاد المعرفة عن الموارد 
التقليديــة بأنها ال تخضــع لقانون الندرة حيث تزيد باســتخدامها وتداولها وال تنقص مثل 
بقية الموارد األخرى باالستخدام والتداول. وتتميز المعرفة في هذا العصر بأنها ال تنفد 
وال تحتكر وال تقل، كما أنها يجب أن تكون متاحة وتتكيف وفق احتياجات المستفيدين 
ومتطلباتهم باســتخدام أحــدث تقنيات المعلومــات واإلنترنت.  ومما يميزهــا أيًضا أنه 
هناك عالقة وثيقة بين المعرفة والتحفيز على اإلبداع الذي هو شرط أساس يعزز الميزة 
التنافســية فــي المجتمع في التعليــم والصناعة والبحث والتطويــر.  وينتج عن اقتصاد 
ف بأنه مجتمع يضم مجموعة أفراد ذوي  المعرفة تأســيس "مجتمع المعرفة" الذي ُيعرَّ
اهتمامــات متقاربــة، ويجمعون معــارف مرتبطة بهذه االهتمامــات، وينمونها بإضافة 
أفكار جديدة إليها. وهذه األنشــطة تؤدي إلى النمو المعرفي الذي يدخل في تحريك 
دورة االقتصــاد.  وللوصول إلى اقتصــاد المعرفة ومجتمع المعرفــة، فقد تبنت الدول 
العربيــة خطــة 2030 التــي أطلقتها األمم المتحدة رســمًيا في مســتهل يناير من عام 
2016 لتحقيق 17 هدًفا للتنمية المستدامة للقضاء على الجوع ومحاربة عدم المساواة 

ومعالجة التغيير المناخي.
ويقصــد بالتنمية المســتدامة التغيير الشــامل والتطوير للفــرد والمجتمع في جميع 
المجــاالت االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية فيما يجعل مــن المعرفة 
مكوًنا أساســًيا في جميع خطــط التطوير والتنمية المســتدامة. وفي هذا اإلطار، فإن 
للمكتبات بجميع أشــكالها وأنواعها وظائف عديدة تخدم تحقيق أهداف خطط التنمية 
المســتدامة، ومن هذه الوظائف: خدمات المعلومات، ومســاندة برامج التعليم، ودعم 
البحث العلمي، وتقديم برامج التطوير الذاتي، وتيسير الوصول إلى المعرفة، والتدريب، 
والخدمــات الثقافيــة، وتقديم البرامــج الترفيهية. يجب أن تستشــعر المكتبــات العربية 
أهميتها بصفتها مؤسسات تقدم خدمات معلوماتية في إطار خطة التنمية المستدامة، 
بالتالي تســهم من خالل أنشطتها وخدماتها في تحقيق أهداف الخطة. وللوصول إلى 
هــذه الغايــات في ظل االنكماش االقتصــادي الذي تعاني منه جميــع الدول العربية 
بال اســتثناء، فتحتاج المكتبات ومراكز المعلومات العربية إلى برامج تكاملية وتعاونية 
حتــى تختصر الوقت وتقلص الجهــد والتكلفة. ومن أبرز المشــاريع التعاونية غير الربحية 
فــي العالم العربــي هو الفهــرس العربي الموحد الــذي مضى على إطــالق خدماته 
ًما خدمات ببليوجرافية واستنادية للمكتبات العربية بكفاءة  أكثر من عشــر ســنوات مقدِّ
عاليــة ومعياريــة دولية. وسيشــهد هذا اللقاء الــذي ينعقد في رحــاب مكتبة الكويت 
الوطنية إطالق مجموعة من الخدمات التي تســاعد المكتبات في أداء أدورها وتقديم 
خدماتهــا في مجتمع المعرفة وتســهم فــي تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وفق 
معايير االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسســات المكتبات )إفال(. ومن أبرز هذه الخدمات 
التي ســتطلق هي المكتبة الرقمية العربية الموحدة التي تهدف إلى تقليص التكلفة 
وتوحيــد معايير الرقمنة وتعمل على تكامل الجهود المبذولة في العالم العربي إلنجاز 
مشــروعنا الثقافــي الكبير في وقت قياســي وبكفــاءة عالية. وتعــد المكتبة الرقمية 
العربيــة الموحدة امتداًدا للنجاحات التي أحرزهــا الفهرس العربي الموحد في أعوامه 
العشــر الماضية وإرســاًء للبنة مهمة في تأســيس صناعة عربية معرفية متينة تؤســس 

القتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة في العالم العربي.

واهلل الموفق.      

الفهرس وصناعة المعرفة
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مدير مركز الفهرس العربي الموحد



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



قواعد ببليوجرافية
لمنظومة عربية متكاملة

دعوة للمشاركة
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الفهرس العربي الموحد
منصة الخدمات المعرفية




